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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá studií efektivnosti chodu fotovoltaické elektrárny. V teoretické 

části jsou popsány legislativní kroky, které vedly k rozvoji výstavby fotovoltaických elektráren 
nejen u nás, ale i v celé Evropě. Dále je uveden také přehled stavu problematiky, který zahrnuje 
vývoj fotovoltaiky ve světě, rešerše stavu fotovoltaických elektráren v ČR a technologie 
fotovoltaických elektráren. V závěru teoretické části je výčet metod hodnocení ekonomické 
efektivnosti investic. Praktická část zahrnuje popis zvolené elektrárny FVE Zakřany 5,4 MWp, 
finanční projekci a ekonomické vyhodnocení skutečného provozu a je uvedeno také jednoznačné 
vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu. V závěru práce je porovnání projekce 
a skutečného stavu a jsou uvedeny možné nepříznivé vlivy, se kterými by se mohl provoz zvolené 
elektrárny potýkat. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  fotovoltaická elektrárna; fotovoltaika; efektivnost investice; studie 
efektivnosti  
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ABSTRACT 
The master’s thesis deals with study the effectiveness of operation of photovoltaic power 

station. The theoretical part describes the legislative steps that led to the development 
of photovoltaic power stations, not only in Czech Republic but throughout Europe. The following 
is a review of the issue of photovoltaics, which includes the development of photovoltaics in the 
world, research of photovoltaic power stations in the Czech Republic and technology 
of photovoltaic power stations. At the end of the theoretical part is a list of methods to evaluate 
efficiency investments. The practical part includes a description of the selected photovoltaic 
station Zakřany 5.4 MWp, financial projection and economic evaluation of the real operation and 
there is also explicit evaluation of the economic efficiency of the project.. The comparison of the 
projection and the real operation and the possible negative influences affecting the power station 
are in conclusion. 

 

 

 

KEY WORDS:  photovoltaic power station; photovoltaics; efficiency investments; 
effectiveness study 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Značka  Veličina        Jednotka 
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f  Frekvence        Hz 
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OSN  Organizace spojených národů 

EU  Evropská unie 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

12
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1 ÚVOD 
Za obnovitelné zdroje energie u nás považujeme především energii slunečního záření 

v různých formách a částečně i energii geotermální. Ostatní zdroje, jakožto energie větru, vody 
a biomasy, jsou jen přeměněnou formou energie dopadající ze Slunce. Až do průmyslové 
revoluce byly tyto zdroje jediným energetickým zdrojem lidstva. Dnes se lidé k obnovitelným 
zdrojům vrací z mnoha důvodů, ale především z důvodu snížení nákladů na elektrickou energii 
a snížení zatížení životního prostředí. Pořízení technologie je poměrně nákladnou investicí, 
nicméně následně vyrobená elektrická energie z takových zařízení je levná a tím může snížit 
náklady na dodávanou elektrickou energii.  

Dalším zájmem se stává snižování energetické závislosti, jelikož si evropské státy uvědomily 
svoji závislost na dovozu fosilních a jaderných paliv. Proto se všechny státy snaží pokrývat větší 
části energie z vlastních zdrojů, což představuje zavádění energetických úspor, ale taky využívání 
obnovitelných zdrojů energie na vlastním území. 

Obnovitelné zdroje jsou nazývány obnovitelnými, protože na rozdíl od fosilních paliv se tyto 
zdroje v přírodě díky biologickým procesům a slunečnímu záření neustále obnovují a samotné 
sluneční záření je z hlediska lidstva nevyčerpatelným zdrojem energie. Nutno ale podotknout, že 
energie slunečního záření je v lokálním měřítku nestálá a trpí pravidelnými i nepravidelnými 
výpadky. Pravidelné výpadky jsou způsobeny střídáním dne a noci, nepravidelné jsou způsobeny 
oblačností. Jak je patrné již z názvu, diplomová práce je zaměřena pouze na fotovoltaické 
elektrárny. 

Fotovoltaické elektrárny jsou fenoménem dnešní doby, přestože je přeměna slunečního 
záření na elektrickou energii známá již z 19. století. Samostatný rozvoj fotovoltaických aplikací 
závisí na technické úrovni a znalostech z oblasti fyziky polovodičů.  

Fotovoltaická elektrárna je v podstatě soubor prvků, díky kterým lze generovat elektrickou 
energii přeměnou sluneční energie na stejnosměrný elektrický proud. To probíhá pomocí 
polovodičových fotovoltaických článků, v kterých nastává fotoelektrický jev. 

V sedmdesátých letech byla v USA spuštěna první fotovoltaická elektrárna, ale vzhledem 
k pořizovacím nákladům technologie a ceně ropy a uhlí v té době nebyla výstavba 
fotovoltaických elektráren perspektivní. Od sedmdesátých let minulého století Evropská unie 
financovala výzkum v oblasti fotovoltaických technologií a v rámcovém výzkumném programu 
podporovala některé významné iniciativy zaměřené na snižování ceny fotovoltaických modulů, 
vývoj nových materiálů a podporu pronikání na trhu. V posledních letech se díky tomuto rozvoji 
technologií zvýšila účinnost panelů a střídačů a tím se zvýšila i výtěžnost při přeměně slunečního 
záření na elektrickou energii. Ve spojení s ekologickou zodpovědností a dotační politikou se tak 
již výstavba fotovoltaických elektráren stala zajímavá pro spoustu investorů.  

V dnešní době jsou na trhu polykrystalické a monokrystalické panely s účinností v rozmezí 
16 až 18 % a panely na bázi amorfního křemíku s účinností 7 až 11 %. Tyto panely se potom 
spojují do větších, jižně, jihozápadně, nebo i jihovýchodně orientovaných systémů, čímž se 
dosáhne potřebného výkonu. Špičková hodnota výkonu tohoto systému je maximální možnou 
hodnotou dodávaného výkonu dodávaného za ideálních podmínek. 

Díky neustálému vývoji a sériové výrobě se cena fotovoltaických panelů a komponent 
neustále snižuje, což ve spojení s dotační politikou a výhodnými výkupními cenami vedlo 
v mnoha zemích k neřízenému nárůstu instalací. Toto postihlo i Českou republiku, protože v roce 
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2006 byla Energetickým regulačním úřadem nastavena výkupní cena elektrické energie, která 
nerozlišovala velikost fotovoltaické elektrárny. Na rozdíl od Německa, kde byly malé systémy na 
střechách s vyšší výkupní cenou, proti velkým pozemním fotovoltaickým elektrárnám, kde byla 
cena daleko nižší. V následujícím roce 2007 se vzhledem k úpravě výkupních cen v Německu 
a kurzovému vývoji koruny, ceny pro instalace na střechách víceméně vyrovnaly, ale v České 
republice byly oproti Německu stále více zvýhodněny velké pozemní instalace. Další posílení 
kurzu koruny a propad cen panelů, které tvoří největší položku v investičních nákladech, vedl 
k výhodným podmínkám pro masivní výstavbu fotovoltaických systémů. Proto se pro všechny 
fotovoltaické elektrárny spuštěné od 1. ledna 2011 rapidně snížily výkupní ceny, což znamenalo 
daleko horší návratnost a menší výhodnost investičních záměrů. 

V současné době neprobíhá v České republice výstavba žádné velké elektrárny. Do sítě nelze 
připojit víc než 30 kW. Jako aktuální téma se ale dá považovat vyhodnocení efektivnosti provozu. 
Na počátku každého projektu by měla stát finanční rozvaha a projekce k určení efektivnosti 
projektu, jestli se jej vyplatí vůbec realizovat. V období největšího rozmachu výstavby 
fotovoltaických elektráren, způsobeným velmi výhodným nastavením výkupních cen, se finanční 
projekce odbývala jako ne moc významná část projektů. Předpokládalo se, že elektrárna s danými 
výkupními cenami bude za provozu vždy výhodná. 

Téma diplomové práce jsem si vybral proto, že považuji za více než vhodné ověřit, 
zda skutečný provoz elektrárny svými výnosy odpovídá finanční projekci. Z toho bude následně 
možné porovnat, zda nebyly hodnoty výnosnosti přehnané pro snadnější získání leasingu. 
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2 LEGISLATIVA  
Jedním z prvních hlasitějších upozornění na vážnost situace s využíváním neobnovitelných 

zdrojů spojenou s hospodářským růstem byl dokument tzv. Římského klubu s názvem Meze růstu 
vydaným v roce 1972 a první konference svolaná OSN, konající se ve stejném roce 
ve Stockholmu. V roce 1979 následovala světová klimatická konference v Ženevě, v roce 1992 
Summit Země v Riu de Janeiru, v roce 1997 konference  členských států Rámcové úmluvy 
o změně klimatu v Kjótu a v roce 2002 konference OSN „Světový summit o udržitelném rozvoji“ 
v Johannesburgu. Na základě Kjótského protokolu se 15 zemí, které byly členskými státy EU 
v době schválení Kjótského protokolu (tzv. EU-15), zavázalo snížit své společné emise 
skleníkových plynů v letech 2008–2012 o 8 % ve srovnání s výchozím rokem 1990. Deset 
z dvanácti členských států, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, má v rámci Kjótského 
protokolu individuální závazky na snížení emisí do období 2008–2012 o 6 % nebo o 8 % oproti 
úrovni výchozího roku. ČR je smluvní stranou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu 
a Kjótského protokolu. Kjótský protokol ukládá ČR závazek k redukci agregovaných emisí 
skleníkových plynů o 8 % v porovnání s výchozím rokem 1990. [1] 

2.1 Legislativa EU  
Evropská unie si už v roce 1992 v Maastrichtské smlouvě dala jako jeden z hlavních cílů 

dosáhnout udržitelného rozvoje. Pro oblast energie, kterou se zabývá tato práce, je v současné 
době platná směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie z OZE. [1] 

Tato směrnice stanovuje závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Mimo jiné také stanovuje pravidla 
týkající se správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných 
zdrojů k distribuční soustavě. Jedním z cílů je dosáhnout do roku 2020 20 % podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Všechny členské státy měly 
za povinnost odevzdat Komisi do 30. června 2010 národní akční plány pro energii 
z obnovitelných zdrojů, kde budou stanoveny národní cíle členských států pro podíly energie 
z obnovitelných zdrojů. [1] 

2.2 Legislativa ČR  
Pro Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů jsou dle 

směrnice č. 2009/28/ES pro ČR závazné pouze celkové cíle vztažené k roku 2020. Jedná se 
o závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v ČR ve 
výši 13 %. Průběžné cíle pro jednotlivé roky a jednotlivé druhy OZE obsažené v Národním 
akčním plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů jsou pouze orientační. [1] 

Zpracovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů navrhuje 
cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 %. [1] 

Ke splnění těchto cílů přispívá Zákon 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (Zákon o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů). Účelem zákona je podpora využití OZE, mimo jiné i energie slunečního 
záření. Dále je to Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) a Zákon 
406/2000 Sb. o hospodaření energií. Dále pak Vyhláška 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen 
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v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen v § 2 odst. 8, která stanovuje, že výkupní 
ceny a zelené bonusy stanovené podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou 
uplatňovány po celou předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny stanovenou vyhláškou 
a výkupní ceny se meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně 
o 2 % a maximálně o 4 %. Vyhláška 475/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, stanovuje v příloze č. 3 dobu předpokládané 
životnosti nové výrobny na 20 let a předpokládaný pokles výkonu panelů o 0,8 % jmenovitého 
výkonu ročně. Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává každý rok cenové rozhodnutí, ve kterém 
jsou uvedeny výkupní ceny a zelené bonusy pro provozovny rozdělené do skupin podle roku 
uvedení do provozu a instalovaného výkonu. Dále je to Vyhláška 51/2006 Sb. o podmínkách 
připojení k elektrizační soustavě. [1] 
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3 PŘEHLED STAVU PROBLEMATIKY 
V roce 2011 bylo v Evropě instalováno 18,5 GW fotovoltaických elektráren, což představuje 

dvě třetiny celosvětově nově instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren. [2, 3, 4] 

Roční produkce elektrické energie z fotovoltaických zdrojů v Evropě by mohla plně zásobit 
stát se spotřebou jakou má např. Rakousko, což odpovídá zhruba 2 % spotřeby elektrické energie 
Evropské unie. [2, 3, 4] 

Za posledních deset let rostl fotovoltaický průmysl v Evropě rychlostí více než 40 % ročně 
a  současně se výrobní náklady technologií snížily přibližně o 60 %. To bylo zapříčiněno 
závazkem Evropské unie, že z celkového množství energie bude do roku 2020 produkováno 20 % 
energie z obnovitelných zdrojů. [2, 3, 4] 

V Evropě jsou lídry v oblasti fotovoltaických elektráren Německo, Itálie, Španělsko, Česká 
republika, Francie, Belgie a Velká Británie. [2, 3, 4] 

 
Obr. 3-1 Vývoj výkonu instalovaného ve FV elektrárnách v letech 2011 až 2017 [2, 3, 4] 
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Obr. 3-2 Předpokládaný instalovaný výkon v roce 2017 [2, 3, 4] 

Od roku 2000 bylo celosvětové tempo růstu produkce elektrické energie z fotovoltaických 
zdrojů mezi 40 % a 90 %. Přičemž během posledních pěti let byl nejrapidnější růst roční 
produkce v Asii, kde Čína sama o sobě produkuje 50 % fotovoltaických panelů. Kromě toho byla 
solární energie dva roky po sobě obnovitelný zdroj energie, do kterého bylo investováno nejvíce 
peněz. Celosvětově byla výše investic 98,5 miliardy €, z této částky byly soustředěny dvě třetiny 
na území Evropy. [2, 3, 4] 

Výzvou v této oblasti je pro Evropský fotovoltaický průmysl masivní investování Číny do 
tamní fotovoltaické výroby, což zde vedlo k zahájení vlastní velkovýroby. Nicméně dodávka 
výrobních zařízení z Evropy do Číny je stále výhodná, protože Evropa je stále na vedoucí pozici 
ve výzkumu a vývoji fotovoltaických technologií a tím i inovuje výrobní průmysl. [2, 3, 4] 

Fotovoltaické technologie a jejich realizace je globální obchod a budoucí generace 
fotovoltaických technologií by mohly pramenit z mezinárodní spolupráce s Asií a Spojenými 
státy v oblasti ekologických inovací. [2, 3, 4] 

Dá se říci, že je zde stále velký prostor pro inovace fotovoltaických technologií k dosažení 
vyšších účinností a také ke zlepšení designu budov a tím podpoře „evropské fotovoltaické 
architektury“. Fotovoltaické moduly mohou být zvlášť navrženy a začleněny jako stavební 
materiál nebo jako část, která má izolační funkci, zatímco současně působí na snižování emisí 
budov. [2, 3, 4] 

3.1 Rešerše stavu fotovoltaických elektráren v ČR 
V roce 2011 fotovoltaické elektrárny vyrobily 2 182 018 MWh, což představuje 30,11 % 

výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a 2,49 % elektrické energie vůbec. 

Energetický regulační úřad sleduje a statisticky zaznamenává výrobu elektrické energie 
pouze z fotovoltaických elektráren, které provozují licencovaní provozovatelé. Od 
nelicencovaných provozovatelů a tedy systémů provozovaných bez licence se nevedou statistické 
záznamy, i když se předpokládá, že počet takových systémů neustále roste. Nicméně podstatný 
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díl vyrobené elektrické energie z fotovoltaických elektráren vyrobí právě licencované systémy, 
takže tyto nelicencované systémy tak ovlivňují statistiky zanedbatelně. Pro možnost úplné 
eliminace nelicencovaných systémů by bylo potřeba vést statistické záznamy už u výrobců či 
dovozců fotovoltaických panelů, ale vzhledem k náročnosti takových opatření se s nimi nepočítá. 

Do roku 2007 byly započítávány i tehdy nelicencované fotovoltaické elektrárny, od roku 
2010 přebírá ERÚ data o skutečně provozovaných fotovoltaických elektrárnách z ČEPS. 

 
Obr. 3-3 Počet licencovaných výroben [5] 

Tab. 3-1 Vývoj výroby elektřiny a instalovaný výkon fotovoltaických elektráren [5] 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Výroba [MWh] 50 81 116 184 291 414 

Instalovaný výkon [MWp] 0,072 0,124 0,155 0,289 0,419 0,586 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Výroba [MWh] 592 2 127 12 937 88 807 615 702 2 182 018 

Instalovaný výkon [MWp] 0,841 3,961 39,5 464,6 1 727 1 913 

 

Pro rok 2013 bylo vydáno Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 
ze dne 26. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. V tomto 
dokumentu jsou uvedeny ceny pro podporované zdroje energie. Zpráva je rozdělena na tři části. 
V první části se zpráva zabývá výkupními cenami a zelenými bonusy na elektřinu, zeleným 
bonusem na teplo a zeleným bonusem na biometan. Část výkupní ceny a zelené bonusy na 
elektřinu se dělí na další tři části. První část se zabývá elektřinou vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů energie, druhá část se zabývá elektřinou vyrobenou využíváním druhotných zdrojů energie 
a poslední, třetí část, se zabývá elektřinou vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla 
(„KVET“). 
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Pro potřeby této práce bude čerpáno z části zabývající se elektřinou vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů energie. Výkupní ceny jsou zde stanoveny jako minimální ceny, zelené 
bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny. V rámci jedné výrobny elektřiny nelze kombinovat 
režim výkupních cen a zelených bonusů. [6] 

Výkupní ceny se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny 
elektřiny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy, které 
vstupuje do zúčtování odchylek subjektu odpovědného za ztráty v regionální distribuční soustavě 
nebo subjektu odpovědného za ztráty v přenosové soustavě. [6] 

Zelené bonusy se uplatňují za elektřinu naměřenou a dodanou v předávacím místě výrobny 
elektřiny a sítě provozovatele regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy a dodanou 
výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo zákazníkovi a dále za ostatní vlastní spotřebu 
elektřiny. Zelené bonusy se neuplatňují za technologickou vlastní spotřebu. [6] 
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Tab. 3-2 Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření pro rok 
2013, ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty [7] 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny elektřiny 

dodané do sítě 
[Kč/MWh] 

Zelené bonusy 
[Kč/MWh] 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem do 5 kW včetně a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2013 do 30. června 2013 
 3 410 2 860 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem nad 5 kW do 30 kW včetně a uvedený 

do provozu od 1. ledna 2013 do 30. června 2013 
2 830 2 280 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem do 5 kW včetně a uvedený do provozu 

od 1. července 2011 do 31. prosince 2011 
2 990 2 440 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem nad 5 kW do 30 kW včetně a uvedený 

do provozu od 1. července 2011 do 31. prosince 2011 
2 430 1 880 

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

do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 
6 284 5 734 

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

do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 
7 803 7 253 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem nad 30 kW do 100 kW včetně 

a uvedený do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 
6 141 5 211 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem nad 100 kW a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 
5 723 4 793 

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

do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 
13 005 12 455 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 
12 903 11 973 

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

do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 
13 964 13 414 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 
s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 
13 862 12 932 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený 
do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 14 882 13 952 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený 
do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 15 260 14 330 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený 
do provozu před 1. lednem 2006 7 273 6 343 
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Každý způsob připojení na síť má své pro a proti. U nově zřizované výrobny připojené do 
distribuční soustavy nebo přenosové soustavy se dnem uvedení do provozu rozumí den, kdy byly 
splněny obě následující podmínky: 

a) nabyla právní moc licence na výrobu elektřiny 
b) bylo ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy 

provedeno paralelní připojení výrobny k distribuční nebo přenosové soustavě. 

Novou lokalitou se rozumí lokalita, kde nebyla v období od 1. ledna 1995 připojena výrobna 
elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě. [6] 

Je-li v rámci výrobny elektřiny uveden do provozu další zdroj nebo více dalších zdrojů, nebo 
splňuje-li jeden či více zdrojů v rámci jedné výrobny elektřiny podmínky pro uplatnění odlišných 
podpor, může výrobce uplatňovat odlišnou podporu pro takové jednotlivé zdroje za předpokladu, 
že zajistí samostatné měření výroby elektřiny na jednotlivých vývodech ze zdrojů. V případě 
neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výronu elektřiny 
pouze nejnižší výši podpory při výběru z více možných podpor. [6] 

V případě uplatnění podpory formou povinného výkupu se elektřina měřená fakturačním 
měřením rozdělí při fakturaci v poměru samostatně naměřených hodnot výroby elektřiny na 
jednotlivých zdrojích. V případě uplatnění podpory formou zelených bonusů se zelené bonusy 
uplatňují samostatně na každý zdroj podle naměřených hodnot. [6] 

V současné době by se daly fotovoltaické elektrárny rozdělit, podle cenového rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu do čtyř skupin. Malé do výkonu 5 kW, větší o výkonu 
5 až 30 kW, velké o výkonu 30 až 100 kW a největší o výkonu nad 100 kW. 

Nové fotovoltaické elektrárny musí mít řízení výstupního činného a jalového výkonu, což se 
týká nových fotovoltaických elektráren, ale i elektráren uvedených do provozu dříve. Tyto 
elektrárny musí být dodatečně vybaveny zařízením pro regulaci činného výkonu, prostřednictvím 
HDO ve výkonové řadě: 

0 až 30 kW:  pouze dálkové odpojení výrobny elektrické energie prostřednictvím HDO 
z dispečinku distributora, 

30 až 100 kW:  dálkové odpojení výrobny elektrické energie prostřednictvím HDO 
z dispečinku distributora a řízení činného výkonu v rozsahu 0-30-60-100 % 

100 kW a více:  dálkové řízení činného výkonu 0-30-60-100 % a jalového výkonu 
cos φ = 0,95, 0,97, 1 (kapacitní i induktivní). Toto je prováděno podle 
distributora prostřednictvím radiové sítě, popřípadě pomocí HDO. 

3.1.1 Malé fotovoltaické elektrárny do výkonu 5 kW 
Malé fotovoltaické elektrárny do výkonu 5 kW jsou často využívanou variantou pro instalace 

na střechách domů, u kterých je omezujícím faktorem pro investory buď rozpočet, nebo prostor. 
Při uvažování umístění fotovoltaických panelů na jižně orientované sedlové střechy se používá 
jednoduchých konstrukcí a pořizovací náklady na takové elektrárny, při stavbě na klíč, 
představují asi 200 až 250 tisíc Kč. V této ceně jsou již zahrnuty panely, střídač, rozvaděč, nosné 
konstrukční prvky, veškerá kabeláž a konektory, montáž celého systému, revizi, zprovoznění 
a zaškolení provozovatele. Pro rovné střechy se používá konstrukcí pro upevnění panelů na 
střechách. Konstrukce tak dají panelům požadovaný sklon, nejčastěji 30 až 40°. 
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Obr. 3

V 
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 
a mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
6 mm2

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
kde jsou umístěny ochrany, všechny jistící a vypína
je rozvaděč napojen do domovní sítě 230/400 V. 

Na této elektrárně
7,14 Kč/Wp, na měniče 

3.1.3 
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

střechu nevleze, pokud se nejedná o areál s
na pevné či
přímo na síť 
VN, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

  

3-5 FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

 modelovém případě je uvedena elektrárna s
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
2, které přivedeno do tří střídačů

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
kde jsou umístěny ochrany, všechny jistící a vypína
je rozvaděč napojen do domovní sítě 230/400 V. 

Na této elektrárně
Kč/Wp, na měniče 

 Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

střechu nevleze, pokud se nejedná o areál s
na pevné či pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 
přímo na síť NN, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 

, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

 

FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

modelovém případě je uvedena elektrárna s
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
přivedeno do tří střídačů

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
kde jsou umístěny ochrany, všechny jistící a vypína
je rozvaděč napojen do domovní sítě 230/400 V. 

Na této elektrárně byly v
Kč/Wp, na měniče na 5,60 Kč/Wp

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

střechu nevleze, pokud se nejedná o areál s
pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 

, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 
, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

 3 Přehled stavu problematiky

FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

modelovém případě je uvedena elektrárna s
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
přivedeno do tří střídačů, j

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
kde jsou umístěny ochrany, všechny jistící a vypína
je rozvaděč napojen do domovní sítě 230/400 V. 

byly v roce 2009 
5,60 Kč/Wp 

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

střechu nevleze, pokud se nejedná o areál s
pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 

, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 
, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

Přehled stavu problematiky

FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

modelovém případě je uvedena elektrárna s
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
, jednoho třífázového SolarMax 20S a dvou jednofázových 

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
kde jsou umístěny ochrany, všechny jistící a vypína
je rozvaděč napojen do domovní sítě 230/400 V.  

roce 2009 investiční náklady na konstrukce vyčísleny na 
 a celkové investiční náklady 

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

střechu nevleze, pokud se nejedná o areál s výrobními halami, častěji se tak řeší jejich instalace 
pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 

, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 
, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

Přehled stavu problematiky

FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

modelovém případě je uvedena elektrárna s instalovaným výkonem 32,2
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
ednoho třífázového SolarMax 20S a dvou jednofázových 

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
kde jsou umístěny ochrany, všechny jistící a vypínací prvky a elektroměr zelených bonusů. Poté 

investiční náklady na konstrukce vyčísleny na 
celkové investiční náklady 

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

výrobními halami, častěji se tak řeší jejich instalace 
pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 

, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 
, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

Přehled stavu problematiky 

FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

instalovaným výkonem 32,2
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno D
ednoho třífázového SolarMax 20S a dvou jednofázových 

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
cí prvky a elektroměr zelených bonusů. Poté 

investiční náklady na konstrukce vyčísleny na 
celkové investiční náklady činily

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

výrobními halami, častěji se tak řeší jejich instalace 
pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 

, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 
, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací st

FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4

instalovaným výkonem 32,2
představuje elektrický výkon 29,4 kW. Na pozemku 50 m x 14 m je umístěno 140 kusů panelů 
Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

mezi panely jsou použity spojky. Stejnosměrné vedení je provedeno DC kabely SolarFlex 
ednoho třífázového SolarMax 20S a dvou jednofázových 

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
cí prvky a elektroměr zelených bonusů. Poté 

investiční náklady na konstrukce vyčísleny na 
činily 73 Kč/kW.

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW 
Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 

výrobními halami, častěji se tak řeší jejich instalace 
pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 

, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 
, což může být ze strany distributora vyžadováno na základě připojovací studie.  
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FVE na pozemcích u rodinného domu, lokalita Žeravice, elektrický výkon 29,4 kW 

instalovaným výkonem 32,2 kWp, což 
140 kusů panelů 

Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelovýc
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

C kabely SolarFlex 
ednoho třífázového SolarMax 20S a dvou jednofázových 

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
cí prvky a elektroměr zelených bonusů. Poté 

investiční náklady na konstrukce vyčísleny na 
73 Kč/kW. 

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 
výrobními halami, častěji se tak řeší jejich instalace 

pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 
, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 

24

 

kWp, což 
140 kusů panelů 

Solarfun 230 Wp, ty jsou připevněny na hliníkových profilech přišroubovaných na ocelových 
konstrukcích, které jsou pomocí zemních vrutů zakotveny do země. Speciální ocelové konstrukce 
udávají panelům sklon 34°. Krajní panely jsou ke konstrukci přichyceny krajovými úchytkami 

C kabely SolarFlex 
ednoho třífázového SolarMax 20S a dvou jednofázových 

SolarMax 4200S. Tyto střídače jsou napojeny do hlavního rozvaděče fotovoltaické elektrárny, 
cí prvky a elektroměr zelených bonusů. Poté 

investiční náklady na konstrukce vyčísleny na 

Velké fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 až 100 kW už jsou záležitostí, která se na běžnou 
výrobními halami, častěji se tak řeší jejich instalace 

pohyblivé konstrukce na zemi. Fotovoltaické elektrárny do 100 kW je možné připojit 
, pokud to parametry sítě dovolují, jinak se takové výkony připojují již do sítí 



 

 

Obr. 3

V 
ročně vyprodukuje zhruba 89 M
Sharp 180 Wp , které jsou připevněny na polohovatelných stojanových konstrukcích, které 
si investor vyrobil sám. Na pozemku o
řadách. Konstrukce 
duševním vlastnictvím investora, stejně jako mechanismus konstrukcí. Řídicí systém pomocí 
externích čidel hlídá zastínění, respektive úroveň rozptýleného světla, které představuje 
dopadající sluneční záření při zatažené obloze, dále pomocí anemometru hlídá rychlost větru, 
kterou vyhodnocuje z
uvedl panely do vodorovné polohy, při které jsou tak působením větru konst
nejméně. Stejnosměrné vedení je zhotoveno jednak kabely SolarFlex 4 mm
do sdružovacích krabic, odtud jsou vedeny paralelně dva kabely 7x2,2 mm
o celkovém výkonu 66 kW. Odtud je vyveden výkon do hlav
jistícími a vypínacími prvky a elektroměrem. Elektrárna dodává do sítě elektrickou energii 
v režimu přímého prodeje, nikoliv zelených bonusů. Poté je elektrárna napojena do veřejné 
distribuční sítě 230

Investiční náklad
mechaniku včetně polohovacích pohonů a konstrukcí 12,50 Kč/Wp, na kabeláž a konektory 
1,50 Kč/Wp, celkem byly náklady vyčísleny 

3.1.4 
Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 100 kW jsou velmi kontroverzní variantou, 

která zažila svůj největší rozmach do konce roku 2011. Právě do konce roku 2011 bylo 
vybudováno velké množství takových megawattových elektráren, které díky
možné umístit na střechu žádného areálu, 
elektrárny nad 100 kW se na střechách neobjevují. U velkých firem s
halami, jejichž střechy vyhovují z
Příkladem může být areál firmy ROKOSPOL a.s. v
600 kWp.

  

3-6 FVE s dvouosým

 modelovém případě je uvedena fotovoltaická elektrárna s
ročně vyprodukuje zhruba 89 M
Sharp 180 Wp , které jsou připevněny na polohovatelných stojanových konstrukcích, které 

investor vyrobil sám. Na pozemku o
řadách. Konstrukce 
duševním vlastnictvím investora, stejně jako mechanismus konstrukcí. Řídicí systém pomocí 
externích čidel hlídá zastínění, respektive úroveň rozptýleného světla, které představuje 

dající sluneční záření při zatažené obloze, dále pomocí anemometru hlídá rychlost větru, 
kterou vyhodnocuje z
uvedl panely do vodorovné polohy, při které jsou tak působením větru konst
nejméně. Stejnosměrné vedení je zhotoveno jednak kabely SolarFlex 4 mm
do sdružovacích krabic, odtud jsou vedeny paralelně dva kabely 7x2,2 mm

celkovém výkonu 66 kW. Odtud je vyveden výkon do hlav
jistícími a vypínacími prvky a elektroměrem. Elektrárna dodává do sítě elektrickou energii 

režimu přímého prodeje, nikoliv zelených bonusů. Poté je elektrárna napojena do veřejné 
distribuční sítě 230

Investiční náklad
mechaniku včetně polohovacích pohonů a konstrukcí 12,50 Kč/Wp, na kabeláž a konektory 

Kč/Wp, celkem byly náklady vyčísleny 

 Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu n
Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 100 kW jsou velmi kontroverzní variantou, 

která zažila svůj největší rozmach do konce roku 2011. Právě do konce roku 2011 bylo 
vybudováno velké množství takových megawattových elektráren, které díky
možné umístit na střechu žádného areálu, 
elektrárny nad 100 kW se na střechách neobjevují. U velkých firem s
halami, jejichž střechy vyhovují z
Příkladem může být areál firmy ROKOSPOL a.s. v
600 kWp. 

 

FVE s dvouosým natáčením panelů, lokalita Žeravice, instalovaný výkon 71,28

modelovém případě je uvedena fotovoltaická elektrárna s
ročně vyprodukuje zhruba 89 M
Sharp 180 Wp , které jsou připevněny na polohovatelných stojanových konstrukcích, které 

investor vyrobil sám. Na pozemku o
řadách. Konstrukce dovolují natáčení ve dvou osách, které je řízeno softwarem, 
duševním vlastnictvím investora, stejně jako mechanismus konstrukcí. Řídicí systém pomocí 
externích čidel hlídá zastínění, respektive úroveň rozptýleného světla, které představuje 

dající sluneční záření při zatažené obloze, dále pomocí anemometru hlídá rychlost větru, 
kterou vyhodnocuje z bezpečnostních důvodů, aby při překročení určité rychlosti větru systém 
uvedl panely do vodorovné polohy, při které jsou tak působením větru konst
nejméně. Stejnosměrné vedení je zhotoveno jednak kabely SolarFlex 4 mm
do sdružovacích krabic, odtud jsou vedeny paralelně dva kabely 7x2,2 mm

celkovém výkonu 66 kW. Odtud je vyveden výkon do hlav
jistícími a vypínacími prvky a elektroměrem. Elektrárna dodává do sítě elektrickou energii 

režimu přímého prodeje, nikoliv zelených bonusů. Poté je elektrárna napojena do veřejné 
distribuční sítě 230 / 400 V. 

Investiční náklady na stavbu této elektrárny v
mechaniku včetně polohovacích pohonů a konstrukcí 12,50 Kč/Wp, na kabeláž a konektory 

Kč/Wp, celkem byly náklady vyčísleny 

Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu n
Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 100 kW jsou velmi kontroverzní variantou, 

která zažila svůj největší rozmach do konce roku 2011. Právě do konce roku 2011 bylo 
vybudováno velké množství takových megawattových elektráren, které díky
možné umístit na střechu žádného areálu, 
elektrárny nad 100 kW se na střechách neobjevují. U velkých firem s
halami, jejichž střechy vyhovují z
Příkladem může být areál firmy ROKOSPOL a.s. v

 3 Přehled stavu problematiky

natáčením panelů, lokalita Žeravice, instalovaný výkon 71,28

modelovém případě je uvedena fotovoltaická elektrárna s
ročně vyprodukuje zhruba 89 MWh. Tento výkon dodává 396 kusů polykrystalických panelů 
Sharp 180 Wp , které jsou připevněny na polohovatelných stojanových konstrukcích, které 

investor vyrobil sám. Na pozemku o
dovolují natáčení ve dvou osách, které je řízeno softwarem, 

duševním vlastnictvím investora, stejně jako mechanismus konstrukcí. Řídicí systém pomocí 
externích čidel hlídá zastínění, respektive úroveň rozptýleného světla, které představuje 

dající sluneční záření při zatažené obloze, dále pomocí anemometru hlídá rychlost větru, 
bezpečnostních důvodů, aby při překročení určité rychlosti větru systém 

uvedl panely do vodorovné polohy, při které jsou tak působením větru konst
nejméně. Stejnosměrné vedení je zhotoveno jednak kabely SolarFlex 4 mm
do sdružovacích krabic, odtud jsou vedeny paralelně dva kabely 7x2,2 mm

celkovém výkonu 66 kW. Odtud je vyveden výkon do hlav
jistícími a vypínacími prvky a elektroměrem. Elektrárna dodává do sítě elektrickou energii 
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která zažila svůj největší rozmach do konce roku 2011. Právě do konce roku 2011 bylo 
vybudováno velké množství takových megawattových elektráren, které díky
možné umístit na střechu žádného areálu, 
elektrárny nad 100 kW se na střechách neobjevují. U velkých firem s
halami, jejichž střechy vyhovují z hlediska nosnosti, 
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natáčením panelů, lokalita Žeravice, instalovaný výkon 71,28

modelovém případě je uvedena fotovoltaická elektrárna s
Wh. Tento výkon dodává 396 kusů polykrystalických panelů 

Sharp 180 Wp , které jsou připevněny na polohovatelných stojanových konstrukcích, které 
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nejméně. Stejnosměrné vedení je zhotoveno jednak kabely SolarFlex 4 mm
do sdružovacích krabic, odtud jsou vedeny paralelně dva kabely 7x2,2 mm

celkovém výkonu 66 kW. Odtud je vyveden výkon do hlav
jistícími a vypínacími prvky a elektroměrem. Elektrárna dodává do sítě elektrickou energii 

režimu přímého prodeje, nikoliv zelených bonusů. Poté je elektrárna napojena do veřejné 
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do sdružovacích krabic, odtud jsou vedeny paralelně dva kabely 7x2,2 mm
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122 Kč/Wp.  

Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 100 kW 
Největší fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 100 kW jsou velmi kontroverzní variantou, 
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modelovém případě je uvedena fotovoltaická elektrárna s výkonem 71,28 kWp, která 
Wh. Tento výkon dodává 396 kusů polykrystalických panelů 
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roce 2009 byly na panely 85 Kč/Wp, na 
mechaniku včetně polohovacích pohonů a konstrukcí 12,50 Kč/Wp, na kabeláž a konektory 
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Připojení takových elektráren se provádí do sítě 22 kV na základě připojovací studie 
distributora. Vstupním bodem je rozvod
rozvaděčem, ochranami a systémem řízení 
jsou napojeny kioskové trafostanice. Na kioskové trafostanice jsou napojeny střídače 
odpovídající výkonům transformátoru
náklady na výstavbu takové elektrárny 50 až 55 Kč/Wp. 

Obr. 3

Jako modelový případ byla zvolena fotovoltaická elektrárna investora PAPENO s.r.o. Brno, 
v katastru obce Zakřany s
produkce elektrárny je téměř 6 GWh. Na ploše 10 ha je na ražených mikropil
konstrukcích instalováno 24 752 kusů polykrystalických panelů Canadian Solar 220 Wp. Panely 
jsou pomocí stejnosměrných kabelů SolarFlex 6 mm
skříně napojeny kabely CY 120 mm
40 kW (19 x 6 ks + 1 x 5 ks). Střídače jsou tak střídavým vedením kabely CYKY napojeny do 
5 trafostanic od firmy ABB, každ
napojeny pomocí vysokonapěťových kabelů 70 mm
tříprostorová, v
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distributora. Vstupním bodem je rozvod
rozvaděčem, ochranami a systémem řízení 
jsou napojeny kioskové trafostanice. Na kioskové trafostanice jsou napojeny střídače 
odpovídající výkonům transformátoru
náklady na výstavbu takové elektrárny 50 až 55 Kč/Wp. 
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Jako modelový případ byla zvolena fotovoltaická elektrárna investora PAPENO s.r.o. Brno, 
v katastru obce Zakřany s
produkce elektrárny je téměř 6 GWh. Na ploše 10 ha je na ražených mikropil
konstrukcích instalováno 24 752 kusů polykrystalických panelů Canadian Solar 220 Wp. Panely 
jsou pomocí stejnosměrných kabelů SolarFlex 6 mm
skříně napojeny kabely CY 120 mm
40 kW (19 x 6 ks + 1 x 5 ks). Střídače jsou tak střídavým vedením kabely CYKY napojeny do 

trafostanic od firmy ABB, každ
napojeny pomocí vysokonapěťových kabelů 70 mm
tříprostorová, v jedné části je rozvodna vysokého napětí, 

třetí části rozvodny je obchodní měření, jistící a
usměrňovač a záložní zdroj.
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FVE Zakřany, lokalita Zakřany, instalovaný výkon 5,445

Jako modelový případ byla zvolena fotovoltaická elektrárna investora PAPENO s.r.o. Brno, 
v katastru obce Zakřany s vývodem elektrické energie do distribuční sítě města Zbýšov. Roční 
produkce elektrárny je téměř 6 GWh. Na ploše 10 ha je na ražených mikropil
konstrukcích instalováno 24 752 kusů polykrystalických panelů Canadian Solar 220 Wp. Panely 
jsou pomocí stejnosměrných kabelů SolarFlex 6 mm
skříně napojeny kabely CY 120 mm
40 kW (19 x 6 ks + 1 x 5 ks). Střídače jsou tak střídavým vedením kabely CYKY napojeny do 

trafostanic od firmy ABB, každ
napojeny pomocí vysokonapěťových kabelů 70 mm

jedné části je rozvodna vysokého napětí, 
třetí části rozvodny je obchodní měření, jistící a

záložní zdroj. 

současnosti je realizováno řízení činného a jalového 
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Připojení takových elektráren se provádí do sítě 22 kV na základě připojovací studie 
distributora. Vstupním bodem je rozvod
rozvaděčem, ochranami a systémem řízení 
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odpovídající výkonům transformátoru příp
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Jako modelový případ byla zvolena fotovoltaická elektrárna investora PAPENO s.r.o. Brno, 
vývodem elektrické energie do distribuční sítě města Zbýšov. Roční 

produkce elektrárny je téměř 6 GWh. Na ploše 10 ha je na ražených mikropil
konstrukcích instalováno 24 752 kusů polykrystalických panelů Canadian Solar 220 Wp. Panely 
jsou pomocí stejnosměrných kabelů SolarFlex 6 mm
skříně napojeny kabely CY 120 mm2 do dvaceti kontejnerů, kde j
40 kW (19 x 6 ks + 1 x 5 ks). Střídače jsou tak střídavým vedením kabely CYKY napojeny do 

trafostanic od firmy ABB, každé o výkonu 1 MVA. Dílčí trafostanice jsou paprskovitě 
napojeny pomocí vysokonapěťových kabelů 70 mm

jedné části je rozvodna vysokého napětí, 
třetí části rozvodny je obchodní měření, jistící a
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Připojení takových elektráren se provádí do sítě 22 kV na základě připojovací studie 
distributora. Vstupním bodem je rozvodna s
rozvaděčem, ochranami a systémem řízení činného a jalového výkonu
jsou napojeny kioskové trafostanice. Na kioskové trafostanice jsou napojeny střídače 

případně transformátorů.  V
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s maximálním výkonem přibližně 1000 hodin. Tyto konstrukce se používaj
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3.2.2 Fotovoltaické panely 
Fotovoltaický článek je ve své podstatě velkoplošná polovodičová dioda s p-n přechodem 

a dvojice kovových kontaktů. Jeden plošný na spodní straně - reflektor a na vrchní straně je 
kontakt malý, ve tvaru mřížky či hřebínku, aby nestínil plochu polovodiče. Jako polovodič se 
používá monokrystalický a polykrystalický křemík, další variantou jsou tenkovrstvé aplikace 
amorfního křemíku. Křemík představuje přibližně 26 % zemské kůry, což ho činí relativně 
levným a snadno dostupným. 

Fotovoltaická elektrárna je soubor fotovoltaických panelů, střídače nebo střídačů, kabeláže, 
konstrukčních, podpůrných a jistících prvků. Stejnosměrná elektrická energie se ve střídačích 
přemění na střídavé veličiny s frekvencí 50 Hz a poté je předána do domácí nebo rozvodné sítě, 
podle způsobu připojení. 

3.2.2.1 Dřívější Fotovoltaické technologie 
Francouzský fyzik Alexandr Edmond Becquerel v roce 1839 objevil fotoelektrický jev, který 

byl v roce 1876 objeven také na selenových krystalech. V roce 1884 vynálezce Charles Fritts ze 
seleniového polovodiče potaženého velmi tenkou vrstvou zlata vyrobil první funkční článek. Jeho 
účinnost byla asi 1 %, takže praktické využití pro výrobu elektřiny bylo nemyslitelné, nicméně se 
tento článek začal využívat při fotografování pro určení času expozice. 

Fotovoltaický článek v podobě, jak ho známe dnes, vynalezl Russell Ohl. Russell Ohl v 30. 
letech 20. století pracoval pro společnost AT&T Bell Labs a v roce 1939 objevil P-N přechod na 
rozhraní polovodiče typu P a polovodiče typu N, který propouští elektrický proud pouze jedním 
směrem, užívaným v diodách nebo tranzistorech.  

Jako vedlejší produkt při vývoji materiálu pro tranzistor byl objeven fotovoltaický článek, 
tehdy nazývaný „světlocitlivé zařízení“, s účinností asi 5 %. Russell Ohl si nechal vynález v roce 
1946 patentovat. 

V 50. letech v Bell Laboratories byly vylepšeny křemíkové články a bylo zjištěno, že 
křemíkový polovodič s příměsemi reaguje na světlo velmi výrazně. Modernizované články se 
začaly používat v aplikacích na družicích, vůbec první vypuštění družice napájené pomocí 
fotovoltaických článků tak proběhlo 17. března 1958 na družici Vanguard 1. K dalšímu vývoji 
došlo během šedesátých a sedmdesátých let, díky poptávce ze strany leteckého průmyslu. 

Na Zemi se však stále nevyužívaly. Až díky energetické krizi a zvýšenému zájmu o kvalitu 
životního prostředí se tak alternativní zdroje energie staly politicky zajímavými, byly upraveny 
zákony a byl vytvořen program na podporu fotovoltaiky. Začaly být používány od druhé 
poloviny 80. let. Jednalo se o první generaci solárních křemíkových článků, jejichž účinnost však 
byla nízká a výrobní náklady byly vysoké. 

3.2.2.2 Fotovoltaické technologie v současnosti 
Od roku 2002 se výroba elektřiny s využitím slunečního záření každé dva roky 

zdvojnásobuje. Tím se stává nejvíce se rozvíjející technologií pro výrobu elektrické energie. 
V roce 2007 bylo celosvětově instalováno 2 826 MWp, ale o rok později už tato hodnota byla 
o 110 % vyšší, tedy 5 950 MWp. 89 % této hodnoty je však soustředěno jen do tří zemí, do 
Německa, Japonska a Spojených Států Amerických. 

V dnešní době jsou využívány především panely tzv. první a druhé generace. První generací 
jsou panely, jejichž konstrukce je založena na základě křemíkové destičky. Takové články 
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představují dnes asi 90 % všech panelů na trhu a to i přes to, že je jejich výroba relativně drahá, 
kvůli vysoké ceně vstupního materiálu, tedy krystalického křemíku. Snížení výrobních nákladů 
materiálovou úsporou bylo hlavním důvodem vývoje druhé generace fotovoltaických článků. 
Aktivní polovodičová vrstva článků druhé generace, tedy článků vyrobených technologií tenkých 
vrstev, je 100krát až 1000krát tenčí. Vývojem této technologie tak skutečně došlo ke snížení 
výrobních nákladů a při zavedení sériové výroby i k poklesu pořizovací ceny, ale tato technologie 
představuje i pokles účinnosti pod 10 %. Hlavními představiteli druhé generace článků jsou 
články z mikrokrystalického a amorfního křemíku. Oproti nevýhodě představované snížením 
účinnosti, je ale velká výhoda široké možnosti aplikací. Díky flexibilitě substrátu, na který je 
nanášena tenkovrstvá struktura, je možná široká sféra aplikací. 

Čelní strana fotovoltaických článků bývá v antireflexní úpravě, což znamená, že dopadající 
záření na článek bude odraženo jen minimálně a tím se ho větší část spotřebuje. Proto se 
nejúčinnější panely na trhu jeví jako černé. 

Protože je napětí na jednotlivých článcích malé, je potřeba tyto články řadit sériově. 
Spojením článků tak vznikne fotovoltaický panel, který má na svých kontaktech určité 
stejnosměrné napětí a dodává určitý výkon. Články jsou pak vloženy do plastových EVA fólií. 
Horní stranu pokrývá tvrzené a temperované sklo, spodní stranu laminátová kompozice. Mezi 
jednotlivými vrstvami je odsátý vzduch a poté dojde k zahřátí nad teplotu tání EVA fólie, čímž 
dojde k zatavení článků mezi sklem a laminátem bez nežádoucích vzduchových bublinek. Okraje 
se utěsní silikonovým tmelem a vsadí do hliníkového rámu. 

Monokrystalické panely 
Monokrystalický křemík se připravuje tažením monokrystalu z taveniny. Na konci procesu je 

získán monokrystalický křemíkový válec tzv. ingot o průměru 125 až 300 mm. Válec je ořezán 
do tvaru hranolu. Křemíkové destičky o tloušťce 200 až 360 µm jsou získány rozřezáním kvádru 
speciální drátovou pilou. Bohužel v procesu dělení ingotu na jednotlivé destičky dochází 
k velkým ztrátám cenného materiálu. [9] 

V laboratorních postupech je na monokrystalickém křemíku dosahováno účinnosti až 24 %. 
Účinnost sériově vyráběných solárních článků je do 16 %. [9] 



 

 

Obr. 3

Polykrystalické panely
Polykrystalický křemík je stále více

ceně (odpadá proces tažení mon
v případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20
a v podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14
křemíku jsou čtve
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [

  

3-12 Monokrystalický panel GEEG SST250

Polykrystalické panely
Polykrystalický křemík je stále více

ceně (odpadá proces tažení mon
případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20

podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14
křemíku jsou čtve
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [

 

Monokrystalický panel GEEG SST250

Polykrystalické panely 
Polykrystalický křemík je stále více

ceně (odpadá proces tažení mon
případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20

podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14
křemíku jsou čtvercového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [

 3 Přehled stavu problematiky

Monokrystalický panel GEEG SST250

Polykrystalický křemík je stále více
ceně (odpadá proces tažení monokrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20
podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [

Přehled stavu problematiky

Monokrystalický panel GEEG SST250-60, výkon 250 Wp [

Polykrystalický křemík je stále více využíván jako vstupní materiál
okrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20
podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [

Přehled stavu problematiky

60, výkon 250 Wp [

využíván jako vstupní materiál
okrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20
podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [

Přehled stavu problematiky 

 
60, výkon 250 Wp [10] 

využíván jako vstupní materiál
okrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20
podmínkách hromadné výroby nepřesahuje účinnost 14 %. Destičky polykrystalického 

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 
struktura materiálu dodává těmto článkům charakteristický vzhled. [9] 

 

využíván jako vstupní materiál díky své nižší výrobní 
okrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20
%. Destičky polykrystalického 

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 

31

díky své nižší výrobní 
okrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

případě monokrystalického křemíku. Laboratorní solární články dosahují účinnosti až 20 % 
%. Destičky polykrystalického 

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 

31

díky své nižší výrobní 
okrystalu), přestože dosahovaná účinnost je nižší, něž je tomu 

% 
%. Destičky polykrystalického 

rcového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu 
tuhnutí taveniny dochází k tvorbě různě velkých a orientovaných krystalů. Polykrystalická 



 

 

Obr. 3

Panely na bázi
Jak již bylo zmíněno, třetí užívanou technologií jsou panely s

takových panelů spotřebuje méně energie 
vrstvy křemíku představuje jen zlomek 
je daleko menší. 

Amorfní křemík je materiál bez pravidelného uspořádání, v němž je
obdobně jako v krystalickém křemíku každý atom Si vázán 4 vazbami k sousedním atomům. 
Utváří se tak čtyřstěn s vazebným úhlem 109°
krátkodosahovým pravidelným uspořádáním. [

Optický absorpční schod spojený šířkou zakázaného pásu je rovněž poměrně ostrý. Šířka 
zakázaného pásu je asi 1,75 eV. [

Vzhledem k jeho nepravidelné struktuře mů
a k přerušení některých vazeb, 
centrum. Pro velké množství takovýchto defektů se a
Pokud ovšem p
Zcela se však defektům vyhnout 
uspokojivé vlastnosti. Výhodou je velkoplošná depozice v tenké vrstvě. [

  

3-13 Polykrystalický panel SOLARWATT P210 60 GET AK, výkon 220Wp [

Panely na bázi amorfního křemíku
Jak již bylo zmíněno, třetí užívanou technologií jsou panely s

takových panelů spotřebuje méně energie 
vrstvy křemíku představuje jen zlomek 
je daleko menší.  

Amorfní křemík je materiál bez pravidelného uspořádání, v němž je
obdobně jako v krystalickém křemíku každý atom Si vázán 4 vazbami k sousedním atomům. 
Utváří se tak čtyřstěn s vazebným úhlem 109°
krátkodosahovým pravidelným uspořádáním. [

Optický absorpční schod spojený šířkou zakázaného pásu je rovněž poměrně ostrý. Šířka 
zakázaného pásu je asi 1,75 eV. [

Vzhledem k jeho nepravidelné struktuře mů
a k přerušení některých vazeb, 
centrum. Pro velké množství takovýchto defektů se a
Pokud ovšem přidáme okolo 10
Zcela se však defektům vyhnout 
uspokojivé vlastnosti. Výhodou je velkoplošná depozice v tenké vrstvě. [

 

Polykrystalický panel SOLARWATT P210 60 GET AK, výkon 220Wp [

amorfního křemíku
Jak již bylo zmíněno, třetí užívanou technologií jsou panely s

takových panelů spotřebuje méně energie 
vrstvy křemíku představuje jen zlomek 

 

Amorfní křemík je materiál bez pravidelného uspořádání, v němž je
obdobně jako v krystalickém křemíku každý atom Si vázán 4 vazbami k sousedním atomům. 
Utváří se tak čtyřstěn s vazebným úhlem 109°
krátkodosahovým pravidelným uspořádáním. [

Optický absorpční schod spojený šířkou zakázaného pásu je rovněž poměrně ostrý. Šířka 
zakázaného pásu je asi 1,75 eV. [

Vzhledem k jeho nepravidelné struktuře mů
a k přerušení některých vazeb, 
centrum. Pro velké množství takovýchto defektů se a

řidáme okolo 10
Zcela se však defektům vyhnout 
uspokojivé vlastnosti. Výhodou je velkoplošná depozice v tenké vrstvě. [

 3 Přehled stavu problematiky

Polykrystalický panel SOLARWATT P210 60 GET AK, výkon 220Wp [

amorfního křemíku
Jak již bylo zmíněno, třetí užívanou technologií jsou panely s

takových panelů spotřebuje méně energie 
vrstvy křemíku představuje jen zlomek 

Amorfní křemík je materiál bez pravidelného uspořádání, v němž je
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3.2.2.3
Ačkoliv se v

elektrárnami zvyšuje každým rokem, i tak je toto množství, v
či se spalováním biomasy, malé. Největší překážkou v
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s
účinnost panelů. Cílevědomý a podporovaný program výz
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapoji
Z tohoto důvodu
nikoliv jako technologie pro obecné

V 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 
a využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 
prvků. 

Limit udává maximální množství energie, které 
z materiálu s
křemík, s
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3.2.2.3 Výhledy fotovoltaických technologií
Ačkoliv se v
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účinnost panelů. Cílevědomý a podporovaný program výz
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapoji

tohoto důvodu je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 
nikoliv jako technologie pro obecné

 současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 
prvků.  

Limit udává maximální množství energie, které 
materiálu s jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

křemík, s šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30

 

Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [

Výhledy fotovoltaických technologií
Ačkoliv se v posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 

elektrárnami zvyšuje každým rokem, i tak je toto množství, v
či se spalováním biomasy, malé. Největší překážkou v
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s
účinnost panelů. Cílevědomý a podporovaný program výz
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapoji

je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 
nikoliv jako technologie pro obecné

současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

Limit udává maximální množství energie, které 
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30

 3 Přehled stavu problematiky

Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [

Výhledy fotovoltaických technologií
posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 

elektrárnami zvyšuje každým rokem, i tak je toto množství, v
či se spalováním biomasy, malé. Největší překážkou v
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s
účinnost panelů. Cílevědomý a podporovaný program výz
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapoji

je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 
nikoliv jako technologie pro obecné užití. 

současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

Limit udává maximální množství energie, které 
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30

Přehled stavu problematiky

Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [

Výhledy fotovoltaických technologií 
posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 

elektrárnami zvyšuje každým rokem, i tak je toto množství, v
či se spalováním biomasy, malé. Největší překážkou v
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s
účinnost panelů. Cílevědomý a podporovaný program výz
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapoji

je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 
užití.  

současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

Limit udává maximální množství energie, které 
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30

Přehled stavu problematiky

Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [

posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 
elektrárnami zvyšuje každým rokem, i tak je toto množství, v
či se spalováním biomasy, malé. Největší překážkou v rozšiřování fotovoltaick
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s
účinnost panelů. Cílevědomý a podporovaný program výzkumu by mohl 
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapoji

je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 

současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

Limit udává maximální množství energie, které je možné zařízení s
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30

Přehled stavu problematiky 

Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [

posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 
elektrárnami zvyšuje každým rokem, i tak je toto množství, v porovnání s

rozšiřování fotovoltaick
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s

kumu by mohl 
přinést nové poznatky, ale bylo by potřeba, aby se zapojily všechny zainteresované strany. 

je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 

současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

je možné zařízení s jedním P
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30

 
Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [

posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 
porovnání s elektrárnami větrnými 

rozšiřování fotovoltaických technologií je 
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 
fotovoltaických technologií stala méně energeticky náročnou a současně s tím by vzrostla 

kumu by mohl v této 
všechny zainteresované strany. 

je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 

současnosti je jako pokus o „fotovoltaickou revoluci“ vyvíjena tzv. třetí generace 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 
účinnosti na základě využívání nových technologií a materiálů, ve smyslu využívání nových, 
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

 jedním P-N přechodem, 
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

šířkou zakázaného pásu 1,1 eV, je tato hodnota nad 30 %, což znamená, že 

33

Hybridní (amorfní a mikrokrystalický) panel Kaneka HB 110, výkon 110 Wp [10] 

posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 
elektrárnami větrnými 

ých technologií je 
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 

tím by vzrostla 
 problematice 

všechny zainteresované strany. 
je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 

třetí generace 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 

využívání nových, 
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

N přechodem, 
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

%, což znamená, že 
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posledních letech množství elektrické energie vyrobené fotovoltaickými 
elektrárnami větrnými 

ých technologií je 
jejich cena a taky cena elektřiny vyrobená těmito zdroji. Zlepšení by nastalo, kdyby se výroba 

tím by vzrostla 
problematice 

všechny zainteresované strany. 
je fotovoltaika brána jako technologie pro specializované doplňkové využití, ale 

třetí generace 
fotovoltaických panelů. Vývoj třetí generace panelů spočívá především ve zvyšování jejich 

využívání nových, 
netoxických a hojně se vyskytujících materiálů, organických materiálů, černého křemíku 

využívání technologie tenkých vrstev ve smyslu vícevrstvých článků i jako součástí stavebních 

N přechodem, 
jistou šířkou zakázaného pásu, přeměnit na elektrickou energii. Pro krystalický 

%, což znamená, že 
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z dopadajícího slunečního záření 1000 W/m2 může být v ideálních podmínkách na elektrickou 
energii přeměněno zhruba 300 W/m2. Zvyšování účinnosti se docílí obejitím limitu 
fotovoltaických zařízení s jedním P-N přechodem a šířkou zakázaného pásu tak, že jsou použity 
vícenásobné energetické prahy. To prakticky obnáší vložení dalších P-N přechodů, nebo 
začlenění více paralelních prahů. Protože spektrum slunečního záření je značně rozsáhlé, každá 
z vrstev pak umí využít jinou spektrální oblast. Další možností zvyšování účinnosti je převod 
fotonů z vysokoenergetických na nízkoenergetické, které lépe odpovídají vlastnostem P-N 
přechodu, čehož se dosáhne upravením spektra dopadajícího světla. 

Zatím jediným komerčním příkladem dobře fungujících článků třetí generace (přímo 
navazující na FV druhé generace) jsou vícevrstvé struktury (dvojvrstvé – tzv. tandemy 
a trojvrstvé články), z nichž každá sub-struktura absorbuje určitou část spektra a maximalizuje se 
tak energetická využitelnost fotonů. Příkladem tandemového solárního článku je struktura 
skládající se z přechodu amorfního křemíku a přechodu mikrokrystalického křemíku. Amorfní 
křemík má vysokou absorpci v oblasti modré, zelené a žluté části spektra, mikrokrystalický 
křemík pak dobře absorbuje i v oblasti červené a infračervené. Mikrokrystalický křemík může být 
nahrazen i „slitinou“ křemíku s germániem a dle zvoleného poměru obou materiálů se dají 
upravovat jejich optické (i elektrické) vlastnosti. Tohoto materiálu se např. využívá komerčně 
právě pro trojvrstvé solární články, kde dva spodní články jsou vyrobeny s různou koncentrací 
křemíku a germánia. Základní podmínkou pro dobrou funkci vícevrstvých článků je, aby každý 
z článků generoval stejný proud. V opačném případě, horší (případně nejhorší) z článků limituje 
dosažitelnou účinnost. Výsledné napětí je pak dané součtem obou (případně všech) článků. [11] 
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4 METODY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
INVESTIC 

Před každou investicí, obzvláště u větších, velkých a největších fotovoltaických elektráren, 
je důležité ověřit si výhodnost investice. V této kapitole jsou uvedeny základní vzorce a výpočty, 
které se pro takové posouzení využívají. 

4.1 Cash flow 
Cash flow CF je jeden ze základních nástrojů pro posuzování efektivnosti investice. Volně se 

dá přeložit jako tok peněz, přesněji pohyb finančních prostředků a je základním parametrem, 
který je před vydáním úvěru vyžadován bankou. Jeho hodnotu lze snadno získat jako rozdíl 
příjmů a výdajů. 

 (Kč) (4.1) 

P  …příjmy; 

V  …výdaje; 

Při určování hodnoty Cash Flow pro delší časové období a při dlouhodobém plánování je 
třeba uvažovat diskontované Cash Flow, které je v každém roce diskontované předem stanovenou 
diskontní sazbou. 

  (4.2) 

r  …diskontní sazba; 

i  …rok, ve kterém se počítá DCF; 

4.2 Prostá návratnost investice 
Prostá návratnost investice DN je nejjednodušším kritériem, které lze za uvažování 

předpokladu, že cash flow je v jednotlivých letech konstantní, použít. Výsledkem je počet let, za 
které se investice vrátí. Čím nižší hodnota vychází, tím výhodnější projekt je. Nelze však 
porovnávat projekty s různou délkou životnosti, protože v tomto jednoduchém vzorci není 
zahrnut časový faktor. 

 (4.3) 

IN  …investiční náklady; 

4.3 Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota NPV je velmi přesná metoda určení efektivnosti investice, která 

vypovídá, kolik projekt za uvažovanou dobu životnosti vydělá. V podstatě je to rozdíl současných 
hodnot peněžních příjmů a kapitálových výdajů. Tato metoda umožňuje hodnocení efektivnosti 
v delším časovém období, jelikož počítá s výnosy přepočítanými na současnou hodnotu. Všechny 
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investice s hodnotou čisté současné hodnoty rovnou nebo vyšší než 0 se dají považovat 
za výhodné. Pokud je hodnota záporná, investice je neefektivní. 

   
    (4.4) 

n  …doba životnosti projektu; 

CFi …cash flow v i-tém roce; 

i  …rok pro života projektu; 

r  …diskontní sazba; 

4.4 Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento IRR je další kritérium hodnocení efektivnosti investice, které 

uvažuje faktor času. Vnitřní výnosové procento vychází z čisté současné hodnoty. Hodnota 
vnitřního výnosového procenta se získá tak, že ze vzorce pro výpočet NPV se vyjádří právě 
hodnota diskontní sazby, při níž je čistá současná hodnota nulová. 

   
    (4.5) 
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5 ROZBOR PROJEKTU, FINANČNÍ ROZVAHY ELEKTRÁRNY 
Pro zpracování studie efektivnosti byla vybrána elektrárna FVE Zakřany, která je již uvedena 

jako modelový případ největších fotovoltaických elektráren v kapitole 3.1.4. 

Elektrárna leží u obce Zakřany. Využití pozemků před vybudováním stavby bylo v širším 
pohledu pouze zemědělské. Přesněji se jednalo o louku nebo pastvinu, kde nebyla provozována 
žádná jiná činnost. Okolní pozemky jsou nadále využívány k zemědělské činnosti. 

Inženýrské sítě na předmětný pozemek nebyly dovedeny. V blízkosti pozemků je vedení 
22 kV, které bylo použito pro vyvedení výkonu elektrárny. Lokalita je napojena na místní 
komunikaci obce Zakřany, ze které se sjíždí na silniční síť. Tato cesta posloužila jako příjezd 
k parcele při stavbě elektrárny a i v současnosti slouží jako komunikace využívaná pro dostupnost 
k elektrárně. Souhrnně je lokalita klidná, mimo vážnější urbanistické uzly a společenské zájmy. 
Převládající využití i další zaměření je především zemědělské. 

Architektonické řešení je dáno technickým řešením konstrukce – ražené mikropiloty, na 
které jsou osazeny nosné ocelové konstrukce pro osazení panelů, kabeláže, rozváděčů a invertorů. 

5.1 Posouzení a vyhodnocení záměru FVE Zakřany 
Prvotní záměr výstavby FVE Zakřany sestával z jednoduchého rozboru tří variant, které se 

lišily použitými panely, ve všech třech variantách byly ale uvažovány invertory SMA Sunny 
MINI Central 30 kW / 400 V. Dále byla podle aplikace PVGIS stanovena ročně vyrobená energie 
z 1 kWp. Ta byla stanovena na 953 kWh/kWp. Pokud do této hodnoty budou zahrnuty i ztráty na 
technologii a jistá rezerva předpokládající nepříznivé vlivy provozu elektrárny, stanoví se 
hodnota modelové roční výtěžnosti na 940 kWh/kWp. 

První varianta počítala s osazením 34 200 panelů Sanyo 210 Wp, což představuje 
7,182 MWp. Při tomto výkonu byl uvažován roční energetický výnos 6,751 GWh/rok. Výkupní 
cena, podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, ze dne 18. listopadu 2008, byla stanovena na 
12 790 Kč/MWh. Orientačně bylo uvažováno, že celková tržba by byla 86 345 313 Kč/rok. 

Druhá varianta uvažovala použití 28 900 panelů Canadian Solar 220 Wp, což celkově 
představuje 6,358 MWp. Při tomto výkonu byl uvažován roční energetický výnos 
5,977 GWh/rok. Výkupní cena, podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, ze dne 18. listopadu 
2008, byla stanovena na 12 790 Kč/MWh. Orientačně bylo uvažováno, že celková tržba by byla 
76 439 691 Kč/rok. 

Třetí varianta uvažovala použití 28 900 panelů Canadian Solar 240 Wp, což celkově 
představuje 6,936 MWp. Při tomto výkonu byl uvažován roční energetický výnos 
6,520 GWh/rok. Výkupní cena, podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, ze dne 18. listopadu 
2008, byla stanovena na 12 790 Kč/MWh. Orientačně bylo uvažováno, že celková tržba by byla 
83 388 754 Kč/rok. 

5.2 Skutečná varianta s  výkonem 5,4 MWp 
Posuzovaný projekt je z pohledu instalací fotovoltaických elektráren projektem poměrně 

rozsáhlým, jak z hlediska instalovaného výkonu, tak z hlediska finanční a faktické náročnosti 
realizace. 
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Pro korektní stanovení využitelné solární energie pro výrobu elektřiny byly použity 
následující nástroje: 

• Klimatická data, podle dlouhodobého globálního měření a sledování intenzity slunečního 
záření na celém zemském povrchu, které provádí americká NASA. 

• Databáze FV panelů, invertorů a nosných konstrukcí, která umožňuje navrhovat 
i posuzovat vhodnost a optimálnost konkrétního řešení. 

5.2.1 Lokalita 
Jedná se o projekt, který byl realizován na volné ploše s charakterem louky či pastviny. 

Z hlediska posouzení projektu je nutné konstatovat, že se jedná o pozemek, který je vhodně 
geograficky situován v krajině a je lokalizován mimo zástavbu. Lokalizace a charakter nedaleké 
zástavby tak zaručuje, že instalované panely nejsou zastíněné ani zástavbou, ani žádným 
porostem. 

Lokalizace pozemku a volný přístup slunečního záření k instalovaným FV panelům pak 
umožnil optimální návrh jejich konkrétního umístění na nosné konstrukce a směrování tak, že je 
možné maximální využití dopadající solární energie. 

5.2.2 Popis díla 
Podle dokumentace je pozemek určený pro instalaci fotovoltaické elektrárny využit pro 

instalaci pěti výrobních bloků. Přes vlastní transformátory a rozvodnu jsou bloky připojeny na 
vedení VN 22 kV. 

V projektu jsou použity následující komponenty: 

• FV panely:  
o Canadian Solar Inc., typ CS6P 220 o výkonu 220 Wp, v celkovém počtu 24 752 ks; 

• Invertory:  
o Fronius International GmbH, typ IG 500, v celkovém počtu 119 ks; 

• Propojovací boxy:  
o Fronius International GmbH, String Control Unit, v cekovém počtu 238 ks; 

Rozbory a simulace dále ukázaly, že modelová roční výtěžnost dosahuje dobrých 
průměrných hodnot, což má příznivý vliv na celkovou ekonomiku projektu. 

5.2.3 Posouzení technického řešení 

5.2.3.1 Zapojení díla 
Výrobny s větším výkonem se dělí na relativně samostatné výrobní bloky. Každý z bloků je 

pak připojen na samostatný transformátor a zabezpečuje se tak odolnost vůči poruchám na 
střídavé straně výrobny. 

V tomto konkrétním případě byla výrobna rozdělena na celkem 5 výrobních bloků. Čtyři 
z výrobních bloků mají stejný počet FV panelů a invertorů a pátý se v obojím liší. Podle 
předpokladů je instalováno celkem pět kioskových trafostanic s transformátory stejného výkonu. 
V jednom kiosku je však z důvodu zapojení nižšího počtu FV panelů použit nižší počet invertorů. 

Vzhledem k dosažení optimálního sklonu fotovoltaických panelů lze uvažovat, že pro 
všechny bloky má modelová roční výtěžnost stejnou hodnotu. 
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Pro každý blok je slovně popsáno schéma zapojení a energetický rozbor. Tento rozbor 
zahrnuje dva základní údaje. První údaj představuje celkovou výrobu elektrické energie daného 
bloku za kalendářní rok, druhý údaj potom představuje tzv. modelovou roční výtěžnost. Tato 
hodnota uvádí výslednou roční výrobu instalovaného špičkového výkonu fotovoltaických panelů. 
Do modelové roční výtěžnosti jsou zahrnuty všechny kalkulovatelné ztráty, jedná se proto 
o hodnotu velmi reálnou a lze ji očekávat na výstupu měničů. Výsledná čísla modelové roční 
výtěžnosti a celkové výroby jsou uvažována vždy na výstupu z invertorů a nejsou do nich 
započítány ztráty na straně střídavého vedení, transformátoru a rozvodny. 

5.2.3.2 Zapojení FVE a výroba elektřiny 

Blok A, C, D, E 
Zapojení 

Blok A, C, D i E obsahuje vždy 4 992 fotovoltaických panelů, které jsou zapojeny do 
24 kusů invertorů Fronius IG 500. Celkový výkon každého z bloků A, C, D, E je 1 098,24 kWp. 
Do invertorů Fronius IG 500 je zapojeno vždy přes dva propojovací boxy všech 4 992 FV panelů 
(v zapojení 8 x 13 ks do každého propojovacího boxu, celkem tedy 208 FV panelů na invertor). 

Energetický rozbor 
Z energetického rozboru vyplývá, že roční výroba elektrické energie v každém z bloků A, C, 

D, E by měla, při uvažování modelové roční výtěžnosti 940,0 kWh/kWp, dosahovat 
1 032,3 MWh. Tento údaj zahrnuje veškeré ztráty na stejnosměrném rozvodu a lze jej očekávat 
na výstupu z invertorů. 

Blok B 
Zapojení 

Blok B obsahuje 4 784 fotovoltaických panelů, které jsou zapojeny do 23 kusů invertorů 
Fronius IG 500. Celkový výkon bloku B je 1 052,48 kWp. Do invertorů Fronius IG 500 je 
zapojeno vždy přes dva propojovací boxy všech 4 784 FV panelů (v zapojení 8 x 13 ks do 
každého propojovacího boxu, celkem tedy 208 FV panelů na invertor). 

Energetický rozbor 
Z energetického rozboru vyplývá, že roční výroba energie v Bloku B by měla, při uvažování 

modelové roční výtěžnosti 940,0 kWh/kWp, dosahovat 989,3 MWh. Tento údaj zahrnuje veškeré 
ztráty na stejnosměrném rozvodu a lze jej očekávat na výstupu z invertorů. 

Bloky A, B, C, D a E – zhodnocení 
Celkově je výrobna osazena fotovoltaickými panely s výkonem 220 Wp v počtu 24 752 ks. 

Celkový instalovaný špičkový výkon tak je 5 445,44 kWp. 

Z předchozích rozborů a simulací vyplývá, že by roční výroba elektrické energie ve všech 
blocích měla, při uvažování modelové roční výtěžnosti 940,0 kWh/kWp, dosahovat hodnoty 
5 118,7 MWh. Tento údaj zahrnuje veškeré ztráty na stejnosměrném rozvodu a lze jej očekávat 
na výstupu invertorů. 

Výše uvedené hodnoty budou použity jako součást vstupních a počátečních údajů pro 
posudek ekonomického řešení. 
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Je třeba si uvědomit, že pro stanovení modelové roční výtěžnosti je nutné použít mnohem 
více podkladů a údajů, než je nepřesné geografické umístění pozemku s výrobnou. Pro její 
stanovení se používá softwarové aplikace, která do konečné hodnoty zahrnuje všechny potřebné 
vstupní údaje o poloze a orientaci fotovoltaického díla a dále do modelové roční výtěžnosti 
zahrnuje i předpokládané ztráty. 

5.2.4 Běžné opravy a výměny 

5.2.4.1 FV panely 
Obvykle se garance FV panelů vztahuje na funkci a na minimální výkon panelu po určité 

době provozu a její trvání je 20-25 let. Záruku na výkon panelů poskytuje zhotovitel na 90 % 
výkonu nových panelů po 10 letech provozu a 80 % výkonu po 25 letech provozu. Záruční 
oprava je řešena výměnným způsobem po dobu 72 měsíců. 

5.2.4.2 Invertory 
Na invertory poskytuje zhotovitel díla záruku 5 let. Lze předpokládat, že určitá část oprav 

a výměn bude provedena jako záruční. 

Jelikož invertor je elektronické zařízení a je trvale vytěžované, je nutné očekávat, že jeho 
životnost zcela jistě nedosáhne životnost FV panelů. Životnost invertorů je však velmi obtížné 
odhadnout. V tomto případě je předpokládáno, že po 8 letech provozu bude docházet k výměně 
invertorů a k jejich kompletní obměně tak dojde za dalších 8 let. 

5.2.4.3 Nosné konstrukce 
Při instalacích na pevné konstrukce se předpokládá, že životnost konstrukcí je stejná, jako je 

plánovaná doba provozu výrobny. 

5.2.5 Celkové zhodnocení technického řešení 
Navrhované technické řešení je na první pohled smysluplné a realizovatelné v nutné kvalitě 

i rozsahu. Rozbory a simulace však poukázaly na rizika v technickém řešení projektu. 

Hlavní problém je v sestavení FV generátoru. FV generátor je vlastně sériovo-paralelní 
kombinací FV panelů, který zajišťuje potřebné úrovně proudu i napětí na vstupu do invertorů. Pro 
správnou funkčnost invertorů a vlastně celé fotovoltaické elektrárny je nutné, aby byl 
fotovoltaický generátor sestaven podle určitých pravidel a dosahoval určitých parametrů. 

Je třeba zmínit dva základní režimy, ve kterých fotovoltaický generátor pracuje. 

• První režim je běžný, kdy FV generátor produkuje stejnosměrné napětí a toto napětí je 
zpracováno v invertoru a vyrobený výkon je dále odebírán a vyváděn do distribuční sítě. 

• Druhý režim je tzv. běh naprázdno nebo provoz v jalovém výkonu. To je situace, kdy FV 
generátor produkuje stejnosměrné napětí, ale vyrobený výkon není z nějakého důvodu 
odebírán a vyváděn (odpojení od distribuční soustavy z důvodu poruchy v soustavě 
apod.). 

Pro určení funkčnosti FV generátoru v obou režimech udávají výrobci FV panelů parametry 
výstupního stejnosměrného proudu i napětí pro každý z režimů a také jejich závislost na okolní 
teplotě. 
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FV generátor se skládá z 13 FV panelů. Pokud se provedou simulace průběhu proudu 
a napětí pro konkrétní FV panely, invertory a sestavu FV generátoru, je výsledek negativní. Při 
běhu na jalový výkon totiž navržený FV generátor dosáhne mezního vstupního napětí invertoru 
(530 V) již při necelých -10 °C (při -10 °C je výstupní napětí FV generátoru 534 V). Pokud by 
tato situace nastala, nese s sebou následující rizika: 

• Prvním rizikem je ztráta nároku na záruky u invertorů. Každé překročení povolených 
limitů je interně logováno a zakládá výrobci možnost neuznání záručních podmínek 
i v případě, že by se netýkaly přímo tohoto překročení. 

• Druhé riziko představuje možnost zničení všech 119 instalovaných invertorů s následnými 
ztrátami na nevyvedeném výkonu na delší dobu a přímé náklady s nákupem instalací 
a propojením nových invertorů. 

Z výše uvedených důvodů bylo doporučeno zvolit jinou sestavu FV generátoru, případně 
možné problémy ošetřit ve smlouvě o dílo a rizikům se tak vyhnout. Simulační software výrobce 
invertorů Fronius Solar configurator zvolenou variantu přímo nedoporučuje. 

5.2.6 Ekonomické charakteristiky projektu 

5.2.6.1 Organizační, technické a cenové předpoklady projektu 
V této kapitole jsou popsány organizační, technické a ekonomické předpoklady projektu, na 

základě kterých je následně sestaven finanční model a celková ekonomická analýza provozu FVE 
Zakřany. 

Vstupní předpoklady 
Na počátku ekonomického hodnocení projektu je nutné zdůraznit, že dokončení přípravy, 

realizace a provoz FVE Zakřany je posouzeno jako samostatný projekt, nikoli v souvislosti 
s dalšími obchodními aktivitami investora. 

Základní technické vstupy modelu pro výpočet ekonomických veličin vycházejí z výsledků 
technické analýzy a z dalších podkladů předložených investorem. Pro instalaci jsou využity FV 
panely Canadian Solar Inc., typ CSP 220 o výkonu 220 Wp v celkovém počtu 24 752 kusů. Dále 
jsou použity centrální invertory výrobce Fronius International GmbH, typ IG 500 v celkovém 
počtu 119 kusů. Pro připojení FV panelů k invertorům jsou použity propojovací boxy String 
Control Unit stejného výrobce v celkovém počtu 238 kusů. 

Projekce ekonomických charakteristik byla vypočtena pro období 15 let od zahájení provozu 
zdroje. Nabytím účinnosti vyhlášky č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška 475/2005 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů, byla v souladu s vyhláškou č. 140/2009 Sb. ustanovena garance výkupní 
ceny na dobu 20 let od počátku provozu fotovoltaické elektrárny. 

Provoz byl zahájen na konci prosince roku 2009. Ekonomická analýza je však vypočtena pro 
období 2010-2024. 

Cenová eskalace, vážené náklady kapitálu 
V rámci projektu jsou předpokládány cenové eskalace, které zobrazuje následující tabulka 

Tab. 5-1. Výnosy z prodeje elektřiny jsou eskalovány předpokládanou hodnotou indexu cen 
průmyslových výrobců. Pro ostatní náklady byla zvolena konzervativní míra růstu cen. 
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Tab. 5-1 Eskalace cen [12] 

Položka Jednotka Hodnota 
Eskalace výnosů – zelený bonus % 2 
Eskalace výnosů – výkupní cena % 2 
Eskalace nákladů – elektřina % 2 
Eskalace nákladů – servis % 2 
Eskalace nákladů – ostatní % 3 

Pro tento projekt je předpokládaná výše požadované diskontní sazby pro investora na úrovni 
5,4%. 

Daň z příjmu, daňové prázdniny 
V projektu je uvažována od roku 2010 platná sazba daně z příjmu právnických osob na 

úrovni 19%.  

V letech 2010 – 2014 se pro všechny varianty předpokládá využití daňových prázdnin (pro 
rok zahájení provozu a 5 následujících let), které definuje zákon o dani z příjmu fyzických osob 
pro vybrané výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Daň z příjmu se tedy začne platit 
od roku 2016. 

Odpisy v 15tiletém ekonomickém modelu nejsou uvažovány, a to z důvodu zvoleného 
financování – finančního leasingu. Doba trvání leasingu technologické části je 15 let a stavební 
části 30 let. Majetek je po dobu trvání leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti, z tohoto 
důvodu si investor nemůže uplatnit odpis majetku. Investor si v nákladech uplatňuje leasingové 
splátky, které jsou daňově uznatelným nákladem. 

Ceny vstupů FVE 
Jedinou nakupovanou komoditou pro provoz FVE je elektrická energie pro pokrytí vlastní 

spotřeby. Cena nakupované elektřiny se předpokládá na úrovni 3 500 Kč/MWh. 

Prodejní ceny 
Obdobně jako u nákupu, bude i u prodeje jediná komodita – elektřina. Bylo provedeno 

smluvní zajištění prodeje vyrobené elektrické energie. Konkrétně jde o „Smlouvu o dodávce 
elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy“. Tato smlouva 
je uzavřena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a vyhláškou Energetického regulačního úřadu 
č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu 
s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v platném znění. 
Smlouva je uzavřena na dobu 20 let, tj. do 31. 12. 2029.  

Podle této smlouvy se výrobce (investor) zavazuje dodat veškeré množství vyrobené 
elektřiny, bez elektřiny určené pro vlastní technologickou spotřebu, kupujícímu (BASE – 
Obnovitelná energie s.r.o.) a převést na něj vlastnické právo k takto vyrobené a dodané elektřině. 
Kupující se zavazuje, že dodané množství energie odebere a výrobci za ně zaplatí kupní cenu 
podle této smlouvy. 

Kupní cena bude vždy stanovena v návaznosti na Cenové rozhodnutí ERÚ. V případě, že se 
zákonem stanovená systematika zruší nebo podstatně změní, a z toho důvodu nebude možné 
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provádět následující výpočet, se oba partneři domluví na novém způsobu výpočtu ceny. Cenové 
rozhodnutí, které definuje podporu výroby elektřiny z OZE, stanovuje pro každý rok výši 
zeleného bonusu a výkupní cenu pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření. Prodejní cena 
dle smlouvy předpokládá využití zeleného bonusu. Níže je uveden popis popis způsobu výpočtu 
prodejní ceny: 

Obchodník zaplatí výrobci: 

     (5.1) 

GC  …výkupní cena podle cenového rozhodnutí ERÚ 

ZB  …zelený bonus podle cenového rozhodnutí ERÚ 

γ …garantovaný vyšší rozdíl valorizován každoročně o stejné procento jako roční 
nárůst výkupní ceny podle cenového rozhodnutí ERÚ. Pro rok 2009 byla gama 
stanovena na 130 Kč/MWh. 

Znamená to, že obchodník zaplatí výrobci rozdíl mezi výší výkupní ceny a zeleným bonusem 
a valorizovanou částku 130 Kč/MWh příslušným procentem. 

Výrobce obdrží za jednu MWh dodané elektřiny zelený bonus definovaný příslušným 
cenovým rozhodnutím ERÚ a poplatek od obchodníka: 

    (5.2) 

Tento způsob výpočtu je stanoven na pět let. Od roku 2015 má výrobce možnost zvolit jednu 
ze tří metod uvedených ve smlouvě. Tyto metody počítají s aktuální cenou elektřiny na PXE 
a aktuálním kurzem devizového trhu podle ČNB EUR/CZK. Vzhledem k obtížnému, málo 
spolehlivému stanovení těchto hodnot v budoucnosti se bude pro potřeby ekonomické analýzy 
i nadále používat výše zmíněná metoda výpočtu ceny, tj. s použitím zeleného bonusu. Ostatně, 
tato metoda je pro období 2015-2029 též použitelná. 

Financování 
Pro dokončení přípravy a realizaci FVE Zakřany byla použita forma financování leasingem. 

Dle obvyklých zvyklostí bylo předpokládáno, že financující instituce bude požadovat 
strukturu financování se zastoupením 30-40 % vlastního kapitálu investora. Finanční projekce je 
sestavena pro hodnotu 30 %. Jako vlastní kapitál jsou v této souvislosti považovány vlastní zdroje 
investora, jiný kapitálový vstup či podřízený úvěr. Financování cizími zdroji obvykle následuje 
až po využití vlastních zdrojů investora. 

Investice 
V rámci dokončení přípravy a realizace výstavby FVE Zakřany bylo investováno do 

technologické a stavební části zařízení, vybudování vyvedení výkonu do distribuční soustavy 
a dále také byly provedeny investice související s inženýrskými činnostmi. 
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5.2.6.2 Ekonomická analýza 

Investiční výdaje 
Pro potřeby ekonomické analýzy projektu byl sestaven položkový rozpočet, viz Tab. 5-2. 

Rozpočet stavební a technologické části byl sestaven z podkladů předložených investorem. Na 
cenu za dodávku FVE (stavební a technologická část) se odkazuje i smlouva o dílo se společností 
SOLAR CENTER a.s. Cena za pozemky pochází ze znaleckého posudku č. 846-78/09 ze smluv 
na odkup pozemků. Částka za připojení do distribuční soustavy vyplývá ze smlouvy o smlouvě 
budoucí – Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí. 
Ostatní položky rozpočtu jsou výsledkem expertního odhadu. 

Tab. 5-2 Položkový rozpočet 

Položka Jednotka Hodnota 
Kotvení – konstrukce + AL profily Kč 47 028 800 
Zabezpečení – oplocení Kč 841 500 
Ostatní – přeložení O2, hromosvody a uzemnění, vyvedení výkonu Kč 2 405 000 
Celkem - stavební část Kč 50 275 300 
FV panely Kč 307 231 725 
Střídače Kč 49 413 560 
Elektro – trafostanice, rozvaděč trafostanice, rozvodny VN, jističe, 
svodiče, konektory Kč 17 656 900 

Kabeláž – kabely, chránička kabelů, pospojování a zemnění panelů Kč 7 706 090 
Zázemí – technologický kontejner Kč 3 400 000 
Zemnění – Zemnící pásek Kč 208 250 
Komunikace – komunikační kabel, čidla, senzor box, PC Kč 609 160 
Zabezpečení – EZS FVE, UPS – záložní zdroj Kč 3 600 000 
Montáž – instalace panelů, střídačů, konstrukcí + elektro rozvody Kč 17 186 080 
Ostatní – doprava technologií na staveniště, DSP, spotřební materiál, 
režie Kč 4 741 610 

Celkem - technologická část Kč 411 753 375 
Připojení do distribuční soustavy Kč 735 000 
Ostatní – revize, poplatek za licenci Kč 50 000 
Pozemek Kč 55 560 000 
Celkem - neodepisované investice Kč 56 345 000 
Celková investice do výstavby Kč 518 373 675 

Struktura financování 
Byla předpokládána struktura financování s podílem 30 % vlastních zdrojů. Tuto skutečnost 

ilustruje Tab. 5-3. V tehdejší situaci finančních trhů se dá konstatovat, že se jednalo o strukturu 
financování, která byla standardní pro podobné typy projektů. 
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Tab. 5-3 Struktura financování 

Položka Jednotka Hodnota 
Investice FVE Kč 518 373 675 
Podíl vlastních zdrojů % 30 
Podíl cizích zdrojů % 70 
Investice z vlastních zdrojů Kč 155 512 102 
Investice z cizích zdrojů Kč 362 861 572 

Financování projektu – leasing 
Následující kapitola objasňuje předpoklady podmínek financování cizími zdroji a výsledky 

kalkulace leasingových splátek.  

Přestože výstavba fotovoltaické elektrárny v Zakřanech započala už v roce 2009, nejsou 
v tomto roce uvažovány žádné náklady, ani investiční. S generálním dodavatelem, společností 
SOLAR CENTER a.s. a s dodavatelem fotovoltaických panelů, společností Canadian Solar Inc. 
byla uzavřena unikátní smlouva, která umožnila zahájení výstavby již v roce 2009, ale počátek 
splácení až v roce 2010.  

Doba splácení technologické části formou leasingu byla stanovena na období 15 let, stavební 
části na 30 let. Jak bylo uvedeno, podíl vlastních zdrojů na financování je 30 %. Tab. 5-4 
zachycuje vypočtené leasingové splátky a akontaci. Akontace zde představuje investici 
z vlastních zdrojů, leasingová splátka představuje roční splátku leasingu za technologickou 
i stavební část a časové rozlišení akontace představuje splátku akontace technologické i stavební 
části v jednom roce. 

Jednotlivé parametry leasingu jsou popsány v následujících bodech: 

Technologická část + neodepisované investice 

• Celková splátka za dobu financování 521 673 300 Kč 
• Leasingový koeficient   1,592 
• Čerpání     leden 2010 
• Ukončení     prosinec 2024 (15letá doba splácení) 
• Splátka akontace    140 429 512 Kč 

Stavební část 
• Celková splátka za dobu financování 82 108 800 Kč 
• Leasingový koeficient   2,333 
• Čerpání     leden 2010 
• Ukončení     prosinec 2039 (30letá doba splácení) 
• Splátka akontace    15 082 590 Kč 

Tab. 5-4 Leasingové splátky 2010 - 2024 

Položka Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 
Akontace tis. Kč 155 512 - - - - 
Leasingová splátka tis. Kč 37 515 37 515 37 515 37 515 37 515 
Časové rozlišení akontace tis. Kč 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 
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Položka Jednotka 2015 2016 2017 2018 2019 
Akontace tis. Kč - - - - - 
Leasingová splátka tis. Kč 37 515 37 515 37 515 37 515 37 515 
Časové rozlišení akontace tis. Kč 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 

Položka Jednotka 2020 2021 2022 2023 2024 
Akontace tis. Kč - - - - - 
Leasingová splátka tis. Kč 37 515 37 515 37 515 37 515 37 515 
Časové rozlišení akontace tis. Kč 9 865 9 865 9 865 9 865 9 865 

V rámci zvolené formy financování není možné uplatnit odpis majetku, jelikož je po dobu 
splácení ve vlastnictví leasingové společnosti. 

Další náklady 
Opravy a údržba 

V rámci ekonomického modelu jsou předpokládané roční náklady spojené se servisem FVE 
na úrovni 2 280 tis. Kč. Tato hodnota vychází ze servisní smlouvy. Smlouva byla uzavřena na 
dobu 10 let, umožňuje však automatické prodlužování. Servisem FVE se rozumí dálkový dohled, 
servisní práce, údržba, kontroly a revize FVE. Dále se po osmi letech provozu předpokládají 
postupné repase nebo výměny invertorů a propojovacích boxů. Tyto reinvestice jsou od roku 
2018 v  ekonomickém modelu časově rovnoměrně rozloženy do následujících let v hodnotě 
6 177 tis. Kč (v cenách roku 2010, výměna či repase 1/8 invertorů a boxů ročně). 

Osobní náklady 
Výroba elektrické energie z fotovoltaické elektrárny je realizována bez potřeby personálního 

zajištění (mzdové náklady související se servisem jsou zahrnuty v částce 2 280 tis. Kč – jsou 
uvažovány externí dodávky těchto služeb). 

Ostatní nákladové druhy 
V souvislosti s ochranou FVE proti potenciálním nebezpečím jsou v areálu instalovány 

bezpečnostní prvky, jejichž provoz vyžaduje náklady 1 000 tis. Kč ročně. 

Hodnota pojištění s roční splátkou je ve výši 1 624 tis. Kč (300 Kč/kWp). 

Vlastní spotřeba elektrické energie byla určena na 47,7 MWh/rok. Tato hodnota významně 
neovlivňuje ekonomiku projektu, nicméně je vhodné ji uvést ve výčtu nákladových druhů. 

Veškeré ostatní nakupované vstupy, služby a poplatky jsou zohledněny v položce ostatní 
náklady v předpokládané výši 150 tis. Kč/rok. 

Bylo předpokládáno, že administrativa projektu bude zajišťována z externích zdrojů 
a současně se správní režií bude generovat náklady v souhrnné roční výši 100 tis. Kč. 

5.2.6.3 Technický model 
Výpočet nákladů, výnosů, finanční projekce a dalších ekonomických ukazatelů vychází 

z technických vstupů, viz Tab. 5-5. Položky „Elektrický výkon“ a „Elektrická energie vyrobená 
na panelech“ jsou poníženy oproti hodnotám při instalaci zařízení o úbytky výroby způsobené 
stárnutím technologie. Položka „Využití instalovaného výkonu FVE“ udává podíl vyrobené 
energie a teoreticky vyrobitelné energie (v podmínkách definovaných pro určení špičkového 
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výkonu) při provozu na úrovni 8 760 hodin. V rámci položky „Elektrická energie vyrobená na 
panelech“ se jedná již o hodnotu střídavé veličiny (započteny ztráty na invertorech). V položce 
„Prodej elektrické energie“ jsou zohledněny ztráty při transformaci a vyvedení výkonu. Opravy 
a reinvestice jsou znázorněny v cenách roku 2010. 

Technický model je zpracován pro roky 2010 až 2024, zahájení provozu FVE se předpokládá 
v poslední den roku 2009, z tohoto důvodu jsou hodnoty v roce 2009 v poměru k ostatním 
zanedbatelné a projekce začíná v roce 2010. 

Tab. 5-5 Technické vstupy pro ekonomický model 

Položka Jednotka 2010 2011 2012 2013 2014 
Elektrický výkon z FV panelů kW 5445,44 5401,88 5358,31 5314,75 5271,19 
Úbytek výroby v důsledku degradace techn. % 0,00 0,80 1,60 2,40 3,20 
Elektrická energie vyrobená na panelech MWh/rok 5118,71 5077,76 5036,81 4995,86 4954,91 
Využití instalovaného výkonu FVE % 10,73 10,64 10,56 10,47 10,39 
Účinnost transformace a vyvedení výkonu % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 
Vlastní spotřeba elektrické energie MWh/rok 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 
Prodej elektrické energie MWh/rok 4969,59 4929,46 4889,33 4849,20 4809,07 
Opravy běžné tis. Kč/rok 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 
Reinvestice – obměna invertorů tis. Kč/rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Položka Jednotka 2015 2016 2017 2018 2019 
Elektrický výkon z FV panelů kW 5227,62 5184,06 5140,50 5096,93 5053,37 
Úbytek výroby v důsledku degradace techn. % 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 
Elektrická energie vyrobená na panelech MWh/rok 4913,97 4873,02 4832,07 4791,12 4750,17 
Využití instalovaného výkonu FVE % 10,30 10,22 10,13 10,04 9,96 
Účinnost transformace a vyvedení výkonu % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 
Vlastní spotřeba elektrické energie MWh/rok 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 
Prodej elektrické energie MWh/rok 4768,94 4728,81 4688,68 4648,55 4608,42 
Opravy běžné tis. Kč/rok 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 
Reinvestice – obměna invertorů tis. Kč/rok 0,00 0,00 0,00 6176,70 6176,70 

Položka Jednotka 2020 2021 2022 2023 2024 
Elektrický výkon z FV panelů kW 5009,80 4966,24 4922,68 4879,11 4835,55 
Úbytek výroby v důsledku degradace techn. % 8,00 8,80 9,60 10,40 11,20 
Elektrická energie vyrobená na panelech MWh/rok 4709,22 4668,27 4627,32 4586,37 4545,42 
Využití instalovaného výkonu FVE % 9,87 9,79 9,70 9,61 9,53 
Účinnost transformace a vyvedení výkonu % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 
Vlastní spotřeba elektrické energie MWh/rok 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 
Prodej elektrické energie MWh/rok 4568,29 4528,16 4488,02 4447,89 4407,76 
Opravy běžné tis. Kč/rok 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 2280,00 
Reinvestice – obměna invertorů tis. Kč/rok 6176,70 6176,70 6176,70 6176,70 6176,70 
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5.2.6.4 Ekonomický model - plán 

Náklady 
Náklady jsou generovány na základě technického modelu a je v nich zakalkulována eskalace 

cen. Míra růstu cen byla zvolena expertním odhadem na základě dosavadního vývoje. 

Tržby 
Pro výpočet tržeb platí obdobná pravidla jako u výpočtu nákladů – vycházejí z technického 

modelu a v letech jsou eskalovány příslušnou sazbou. 

Finanční projekce 
V rámci finanční projekce jsou znázorněny hospodářské výsledky, cash flow pro výpočet 

NPV a stav finančních prostředků. Dále je zhodnocena investice ze strany investora metodou: 

• Čisté současné hodnoty (NPV) 
• Vnitřního výnosového procenta (IRR) 

Současně je zobrazen graf s ukazateli určující výkonnost investice v jednotlivých letech 
a rovněž graf s poměrem tržeb a nákladů indikující schopnost projektu splácet úroky a splátky 
úvěrů z provozního hospodářského výsledku. V rámci projektu se uvažuje využití daňových 
prázdnin v letech 2010 – 2015 (1+5 let). Souhrny toků finančních prostředků v jednotlivých 
letech dokládá Tab. 5-6 a ukazatele efektivnosti projektu v jednotlivých letech obsahuje Tab. 5-7. 

Tab. 5-6 Finanční projekce při 70% cizích zdrojů (hodnoty v tisících Kč) 

Tržby Eskalace 2010 2011 2012 2013 
Prodej elektřiny do povinného výkupu 2,00 % 65 499 66 257 67 019 67 786 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny 2,00 % 0 0 0 0 
Tržby celkem - 65 499 66 257 67 019 67 786 

Náklady Eskalace 2010 2011 2012 2013 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 167 170 174 177 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 280 2 326 2 372 2 420 
Reinvestice 0,00 % 0 0 0 0 
Osobní náklady 6,00 % 0 0 0 0 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 000 1 030 1 061 1 093 
Správa, administrativa 3,00 % 100 103 106 109 
Ostatní náklady 3,00 % 150 155 159 164 
Provozní náklady celkem - 3 697 3 783 3 872 3 963 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 1 634 1 683 1 734 1 786 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 37 515 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 9 865 
Finanční náklady celkem - 49 014 49 063 49 114 49 166 
Náklady celkem - 52 711 52 846 52 985 53 128 
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Hospodářský výsledek  2010 2011 2012 2013 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 12 788 13 410 14 034 14 658 
Základ pro výpočet daně - 12 788 13 410 14 034 14 658 
Daň - 0 0 0 0 
Hospodářský výsledek po zdanění - 12 788 13 410 14 034 14 658 

Cash Flow  2010 2011 2012 2013 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 12 788 13 410 14 034 14 658 
Investice – akontace leasingu (-)  155 512 0 0 0 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 9 865 
Cash Flow pro výpočet NPV - -132 859 23 275 23 899 24 523 
Stav finančních prostředků - -132 859 -109 583 -85 685 -61 162 
 

Tržby Eskalace 2014 2015 2016 2017 
Prodej elektřiny do povinného výkupu 2,00 % 68 557 69 332 70 111 70 894 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny 2,00 % 0 0 0 0 
Tržby celkem - 68 557 69 332 70 111 70 894 

Náklady Eskalace 2014 2015 2016 2017 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 181 184 188 192 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 468 2 517 2 568 2 619 
Reinvestice 0,00 % 0 0 0 0 
Osobní náklady 6,00 % 0 0 0 0 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 126 1 159 1 194 1 230 
Správa, administrativa 3,00 % 113 116 119 123 
Ostatní náklady 3,00 % 169 174 179 184 
Provozní náklady celkem - 4 056 4 151 4 248 4 348 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 1 839 1 894 1 951 2 010 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 37 515 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 9 865 
Finanční náklady celkem - 49 219 49 274 49 331 49 390 
Náklady celkem - 53 275 53 425 53 579 53 738 

Hospodářský výsledek  2014 2015 2016 2017 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 15 282 15 907 16 532 17 157 
Základ pro výpočet daně - 15 282 15 907 16 532 17 157 
Daň - 0 0 3 141 3 260 
Hospodářský výsledek po zdanění - 15 282 15 907 13 391 13 897 
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Cash Flow  2014 2015 2016 2017 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 15 282 15 907 13 391 13 897 
Investice – akontace leasingu (-)  0 0 0 0 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 9 865 
Cash Flow pro výpočet NPV - 25 147 25 772 23 256 23 762 
Stav finančních prostředků - -36 015 -10 243 13 013 36 775 

 

Tržby Eskalace 2018 2019 2020 2021 
Prodej elektřiny do povinného výkupu 2,00 % 71 681 72 472 73 266 74 063 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny 2,00 % 0 0 0 0 
Tržby celkem - 71 681 72 472 73 266 74 063 

Náklady Eskalace 2018 2019 2020 2021 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 196 200 204 208 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 671 2 725 2 779 2 835 
Reinvestice 0,00 % 6 177 6 177 6 177 6 177 
Osobní náklady 6,00 % 0 0 0 0 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 267 1 305 1 344 1 384 
Správa, administrativa 3,00 % 127 130 134 138 
Ostatní náklady 3,00 % 190 196 202 208 
Provozní náklady celkem - 10 627 10 732 10 840 10 950 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 2 070 2 132 2 196 2 262 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 37 515 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 9 865 
Finanční náklady celkem - 49 450 49 512 49 576 49 642 
Náklady celkem - 60 077 60 244 60 416 60 592 

Hospodářský výsledek  2018 2019 2020 2021 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 11 604 12 227 12 850 13 471 
Základ pro výpočet daně - 11 604 12 227 12 850 13 471 
Daň - 2 205 2 323 2 441 2 560 
Hospodářský výsledek po zdanění - 9 399 9 904 10 408 10 912 

Cash Flow  2018 2019 2020 2021 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 9 399 9 904 10 408 10 912 
Investice – akontace leasingu (-)  0 0 0 0 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 9 865 
Cash Flow pro výpočet NPV - 19 264 19 769 20 273 20 777 
Stav finančních prostředků - 56 039 75 809 96 082 116 859 
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Tržby Eskalace 2022 2023 2024 Celkem 
Prodej elektřiny do povinného výkupu 2,00 % 74 863 75 666 76 471 1 063 937 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny 2,00 % 0 0 0 0 
Tržby celkem - 74 863 75 666 76 471 1 063 937 

Náklady Eskalace 2022 2023 2024 Celkem 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 212 216 220 2 887 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 892 2 949 3 008 39 429 
Reinvestice 0,00 % 6 177 6 177 6 177 43 239 
Osobní náklady 6,00 % 0 0 0 0 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 426 1 469 1 513 18 599 
Správa, administrativa 3,00 % 143 147 151 1 860 
Ostatní náklady 3,00 % 214 220 227 2 790 
Provozní náklady celkem - 11 063 11 178 11 296 108 804 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 2 330 2 400 2 472 30 391 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 562 725 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 - 
Finanční náklady celkem - 49 710 49 780 49 852 593 116 
Náklady celkem - 60 772 60 958 61 148 701 919 

Hospodářský výsledek  2022 2023 2024 Celkem 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 14 091 14 708 15 323 214 042 
Základ pro výpočet daně - 14 091 14 708 15 323 214 042 
Daň - 2 677 2 795 2 911 24 313 
Hospodářský výsledek po zdanění - 11 413 11 913 12 412 189 729 

Cash Flow  2022 2023 2024 Celkem 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 11 413 11 913 12 412 189 729 
Investice – akontace leasingu (-)  0 0 0 155 512 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 - 
Cash Flow pro výpočet NPV - 21 278 21 778 22 277 - 
Stav finančních prostředků - 138 137 159 916 182 192 - 

 

Tab. 5-7 Ukazatele efektivnosti v jednotlivých letech (DCF i NPV hodnoty v tisících Kč) 

Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2010 2011 2012 2013 

DCF 5,40 % -132 859 22 083 21 513 20 943 
NPV 5,40 % -132 859 -110 776 -89 263 -68 320 
Tržby / Náklady - 1,24 1,25 1,26 1,28 
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Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2014 2015 2016 2017 

DCF 5,40 % 20 376 19 813 16 962 16 444 
NPV 5,40 % -47 943 -28 131 -11 168 5 276 
Tržby / Náklady - 1,29 1,30 1,31 1,32 

Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2018 2019 2020 2021 

DCF 5,40 % 12 648 12 315 11 982 11 650 
NPV 5,40 % 17 924 30 238 42 220 53 870 
Tržby / Náklady - 1,19 1,20 1,21 1,22 

Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2022 2023 2024  

DCF 5,40 % 11 320 10 993 10 668  

NPV 5,40 % 65 190 76 183 86 851  

Tržby / Náklady - 1,23 1,24 1,25  

Následující výpis a graf (Obr. 5-1) dokládá výsledky výpočtů zvolených ukazatelů 
výkonnosti investice vypočtených pro 15leté období (do roku 2024): 

• NPV   86,851 mil. Kč 
• IRR   14,97 % 
• Doba návratnosti 8 let 

Hodnota IRR byla zjištěna na základě hodnot NPV. 

 
Obr. 5-1 Ukazatele výkonnosti investice vycházející z plánovaných hodnot [12] 
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Z Obr. 5-1 je patrné, že projekt dosahuje takových hodnot sledovaných ukazatelů NPV, IRR, 
které indikují 8letou dobu návratnosti investorova kapitálu. 

 
Obr. 5-2 Poměr ročních tržeb a nákladů 

Dále lze konstatovat, že projektu by neměla hrozit rizika související s neschopností splácet 
investiční úvěr. Poměr tržeb a nákladů se pohybuje ve všech případech nad hodnotou 1,19, což 
znamená, že v každém roce jsou tržby vyšší než náklady. Tato podmínka je dodržena po celou 
dobu splácení investičního úvěru, a to znamená, že by neměl nastat problém se splácením úvěru. 

FVE Zakřany dosahuje pozitivních ukazatelů výkonnosti investice. Tato skutečnost je 
způsobena relativně nízkou cenou investice (cca 84 991 tis. Kč na instalovaný MWp) v porovnání 
s jinými FVE a rovněž dlouhodobým splácením leasingu. 

Citlivostní analýza 
Jako rozhodující parametr úspěšnosti projektu se jeví množství prodané energie. Z tohoto 

důvodu byla zpracována analýza citlivosti dosahované NPV projektu na množství prodané 
elektřiny. Obr. 5-3 zobrazuje závislost NPV na modelové roční výtěžnosti FVE. Modelová roční 
výtěžnost je veličina standardně využívaná pro popis FVE a vynásobením výkonem fotovoltaické 
elektrárny lze jednoduše dopočítat množství vyrobené elektrické energie. Byla provedena celková 
ekonomická analýza pro jednotlivé hodnoty modelové roční výtěžnosti. Závislost celkových NPV 
a rozptylu hodnot NPV v závislosti na velikosti modelové roční výtěžnosti byla znázorněna 
graficky. 

V Tab. 5-8 jsou hodnoty výsledných NPV pro různé hodnoty MRV. 
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Tab. 5-8 Hodnoty výsledných NPV v závislosti na různých hodnotách MRV 

MRV kWh/kWp 800 820 840 860 880 900 920 
NPV tis. Kč -14 352 106 14 563 29 021 43 478 57 936 72 393 
MRV kWh/kWp 940 960 980 1000 1020 1040 1060 
NPV tis. Kč 86 851 101 308 115 766 130 223 144 681 159 138 173 596 

 

Jak je z Obr. 5-3 patrné, minimální hodnota MRV, kdy se stává projekt efektivním je hodnota 
820 kWh/kWp. Pro popisovaný projekt byla stanovena modelová roční výtěžnost 940 kWh/kWp. 

 
Obr. 5-3 Citlivost NPV na množství vyrobené elektřiny 

Obr. 5-4 zobrazuje rozptyl hodnot NPV v závislosti na hodnotě modelové roční výtěžnosti 
FVE. Tento graf znázorňuje závislost celkového NPV na množství vyrobené elektrické energie. 
Z grafu je patrné, že při nejnižší variantě modelové roční výtěžnosti a tedy i při menším množství 
vyrobené elektrické energie tak ani do roku 2024 nedosahuje hodnota NPV kladných hodnot. To 
znamená, že při takto snížené výrobě by projekt nebyl ekonomicky efektivní. 

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1 000 1 020 1 040 1 060

NPV

MRV

Citlivost dosahovaného NPV na množství vyrobené elektřiny

[tis. Kč]

[kWh/kWp]



  5 Rozbor projektu, finanční rozvahy elektrárny 

 

55

 
Obr. 5-4 Rozptyl hodnot NPV v závislosti na množství vyrobené elektřiny 

5.3 Vyhodnocení efektivnosti ze skutečného provozu 
Jak již bylo zmíněno, elektrárna FVE Zakřany byla spuštěna k datu 31. 12. 2009. Z důvodu 

zanedbatelných hodnot vyrobené elektrické energie v roce 2009 je vhodné vyhodnocení 
efektivnosti provést až od roku následujícího, tedy od roku 2010. Jako vstup pro posouzení 
skutečného chodu byla poskytnuta skutečná data o výrobě elektrické energie a následně byly 
upřesněny ceny jednotlivých dalších vstupů. Jednotlivé další náklady byly vyčísleny již 
z uzavřených smluv, nebo smluv o smlouvách budoucích, což znamená, že hodnoty se shodují 
s předešlými kapitolami, kde byly podrobně rozebrány, nicméně během doby provozu elektrárny 
se vyskytly nepředvídané investice, které nejsou zanedbatelné a je tedy nutné je uvažovat. 
Následující kapitoly se zabývají rozborem vstupních hodnot a je zde provedena obdobná analýza, 
avšak s hodnotami ze skutečného provozu. 

5.3.1 Prodejní ceny 
Jak již bylo zmíněno v podkapitole 5.2.6.1 v části Prodejní ceny, před realizací se 

předpokládalo, že veškerá vyrobená elektrická energie bude prodávána do sítě a výrobce tak 
obdrží za jednu MWh částku stanovenou podle vzorce (5.2). 

Přestože byl způsob výpočtu stanoven až do roku 2015, od 1. 1. 2013 byl zaveden dálkový 
odečet elektroměru a pro usnadnění administrativy bylo přistoupeno ke změně platby, kdy už se 
neuvažuje zelený bonus podle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ a poplatek od společnosti 
BASE. Uvažuje se už pouze s výkupní cenou za elektrickou energii dodanou do sítě, která se také 
každoročně stanovuje podle cenového rozhodnutí ERÚ. 

Na základě dosavadního trendu vývoje cen z cenových rozhodnutí, který se dá považovat za 
lineárně vzrůstající, byly stanoveny předpokládané ceny až do roku 2024. Tyto ceny jsou 
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uvedeny v následující Tab. 5-9. Poplatek od společnosti BASE byl vždy stanoven podle vzorce 
(5.1). Vývoj cen je graficky znázorněn v Obr. 5-5. 

V následující tabulce Tab. 5-9 jsou normálním písmem uvedeny hodnoty, které se v daný rok 
uvažují. Šedou barvou jsou uvedeny hodnoty, které se v daném roce neuvažují. Kurzívou jsou 
uvedeny hodnoty, které byly stanoveny odhadem z trendu vývoje cen. 

Tab. 5-9 Uvažované prodejní ceny v Kč/MWh 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Zelený bonus 12 080,00 12 320,00 12 510,00 12 932,00 13 147,40 
Poplatek od BASE 1 100,00 1 130,00 1 210,00 1 060,00 1 115,00 
Celková prodejní cena 13 180,00 13 450,00 13 720,00 13 992,00 14 262,40 
Výkupní cena dle ERÚ 13 050,00 13 320,00 13 590,00 13 862,00 14 132,40 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Zelený bonus 13 422,00 13 696,60 13 971,20 14 245,80 14 520,40 
Poplatek od BASE 1 111,00 1 107,00 1 103,00 1 099,00 1 095,00 
Celková prodejní cena 14 533,00 14 803,60 15 074,20 15 344,80 15 615,40 
Výkupní cena dle ERÚ 14 403,00 14 673,60 14 944,20 15 214,80 15 485,40 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Zelený bonus 14 795,00 15 069,60 15 344,20 15 618,80 15 893,40 
Poplatek od BASE 1 091,00 1 087,00 1 083,00 1 079,00 1 075,00 
Celková prodejní cena 15 886,00 16 156,60 16 427,20 16 697,80 16 968,40 
Výkupní cena dle ERÚ 15 756,00 16 026,60 16 297,20 16 567,80 16 838,40 
 

 
Obr. 5-5 Vývoj cen za dodanou elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami 
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5.3.2 Změna nákladů 
V předcházející analýze nebyly uvažovány žádné neočekávané a v době projektu 

nepředvídatelné náklady. Během provozu však vyplynuly jisté požadavky, pro které je důležité 
uvažovat náklady. 

5.3.2.1 Opravy a údržba 
Roční náklady spojené se servisem fotovoltaické elektrárny na úrovni 2 280 tis. Kč jsou dány 

servisní smlouvou a jejich hodnota tak odpovídá skutečnosti. Po osmi letech provozu, tedy od 
roku 2018 jsou uvažovány postupné repase nebo výměny invertorů a propojovacích boxů. 
Předpokládá se, že k těmto úkonům bude muset skutečně dojít, proto jsou i nadále uvažovány od 
roku 2018 reinvestice na úrovni 6 177 tis. Kč, které představují vždy obměnu 1/8 všech.  

Ze strany distributora byl vznesen požadavek na dálkové řízení činného a jalového výkonu. 
Na počátku roku 2013 tak byla instalována technologie umožňující toto řízení. Byly zapojeny dva 
dekompenzační rozvaděče pro řízení jalového výkonu a byla instalována datově řízená relé 
umožňující řízení činného výkonu přímo na střídačích Fronius. Toto představuje investici 
3 500 tis. Kč, která je od roku 2013 rovnoměrně rozložená až do roku 2024. 

5.3.2.2 Osobní náklady 
Původně bylo uvažováno, že provoz fotovoltaické elektrárny bude probíhat bez potřeby 

personálního zajištění a všechny mzdové náklady související se servisem jsou pokryty částkou 
2 280 tis. Kč.  

Ve skutečnosti však provoz elektrárny vyžaduje odpovědného zástupce, na kterého jsou 
kladeny požadavky podle metodického pokynu ERÚ, které nesplnil ani jeden z investorů. Proto 
bylo rozhodnuto, že odpovědným zástupcem bude osoba, zainteresovaná do projektu od jeho 
počátku. Finanční odměna pro odpovědného zástupce představuje 120 tis. Kč ročně. 

Dále bylo během provozu v roce 2010 rozhodnuto, že údržba podle servisní smlouvy pro 
provoz nedostačuje a od roku 2011 se zde trvale nachází navíc i údržbář. Mzdové náklady tak 
představují 264 tis. Kč za rok. 

5.3.3 Vyrobená elektrická energie 
Původně byly hodnoty vyrobené elektrické energie vyčísleny za pomoci stanovené hodnoty 

modelové roční výtěžnosti a instalovaného výkonu při uvažování časové degradace technologie 
fotovoltaických panelů. Nyní byla použita data o skutečné výrobě, zaznamenána do databáze 
solarportálu. Hodnoty o vlastní spotřebě byly určeny z parametrů technologie a stanovená 
hodnota je tedy odpovídající skutečnosti. 

5.3.3.1 Poruchy a odchylky od předpokladu 
Jak již bylo zmíněno, elektrárna byla spuštěna k 31. 12. 2009. K tomuto datu byl zahájen 

tzv. zkušební provoz. Během tohoto provozu však není nutné, aby pracovala elektrárna na 
nominální výkon. Data s vyrobenou energií jsou uvedena v Tab. 5-10. 

V roce 2010 jsou hodnoty značně ovlivněny faktem, že elektrárna byla uvedena do provozu 
na plný výkon až od července. Další ovlivňující faktor v tomto roce byl takový, že od prosince 
část fotovoltaických panelů vykazovala poruchy a byly opět demontovány a v záruce tak byly 
nahrazeny novými. Toto ovlivnění přesáhlo i do roku 2011. Celkově tak bylo za rok 2010 
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vyrobeno 3 035 MWh, oproti předpovídaným 5 118,71 MWh. Do sítě bylo dodáno 
2 927,55 MWh, které z předpovídaných 4 969, 59 MWh představují pouze 58,91 %. 

V roce 2011 byla výroba stále ještě ovlivněna vadnými panely. Ty byly kompletně 
vyměněny během prvních pěti měsíců, takže plného výkonu elektrárna dosahovala až od června. 
Přesto bylo v tomto roce vyrobeno 5 235,35 MWh, oproti předpokládaným 5 077,76 MWh. 
Celkem bylo do sítě dodáno 5 083,90 MWh, které z předpovídaných 4 929,46 MWh představují 
103,13 %, takže už v tomto roce elektrárna dosahovala lepších výsledků, než bylo 
předpokládáno. 

Dalším rokem s omezením výroby způsobeným technickými problémy byl rok 2012, kdy byl 
v červenci propad způsobený obměnou dalších FV panelů. V tomto roce bylo přesto na panelech 
vyrobeno 5 991,83 MWh, oproti předpokládaným 5 036,81 MWh. Do sítě tak bylo dodáno 
5 825,25 MWh, což z předpovídaných 4 889,33 MWh tvoří 119,14 %. 

Z roku 2013 jsou známy pouze hodnoty prvních čtyř měsíců. Výroba v dalších měsících byla 
stanovena odhadem z dat o skutečné výrobě. Tyto hodnoty byly následně v letech snižovány 
o 0,8 %, což je stanovená hodnota degradace technologie. 

Tab. 5-10 Skutečné hodnoty vyrobené elektrické energie v MWh 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Skutečná výroba 3 035,00 5 235,35 5 991,83 5 652,17 5 990,82 
Skutečná dodávka 2 927,55 5 083,90 5 825,25 5 492,38 5 824,26 
Předpokládaná výroba 5 118,71 5 077,76 5 036,81 4 995,86 4 954,91 
Předpokládaná dodávka 4 969,59 4 929,46 4 889,33 4 849,20 4 809,07 
Porovnání 58,91% 103,13% 119,14% 113,26% 121,11% 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Skutečná výroba 5 942,89 5 895,35 5 848,19 5 801,40 5 754,99 
Skutečná dodávka 5 777,29 5 730,70 5 684,48 5 638,63 5 593,14 
Předpokládaná výroba 4 913,97 4 873,02 4 832,07 4 791,12 4 750,17 
Předpokládaná dodávka 4 768,94 4 728,81 4 688,68 4 648,55 4 608,42 
Porovnání 121,14% 121,19% 121,24% 121,30% 121,37% 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Skutečná výroba 5 708,95 5 663,28 5 617,97 5 573,03 5 528,44 
Skutečná dodávka 5 548,02 5 503,27 5 458,87 5 414,82 5 371,13 
Předpokládaná výroba 4 709,22 4 668,27 4 627,32 4 586,37 4 545,42 
Předpokládaná dodávka 4 568,29 4 528,16 4 488,02 4 447,89 4 407,76 
Porovnání 121,45% 121,53% 121,63% 121,74% 121,86% 

5.3.4 Výpočet ekonomické efektivnosti 
Z takto aktualizovaných skutečných a z nich dále predikovaných vstupních hodnot byl 

proveden výpočet ekonomické efektivnosti. V tabulce Tab. 5-11 jsou aktualizovány tržby podle 
vyrobené elektrické energie i náklady podle dalších přidaných nákladů. Tím došlo i ke změně 
hospodářských výsledků v jednotlivých letech, které následně ovlivnily cash flow, ze kterých 
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vychází výpočty ekonomických ukazatelů efektivnosti. Výsledkem je stanovení čisté současné 
hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. 

V následující tabulce (Tab. 5-11) a grafu (Obr. 5-6) jsou výsledky výpočtů zvolených 
ukazatelů výkonnosti investice vycházejících ze skutečného stavu vypočtených pro 15 leté 
období (do roku 2024). 

Tab. 5-11 Finanční projekce vycházející ze skutečného stavu (hodnoty v tisících Kč) 

Tržby Eskalace 2010 2011 2012 2013 
Prodej elektřiny do povinného výkupu - 39 373 69 774 81 553 77 689 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny - 0 0 0 0 
Tržby celkem - 39 373 69 774 81 553 77 689 

Náklady Eskalace 2010 2011 2012 2013 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 167 170 174 177 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 280 2 326 2 372 2 420 
Reinvestice 0,00 % 0 0 0 292 
Osobní náklady 6,00 % 120 391 415 440 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 000 1 030 1 061 1 093 
Správa, administrativa 3,00 % 100 103 106 109 
Ostatní náklady 3,00 % 150 155 159 164 
Provozní náklady celkem - 3 817 4 175 4 287 4 694 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 1 634 1 683 1 733 1 785 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 37 515 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 9 865 
Finanční náklady celkem - 49 014 49 063 49 113 49 165 
Náklady celkem - 52 831 53 237 53 400 53 859 

Hospodářský výsledek  2010 2011 2012 2013 
Hospodářský výsledek před zdaněním - -13 458 16 537 28 154 23 830 
Základ pro výpočet daně - -13 458 16 537 28 154 23 830 
Daň - 0 0 0 0 
Hospodářský výsledek po zdanění - -13 458 16 537 28 154 23 830 

Cash Flow  2010 2011 2012 2013 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - -13 458 16 537 28 154 23 830 
Investice – akontace leasingu (-)  155 512 0 0 0 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 9 865 
Cash Flow pro výpočet NPV - -159 105 26 402 38 019 33 695 
Stav finančních prostředků - -159 105 -132 703 -94 685 -60 989 
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Tržby Eskalace 2014 2015 2016 2017 
Prodej elektřiny do povinného výkupu - 83 991 84 908 85 806 86 684 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny - 0 0 0 0 
Tržby celkem - 83 991 84 908 85 806 86 684 

Náklady Eskalace 2014 2015 2016 2017 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 181 184 188 192 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 468 2 517 2 568 2 619 
Reinvestice 0,00 % 292 292 292 292 
Osobní náklady 6,00 % 466 494 524 555 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 126 1 159 1 194 1 230 
Správa, administrativa 3,00 % 113 116 119 123 
Ostatní náklady 3,00 % 169 174 179 184 
Provozní náklady celkem - 4 813 4 936 5 063 5 195 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 1 839 1 894 1 951 2 009 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 37 515 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 9 865 
Finanční náklady celkem - 49 219 49 274 49 331 49 389 
Náklady celkem - 54 032 54 210 54 394 54 584 

Hospodářský výsledek  2014 2015 2016 2017 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 29 959 30 698 31 412 32 100 
Základ pro výpočet daně - 29 959 30 698 31 412 32 100 
Daň - 0 0 5 968 6 099 
Hospodářský výsledek po zdanění - 29 959 30 698 25 444 26 001 

Cash Flow  2014 2015 2016 2017 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 29 959 30 698 25 444 26 001 
Investice – akontace leasingu (-)  0 0 0 0 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 9 865 
Cash Flow pro výpočet NPV - 39 824 40 563 35 309 35 866 
Stav finančních prostředků - -21 166 19 398 54 706 90 572 

 

Tržby Eskalace 2018 2019 2020 2021 
Prodej elektřiny do povinného výkupu - 87 541 88 380 89 199 89 999 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny - 0 0 0 0 
Tržby celkem - 87 541 88 380 89 199 89 999 
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Náklady Eskalace 2018 2019 2020 2021 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 196 200 204 208 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 671 2 725 2 779 2 835 
Reinvestice 0,00 % 6 468 6 468 6 468 6 468 
Osobní náklady 6,00 % 588 624 661 701 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 267 1 305 1 344 1 384 
Správa, administrativa 3,00 % 127 130 134 138 
Ostatní náklady 3,00 % 190 196 202 208 
Provozní náklady celkem - 11 507 11 647 11 792 11 942 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 2 069 2 132 2 195 2 261 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 37 515 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 9 865 
Finanční náklady celkem - 49 449 49 512 49 575 49 641 
Náklady celkem - 60 956 61 159 61 367 61 583 

Hospodářský výsledek  2018 2019 2020 2021 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 26 585 27 221 27 831 28 416 
Základ pro výpočet daně - 26 585 27 221 27 831 28 416 
Daň - 5 051 5 172 5 288 5 399 
Hospodářský výsledek po zdanění - 21 534 22 049 22 543 23 017 

Cash Flow  2018 2019 2020 2021 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 21 534 22 049 22 543 23 017 
Investice – akontace leasingu (-)  0 0 0 0 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 9 865 
Cash Flow pro výpočet NPV - 31 399 31 914 32 408 32 882 
Stav finančních prostředků - 121 971 153 885 186 293 219 175 

 

Tržby Eskalace 2022 2023 2024 Celkem 
Prodej elektřiny do povinného výkupu - 90 780 91 543 92 287 1 239 506 
Tržby z prodeje nedotované elektřiny - 0 0 0 0 
Tržby celkem - 90 780 91 543 92 287 1 239 506 

Náklady Eskalace 2022 2023 2024 Celkem 
Vlastní spotřeba elektrické energie 2,00 % 212 216 220 2 887 
Běžné opravy a údržba 2,00 % 2 892 2 949 3 008 39 429 
Reinvestice 0,00 % 6 468 6 468 6 468 46 737 
Osobní náklady 6,00 % 743 787 834 8 341 
Zabezpečovací systémy 3,00 % 1 426 1 469 1 513 18 599 
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Správa, administrativa 3,00 % 143 147 151 1 860 
Ostatní náklady 3,00 % 214 220 227 2 790 
Provozní náklady celkem - 12 097 12 257 12 422 120 643 
Odpisy - 0 0 0 0 
Pojištění - 2 329 2 399 2 471 30 384 
Leasing – Splátka - 37 515 37 515 37 515 562 725 
Leasing – časové rozlišení akontace - 9 865 9 865 9 865 - 
Finanční náklady celkem - 49 709 49 779 49 851 593 109 
Náklady celkem - 61 806 62 036 62 273 713 752 

Hospodářský výsledek  2022 2023 2024 Celkem 
Hospodářský výsledek před zdaněním - 28 974 29 507 30 014 377 779 
Základ pro výpočet daně - 28 974 29 507 30 014 377 779 
Daň - 5 505 5 606 5 703 49 791 
Hospodářský výsledek po zdanění - 23 469 23 901 24 311 327 988 

Cash Flow  2022 2023 2024 Celkem 
Hospodářský výsledek po zdanění (+) - 23 469 23 901 24 311 327 988 
Investice – akontace leasingu (-)  0 0 0 155 512 
Leasing – časové rozlišení akontace (+)  9 865 9 865 9 865 - 
Cash Flow pro výpočet NPV - 33 334 33 766 34 176 - 
Stav finančních prostředků - 252 509 286 275 320 451 - 

  Ukazatele efektivnosti projektu v jednotlivých letech obsahuje Tab. 5-12. 

Tab. 5-12 Ukazatele efektivnosti v jednotlivých letech (DCF i NPV hodnoty v tisících Kč) 

Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2010 2011 2012 2013 

DCF 5,40 % -159 892,54 23 725,09 32 754,64 27 450,08 
NPV 5,40 % -159 892,54 -136 167,45 -103 412,80 -75 962,72 
Tržby / Náklady - 0,73 1,28 1,50 1,41 

Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2014 2015 2016 2017 

DCF 5,40 % 30 907,43 29 878,43 24 739,74 23 847,91 
NPV 5,40 % -45 055,29 -15 176,87 9 562,88 33 410,78 
Tržby / Náklady - 1,52 1,53 1,55 1,56 

Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2018 2019 2020 2021 

DCF 5,40 % 19 684,11 18 988,09 18 299,55 17 620,16 
NPV 5,40 % 53 094,90 72 082,99 90 382,53 108 002,70 
Tržby / Náklady - 1,41 1,42 1,42 1,43 
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Ukazatele efektivnosti Diskontní 
sazba 2022 2023 2024  

DCF 5,40 % 16 951,39 16 294,48 15 650,49  

NPV 5,40 % 124 954,09 141 248,57 156 899,06  

Tržby / Náklady - 1,44 1,45 1,45  

 

Z následujícího výpisu a grafu (Obr. 5-6) je patrné, že projekt dosahuje takových hodnot 
sledovaných ukazatelů NPV, IRR, které indikují 7letou dobu návratnosti investorova kapitálu. 

• NPV   156,899 mil. Kč 
• IRR   18,61 % 
• Doba návratnosti 7 let 

Hodnota IRR byla zjištěna na základě hodnot NPV. 

 

 
Obr. 5-6 Ukazatele výkonnosti investice vycházející ze skutečných hodnot 
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6 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se zabývá studií efektivnosti chodu fotovoltaické elektrárny. Cílem 

práce je porovnání efektivnosti investice, která byla předpovídána při finanční projekci, 
a skutečné efektivnosti, která vychází z reálného provozu elektrárny. 

Nejprve jsou v teoretické části uvedeny legislativní kroky, které vedly k rozvoji výstavby 
fotovoltaických elektráren a tím i k vývoji fotovoltaických technologií. Tyto legislativní kroky 
jsou rozděleny pro celou Evropskou unii a poté obsahují i rozbor pouze pro Českou republiku. 
V další části je uveden celosvětový přehled problematiky, který se zabývá přehledem současného 
stavu a výhledem do budoucnosti, jakým směrem se problematika ubírá. Další podkapitolou je 
rozbor stavu fotovoltaických elektráren v České republice.  

Na tento rozbor navazují rešerše elektráren, se kterými se lze na našem území setkat, 
a technologií využívaných na fotovoltaických elektrárnách. Elektrárny jsou rozděleny do skupin, 
podle výkonů a pro každou skupinu je vždy uveden modelový případ. Technologie jsou nejprve 
zastoupeny různými typy konstrukcí a poté jsou uvedeny tři generace fotovoltaických panelů, 
dominantní typy fotovoltaických panelů současné generace a výhled, kterým se vývoj 
fotovoltaických technologií ubírá.  

Čtvrtá, poslední, teoretická kapitola je věnována metodám hodnocení ekonomické 
efektivnosti investic. V této kapitole jsou uvedeny základní vzorce a výpočty, které se pro 
posuzování efektivnosti využívají. 

V praktické části diplomové práce byla pro posouzení efektivnosti zvolena fotovoltaická 
elektrárna „FVE Zakřany“ s instalovaným výkonem 5,4 MWp. Projekt byl realizován na volné 
ploše s charakterem louky či pastviny, mimo zástavbu nedaleké obce. Charakter lokality 
i nedaleké zástavby zaručuje, že provoz elektrárny není ovlivněn nepříznivými vlivy v podobě 
zastínění. 

Před samotným zahájením stavebních příprav bylo provedeno posouzení a vyhodnocení 
záměru, které obsahuje jednoduché a stručné výpočty ekonomické efektivnosti projektu pro tři 
varianty sestav fotovoltaických generátorů. Ve všech případech byly uvažovány střídače 
společnosti SMA z modelové řady Sunny MINI Central. Ale první varianta počítala s 34 200 
panely Sanyo 210 Wp, druhá varianta počítala s 28 900 panely Canadian Solar 220 Wp 
a poslední, třetí varianta počítala opět s 28 900 panely Canadian Solar, ale s variantou 240 Wp. 
V těchto výpočtech nejsou zakalkulovány žádné náklady, je proveden pouze výpočet tržeb a z něj 
nejlépe vychází první varianta. Takový výpočet je velmi nepřesný a je nutné jej brát s nadhledem, 
protože žádný z provedených výpočtů neuvažuje faktor času a ani není proveden výpočet 
návratnosti investice. Výsledkem je pouze možná tržba v prvním roce provozu elektrárny. 

Ani jedna z těchto tří variant nakonec použita nebyla a elektrárna sestává z 24 752 ks 
fotovoltaických panelů Canadian Solar CS6P 220 a 119 ks střídačů Fronius IG 500. Elektrárna je 
rozdělena do pěti výrobních bloků, přičemž čtyři jsou stejné a jeden zahrnuje nižší počet střídačů 
i panelů.  

Vyhodnocení plánovaných hodnot ekonomické efektivnosti 
Vstupní hodnoty pro výpočet tržeb za prodanou elektrickou energii byly uvažovány při 

stejném způsobu dodávky elektrické energie, přesněji tak, že z cenového rozhodnutí ERÚ byla 
stanovena cena za energie pro první rok provozu a ceny v dalších letech byly eskalovány sazbou 
2 %. Prodávaná energie byla vždy stanovena z instalovaného výkonu a modelové roční výtěžnosti 



  6 Závěr 

 

65

při uvažování míry degradace technologie a účinnosti transformace a vyvedení výkonu 
k obchodnímu měření. V žádném roce nejsou uvažovány tržby z prodeje nedotované elektrické 
energie. 

Do nákladů jsou započítány veškeré provozní i finanční nákladové položky představující 
reálné náklady na provoz elektrárny. 

Z těchto hodnot je sestaven hospodářský výsledek, který se po uplynutí daňových prázdnin 
zdaňuje. 

Zdaněný hospodářský výsledek a akontace leasingu, včetně zpětného uvažování časového 
rozlišení akontace utvoří hodnotu skutečného toku peněz - cash flow. Časové rozlišení akontace 
leasingu je daňově uznatelným nákladem podle daňového zákona, avšak tuto hodnotu je nutné 
opět do toku skutečných peněz přičíst, protože se nejedná o skutečnou sumu peněz, pouze 
o daňové zvýhodnění a skutečná hodnota akontace je uvažována již v roce 2010 částkou 
155 512 102 Kč. 

Při uvažování diskontní sazby 5,4 %, která je běžnou hodnotou pro firmy v České republice, 
byly z hodnot cash flow určeny v jednotlivých letech hodnoty NPV, z kterých byl proveden 
výpočet hodnoty IRR = 14,97 %. Hodnoty NPV byly vyneseny do grafu (Obr. 5-1), ze kterého lze 
snadno určit dobu návratnosti 8 let. Výsledná hodnota NPV = 86,851 mil. Kč v roce 2024 
znázorňuje celkovou výslednou výnosnost investice s uvažováním faktoru času. Na základě 
těchto ukazatelů lze říci, že přes vysoké investiční náklady je projekt výhodný. Jak je z Obr. 5-2 
patrné, v každém roce jsou očekávány vyšší příjmy než náklady, což znamená, že by projekt 
neměl mít problémy se splácením všech nákladových položek. 

Rozhodujícím parametrem úspěšnosti projektu je množství prodané energie. Toto množství 
lze snadno ovlivnit hodnotou modelové roční výtěžnosti. Z tohoto důvodu byla zpracována 
citlivostní analýza výsledného NPV v závislosti na hodnotě MRV, jak je zobrazeno na Obr. 5-3. 
Na Obr. 5-4 je průběh hodnot NPV v jednotlivých letech pro hodnotu MRV = 940 kWh/kWp 
doplněn o možný rozptyl pro minimální a maximální hodnotu MRV. Pro minimální hodnotu lze 
z grafu říci, že projekt přestává být výhodný, protože doba návratnosti přesahuje dobu splácení 
leasingu. Nejnižší možná hodnota MRV, pro dobu návratnosti 15 let, je 820 kWh/kWp, což 
představuje množství vyrobené energie za rok 4 465,26 MWh. 

Vyhodnocení skutečných hodnot ekonomické efektivnosti 
Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení efektivnosti chodu elektrárny s uvažováním 

skutečných tržeb a nákladů. Zvolená elektrárna je v chodu od konce roku 2009 s faktem, že údaje 
o výrobě elektrické energie a provozních i finančních nákladech lze uvažovat od 1. 1. 2010 do 
30. 4. 2013. Předpokládané budoucí hodnoty jsou určeny odhadem ze skutečných 
dosavadních hodnot. 

Z cenových rozhodnutí ERÚ byly pomocí trendu vývoje cen (Obr. 5-5) stanoveny výkupní 
ceny až do roku 2024. Dalším ovlivňujícím a nezanedbatelným faktorem je, že počátkem roku 
2013 se uvažuje pevná výkupní cena, nikoliv zelený bonus a poplatek od společnosti BASE tak, 
jak tomu bylo v prvních třech letech. 

Dalším faktorem ovlivňujícím množství vyrobené energie je množství technických 
problémů, se kterými se provoz elektrárny potýká od prvního roku provozu. Všeobecně lze říci, 
že hodnoty vyrobené elektrické energie jsou vyšší, než bylo předpokládáno. Z bezporuchových 
období byly stanoveny průměrné hodnoty množství vyrobené elektrické energie, které budou 
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uvažovány s faktorem degradace technologie ve výhledových hodnotách až po rok 2024. 
Hodnoty energií jsou uvedeny v Tab. 5-10. 

Oproti předpokladům je nutné uvažovat i nové náklady, které znamenají snížení 
hospodářského výsledku a tím i snížení celkové výnosnosti. Od roku 2013 je nutné nově 
uvažovat investici do technologie umožňující dálkové řízení činného a jalového výkonu. Tato 
investice 3 500 tis. Kč je rovnoměrně rozložena do zbývajících 12 let. Dále si provoz proti 
předpokladům vyžádal i mzdové náklady. Tyto náklady představují finanční odměnu 120 tis. Kč 
ročně pro odpovědného zástupce a od roku 2011 i mzdu pro údržbáře, který se zde trvale nachází. 
Mzdové náklady na údržbáře představují 264 tis. Kč ročně. 

Pro vyhodnocení skutečných hodnot ekonomické efektivnosti bylo využito podobného 
algoritmu, jako při vyhodnocení plánovaných hodnot ekonomické efektivnosti. Pouze byla 
vstupní data aktualizována podle skutečnosti. 

Při uvažování diskontní sazby 5,4 %, která je běžnou hodnotou pro firmy v České republice, 
byly z hodnot cash flow určeny v jednotlivých letech hodnoty NPV, ze kterých byl proveden 
výpočet hodnoty IRR = 18,61 %. Hodnoty NPV byly vyneseny do grafu (Obr. 5-6), ze kterého lze 
snadno určit dobu návratnosti 7 let. Výsledná hodnota NPV = 156,899 mil. Kč v roce 2024 
znázorňuje celkovou výslednou výnosnost investice s uvažováním faktoru času. Na základě 
těchto ukazatelů lze říci, že projekt je výhodný ještě více, než bylo plánováno.  

Výsledná hodnota NPV je vyšší o 70,048 mil. Kč, ukazatel IRR má hodnotu vyšší o 3,64 % 
a doba návratnosti je kratší o 1 rok. Při uvažování rozsahu projektu je tento výsledek velmi 
příznivý. Výsledek mohla pozitivně ovlivnit záměrně snížená hodnota MRV, která byla snížena 
pro nastavení méně příznivých podmínek při návrhu. Další pozitivní vliv mohou mít i nižší 
ztráty, než jaké byly uvažovány. 

Možné nepříznivé vlivy na provoz elektrárny 
Po prozkoumání dosavadního provozu elektrárny lze říci, že nejzásadnější vliv na provoz 

mohou mít dvě věci, a to technické problémy a nepříznivé počasí.  

K technickým problémům patří různé poruchy, které mohou zasáhnout panely, 
stejnosměrnou kabeláž, propojovací boxy střídače, střídavou kabeláž nebo transformátory. 
Jelikož elektrárna nepracovala ani jeden rok bez poruchy, je více než vhodné s poruchami 
uvažovat i do budoucna.  

Počasí je faktor, který je neovlivnitelný a do jisté míry i nepředvídatelný. Vlivem 
nepříznivého nebo deštivého počasí může dojít k poklesu úrovně dopadajícího záření v dané 
lokalitě, což znamená snížení příkonu fotovoltaických panelů, a tím i snížení energetické 
výtěžnosti. V případě vysokých teplot, zejména v letních měsících, dochází v panelech k poklesu 
účinnosti přeměny slunečního záření na energii elektrickou. Dlouhá období sucha mají do jisté 
míry také vliv na obsah prachu ve vzduchu. Tento faktor ve spojení se znečištěním samotných 
panelů také znamená snížení energie dopadajícího záření a snížení účinnosti přeměny 
dopadajícího záření na elektrickou energii. V časovém horizontu životnosti fotovoltaické 
elektrárny se však dá vypozorovat určitá vyváženost počasí, jehož výkyvy by tak neměly mít 
zásadní vliv na výrobu elektrické energie. 

Dalším negativním vlivem na množství vyrobené elektrické energie a tím i na výši tržeb by 
mohlo být dálkové řízení činného a jalového výkonu. Činný výkon bude dálkově regulovat 
distributor dle svého uvážení. Do budoucna však nelze odhadnout četnost a míru regulace. 
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