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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. 

Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. 
Zdroje jsou limitovány částkou do 550 000 Kč. Každý zdroj je popsán charakteristickými 
vlastnostmi, principem činnosti, výhodami a nevýhodami. Určili jsme u nich také možnosti 
prodeje vyrobené elektrické energie a jejich ceny. Dále jsme provedli rozbor jednotlivých žádostí 
pro výstavbu (územní souhlas stavebního úřadu, dotazník pro vlastní výrobnu, žádost o připojení 
výrobny k distribuční soustavě, žádost o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny) včetně 
potřebných příloh. Základním parametrem při koupi zdroje energie je jeho výkon, který vybíráme 
podle druhu zdroje. U vodních elektráren je to průtok a spád, u větrných elektráren rychlost větru, 
u solárních dostatečná intenzita slunečního svitu, u kogeneračních jednotek závislost na roční 
spotřebě tepla. Pro každou skupinu je vybrán konkrétní zdroj, který je na našem trhu a na něm 
jsou provedeny výpočty roční výroby elektřiny, doba splacení úvěru a zisku za 20 let provozu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: fotovoltaické elektrárny; větrné elektrárny; vodní elektrárny; 
kogenerační jednotky; výkupní ceny  

 



Abstract  
 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the comparison of energy sources used for residential 

construction. It focuses on photovoltaic power plants, wind power plants, hydropower plants and 
cogeneration units. Budget cost of energy source is limited to the amount of 550 000 CZK. Every 
source of energy is defined by its feature, operating principle, advantages and disadvantages. 
Options of selling the produced energy and its price are specified. Furthermore, the particular 
building  licence applications (construction administration approval, generation of power 
questionnaire, application for connection to the distribution network, application for the contract 
of energy production support) including all the necessary enclosures have been analysed. 
Essential aspect for buying the energy source is its power and it is chosen according to the type of 
source. Energy source of hydropower systems is flow and gradient, in wind power systems it is 
wind speed, in photovoltaic power systems it is sufficient intensity of sunshine and in 
cogeneration units its dependance on annual heat consumption. Specific energy source available 
on our market is chosen for every group and the calculations of annual electricity production, 
period of repayment and profitability in 20-year running period are performed. 

 

 

KEY WORDS:  photovoltaic power; wind power; hydropower; cogeneration unit; 
redemption price 
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ÚVOD 
 

Téma podpory rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu je z hlediska doby 
velice perspektivní a podle dostupných informací neexistuje jednotný dokument, 
který by odpověděl na to, jaké možnosti dnes mají fyzické osoby v oblasti zdrojů energie, 
jaké jsou výkupní ceny a zelené bonusy pro daný zdroj energie. Vlivem rozšíření a podpory 
výkupní ceny elektrické energie ze zdrojů energie se ceny některých zařízení několikanásobně 
snížily a tím umožnily výstavby na komunální úrovni. Jelikož výkupní ceny jsou garantovány 
až dvě desítky let a jsou dotovány v závislosti na druhu zdroje, jsou v dnešní době velice 
perspektivní. Projekt je zaměřen na popsání základních zdrojů energie, principech činnosti, 
charakteristických vlastnostech, výhodách a nevýhodách. Dále se chceme zaměřit na rozbor 
hlavních kroků k jejich výstavbě. S využitím nových dostupných informací by projekt měl 
pomoci ve výběru vhodného zdroje elektrické energie. Po přečtení by nám mělo být zřejmé jaký 
zdroj vybrat, jaké legislativní úkony musíme provést i posloupnost těchto úkolů. U každé skupiny 
zdrojů musí být vybrán jeden demonstrační zdroj, který je k zakoupení na našem trhu. A na tomto 
zdroji provést různé výpočty, které povedou k určení jejich zisku za stanovenou dobu.   
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1 DRUHY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

1.1 Vývoj používání energie 
Energii využívá lidstvo už od nepaměti. Časem se jen měnily druhy přeměny této energie 

na jinou podle technologických možností. První větší využití bylo u mlýnů na obilí, 
kdy se využívala přeměna energie vodního toku nebo větru na mechanickou. Poté přišlo období 
páry, kdy se přeměnou tepelné energie ze spalování uhlí získala energie mechanická. 
S vynálezem alternátoru pro přeměnu mechanické energie na elektrickou se dostáváme 
do poslední fáze přeměny energie, neboť elektrická energie je díky přenosovým vlastnostem 
velice praktická. Tento způsob získávání energie se používá dodnes. Ať už k získání elektrické 
energie ze spalování uhlí, zemního plynu, ropy nebo štěpením jaderné energie. To co mají 
všechny tyto primární zdroje energie společné je to, že patří do skupiny neobnovitelných zdrojů 
energie s výjimkou jaderné energie, jsou to tzv. fosilní paliva (předvěké). 

 

1.2 Důvod hledání nových zdrojů a plány Evropské unie 
Jelikož fosilních paliv během 20. století rapidně ubylo, bylo jasné, že je třeba najít jiné zdroje 

elektrické energie, které by snížily spotřebu fosilních. 

Představa o Evropské strategii vypadá následovně: 

- Evropská Unie dále jen EU pracuje na tom, aby do roku 2010 byl podíl obnovitelných zdrojů 
energie 12 % a do roku 2020 má být podíl až 20 % celkové skladby elektrické energie [8].  

-  Závislost na dovozech stále roste. V dnešní době je 50 % energie dovážena z regionů 
ohrožených nestabilitou [6]. 

 
- Celosvětová poptávka po energii stále roste. Do roku 2030 má celosvětová poptávka vzrůst 

o 60%. Spotřeba ropy se bude zvyšovat v průměru o 1,6 % za rok [6]. 
 
- Klima se stále otepluje. Podle Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) 

již skleníkové plyny zeměkouli oteplily o 0,6° [6]. 
 
- Ceny ropy a zemního plynu rostou a budou růst i nadále.  V Evropské unii se během 

posledních dvou let téměř zdvojnásobily a ceny elektřiny tuto tendenci následovaly [6]. 
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1.3 Fotovoltaická elektrárna 

1.3.1 Sluneční potenciál 
Získávání elektrické energie přímo ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí čistým 
a šetrným způsobem její výroby. Účinnost přeměny slunečního záření na elektřinu umožňuje 
získat se současnými solárními systémy z jednoho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické 
energie za rok [1]. Sluneční energie představuje drtivou většinu energie, která se na této planetě 
nachází. Je základní podmínkou života na zemi a řadí se mezi nevyčerpatelné zdroje, protože 
slunce vyhasne řadově za 1 miliardu let. 

1.3.2 Přírodní podmínky v ČR 
Na území ČR jsou poměrně dobré podmínky pro využití solární energie. Počet slunečních 

hodin je odhadován v tuzemsku na 1300–1800 hodin ročně. V nížinách, jako je jižní Morava 
se doba slunečního svitu udává dokonce až na 2000 h/rok. Na plochu 1 metru čtverečního dopadá 
přitom ročně 950–1340 kWh na 1 m2 za rok slunečního záření. Průměr pro ČR je přibližně 
1145 kWh na 1 m2 [3]. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 1-1 Roční průměrný úhrn slunečního záření [kWh/m2] 
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1.3.3 Základní části  
Fotovoltaická elektrárna je souborem elektrozařízení pro přeměnu energie slunečního záření 

na energii elektrickou za využití fotovoltanického jevu v polovodičích. Základním prvkem 
fotovoltaického článku je solární článek [1]. 

Solární článek je polovodičový prvek s alespoň jedním PN přechodem. Mezi materiály 
P a N vzniká přechod P-N, v níž existuje pole vysoké intenzity. Částice světla (fotony) dopadá 
na solární článek a svou energii generuje elektricky nabité částice (pár elektron díra). Elektrony 
a díry jsou poté odděleny vnitřním elektrickým polem PN přechodu. To má za následek napěťový 
rozdíl mezi předním (-) a zadním (+) kontaktem solárního článku. Na kontaktech potom protéká 
stejnosměrný proud, který je přímo úměrný ploše solárních článků o intenzitě dopadajícího 
slunečního záření [2].  

 

 
Obr. 1-2 Solární článek fotovoltaického systému 

 

1.3.4 Rozdělení solárních článků  
Podle použitých článků: 

Solární panely s monokrystalickými články - první fotovoltaické články na bázi 
monokrystalu. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 17 % [2]. 

Solární panely s polykrystalickými články - účinnost přeměny 12 až 14 %, laboratorní 
účinnost 20 % [2]. Základem je křemíková podložka skládají se z většího počtu menších 
polykrystalů. Můžeme je použít i na ohebných podkladech (střešní krytina). 

Solární panely s amorfními články- nevyužívá křemík, ale např. organické polymery. 
Základem amorfních slunečních panelů je napařovaná křemíková vrstva, ta je nanesena na sklo 
nebo fólii. Atraktivnost hydrogenizovaného amorfního křemíku spočívá v jeho optoelektrických 
vlastnostech. Komerční účinnost 5-8 % [1]. 
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1.3.5  Hodnocení solárních panelů 
Během celého roku 2008 časopis Photon prováděl měřený 16. různých typů fotovoltaických 

panelů. Průměrný výnos překročil 1000 kWh na kilowatu výkonu, při osvitu 1170 kWh/m2 
na skleněnou rovinu modulů. Vítězem se stal modul Solarworld - SW 210 Poly s ročním 
výnosem 1063,01 kWh [3].  

Další moduly se umístily následovně: 

 

 
Tab. 1-1 Roční výnos fotovoltaických modulů 

Výhody  

- Neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečisťující plyny [4]. 

- Energetická návratnost solárních panelů trvale klesá. To znamená, že klesá doba, 
za kterou panel vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno pro jeho výrobu [4]. 

- Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Odhadovaná životnost 
fotovoltaických panelů je 25 let. Nemají žádné mechanické části. 

- Fotovoltaika zajišťuje energetické potřeby vzdálených venkovských oblastí.  

- Jsou téměř bezúdržbové. Solární panely nepotřebují téměř žádnou údržbu a velmi 
snadno se instalují. 

Nevýhody 

- Závislost na denní době, ročním období a na oblačnosti v dané lokalitě.  

- Vysoká pořizovací cena.  

900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080

Sharp - NT - R5E3E
Schott Solar - ASE 300 DG FT

Solarfun - SF160 M5-24
Sunways - MHHplus190

Solar-Fabrik - SF 145A
Isofoton -I -110/24

CSI - CS6A -170
Kyocera - KC170GT-2

BP - BP - 7185 S
Shell PowerMax Eclipse 80C

Evergreen - EC - 120
Shell - SQ 150 -C

Evergreen - ES -180 -RL
First solar -FS -265 

Photowatt - PW -1650
Solarworld - SW 210 POLY

E[kWh]
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1.4 Větrná elektrárna 

1.4.1 Větrný potenciál 
Větrná energie je ve své podstatě nepřímá sluneční energie, jelikož vzniká jako důsledek 

dopadající sluneční energie, jedná se tedy o obnovitelný zdroj energie. Vítr vzniká vlivem 
nerovnoměrného ohřevu zemského povrchu slunečním zářením. Od ohřátého povrchu se ohřívá 
i přilehlá vrstva vzduchu a teplý vzduch má snahu stoupat vzhůru, protože je lehčí než vzduch 
studený. Toto proudění vzduchu tedy vzniká díky tlakovým rozdílům. Působením tohoto 
proudění na listy rotoru způsobí jejich otáčení a za pomocí generátoru je tato energie přeměněna 
na energii elektrickou [2]. 

 
 

1.4.2 Přírodní podmínky v ČR  
V žebříčku obnovitelných zdrojů patří větrná energie na přední místa. Celkový výkon v ČR 

je 150 MW. V prvním pololetí roku 2009 větrné elektrárny vyrobily 142,8 GWh elektřiny, 
to znamená oproti minulému roku a stejnému období nárůst o 22,5 %. Potenciál výroby energie 
z větrných elektráren je v ČR 6 TWh [5]. 

  

 
Obr. 1-3 Větrný atlas České republiky 
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1.4.3 Rozdělení výkonu proudícího vzduchu  
- Malé větrné elektrárny - Nominální výkon do 60kW, průměr vrtulí je do 16 m. 

Nominální výkon do 10 kW převládá v této kategorii. Jedná se o mikrozdroje s výkonem 
zhruba do 2 až 2,5 kW. Jejich průměrem vrtulí je od 0,5 do 3 m. Slouží většinou 
pro dobíjení baterií. Tato zařízení obyčejně pracují se stejnosměrným napětím 12 - 24V 
[2]. 

- Střední větrné elektrárny -  Výkon od 60 do 750 kW, průměr vrtulí je od 16 do 45 m. 

- Velké větrné elektrárny - Výkon od 750 do 6400 kW, průměr vrtulí je od 45 do 12 m, 
největší nabídka výrobků je v rozsahu výkonů 1500 až 3000 kW [2]. 

1.4.4 Výhody a nevýhody 
Výhody 

- Může dodávat elektrickou energii v místech mimo dosah rozvodné sítě. 

- Dobrý poměr cena, výkon.  

- Nezatěžuje životní prostředí.  

- Oproti fotovoltaickým elektrárnám zabírají minimum využitelné půdy. 
Nevýhody 

- Náročná výstavba a málo míst k jejich instalaci. 

- Narušení krajinného rázu. Krajinný ráz patří k citlivým hlediskům při stavbě větrných 
elektráren. Jsou to někdy právě tyto důvody, proč se původně plánované větrné 
elektrárny (velké i malé) nakonec nebudují. 

- Možnost konstrukční vady kvůli mechanickým prvkům. Podle průzkumů 
ze 750 sledovaných větrných elektráren za rok vznikne 300 poruch [8]. 

- Hlukové emise vycházející z větrných elektráren jsou podstatným faktorem ve fázi 
plánování. V zásadě se jedná o aerodynamický zvuk pocházející z tření mezi lopatkami 
rotoru a vzduchu. Tento problém byl hlavně u starších typů. U novějších typů je tento 
problém vyřešen. 

- Větrné elektrárny a ochrana ptactva jsou v ČR velmi diskutovanými tématy, ale podle 
dlouhodobé studie nebyl prokázán negativní vliv na ptactvo v ČR [8]. 

- Rušením signálu se zabývalo demonstrační měření větrné elektrárny Dlouhá Louka. Bylo 
prokázáno, že činnost elektrárny kvalitu televizního signálu v jejím okolí neovlivňuje [8]. 
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1.4.5 Savoniův rotor 
Skládá se ze dvou vodorovných kruhových kotoučů, mezi něž jsou svisle postavena 

dvě polokruhovitě zahnutá křídla (lopatky). Tyto lopatky jsou umístěny uprostřed, přibližně 
o 20 % průměru rotoru přesaženy do protisměru. Konstrukcí lze postavit rotor s otáčením doleva 
nebo doprava [16]. 

Používá se k pohonu ventilátorů na střechách nákladních vozidel, v součastné době 
se používá v místech bez přívodu elektrické sítě. Rotor dokáže vyrábět elektrickou energii 
už při rychlosti 4 m/s. Při rychlostech 12-14 m/s dosahuje generátor výkonu až 300 W [16]. 

Výhody 

- Jednoduchá stavba. 

- Nezávislost na směru větru. 

- Přímé předávání síly na svislou hřídel. 

- Využití širokého pásma síly větru. 

- Je možné spojení několika savoniových rotorů do většího zařízení s relativně vysokými 
otáčkami. 

- Vysoká odolnost vůči bouřím. 

 Nevýhody  

- Vysoká hmotnost rotoru. 

- Malá rychloběžnost nízké otáčky a vysoké točivé momenty. 

- Málo publikací v češtině. 

Využití savoniova rotoru najde uplatnění při čerpání vody, k cirkulaci vody v bazénech, 
pro účely zavlažování a odvodňování, k plnění a provzdušňování rybníků, k výrobě stlačeného 
vzduchu, za příznivých podmínek lze vyrábět proud např. pro nabíjení baterii [16]. 

 

 
Obr. 1-4 Princip Savoniova rotoru 
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1.5 Vodní elektrárna 

1.5.1 Vodní potenciál 
Vodní energii můžeme získat využitím jejího proudění (energie pohybová, kinetická), 

jejího tlaku (energie potenciální, tlaková)nebo součastným použitím obou technologií. 

- Kinetická energie (pohybová) je ve vodních tocích dána rychlostí proudění. Rychlost 
je závislá na spádu toku. Využití této energie je možné vodními stroji rovnotlakými, 
které jsou založeny na rotačním principu. 

- Energie potenciální (tlaková) vzniká v důsledku gravitace. Voda teče z vyšší úrovně 
hladiny na nižší úroveň. Rozdíl těchto dvou potenciálů potom vytváří tlak, 
který se využívá ve strojích [2]. 

1.5.2 Přírodní podmínky v ČR  
Vodní elektrárny se na celkovém instalovaném výkonu v naší republice podílejí přibližně 

17 % a na výrobě asi 4 %. Malými vodními elektrárnami jsou označovány všechny vodní 
elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW (dle směrnice EU do 5 MW). Technický 
využitelný potenciál řek v ČR činí 3 380 GWh za rok [2]. Z toho potenciál využitelný 
je 1 570 GWh za rok. Potenciál využitelný v součastné době činí přibližně 45 % tj. asi 700 GWh 
za rok [2]. 

 

 

 
 

Obr. 1-5 Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách dle výkonu 
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1.5.3 Výhody a nevýhody 
Výhody 

- Jedná se o obnovitelnou energii, neznečišťuje okolí. 

- Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku. 

- Mohou startovat během několika sekund a dispečink je tak může používat jako špičkový  

zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie [9]. 

Nevýhody 

- Značná cena a čas výstavby. 

- Závislost na průtoku vody. 

- Na trhu je velmi malý počet výrobců o výkonu pod 10 kW. Zlepšující se technologie 
dávají možnost většího využití.  

- Legislativní úkony doprovázející výstavbu. 

 

1.5.4 Výběr vhodných lokalit 
Výběr vhodných lokalit závisí: 

- Umístění vhodné technologie. 

- Vhodnost pro vybudování potřebné zpevněné komunikace. 

- Vzdálenosti od přípojky VN nebo VVN s dostatečnou kapacitou. 

- Minimalizovat možné rušení obyvatel hlukem, popřípadě je nutno provést odhlučnění. 

- Míře zásahu do okolní přírody a vhodné začlenění do reliéfu lokality, zátěž při výstavbě 
elektrárny a budování přípojky, ohrožení vodních živočichů [2]. 

- Dodržování odběru sjednaného množství vody -použitím automatického řízení vyloučíme 
nevhodný vliv obsluhy MVE. 

- Způsobu odstraňování naplavenin vytažených z vody - je nutno zajistit odvoz a likvidaci. 

- Majetkoprávní vztahy k pozemku - vlastnictví či dlouhodobý pronájem pozemku, postoj 
místních úřadů [2]. 
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1.5.5 Realizace malé vodní elektrárny 
Pokud chceme vybudovat malou vodní elektrárnu, musíme počítat s následujícími kroky: 

Předprojektová příprava 

Základem předprojektové přípravy je posouzení realizace MVE a příprava podkladů 
pro získání povolení pro její výstavbu. Předprojektová příprava zahrnuje následující kroky: 

- Zajistit vhodnou volnou lokalitu a zmapovat. Toto lze zjistit na místním obecním, 
respektive krajském úřadě nebo odboru životního prostředí. Vyřešení majetkoprávních 
vztahů (koupě, dlouhodobý pronájem) lze řešit na stejném úřadě, na odboru stavby.   

- Splnit podmínky, které bude v dané lokalitě nutné splnit při realizaci (omezení 
vyplývající z předpisů ochrany půdního fondu, ochrany lesa, ochrany životního prostředí, 
některá omezení vyplývající z vodního a stavebního zákona apod.) [2]. 

- Zaevidovat se jako zájemce o stavbu MVE na odboru životního prostředí příslušného 
obecního, respektive krajského úřadu. 

- Opatřit mapovou dokumentaci a snímky z pozemkové mapy. Tuto dokumentaci získáte 
na Katastrálním úřadě. 

- Ověřit hydrologické podmínky lokality. 

- Opatřit technicko-ekonomické studie energetického využití lokality s návrhem 
technologického zařízení. Tyto studie získáme např. prostřednictvím projektanta, 
energetického auditora, nebo na poradenském středisku EKIS ČEA [2]. 

- Je třeba požádat o zahájení vodoprávního a územního řízení, jelikož je nutné získat 
stanovisko z hlediska územního plánu. 

- získat povolení k nakládání s vodami u příslušného vodohospodářského orgánu, 
kterým je zpravidla správce toku – povodí. V průběhu vodohospodářského řízení jsou 
zájemci sděleny podmínky, které musí splnit. Po splnění podmínek je zájemci uděleno 
povolení k vybudování díla s platností na dva roky. 

Získání stavebního povolení – viz podmínky pro výstavbu.  

Realizace 

V této fázi může zájemce přistoupit k realizaci výstavby MVE: 

- Objednání technologického zařízení MVE. 

- Zadání stavebních prací na základě dohody s dodavatelem technologie. 

- Zajistit získání licence pro podnikání v energetice. Pro tuto činnost se totiž nevydává 
živnostenský list, ale pokud provozovatel nemá vzdělání v oboru, je nutno absolvovat 
rekvalifikační kurs. Tuto licenci uděluje Energetický regulační úřad na základě písemné 
žádosti [2]. 
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1.6 Kogenerační jednotka 

1.6.1 Princip kogenerace 
Při výrobě elektřiny spalováním fosilních paliv nebo biomasy vždy vzniká teplo. 

Kogenerační jednotka je zařízení, které spalováním paliva vyrábí jak elektrický proud tak i teplo 
[11]. Klasická elektrárna nezpracovává teplo vzniklé při výrobě elektrické energie. Kogenerační 
jednotka toto teplo zpracovává. Šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup. 
Pouze 15 % připadá na ztráty [12]. 

1.6.2 Druhy malých kogeneračních jednotek 
. Jejich základní částí je obvykle pístový spalovací motor, který pohání generátor proudu. 

Palivem je nejčastěji zemní plyn, někdy bioplyn. Palivem může být i dřevoplyn, získávaný 
v generátoru dřevoplynu, ale také rostlinný olej. 

- Kogenerační jednotka s plynovým spalovacím motorem - skládá se ze zážehového 
spalovacího motoru, který pohání generátor vyrábějící elektřinu, a z výměníků 
pro využití odpadního tepla z motoru. Výměníky jsou z hlediska průtoku teplonosného 
média zapojeny do série.  

- Kogenerační jednotky se zážehovými spalovacími motory se dodávají o výkonech 
v rozsahu od cca 20 kW do 5000 kW [15]. 

1.6.3 Použití kogeneračních jednotek 
Kogenerační jednotkou můžeme nahradit zdroje tepla, jako jsou např. kotle. Aby však byla 

instalace kogenerační jednotky ekonomicky výhodná, je potřeba, aby během roku běžela 
co nejvíce hodin. Proto bude pracovat efektivně tam, kde je celoročně stálý odběr tepla 
(hotely, bazény, městské výtopny, nemocnice) 

 Elektřinu je možno spotřebovat přímo v objektu nebo ji prodat do sítě. První způsob 
je obvykle, vzhledem k prodejním a výkupním cenám elektřiny, výhodnější [15]. 

1.6.4 Legislativa 
Ačkoli podle platného energetického zákona je možno prodávat jak vyrobené teplo, 

tak elektřinu, v praxi je velmi obtížné splnit technické požadavky správce tepelné sítě. Proto 
se kogenerační jednotka navrhuje tak, aby veškeré teplo spotřeboval provozovatel. Elektřinu 
pak může podle potřeby sám spotřebovat nebo ji prodávat do sítě. 

Pokud chceme elektřinu, prodávat, je nutné získat: 

- Vzhledem k poněkud hlučnějšímu provozu je třeba při stavebním řízení prokázat, 
že okolí nebude obtěžováno nadměrným hlukem. Podle hygienických předpisů MZ ČR 
(vyhláška 13/1977 Sb.) je nejvyšší přípustná hladina hluku ve venkovním prostoru 
na obytném území příměstském u menších sídelních útvarů ve dne 50 dB a v noci 40 dB. 
Tyto hodnoty lze při instalaci kogenerační jednotky s protihlukovým krytem dodržet 
[14]. 
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- Plné využití vyrobeného tepla, a to i v letních měsících. 

- Vlastní spotřeba vyrobené elektrické energie nebo její dodávka do veřejné sítě. 

- Zpracování důkladné ekonomické rozvahy, která vychází ze zjištění reálných způsobů 
vytápění pro daný objekt, spotřeby elektrické energie, investičních a provozních nákladů, 
návratnosti vložených finančních prostředků [15]. 

- Kogenerační jednotka musí splňovat emisní limity Vyhlášky 117 MŽP ČR ze dne 
12.5 1997, bod 1.1.6. platné pro kogenerační jednotky s plynovými spalovacími motory. 

- V případě prodeje elektrické energie (tepla) je nutné zažádat Energetický regulační úřad 
o udělení licence na výrobu prodej elektrické energie (tepla). Uzavřít smlouvu o odběru 
el. energie s distribuční společností např. JME, a.s. (SME, a.s., STE, a.s., JČE, a.s., atd.) 
[15]. 

1.6.5 Výhody a nevýhody 
Výhody 

- Úspora paliva. Použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie 
představuje zhruba 40 % úsporu paliva [12].  

- Úspora nákladů na nákup energie. Ze stejného množství paliva získá přibližně 
dvojnásobné množství energie, z níž část může prodávat. 

- Vysoká efektivita využití paliva na 80-85 %. Z toho připadá 30-35 % na vyrobení 
elektrické energie a 65-70 % na vyrobení tepla [12]. 

- Minimalizace nákladů na rozvod energie. Teplo i elektrická energie navíc vznikají 
v místě své spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty tímto dálkovým 
rozvodem způsobené.  

- Ekologický způsob výroby. Protože se při použití kogeneračního způsobu výroby 
elektřiny a tepla ušetří asi 40 % paliva [12], zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska 
přibližně o totéž procento méně životní prostředí.  

- Energie pro případ nouze. Kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové zdroje 
elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.  

- Výroba chladu. Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít k výrobě 
chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě se hovoří 
o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu [11]. 

Nevýhody 

- Poměrně vysoké investiční náklady na zařízení. 

- Finanční návratnost je závislá na využití vyrobeného tepla a elektrické energie. 

- Nutnost zajistit ochranu proti hluku [12]. 
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2 VÝKUPNÍ CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE A BONUSY 

2.1 Podpora výroby elektrické energie  
Zákon č 180/2005 Sb. O podpoře obnovitelných zdrojů energie uplatňuje tři nástroje 

na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie [7]: 

- Povinnost výkupu  elektřiny z obnovitelných zdrojů elekrické energie. 

Provozovatel distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území 
přednostně připojit zařízeníza účelem distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
pokud o to výrobce elektřiny požáda a pokud splňuje podmínky připojení a dopravy 
elektřiny stanovene zvláštním právním předpisem. Povinost připojení zařízenívýrobce 
elektřiny z OZE vzniká provozovateli té distribuční  soustavy, kde jsou náklady 
na připojení nejnižší [7]. 

- Garance minimální výkupní ceny energie. 

Tato garace je zákonem stanovena na 15 let. Jde o regulovanou cenu platnou podle 
výměru Energetického regulačního úřadu v roce, kdy výrobce zahájil dodávku  energie 
do sítě. Tato výkupné cena je diferencována  podle specifických nákladů výroby 
elektřiny  v jednotlivých typech zařízení a je stanovena jako minimální se zohledněním 
indexu cen průmyslových výrobců. 

- Právo výrobce elekřiny na úhradu tzv. zeleného bonusu. 

Zelený bonus je  zákonem definován jako finanční částka navyšující průměrnou cenu 
elektřiny na trhu. 

- Zelený bonus můžete získat v případě, že jste výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a že elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů využíváte pro svou osobní potřebu 
(např. v rodinném domě) a případné přebytky odevzdáváte do sítě. Pokud si zvolíte 
podporu formou zeleného bonusu, musíte si ovšem svého odběratele elektrické energie 
najít sami (ČEZ,E-ON,PRE). 

- Pokud vlastní energii ze své solární elektrárny nebo jiného obnovitelného zdroje energie 
nespotřebováváte, ale pouze ji prodáváte dále do distribuční sítě, zelený bonus 
nezískáváte – cena za tuto elektrickou energii se pak nazývá výkupní cena. Hodnota 
zeleného bonusu není na rozdíl od  pevné výkupní ceny dlouhodobě garantován. 
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2.2 Výkupní ceny solárních elektráren 
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření: 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny elektřiny 

dodané do sítě v Kč/MWh 
Zelené bonusy 

v Kč/MWh 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro 
zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 
12 250 11 280 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro 
zdroj s instalovaným výkonem do 30kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 
13 150 12 180 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro 
zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. 

prosince 2008 
14 010 13 040 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro 
zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. 

prosince 2007 
14 370 13 400 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro 
zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 

6 850 5 880 

 

2.3 Výkupní ceny větrných elektráren 
Výkupní ceny a zelené bonusy pro větrné elektrárny 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny elektřiny 

dodané do sítě v Kč/MWh 
Zelené bonusy 

v Kč/MWh 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2010 

2 230 1 830 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2009 do 31. prosince 2009 

2 390 1 990 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2008 do 31. prosince 2008 

2 610 2 210 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2007 

2 680 2 280 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2006 do 31. prosince 2006 

2 730 2 330 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2005 do 31. prosince 2005 

2 990 2 590 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 
2004 do 31. prosince 2004 

3 140 2 740 

Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. 
lednem 2004 

3 480 3 080 
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2.4 Výkupní ceny malých vodních elektráren 
Výkupní ceny a zelené bonusy pro malé vodní elektrárny 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny elektřiny 

dodané do sítě v Kč/MWh 
Zelené bonusy 

v Kč/MWh 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových 
lokalitách od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

3 000 2 030 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových 
lokalitách od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 

2 760 1 790 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových 
lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 

2 600 1 630 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. 
lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní 

elektrárna 
2 350 1 380 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. 
lednem 2005 

1 830 860 

2.5 Výkupní ceny kogeneračních jednotek 
Podpora je poskytována formou příspěvků k tržní ceně elektřiny a není rozlišována podle 

typu výrobny (plynový spalovací motor, kotel spalující uhlí). Pro rok 2010 je příspěvek ve výši 
480 Kč za MWh [7].  

 

2.6 Finanční Podpora výstavby  
Přímá dotace před započetím výstavby solárních, větrných, vodních elektráren nebo 

kogeneračních jednotek v podstatě neexistují. Podporu měly systémy o výkonu do 5 kWp. 
Bohužel byly jednorázové dotace na instalaci už v roce 2008 zrušeny. Regionální dotace 
poskytovaly jen některá města a to Plzeň (20 Kč na Wp výkonu solární elektrárny, 
systém o výkonu do 5 kWp) a Praha (4 000 Kč na m2 systému, max. 50 % doložených nákladů, 
nejvýše však 80 000 Kč). Uvedené údaje jsou z roku 2008 [21]. 
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3 PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU A VOLBA VÝKONU 
Pokud uvažujeme o výstavbě zdroje energie, je třeba vyplnit následující žádosti a formuláře, 

přiřadit k nim požadované přílohy a odeslat na příslušné místo. Žádosti jsou seřazeny podle 
správného podávání na různé úřady. 

3.1 Žádost o Územní souhlas stavebního úřadu 
Je třeba zadat adresu příslušného stavebního úřadu. 

- Žadatel.  

o Fyzická osoba. 

o Fyzická osoba podnikající – podnikatelský záměr. 

o Právnická osoba – obchodní firma. 

- Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům – určení pozemku a druh vlastníka 

- Údaje o záměru.  

o  Zda výrobna leží v zastavěné části. 

o Soulad s územně plánující dokumentací. 

o Údaje o současném stavu dotčeného území. 

o Údaj o tom, že záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou infrastrukturu. 

o Posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

 

- Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby. 

Kolek – správní poplatek 1000 Kč (jedná se o výrobnu do instalovaného výkonu 1 MW 
včetně). 

- Čestné prohlášení o bezdlužnosti. 

Až bude žádost o územní souhlas stavebním úřadem povolena, podejte žádost – Dotazník 
pro vlastní výrobnu a žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě na ČEZ. 

3.2 ČEZ - Dotazník pro vlastní výrobnu  
- Druhu napětí (NN,VN,VVN), ke kterému bude výrobna připojena. 

- Výrobce elektřiny -  základní údaje tzn. jméno a příjmení / obchodní firma (obchodním 
rejstřík, oddíl, č. vložky), datum narození/ IČ, adresa/ osada.  

- Osoba oprávněná pro technické záležitosti – jméno, příjmení, kontakt. 

- Adresa zařízení – místo, kde je výrobna postavena. 

- Zařízení – výrobce, typ a počet stejných fází výrobny. 

- Využívaná energie (vítr, voda, slunce, kogenerace a další). 
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- Generátor – druh elektrického stroje (asynchronní, synchronní, stejnosměrný) nebo 
při využívání sluneční energie připojení 3f nebo 1f přes střídač. 

- Transformátor – počet traf, jmenovitý výkon Sn, jmenovité napětí VN, ztráty naprázdno, 
napětí nakrátko Uk%, jmenovité napětí NN, ztráty nakrátko Pk. 

- Způsob provozu – ostrovní provoz, odběr energie ze sítě v případě výpadku zdroje, 
dodávka veškeré energie do sítě. 

- Data jednoho zařízení – činný a zdánlivý výkon, jmenovité hodnoty napětí, proudu 
a účiníku, rozběhový proud v případě motorického rozběhu generátoru, doplňující 
informace u konkrétních zdrojů. 

- U větrných je třeba doplnit špičkový výkon Smax, fázový úhel generátoru, u střídačů 
(sluneční energie) řídící frekvence, počet pulsů.  

- Pokud používáme kompenzační zařízení, je třeba doplnit informace i o tomto zařízení. 

Přílohy  

- Jednopólové schéma zapojení hlavních a ochranných vodičů. 

3.3 ČEZ - Žádost o připojení výrobny elektřiny  
- Výrobce elektřiny -  základní údaje tzn. jméno a příjmení / obchodní firma (obchodním 

rejstřík, oddíl, č. vložky), datum narození/ IČ, adresa/ osada.  

- Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti – jméno, příjmení, kontaktní údaje. 

- Osoba oprávněná pro technické záležitosti – jméno, příjmení, kontaktní údaje. 

- Specifikace výrobny (předávacího místa) – adresa odběrného místa, katastrální území, 
číslo parcelní. 

- Další údaje – stávající a požadovaný instalovaný výkon. 

o Rezervovaný příkon pro vlastní spotřebu a spotřebu výrobny. 

o Požadavek na zvýšenou spolehlivost výrobny. 

o Typ výrobny (fotovoltaická, větrná, vodní, kogenerační). 

o Způsob provozu výrobny (ostrovní provoz, přebytky do distribuční sítě, celá 
výroba do distribuční sítě). 

o Způsob podpory u obnovitelných zdrojů – zelený bonus, povinný výkup. 

o Požadované datum připojení. 

o Druh kompenzace. 
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- Přílohy. 

o Úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší více jak 3 měsíce). 
Úředně ověřený opis zápisu v obchodním rejstříku. Můžeme využít stránky 
www.vypiszrejstriku.cz nebo na poště. Cena je okolo 150 Kč. Pokud nejsme 
uvedeni v obchodním rejstříku, je třeba vyřídit žádost. 

§  o zprostředkování přidělení IČ k podnikání v energetických odvětvích. 

§ Žádost o přidělení IČ (identifikační číslo) z ČSÚ (Český statistický úřad). 

o Situační plánek - možno použít výpis z katastrální mapy s vyznačením 
provozovny. 

o Souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním zařízení pokud nejsme 
vlastníky pozemku pouze my. 

o Souhlas obce s výstavbou výrobny – fotovoltaických se nemusí dokládat 
u realizací pro "zelený bonus" a do výkonu 5 kW umístěných na střechách 
rodinných domů. 

o Dotazník pro vlastní výrobnu - viz výše. 

Doba vyřízení požadavku by neměla být delší než 30 dnů. Poté bude stanoven podíl na nákladech 
PDS (provozovatele distribuční sítě) spojených s připojením a zajištěním požadovaného výkonu. 

Poté co budeme mít vyrozumění, je třeba najít vhodnou firmu, která provede realizace výrobny. 

Dále je třeba vyřídit: 

- Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby. 

Kolek – správní poplatek 1000 Kč (jedná se o výrobnu do instalovaného výkonu 1 MW 
včetně). 

- Výpis ze živnostenského rejstříku nebo žádost o zprostředkování přidělení IČ a žádost 
o přidělení IČ z ČSÚ. 

- Smlouva o dílo. 

- Kopie faktur. 

- Předávající protokol. 

- Revizní zpráva. 

- Čestné prohlášení o bezdlužnosti. 

Všechny tyto údaje se posílají na ERÚ(Energetický regulační úřad). Doba vyřízení nemá 
být delší než 30 dnů. 
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3.4 Žádost o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny 
- Zákaznické číslo, číslo elektroměru. 

- Výrobce elektřiny -  základní údaje tzn. jméno a příjmení / obchodní firma (obchodním 
rejstřík, oddíl, č. vložky), datum narození/ IČ, adresa/ osada.  

- Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti – jméno, příjmení, kontaktní údaje. 

- Osoba oprávněná pro technické záležitosti – jméno, příjmení, kontaktní údaje. 

- Specifikace výrobny – číslo parcelní a katastrální území u novostavby. 

- Technické údaje výrobny – celkový instalovaný výkon, kategorie výrobce 
(1, 2, samovýrobce), napěťová hladina (NN,VN,VVN). 

- Druh výrobny (u obnovitelných zdrojů) – zaškrtneme datum, od kdy je výrobna 
v provozu. 

- Druh výrobny – kombinace výroby elektrické energie a tepla spalováním různých paliv 
(zemní plyn, obnovitelný zdroj). 

- Způsob provozu výrobny. 

o Dodávka veškeré elektřiny. 

o Dodávka přebytků do sítě. 

o Bez dodávky do distribuční sítě. 

- Způsob podpory u obnovitelných zdrojů – zelený bonus, povinný výkup. 

- Měření spotřeby -  umístění měřícího zařízení. 

- Přílohy 

o Místní provozní předpis pro provoz větrné elektrárny. 

o Licence na výrobu elektrické energie - správní poplatek 1000 Kč (jedná 
se o výrobnu do instalovaného výkonu 1 MW včetně). 

o Výpis ze živnostenského rejstříku nebo žádost o zprostředkování přidělení 
IČ a žádost o přidělení IČ z ČSÚ. 

o Doklad o vlastnictví výrobny nebo nájemní smlouva. 

o Revizní zpráva elektrické přípojky. 

o Plánek skutečného provedení elektrické přípojky. 

o Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu nebo napětí 
u převodového měření. 

o Revizní zpráva elektrického zařízení (do 2000 Kč). 

o Protokol o nastavení ochran. 

o Kolaudační rozhodnutí nebo protokol o povolení předčasného užívání stavby. 

Po splnění všech těchto požadavků bude výrobna dodávat vyrobenou energii (podle volby 
výrobce) do distribuční sítě. 
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3.5 Volba výkonu 
 

Fotovoltaická elektrárna 

V dnešní době můžeme vybírat z široké nabídky výkonů. Od výkonu 150 Wp až po 280 Wp 
na jednom panelu. Pořízení menších výkonů je nevhodné. Vhodnou volbou, pokud to finanční 
možnosti a dostatečná plocha na střeše dovolí je pořízení fotovoltaické elektrárny o výkonu 
kolem 5 kWp. Počítáme-li s tím, že kvalitní modul vyrobý ročně více jak 1000 kWh 
na instalovanou kW, s výkonem 5 kWp získáme ročně 5000 kWh. To vyžaduje plochu přibližně 
36 metrů čtverečních. Doporučuji využití formou zelených bonusů. Cena 1 kWp je přibližně 
80 000 Kč včetně komponentů. Záleží na kvalitě vyrobených panelů. Cena 1 kWh se snižuje 
s velikostí pořizovaného výkonu. To je dáno tím, že cena ostatních komponentů se liší minimálně 
jak pro stavebnici 5 kWp tak pro stavebnici 20 kWp.  

 

Větrné elektrárny 

Hlavním faktorem při výběru výkonu je její použití. Pokud chceme použít větrnou elektrárnu 
jako ostrovní systém v místě bez možnosti elektrické přípojky k využití dobíjení baterií, 
je dostačující malý výkon. Pokud chceme vyrobenou energii prodávat nebo spotřebovávat formou 
zeleného bonusu a přebytky prodávat je vhodný velký výkon. Výkon volíme podle finančních 
prostředků, polohy zařízení, průměrné rychlosti větru.   

 

Malá vodní elektrárna 

Za předpokladu, že máme k dispozici stabilní vodní tok, můžeme uvažovat o výstavbě malé 
vodní elektrárny. Vycházíme z průtoku vody a velikosti možného spádu. Podle toho volíme 
vhodný výkon. Při vyšším zvoleném výkonu a malém průtoku a spádu nebude využit jeho 
potenciál. Pokud tuto možnost máme, je vhodné použití velkého výkonu. 

 

Kogenerační jednotka 

Volbu výkonu u kogeneračních jednotek volíme podle roční spotřeby elektřiny. Přičemž 
doba provozu je úměrná návratnosti. Základním předpokladem pořízení je vlastnit plynový 
přívod. Pokud jsme rozhodnuti investovat do kogeneračních jednotek, první co zjistíme, 
je spotřeba tepla za uplynulé roky. Každý rok je spotřeba odlišná, proto je třeba mít dostatek 
informací z předchozích let.  
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4 PŘÍKLAD INVESTICE: EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

4.1 Fotovoltaická elektrárna 5,52 kW 
Cena fotovoltaické elektrárny je 456 000 Kč. Se zvyšujícími se investicemi klesá cena 

za kW. Při výstavbě této stavebnice v okolí Brna bude roční výkon 5020 kWh, s orientací na jih 
a sklonem střechy 30° [20]. Cena za kW je 82 610 Kč [18]. Při tarifu zelený bonus navíc 
počítáme s ušetřenou energií, kterou nemusíme kupovat (4,35 Kč) [23]. 

Vybrali jsme úvěr od banky Raiffeisen, který je určen jen fotovoltaickým elektrárnám. 
Výhodou je odložení splátek na dobu vyšších měsíčních výkonů a menší úroková sazba. 

Měsíce 
Výroba 

elektřiny 
Průměrný 

dopad na m2 
Zisk zelený 

bonus 
Zisk výkup  

[kWh] [kWh/m2] [Kč] [Kč] 

Leden 170 36,1 2657 2083 
Únor 257 56,3 4017 3148 

Březen 422 95,8 6596 5170 

Duben 537 129,0 8393 6578 
Květen 642 158,0 10034 7865 

Červen 611 153,0 9550 7485 
Červenec 665 168,0 10394 8146 

Srpen 601 150,0 9394 7362 

Září 451 109,0 7049 5525 
Říjen 373 86,1 5830 4569 

Listopad 169 37,2 2641 2070 

Prosinec 119 25,4 1860 1458 
Průměrně 418 100,0 6533 5121 

ročně 5020 1200,0 78463 61495 
Tab. 4-1 Výkony v  jednotlivých obdobích a zisk z tarifu Zelený bonus a Výkup elektrické energie 

 

Modulů v řadě Modulů ve sloupci Výkon na modul Celkový výkon Cena za  kWp 
Celková cena 

stavebnice 
[ks] [ks] [Wp] [kWh] [Kč] [Kč] 

6 4 230 5,52 82 610 456 000 
Tab. 4-2 Parametry stavebnice 
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Zelený bonus 
 

  
Ušetřená energie 

[Kč/kWh] [kWh] [Kč] 
 

  
[Kč/kWh] [kWh] [Kč] 

11,28 5020 56 626 
 

  
4,35 5020 21 837 

          
  Tarif 

Roční zisk Měsíční zisk 
   

   
[Kč] [Kč] 

   
   

Zelený bonus 78 463    6 539    
   

   
Výkup energie 61 495    5 125    

   Tab. 4-3 Roční zisk z tarifu Zelený bonus a Výkup el. Energie  

Stanovení počtu úrokovacích období  

Měsíční splátka 6500 Kč při tarifu Zelený bonus:  

푛 =
ln (1 − 퐷 ∙ 푟

푎 )

푙푛 ( 1
1 + 푟)

=
ln (1 − 500000 ∙ 0,0043

6500 )

ln ( 1
1 + 0,0043)

= 93,6 měsíců = 7,8 let      

Měsíční splátka 5000 Kč při tarifu Výkup elektrické energie: 

푛 =
ln 1 − 퐷 ∙ 푟

푎
ln 1

1 + 푟
=

ln 1 − 500000 ∙ 0,0043
5000

ln 1
1 + 0,0043

= 131 měsíců = 10,9 let 

Kde: 

D [Kč]  Počáteční výška dluhu-výška úvěru. 

r [-]  Úrokovací sazba za úrokovací období 5,2 % (0,43 % měsíčně). 

v [-]  Diskontní faktor 푣 = . 

a [Kč]  Výše stejné splátky. 

 

Doba  Ztráta výkonu Let  Výkon 
Roční 
zisk 

Zisk za dané 
období 

Celkový zisk 

Do 15 let od splacení při 100% výkonu 7,2 5020 78 463    564 931    
898 397    

Do 20 let při ztrátě 15% výkonu 5,0 4267 66 693    333 466    
Tab. 4-4 Zisk ze zeleného bonusu 

Doba  Ztráta výkonu Let  Výkon 
Roční 
zisk 

Zisk za dané 
období 

Celkový zisk 

Do 15 let od splacení při 100% výkonu 4,1 5020 61 495    250 900    
512 253    

Do 20 let při ztrátě 15% výkonu 5,0 4267 52 271    261 354    
Tab. 4-5 Zisk z výkupu elektrické energie 
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4.2 Větrná elektrárna 10 kW. 
Vybrali jsme model Ap-12 se jmenovitým výkonem 10 kW. Cena je 481 200 Kč. Další parametry 
jsou v následující tabulce [19]. Při výpočtu Zeleného bonusu počítáme se spotřebou 7000 kWh 
(menší rodinný domek) a zbytek dodáváme do sítě. Opět připočítáváme energii, kterou jsme 
nemuseli kupovat (4,35 Kč) [23]. 

Model AP12 
jmenovitý výkon [kW] 10 

výstupní napětí [V] 230/400 

průměr rotoru [m] 8 

startovací 
rychlost větru 

[m] 3 

otáčky rotoru [min-1] 200 

jmenovitá 
rychlost větru 

[m/s] 10 

počet listů [-] 3 

Cena [Kč] 481 200    
Tab. 4-6 Parametry větrné elektrárny 

Jedná se o ostrovní systém. Pokud bychom chtěli prodávat vyrobenou energii do sítě, museli 
bychom navíc koupit fázový invertor a rozvaděče. 

Výkon větrné elektrárny: 

Z důvodu stále proměnné rychlosti větru a neurčeného místa výstavby dosazujeme za výkon 
střední hodnotu jmenovitého výkonu. To znamená 70 % ze jmenovitého výkonu, tedy 7 kW. 

Roční výroba elektrické energie: 

퐸 = 푃 ∙ 8760 ∙ 0,16 = 7000 ∙ 8760 ∙ 0,16 = 9811,2 kWh 

Kde: 

E [kWh/r]   Roční výroba elektřiny. 

P [kW]    Instalovaný výkon větrné elektrárny. 

K [-]    Kapacitní faktor, při rychlostech 5,5  m/s je to 0,16  

Stanovení počtu úrokovacích období pro tarif Zelený bonus: 

n =
ln (1 − D ∙ r

a )

ln ( 1
1 + r)

=
ln (1 − 500000 ∙ 0,0054

4000 )

ln ( 1
1 + 0,0054)

= 208,7 měsíců = 17,4 let 

 

Stanovení počtu úrokovacích období pro tarif Výkup elektrické energie: 

Při splátce 2000 Kč měsíčně je ekonomicky nevýhodné kupovat takové zařízení. Návratnost 
je příliš vysoká. 
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Tarif 
Zelený 
bonus 

Výkup 
energie 

[Kč] [Kč] 

Cena za MWh 1 830    2 230    

Ušetřená energie 30 450    - 
Zelený bonus 12 810    - 

Přebytky energie 5 144    - 

Měsíční zisk 4 034    1 823    
Roční zisk 48 404    21 879    

Zisk za 20 let 125 852    - 
Tab. 4-7 Zisk z tarifu Zelený bonus a Výkup elektrické energie 

4.3 Vodní elektrárna 6 kW 
Zvolili jsme malou vodní elektrárnu s typovým označením WDHM 6 kW. Cena této 

elektrárny je 387 480 Kč [20]. 

Technické parametry 

Výkon [kW] 6 
Požadovaný 

průtok 
[m3/s] 0,156 

přepočítaný 
sloupec vody 

[m] 7 

Vnitřní průměr 
trubky 

[mm] 300 

Otáčky [min-1] 1500 
Tab. 4-8 Technické parametry vodní elektrárny 

Výpočet výkonu vodní elektrárny: 

푃 = 휌 ∙ 푔 ∙ 푄 ∙ 퐻 ∙ 휂 ∙ 휂 = 9,81 ∙ 0,156 ∙ 2 ∙ 0,75 ∙ 0,85 = 1,95 kW 

Kde: 

P [kW]  Výkon vodního toku. 

g [m· s-2]  Tíhové zrychlení, g=9,81 m· s-2. 

ρ [kg·m-3] Hustota vody ρ=1000 kg·m-3. 

Q [m3·s-1] Průtok. 

H [m]  Spád. 

ηt [-]  Účinnost vodní turbíny. 

ηg [-]  Účinnost generátoru. 
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Roční výroba elektrické energie: 

퐸 = 푃 ∙ 푇 = 1,95 ∙ 8395 = 16380 kWh 
Kde 

E [kWh]  Celková hrubá roční výroba elektrárny. 

P [kW]  Výkon vodního toku. 

T [h]  Doba ročního využití instalovaného výkonu. 

 

Návratnost při tarifu zelený bonus: 

푛 =
ln (1 − 퐷 ∙ 푟

푎 )

푙푛 ( 1
1 + 푟)

=
ln (1 − 550000 ∙ 0,0054

5300 )

ln ( 1
1 + 0,0054)

= 152,6 měsíců = 12,7 let 

Návratnost při tarifu Výkup elektrické energie: 

푛 =
ln (1 − 퐷 ∙ 푟

푎 )

푙푛 ( 1
1 + 푟)

=
ln (1 − 550000 ∙ 0,0054

4000 )

ln ( 1
1 + 0,0054)

= 252 měsíců = 21 let 

Zelený bonus 
Roční výkon [kWh] 16 370    

Roční zisk ze zelených bonusů [Kč] 14 210    

Přebytky energie [Kč] 19 022    
Roční náklady na nákup elektřiny [Kč] 30 450    

Měsíční zisk [Kč] 5 307    

Celkový roční zisk [Kč] 63 682    
Zisk za 20 let [Kč] 464 876   

Tab. 4-9 Zisk z tarifu Zelený bonus 

Výkup elektrické energie 

Roční výkon [kWh] 16 370    
Měsíční zisk [Kč] 4 093    

Roční zisk [Kč] 49 110    

Zisk za 20 let [Kč] - 
Tab. 4-10  Zisk z tarifu Výkup elektrické energie 
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4.4 Kogenerační jednotka 7 kW elektrických a 18 kW tepelných 
 

Nejmenší kogenerační jednotka na našem trhu je od firmy Tedom Micro T7  na zemní plyn. 
Tato mikrokogenerační jednotka má instalovaný výkon 7 kW elektrický a 18 kW tepelný. 

Cena jednotky Micro T7 AP v provedení pro zemní plyn a LPG je 480 000 Kč [10]. Výkupní 
cena elektřiny není stanovena. Distributor (EON, ČEZ) má ze zákona povinnost vyrobenou 
elektřinu vykoupit, ovšem cenu vždy distributor stanovuje individuelně (0,85-1,05 Kč za kWh). 
Navíc byl stanoven příspěvek k ceně elektřiny a to ve výši 480 Kč za MWh [7]. 

Jmenovitý elektrický výkon [kW] 7 

Maximální tepelný výkon [kW] 18 

Příkon v palivu [kW] 27 
účinnost elektrická [-] 25,9 

Účinnost tepelná [-] 66,7 

Účinnost celková [-] 93,6 

Spotřeba plynu při 100% [m3·h-1] 2,85 

Spotřeba plynu při 75% [m3·h-1] 2,3 

Spotřeba plynu při 50% [m3·h-1] 1,85 

Tab. 4-11  Parametry kogenerační jednotky 

Roční výkon [kW] 11924 

Náklady na palivo [Kč] 48 333    

Ušetřená energie [Kč] 30 450    

Příspěvek k ceně 
elektřiny 

[Kč/MWh] 480    

Výkupní cena přebytků 
energie 

[Kč/kWh] 0,97    

Měsíční zisk [Kč] 3 412    

Zisk za 1 rok [Kč] 10 500    

Celkem za rok [Kč] 40 950    

Za 20 let [Kč] - 

Tab. 4-12  Zisk z kogenerační jednotky 

K datu 1. dubna 2010 byla cena zemního plynu 1 049,80 Kč/MWh [7]. Průměrná spotřeba 
venkovského rodinného domku je 110,5 GJ (30,7 MW) [21]. 

 

 

 

 

 

 Účinnost zařízení: 
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휂 =
푃
푃 =

18 ∙ 10
27 ∙ 10 = 0,66 = 66,7 % 

휂 =
푃
푃 =

7 ∙ 10
27 ∙ 10 = 0,259 = 25,9 % 

Potřebný příkon: 

푃 =
푃
휂 =

110,5 ∙ 10
0,667 ∙ 3,6 = 46,04 MWr  

 

Náklady na palivo: 

푁 = 푃 ∙ 퐸 = 46,04 ∙ 1049,80 = 48333 Kčr  

 

Vyrobená elektrická energie: 

푃 = 휂 ∙ 푃 = 0,259 ∙ 46,04 ∙ 10 = 11924,4 kWr  

 

Návratnost při využívání výkupu elektrické energie: 

푛 =
ln (1 − 퐷 ∙ 푟

푎 )

푙푛 ( 1
1 + 푟)

=
ln (1 − 500000 ∙ 0,0054

3400 )

ln ( 1
1 + 0,0054)

= 293,5 měsíců = 24,46 let 
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5 ZÁVĚR 
 

Základním parametrem při výběru zdroje energie byla cena. Volili jsme takovou cenu, 
u které hrozí minimální riziko odmítnutí úvěru. Cena úvěru každého zdroje je okolo 
500 000 Kč až na malou vodní elektrárnu, u níž počítáme s větší cenou kvůli vytvoření vhodného 
vodního toku. U všech zdrojů energie jsme počítali dobu provozu 20 let. Je to doba, po kterou 
je u fotovoltaických elektráren garantován výkup vyrobené energie. U větrných a vodních 
elektráren je garantovaná doba nižší. Přesto jsme pro porovnání zvolili jednotnou dobu.  

 

 Fotovoltaické elektrárny 

Velkou výhodou je jejich výkupní cena garantovaná státem po dobu 20 let. Díky této výhodě 
fotovoltaika patří na přední příčky v prodeji nejen v České republice. Tím, že se panely mohou 
instalovat na střechy, mizí problém s hledáním potřebné plochy. Ideální je umístění na jižně 
orientovanou střechu se sklonem 30° až 50°. Zajímavý úvěr, určený pouze fotovoltaickým 
elektrárnám nabízí Raiffeisen bank. Úvěr Hélios nabízí úrokovou sazbu 5,2 % i s pojištěním. 
Výhodou je odložení splátek na dobu, kdy elektrárna vykazuje vyšší zisk. Při koupi fotovoltaické 
elektrárny za cenu 456 000 Kč o jmenovitém výkonu 5,54 kWp jsme schopni ročně získat 
5020 kWh. Při využití tarifu zelený bonus získáme 78 463 Kč ročně, 6 539Kč měsíčně. 
Využijeme-li úvěr Hélios a budeme-li splácet 6 500Kč měsíčně, splatíme úvěr za 7,8 let. Pokud 
bude fotovoltaická elektrárna fungovat na 100 % do 15 let a do 20 let se snížením výkonu 
o 15 % bude čistý zisk za 20 let 898 397 Kč. Zvolením tarifu výkupní cena bude roční zisk 
61 495 Kč, měsíční zisk 5 125 Kč. Při splácení 5 000 Kč splatíme úvěr za 10,9 let. Za stejného 
předpokladu ztráty výkonu bude zisk za 20 let 512 253Kč. 

 

Větrné elektrárny 

Pokud máme k dispozici místo s průměrnou rychlostí 5,5 m/s a vyšší, je toto místo vhodné 
pro výstavbu větrné elektrárny. Jelikož je rychlost větru závislá na nadmořské výšce, ale také 
na tvaru povrchu země je obtížné určit její rychlost. Řešením je provedení měření na tomto 
území. Vybrali jsme větrnou elektrárnu o jmenovitém výkonu 10 kW za cenu 481 200 Kč. Výkon 
této elektrárny je určen střední hodnotou jmenovitého výkonu tedy 7 kW. Roční výroba 
elektrické energie při 7 kW je 9811,2 kW. Při tarifu Zelený bonus je roční zisk 48 404 Kč, 
měsíční zisk je 4 034 Kč. Pokud počítáme s ročním úrokem 6,5 %, splatíme větrnou elektrárnu 
za 17,4 roku. Čistý zisk po splacení větrné elektrárny je 125 852 Kč. Výkupem veškeré vyrobené 
energie získáme ročně 21 879 Kč. Při tomto tarifu se nevyplácí úvěr pořizovat. 
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Vodní elektrárny 

Pokud máme v blízkosti obydlí dostatečný vodní tok, je dobré zvážit výstavbu malé vodní 
elektrárny. Vodní elektrárny mají oproti ostatním elektrárnám výhodu v poměrně stabilním 
výkonu. Naopak nevýhodou je zasahování do krajinného rázu a s tím spojené složité vyřizování 
různých povolení. Technickou část vodní elektrárny pořídíme za 387 480 Kč. U vodních 
elektráren musíme počítat s vyššími financemi a to hlavně pro úpravu vodního toku 
na požadovaný spád a přípravu na instalaci zařízení vodní elektrárny. Z toho důvodu jsme 
stanovili počáteční výši úvěru na 550 000 Kč. Na úpravy tedy máme 162 000 Kč. Při spádu 
2 m a průtoku 0,156 m3s-1 je výkon 1,95 kW. Roční výroba elektrické energie za předpokladu 
hodinové denní údržby je 16 380 kWh. Roční zisk z tarifu Zelený bonus 
je 63 682 Kč. Při měsíčních splátkách 5 300 Kč měsíčně splatíme úvěr za 12,7 let. 
Za 20 let provozu získáme 464 876 Kč. Pokud všechnu vyrobenou energii prodáme do sítě, 
získáme ročně 49 110 Kč. Zařízení splatíme za 21 let. Do výpočtů nezahrnujeme finance 
na údržbu zařízení. 

 

Kogenerační jednotky 

Vlastníme-li přípojku na zemní plyn, můžeme využít kogenerační jednotku k výrobě 
elektrické energie. Základním parametrem pro výběr kogenerační jednotky je roční spotřeba tepla 
rodinného domu. Spotřeba menšího rodinného domu je 110,5 GJ. K vytopení potřebujeme 
165,75 GJ (46,04 MW). Při stávající ceně zemního plynu 1 049,80 Kč za MWh je potřeba 
48 333 Kč ročně na vytopení budovy. Výrobou takového množství tepla vyrobíme 
11 924,4 kW elektrických. Díky příspěvku k takto vytvořené elektrické energii, který činní 
480 Kč za MWh a ceny 0,97 Kč za kWh získáme ročně 40 950 Kč. Měsíčními splátkami 
v hodnotě 3 400 Kč splatíme zařízení za 24,46 let.   
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