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ABSTRAKT 

Cieľom tejto práce je analýza a porovnanie legislatívnych podmienok pripojenia 

fotovoltaickej elektrárne (FVE) na území Českej Republiky (ČR) a Slovenskej Republiky (SR). 

Uvedené sú postupy pri pripojovaní výrobne k distribučnej sieti (DS) ako aj náležitosti 

jednotlivých dokumentov potrebných k úspešnému pripojeniu. Vymenované sú tiež okolnosti 

zohľadňované pri posudzovaní vplyvu pripojenia na bezpečnú prevádzku DS. V práci sú 

spracované spôsoby podpory budovania fotovoltaických výrobní a princíp výkupu energie 

z obnoviteľných zdrojov.  

Ďalšia časť práce sa zaoberá hybridnými fotovoltaickými elektrárňami (HFVE), teda 

výrobňami umožňujúcimi ukladanie energie do akumulátorov. Je tu uvedené zloženie a princíp 

činnosti hybridných elektrární. Nasledujúca časť sa zaoberá možnosťami pripojenia hybridnej 

elektrárne k DS. Sú vysvetlené výhody a nevýhody pripojených a nepripojených hybridných 

výrobní k DS.  

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: fotovoltaická elektráreň; obnoviteľný zdroj energie; distribučná sieť;  

prevádzkovateľ distribučnej sústavy; zelený bonus; štátny výkup; 

doplatok; hybridná fotovoltaická elektráreň  
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ABSTRACT 

The objective of this work is an analysis and a comparison of legislative conditions of the 

connection of the photovoltaic power station on the territory of Czech Republic (CR) and Slovak 

Republic (SR). Presented are the working procedures for connecting of the power station 

to Distribution Grid (DG) and requirements of individual documents needed for a successful 

connection. Listed are also circumstances, which are taken into account during the consideration 

of the influence for connection, for the safe operation of DG. In the work are discussed the ways 

of support of constructing buildings of the photovoltaic power plant and the principle                   

of repurchasing energy from renewable sources.  

The other part of work deals about hybrid photovoltaic power stations (HPPS), thus allowing 

to the power station to save energy into accumulators. There are the composition and principle 

of operation of the hybrid power stations. The following part deals with options of connectivity 

with hybrid power station to the DG. There are explained the advantages and disadvantages 

of connected and unconnected hybrid power plants to the DG.  

 

 

KEY WORDS:   photovoltaic power plant; renewable energy source; distribution grid; 

entrepreneur distribution framework; green bonus; state purchasing; 

payoff; hybrid photovoltaic power plant 
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1 ÚVOD 
 

Elektrická energia sa prevažne získava z fosílnych palív (ropa, uhlie) alebo využívaním 

jadrovej energie (urán). Nevýhodou týchto palív je v prvom prípade značné znečisťovanie 

ovzdušia, v druhom prípade možnosť havárie. V oboch možnostiach nastáva veľký zásah 

do životného prostredia pri budovaní a faktom je, že fosílne palivá aj urán sú neobnoviteľné 

zdroje a teda dôjde k ich vyčerpaniu.  

Do určitej miery môžu byť pri redukcií závislosti na fosílnych palivách nápomocné 

obnoviteľné zdroje energie (OZE) ako napr. voda, vietor a slnečná energia. Keďže sa prevažná 

časť elektriny spotrebúva hlavne cez deň, naskytuje sa možnosť využitia premeny práve 

slnečného žiarenia. Túto premenu umožňujú na princípe fotovoltaického javu fotovoltaické 

panely. Sústava týchto panelov sa nazýva fotovoltaická elektráreň, pri realizácií rozsiahlejšieho 

diela tiež fotovoltaický park. Ak je na výstupe FVE požadované striedavé napätie, musí FVE 

obsahovať menič. Menič slúži k premene jednosmerného prúdu z panelov na striedavý, ktorý 

potrebujú takmer všetky spotrebiče. 

 Okrem ekologických dôvodov budovania fotovoltaických výrobní existujú aj ekonomické 

príčiny. Vďaka tomu, že FVE sú prevažne decentralizované, dochádza k obmedzeniu strát 

pri prenose a distribúcií elektrickej energie. Ďalšia ekonomická výhoda spočíva v úspore 

emisných povoleniek.     

V práci sú uvedené podmienky pripojenia fotovoltaickej elektrárne k DS v ČR a SR.  Tiež sú 

vysvetlené možnosti využitia vyrobenej elektriny ako aj spôsoby podpory budovania týchto 

výrobní. V súvislosti s podporovaním sú rozobraté princípy finančnej podpory, ktoré kompenzujú 

vysoké investičné náklady na zaobstaranie FVE.    

 Časť práce sa zaoberá aj fotovoltaickými systémami s možnosťou akumulácie vyrobenej 

energie, teda hybridnými systémami. Tieto systémy sa v porovnávaných krajinách zatiaľ len 

začínajú rozvíjať. Rozvoj týchto systémov je podnietený hlavne v Českej republike tzv. stop-

stavom, ktorý neumožňoval pripojovanie FVE k DS z dôvodu naplnenia kapacity pripojiteľného 

výkonu.   
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2 CIELE PRÁCE 
Úlohou tejto práce je zhromaždiť a porovnať legislatívne podmienky pripojovania 

fotovoltaických zdrojov k DS na území ČR a SR. Ďalej má za úlohu uviesť nástroje 

podporovania týchto zdrojov a hlavne vysvetliť finančné podporovanie. Práca čitateľa 

oboznamuje s možnosťami nakladania s vyrobenou energiou. 

Ďalším cieľom práce je preskúmať a interpretovať možnosti pripojovania hybridných 

systémov, ktoré sa na rozdiel od FVE môžu správať ako záložné zdroje v dobe výpadku dodávky 

elektrickej energie z verejnej siete. Práca uvádza stanoviská jednotlivých distribútorov v oboch 

krajinách k eventuálnemu pripojeniu výrobne takéhoto typu. Tiež informuje čitateľa o výhodách 

a nevýhodách medzi klasickou FVE a HFVE.      
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3 PODMIENKY V ČESKEJ REPUBLIKE 
Každá FVE, ktorá chce produkovať elektrickú energiu, musí byť legálne pripojená 

k distribučnej sieti príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). Táto kapitola sa 

zaoberá postupom pripojenia FVE k DS na území Českej Republiky. Uvádza dokumenty 

potrebné k pripojeniu a ich nevyhnutné náležitosti. Tiež oboznamuje s okolnosťami 

zohľadňovanými pri posudzovaní vplyvu výrobne na bezpečnosť siete. Časť kapitoly je venovaná 

meracím zariadeniam, ochranným a spínacím prvkom.  

Ďalšia časť kapitoly informuje o oboch možnostiach zapojenia a teda aj uplatňovania 

finančnej podpory na vyrobenú energiu, o ich výhodách a o konkrétnych cenách za vyrobenú 

energiu. 

3.1 Prihlasovacie riadenie  

Pred samotným začiatkom realizácie FVE je nutné, aby sa žiadateľ obrátil na PDS, ktorý mu 

na základe obecnej požiadavky poskytne informácie o možnostiach a podmienkach pripojenia 

výrobne k DS. Tiež mu určí podklady, ktoré musí žiadosť o pripojenie obsahovať. Tieto 

informácie o možnostiach pripojenia sú len orientačné, nemožno ich pokladať za záväzné 

a neslúžia pre účely stavebného a územného riadenia. [13] 

Na základe týchto informácií je realizačnou firmou vypracovaný projekt budúceho diela. 

Následne je odoslaná žiadosť o pripojenie k DS, ktorá musí obsahovať vyplnený formulár PDS. 

Ďalej je nevyhnutné, aby žiadosť obsahovala nasledovné informácie o výrobni: 

 Situačný plán s vyznačenými hranicami pozemku a miestom výstavby 

 Prehľadovú schému celého elektrického zariadenia s menovitými hodnotami  

použitých zariadení (stačí jednopólová schéma) 

 Dĺžky, typy a prierezy vedenia medzi výrobňou a miestom pripojenia k DS  

 Návrh realizovania obchodného merania 

 Údaje o skratovej odolnosti 

 Požadovaná hodnota rezervovaného výkonu a príkonu 

 Popis ochrán s presnými údajmi o druhu, výrobcovi, zapojení a funkcií 

 Príspevok vlastnej výrobne k počiatočnému skratovému prúdu v mieste pripojenia 

k sieti 

 Popis druhu a spôsobu prevádzky meniča 

 Spôsob pripojenia k sieti vrátane technických podkladov a skúšobných protokolov 

 Skúšobné protokoly meniča k očakávaným prúdom harmonických a 

medziharmonických 

   Ak sú požadované údaje k rozhraniu pre diaľkové ovládanie, meranie a signalizáciu 

pre väzbu na riadiaci systém DS, je nutné ich tiež poskytnúť. V žiadosti musí byť súhlas obce 

alebo príslušného stavebného úradu s realizáciou elektrárne a rovnako aj súhlas majiteľa 

nehnuteľností dotknutých výstavbou elektrárne. V prípade neúplnosti údajov v žiadosti, PDS 

požiada žiadateľa o doplnenie náležitostí a ten je povinný tieto údaje poskytnúť.  

PDS posudzuje žiadosti o pripojenie s ohľadom na nasledujúce faktory: 

 Miesto a spôsob požadovaného pripojenia  

 Veľkosť požadovaného rezervovaného výkonu alebo príkonu 
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 Časový priebeh zaťaženia 

 Spoľahlivosť dodávky elektriny 

 Charakter spätného vplyvu výrobne na prenosovú alebo distribučnú sústavu 

 Plánovaný rozvoj sústavy 

 Poradie podaných žiadostí 

 Limity pripojiteľného výkonu do elektrizačnej sústavy stanovených PDS 

PDS po obdŕžaní žiadosti rozhodne do 30 dní, či je nutné, aby žiadateľ nechal možnosť 

pripojenia k DS preveriť štúdiou pripojiteľnosti (ŠP). V tomto prípade vystaví PDS žiadateľovi 

stanovisko s predbežným určením miesta, pre ktoré je možné pripojiteľnosť posudzovať. Štúdia 

pripojiteľnosti sa môže vyžadovať v prípade, ak pripojením výrobne k DS môže vzniknúť riziko 

ohrozenia bezpečnosti prevádzky DS alebo ak sa výrobňa pripojuje k napäťovej hladine 

vysokého napätia (VN) a vyšších. 

Štúdia pripojiteľnosti obsahuje technické posúdenie možného pripojenia výrobne s ohľadom 

na: 

 Napäťové pomery vo všetkých posudzovaných uzloch siete pri jej maximálnom 

a minimálnom zaťažení 

 Zaťažiteľnosť jednotlivých prvkov siete 

 Dodržanie parametrov spätných vplyvov na DS a to hlavne pri zmenách napätia 

vyvolaných trvalou prevádzkou výrobne, pri spínaní, útlme signálu  hromadného 

diaľkového ovládania (HDO) 

Vhodných spracovateľov štúdie odporučí žiadateľovi PDS. Náklady spojené s vypracovaním  

štúdie hradí žiadateľ. 

V prípade, ak nie je predloženie štúdie pripojiteľnosti nutné alebo ak už bola žiadateľom 

štúdia s kladnými výsledkami predložená a zo strany PDS odsúhlasená, je žiadateľovi do 30 dní  

vystavené záväzné stanovisko. 

Ak žiadateľ o pripojenie spĺňa podmienky pripojenia a dopravy, je PDS  alebo 

prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS) zo zákona povinný, na svojom licenciou vymedzenom 

území, tohto žiadateľa prednostne pripojiť. Povinnosť pripojenia zariadenia výrobcu 

z obnoviteľných zdrojov spadá na prevádzkovateľa tej sústavy, kde sú náklady na pripojenie 

najnižšie. Výnimkou je prípad, kedy je preukázateľný nedostatok kapacity zariadenia 

pre distribúciu alebo pri ohrození bezpečnej prevádzky.[13][22] 

3.2 Pripojenie k sieti 

Vlastné výrobne, popr. zariadenia odberateľov s vlastnými výrobňami, ktoré majú byť 

prevádzkované paralelne so sieťou PDS, sa musia pripojiť k sieti vo vhodnom predávacom 

mieste. Minimálny výkon, od ktorého je nutné pripojenie k sieti VN alebo 110 kV a maximálny 

výkon, do ktorého je možné pripojenie do siete nízkeho napätia (NN) závisí na druhu a spôsobe 

prevádzky výrobne a na sieťových pomeroch PDS. Tým má byť zaistené, že výrobňa bude 

prevádzkovaná bez rušivých vplyvov, neohrozí napájanie ďalších odberateľov alebo dodávky 

ostatných výrobcov. Posúdenie možnosti pripojenia z hľadiska spätných vplyvov na sieť 

vychádza z impedancie siete v spoločnom napájacom bode (skratového výkonu), pripojovaného 

výkonu, druhu a spôsobe prevádzky vlastnej výrobne a údajoch o súvisiacich výrobniach, vrátane 

ich vplyvov na napätie v sieti. U FVE pripojovaných do siete NN je obmedzený výkon 

pri jednofázovom pripojení v jednom prípojnom bode na 4,6 kVA/fázu, asymetria u fázových 
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vodičov nesmie za normálneho prevádzkového stavu prekročiť 4,6 kVA. Maximálny výkon 

na výstupe striedača ( maximálna 10-minútová stredná hodnota) musí byť obmedzený na najviac 

110 % nominálneho výkonu.   

Pripojenie k sieti sa realizuje v predávacom mieste s oddeľovacou funkciou, kedykoľvek 

prístupnom personálu PDS. Požiadavka na kedykoľvek prístupné miesto s oddeľovacou funkciou 

je u jednofázových zdrojov do 4,6 kVA a trojfázových do 30 kVA splnená, ak sú tieto zdroje 

opatrené zariadením pre sledovanie stavu siete s priradeným spínacím prvkom. Spínací prvok 

môže byť samostatný alebo ako súčasť striedača. Princíp môže byť v sledovaní impedancie, 

fázovom sledovaní napätia či v zmena fázoru napätia. Napätie je sledované vo fázach, v ktorých 

je zdroj pripojený k sieti. U zdrojov s výkonom nad 100 kVA musia byť spínače s oddeľovacou 

funkciou vybavené diaľkovým ovládaním a signalizáciou stavu.   

Výrobňu možno všeobecne pripojiť: 

a) priamo k DS 

b) v odbernom mieste 

c) v predávacom mieste inej výrobne  

Pričom v prípadoch b) a c) žiada o pripojenie ten účastník, ktorý už v danom mieste sústavy 

pripojený je.  

Pri pripájaní je nutné myslieť na to, že novo pripojované zdroje do DS musia byť pripravené 

na inštaláciu diaľkového ovládania, tzn. ovládací obvod a komunikačnú cestu 

medzi elektromerovým rozvádzačom a zdrojom.[13] 

3.3 Meracie zariadenia 

Druh a počet elektromerov PDS sa riadi podmienkami pre odber a dodávku elektriny 

príslušného PDS, preto je otázku umiestnenia nutné prejednať už v štádiu riešenia projektu.  

Fakturačné elektromery a im priradené riadiace prístroje, ktoré sú majetkom PDS musia byť 

umiestnené na vhodných, trvale prístupných miestach odsúhlasených PDS.  

Meranie sa uskutočňuje podľa napäťovej hladiny, do ktorej výrobňa pracuje a podľa jej 

výkonu: 

 Nízke napätie: podľa výkonu výrobne buď priame (do 80 A) alebo polopriame 

 Vysoké napätie: do výkonu transformátoru 630 kVA vrátane -meranie na NN- 

polopriame; od výkonu 630 kVA meranie na VN- nepriame 

 110 kV: meranie na strane 110 kV- nepriame 

Dodávku a montáž elektromerov zabezpečuje na vlastné náklady PDS. [13] 

3.4 Spínacie zariadenie 

Pre spojenie výrobne s DS musí byť použité spínacie zariadenie (väzbový spínač) minimálne 

so schopnosťou vypínania záťaže (napr. vypínač, odpínač s poistkami, úsekový odpínač), 

ktorému je predradená skratová ochrana. Tento spínač je umiestnený na striedavej strane meniča. 

Pri spoločnom umiestnení v skrini meniča nesmie byť spínacie zariadenie vyradené z činnosti 

skratom v meniči. 

Výrobca musí preukázať skratovú odolnosť celého zariadenia. K tomu mu PDS udá veľkosť 

príspevku skratového ekvivalentného otepľovacieho prúdu a veľkosť nárazového skratového 
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prúdu zo siete. Ak spôsobí nová výrobňa zvýšenie skratového prúdu v sieti nad hodnoty, na ktoré 

je zariadenie siete dimenzované, musí výrobca vykonať opatrenia, ktoré výšku skratového prúdu 

alebo jeho vplyvy na sieť obmedzia, ak sa s PDS nedohodne inak. [13] 

3.5 Ochrany 

Pre zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky DS sa PDS a výrobca dohodnú na systéme 

chránenia, vypínacích časoch, selektivite a citlivosti ochrán v mieste pripojenia. Súčasťou dohody 

musí byť tiež zaistenie záložného chránenia pre prípad zlyhania alebo neschopnosti funkcie 

ochrany v mieste pripojenia alebo zlyhania vypnutia príslušného vypínača. Záložná ochrana môže 

byť miestna alebo vzdialená. [12] 

3.6 Možnosti pripojenia 

Majiteľ fotovoltaickej výrobne má pri pripojovaní do verejnej distribučnej alebo prenosovej 

siete na výber medzi dvoma spôsobmi pripojenia. Jednou z možností je forma štátneho výkupu, 

kedy sa všetka vyrobená elektrická energia dodá do verejnej siete a druhou možnosťou je tzv. 

zelený bonus. Výrobca musí oznámiť rozhodnutie o výbere spôsobu podpory najneskôr jeden 

kalendárny mesiac pred plánovaným zahájením výroby. Zmena tohto výberu pripojenia je možná 

až po uplynutí doby jedného roku po tom, ako bola výrobcom jedna z možností záväzne zvolená 

a využívaná. Táto zmena je pritom vždy aplikovaná až od 1.januára nasledujúceho kalendárneho 

roka.[20]    

3.6.1 Štátny výkup 

V prípade, ak je výrobňa situovaná na mieste, kde nie je možné vyrobenú energiu priamo 

spotrebovať alebo by množstvo spotrebovanej energie tvorilo len veľmi malú časť celkovej 

vyrobenej energie a v blízkej lokalite sa nenachádza žiadny iný potenciálny spotrebiteľ, je 

najvhodnejšou možnosťou pripojiť výrobňu do DS za účelom predávať ju PDS alebo PPS (Obr. 

3-1). Ak je táto elektrina z obnoviteľných zdrojov ponúknutá k výkupu, PPS a PDS sú povinný 

všetku elektrinu, na ktorú sa vzťahuje podpora odkúpiť. Cena za túto elektrinu je garantovaná 

štátom na dobu 20 rokov. [20] Jej výšku každoročne určuje Energetický regulačný úrad (ERU) 

a je rôzna pre obdobie uvedenia výrobne do prevádzky a závisí aj od veľkosti, resp. výkonu 

výrobne. (Tab. 3-1,Tab. 3-2 ) 
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Obr. 3-1 Schéma zapojenia štátny výkup [25]  

 

Tab. 3-1 Výkupné ceny a zelený bonus pre rok 2011 [1] 

Dátum uvedenia 

do prevádzky 
Výkon 

Výkupná cena elektriny 

dodanej do siete 

[Kč/MWh] 

Zelený bonus  

[Kč/MWh] 

1.1.2011-

31.12.2011 

do 30 kW vrátane 7 500 6 500 

od 30 kW do 100 kW vrátane 5 900 4 900 

nad 100 kW 5 500 4 500 

1.1.2010-

31.12.2010 

do 30 kW vrátane 12 500 11 500 

nad 30kW 12 400 11 400 

1.1.2009-

31.12.2009 

do 30 kW vrátane 13 420 12 420 

nad 30kW 13 320 12 320 

1.1.2008-

31.12.2008 

nemá vplyv 

14 300 13 300 

1.1.2006-

31.12.2007 
14 660 13 660 

pred 1.1.2006 6 990 5 990 
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Tab. 3-2 Výkupné ceny a zelený bonus pre rok 2012 [3] 

Dátum uvedenia 

do prevádzky 
Výkon 

Výkupná cena elektriny 

dodanej do siete 

[Kč/MWh] 

Zelený bonus  

[Kč/MWh] 

1.1.2012-

31.12.2012 
do 30 kW vrátane 6160 5080 

1.1.2011-

31.12.2011 

do 30 kW vrátane 7 650 6 570 

od 30 kW do 100 kW vrátane 6 020 4 940 

nad 100 kW 5 610 4 530 

1.1.2010-

31.12.2010 

do 30 kW vrátane 12 750 11 670 

nad 30kW 12 650 11 570 

1.1.2009-

31.12.2009 

do 30 kW vrátane 13 690 12 610 

nad 30kW 13 590 12 510 

1.1.2008-

31.12.2008 

nemá vplyv 

14 590 13 510 

1.1.2006-

31.12.2007 
14 960 13 880 

pred 1.1.2006 7 130 6 050 

 

Vykúpená elektrina je využívaná na krytie strát v prenosovej alebo distribučnej sústave. 

V prípade, ak je okamžitý výkon povinne vykupovanej elektriny vyšší ako objem strát vo vedení, 

je tento presah považovaný za odchýlku príslušného prevádzkovateľa. Prevzatie zodpovednosti 

za túto odchýlku spadá na príslušného prevádzkovateľa siete.[20] 

 

3.6.2 Zelený bonus 

Ak vyrobená elektrická energia, na ktorú sa vzťahuje finančná podpora, nebola ponúknutá 

k povinnému výkupu, ale bola spotrebovaná priamo výrobcom, prípadne bola predaná inému 

spotrebiteľovi, je prevádzkovateľ príslušnej regionálnej siete povinný hradiť výrobcovi zelený 

bonus. Zelený bonus je finančná čiastka navršujúca tržnú cenu elektriny vyplácaná výrobcovi 

elektriny z obnoviteľných zdrojov, pričom zohľadňuje znížené poškodzovanie životného 

prostredia, veľkosť výrobného zariadenia a tiež kvalitu dodávanej elektriny. Vyrobená elektrina 

sa priamo spotrebúva výrobcom alebo je odoberaná iným spotrebiteľom a až nespotrebované 

prebytky vedú do verejnej siete. V prípade, ak výrobca vyrobenú elektrinu predáva inému 

účastníkovi trhu s elektrinou, je povinný uzavrieť s ním zmluvu na dodávku elektriny.  

Výrobcovi je vyplácaný zelený bonus za každú vyrobenú Wh z FVE, pričom nezáleží na tom, 

či ju spotrebuje alebo dodá do verejnej siete. Výhodnejšie je, ak je výrobca schopný 

vyprodukovanú elektrinu sám spotrebovať, pretože má túto elektrinu zaplatenú 

od prevádzkovateľa siete a taktiež šetrí na tom, že nemusí elektrinu pre vlastnú potrebu 

nakupovať od svojho distribútora. V prípade, ak je vyrobená elektrina spotrebovaná iným 

spotrebiteľom, s ktorým ma výrobca riadne uzavretú zmluvu, odkupuje ju za cenu zvyčajne 

nižšiu než je tržná cena elektriny, pretože sa jedná o elektrinu nestáleho charakteru. V situácií, 

keď množstvo vyrobenej elektriny prevyšuje vlastnú spotrebu objektu, je táto nadbytočná energia 

odvádzaná do verejnej siete. Ale v tomto prípade už prevádzkovateľ verejnej siete nie je 

zo zákona povinný za túto elektrinu platiť. Avšak nájdu sa aj distribútori, ktorí sa výkupu tzv. 
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„prebytkov” nebránia. Do tejto skupiny patrí napr. EON. Pri meraní energie spotrebovanej 

z verejnej siete a energie dodanej do verejnej siete sa hlavný elektromer nahrádza elektromerom 

štvorkvadrantným.(Obr. 3-2 ) [17] 

 

Obr. 3-2 Schéma zapojenia zelený bonus [25] 

Pozn.: EL 1-elekromer výroby z panelov, EL 2 – 4Q elektromer prebytkov a spotreby z DS 

Aby mal výrobca nárok na spomínanú finančnú podporu či už formou povinného výkupu 

alebo zeleného bonusu, je nutné, aby mal potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov. 

Túto tzv. ,,záruku pôvodu“ mu na základe písomnej žiadosti vydá operátor trhu s elektrinou. 

(Do 30 dní od prijatia žiadosti).[20]  

 

3.6.3 Ostrovné systémy  

Niekedy sa do spojitosti dáva pripojenie tzv. ostrovných systémov s distribučnou sieťou. 

Toto spájanie pojmov je samozrejme nesprávne. Už len samotný názov vypovedá o tom, že ide 

o typ izolovanej výrobne, ktorá sa do distribučnej siete nepripojuje. Hlavným dôvodom je 

umiestnenie FVE mimo fyzický dosah kabeláže verejnej siete. Tieto výrobne sú zdrojom energie 

na miestach, kde nie je možné pripojenie k distribučnej sieti, napr. horské rekreačné objekty.[17]   
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4 PODMIENKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Priebeh pripojenia fotovoltaickej výrobne k DS sa na území Slovenskej Republiky mierne 

líši od postupu v Českej Republike. V tejto kapitole je uvedený proces pripájania týchto zdrojov 

a tiež forma finančnej podpory na vyrobenú elektrinu, ktorá je čiastočne odlišná od spôsobu 

podporovania v ČR. Na konci kapitoly je uvedený prehľad výkupných cien v porovnávaných 

krajinách.  

Výrobca elektriny, ktorý využíva k výrobe elektriny premenu slnečnej energie, má podľa 

[23] nárok na podporu, ktorá sa zabezpečuje:  

 Prednostným pripojením zariadenia do regionálnej distribučnej sústavy, prednostným 

prístupom do sústavy, prednostným prenosom, distribúciou a dodávkou elektriny 

 Odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je 

zariadenie výrobcu pripojené priamo, ale prostredníctvom miestnej distribučnej 

sústavy za cenu elektriny na straty 

 Doplatkom, ak sa jedná o zariadenie s výkonom do 100 kW umiestnenom na streche 

alebo obvodovom plášti budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej 

v katastri nehnuteľností 

 Prevzatie zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej 

sústavy v prípade, ak sa jedná o výrobňu s výkonom do 100 kW 

Posledné tri body podpory sa vzťahujú na zariadenia  výrobcu elektriny po dobu 15 rokov 

od roku uvedenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie či modernizácie technologickej časti 

zariadenia. Pritom náklady na modernizáciu prípadne rekonštrukciu technologickej časti musia 

byť vyššie ako 50%  investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej 

časti. 

Výrobca s právom na podporu je povinný predložiť PDS potvrdenie o pôvode elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie vydané na nasledujúci kalendárny rok. Toto potvrdenie vydá 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) na základe žiadosti. Ak je inštalovaný výkon 

zariadenia väčší než 1 MW, musí tiež výrobca oznámiť predpokladanú charakteristiku svojej 

dodávky. Takisto je povinný oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a PDS uplatnenie 

podpory vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci 

kalendárny rok. Pri uvedení zariadenia do prevádzky po 15. auguste je výrobca povinný tieto 

údaje nahlásiť najneskôr 30 dní pred uvedením výrobne do prevádzky.   

4.1 Proces prihlasovania FVE do sústavy  

Každý žiadateľ o pripojenie zdroja na výrobu elektriny do DS je podľa [19] povinný zaslať 

vyplnenú žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, spolu 

s dotazníkom pre výrobne na predpísaných tlačivách. Pred samotným podaním žiadosti 

o pripojenie zdroja môže žiadateľ požiadať o: 

a) územno-technickú informáciu o možnostiach spôsobu pripojenia zdroja 

b) stanovisko pre Osvedčenie o súlade investičného zámeru  

Pričom je žiadateľ povinný postupovať takto: 
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4.1.1 Žiadosť o územno-technickú informáciu a technické konzultácie 

Na základe všeobecnej požiadavky na územno-technickú informáciu poskytne PDS 

žiadateľovi informácie o možnostiach a podmienkach pripojenia výrobne k DS a o podkladoch, 

ktoré musí žiadosť o pripojenie výrobne k DS obsahovať. Ako podklad pre spracovanie a vydanie 

územno-technickej informácie je vhodné, aby žiadateľ dodal technické informácie v rozsahu 

tlačiva žiadosť o pripojenie zdroja. Poskytnutá územno-technická informácia o možnosti 

pripojenia výrobne je iba orientačná, nie je záväzná ani časovo ohraničená a písomné vyjadrenie 

nie je možné použiť pre vydanie územného a stavebného rozhodnutia. [19] 

4.1.2 Žiadosť o vydanie Osvedčenia o súlade investičného zámeru  

Žiadateľ o vydanie stanoviska PDS k Osvedčeniu o súlade investičného zámeru s dlhodobou 

koncepciou energetickej politiky Slovenska (ďalej len osvedčenie) predloží spolu so základnými 

kontaktnými údajmi žiadateľa dotazník pre výrobne, ktorého súčasťou ďalej sú: 

 Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy 

objektu, v pláne musia byť zakreslené všetky susediace objekty 

 Jednopólová schéma zapojenia vyvedenia výkonu od výrobne smerom k deliacemu 

bodu  medzi žiadateľom a PDS, s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení 

 Požadovaná hodnota rezervovaného výkonu 

 Súčasná hodnota rezervovaného príkonu a výkonu 

 Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (striedač, 

transformátor, kompenzačné zariadenie...), PQ diagram meniča 

 Opis spôsobu prevádzky stroja, skúšobné protokoly, správa o typovej skúške 

statických striedačov s protokolom k očakávaným prúdom harmonických 

a medziharmonických 

 Osvedčenie a skúšobný protokol k očakávaným spätným vplyvom ( menovitý výkon, 

činiteľ flikra, kolísanie činného a jalového výkonu, náhradná schéma pre určenie 

príspevku do skratu a vplyvu na úroveň signálu HDO, vybavenie ochranami a ich 

vypínacie časy 

 

PDS, konkrétne oddelenie technického rozvoja pre sieť, posúdi žiadosť a komplexnosť 

dodaných podkladov k žiadosti a spracuje návrh spôsobu riešenia pripojenia zdroja do DS. 

V prípade neúplnosti údajov, žiadosť vráti s odôvodnením doplnenia. V odôvodnených, zložitých 

prípadoch si PDS môže objednať ŠP zdroja, resp. viacerých zdrojov k DS. Zároveň s procesom 

vypracovania ŠP PDS môže stanoviť lehotu, v rámci ktorej je nutné uskutočniť koordinačné 

stretnutie vo veci vypracovania štúdie. 

V prípade pozitívnej predbežnej ŠP PDS vydá kladné stanovisko pre osvedčenie s dobou 

platnosti na pol roka, pričom si PDS vyhradzuje právo na úpravu veľkosti vyvedeného výkonu 

do DS a na stanovenie konkrétnych záväzných technických podmienok pripojenia zdroja do DS 

v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti, ktorá 

bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie zdroja. 

Ak na základe výpočtov alebo výstupov ŠP nie je možné vydať kladné osvedčenie, PDS 

žiadosť zamietne písomným vyjadrením a môže navrhnúť žiadateľovi hodnotu akceptovateľného 

maximálneho výkonu zdroja v danom mieste pripojenia a súvisiace technické opatrenia, resp. 

stanoviť iné ako pripojenie uvažované žiadateľom. Na základe tohto vyjadrenia môže žiadateľ 

prehodnotiť svoj investičný zámer výstavby zdroja v plánovanom rozsahu, akceptovať predmetný 

návrh a zároveň predložiť novú žiadosť o vydanie stanoviska k osvedčeniu.[16][24][27] 
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4.1.3 Žiadosť o pripojenie 

Žiadateľ o pripojenie predloží žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a dotazník 

pre výrobne. Ďalšie potrebné podklady sú údaje, ktoré slúžili k získaniu osvedčenia a tiež 

nasledujúce:  

 Štúdia výroby elektriny - chod výrobne z hľadiska spolupráce s DS (analýza 

navrhovanej skladby výroby, počty hodín výroby, rozbor bilancií...) 

 Osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 

politiky 

 Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti na umiestnenie zdroja a súvisiacich 

elektroenergetických zariadení 

 Opis ochrán s presnými údajmi o druhu, zapojení a funkcií [19][27]    

4.1.4 Posúdenie žiadosti o pripojenie zdroja 

PDS posúdi žiadosť o pripojenie zdroja a komplexnosť dodaných podkladov k žiadosti 

a spracuje návrh spôsobu pripojenia formou zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny 

do DS. Návrh pripojenia vychádza zo záverov ŠP výrobne v zmysle výpočtu a podmienok 

uvedených v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy (TPPDS). 

ŠP musí obsahovať technické posúdenie možného pripojenia výrobne s ohľadom 

na dodržanie parametrov spätných vplyvov na DS podľa kritérií TPPDS, t.j. najmä zmeny napätia 

vyvolané trvalou prevádzkou výrobne, pri spínaní, útlme signálu HDO, flikra, harmonických 

a ďalších. ŠP vyhotovuje PDS a náklady na jej spracovanie hradí žiadateľ v pripojovacom 

poplatku. Ak na základe podkladov nie je možné výrobňu pripojiť, postupuje sa podobne ako 

pri zamietnutí žiadosti o udelenie osvedčenia.  

Podklady pre tvorbu ŠP spravidla obsahujú: 

 Skratový výkon veľmi vysokého napätia (VVN) alebo (VN) v napájacej rozvodni 

alebo v mieste, od ktorého bude vplyv počítaný 

 Súčasné a výhľadové hodnoty zaťaženia v sústave 

 Súvisiace zdroje pripojené do DS v predmetnej časti DS 

 Platné požiadavky na pripojenie zdrojov k DS v predmetnej časti DS 

 Parametre transformátora VVN/VN 

 Súčasný a výhľadový stav HDO 

 Parametre vedenia k miestu pripojenia - dĺžka, typ, prierez 

 Možné prevádzkové stavy (základné zapojenie + zapojenie pri náhradných 

dodávkach) 

 Zjednodušený mapový podklad 

Posudzovanie pripojiteľnosti je nutné uskutočňovať s ohľadom na dosiahnutie čo najnižšieho 

spätného ovplyvnenia DS prevádzkou výrobne.[27] 

4.1.5 Zmluva o pripojení zdroja  

Ak sa nevyskytli žiadne aspekty brániace pripojeniu zdroja do DS, zašle PDS žiadateľovi 

návrh zmluvy o pripojení, ktorej vecným obsahom sú: 

 Technické podmienky pripojenia 

 Maximálna rezervovaná kapacita 

 Spôsob merania  
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 Technické podmienky súvisiace s úpravami elektroenergetických zariadení PDS 

 Cena a podmienky splatnosti ceny za pripojenie  

 Termín a miesto pripojenia 

 Stanovené termíny medzi prevádzkovateľom a žiadateľom na vypracovanie 

projektových dokumentácií [16][19] 

4.2 Cena vyrobenej elektriny 

Výrobca elektrickej energie, ktorý využíva premenu slnečnej energie má podľa [23] právo 

na podporu výroby formou výkupnej ceny.  Ak výrobca vyrobenú elektrinu ponúkne k výkupu, 

PDS je povinný túto elektrinu odkúpiť. V tomto prípade je výrobca povinný všetku vyrobenú 

elektrinu dodať do distribučnej siete distribútora, u ktorého si uplatňuje podporu a má s ním 

riadne uzatvorenú zmluvu. PDS využije vykúpenú elektrinu na krytie strát. Ak okamžitý výkon 

odobratej elektriny presahuje množstvo na krytie strát, má PDS právo predať túto elektrinu 

za trhovú cenu. Distribútor elektrinu odkupuje za pevnú cenu, ktorú určuje URSO. Pri stanovení 

tejto ceny URSO všeobecne zohľadňuje druh obnoviteľného zdroja, použitú technológiu, termín 

uvedenia zariadenia do prevádzky (príp. termín rekonštrukcie alebo modernizácie) a veľkosť 

inštalovaného výkonu zariadenia (Tab. 4-1). Táto cena je štátom garantovaná na dobu 15 rokov. 

Prevádzkovateľ FVE má však aj inú možnosť ako všetku vyrobenú elektrinu odpredať 

distribútorovi. Ide o pripojenie, kedy si vyrobenú elektrinu môže výrobca sám aj spotrebovať 

a tým dosahovať určitý stupeň nezávislosti od DS. V ČR je takýto spôsob známy ako zelený 

bonus. Slovenská legislatíva takýto pojem nezaviedla, avšak zákon č. 309/2009 tento spôsob 

prevádzky umožňuje. Aby výrobca mohol túto formu prevádzky užívať, musí mať s PDS 

uzavretú zmluvu o vlastnej spotrebe výrobne.  Pri spotrebúvaní elektriny vyrobenej z vlastného 

obnoviteľného zdroja si výrobca uplatňuje na vyrobenú elektrinu tzv. doplatok. Výška doplatku 

sa určí ako rozdiel pevnej ceny (cena pre stanovenie doplatku) a ceny na straty. Cenou elektriny 

na straty sa rozumie aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých 

prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Túto cenu určuje alebo schvaľuje URSO. 

Pre rok 2011 bola táto cena určená na 54,83 €/MWh [15] a pre rok 2012 na 60,11€/MWh [14]. 

Výška doplatku teda už nie je garantovaná. Síce sa odvíja od garantovanej pevnej ceny, ale závisí 

aj od každoročne meniacej sa ceny elektriny na straty. Najlepšie je, ak je výrobca schopný využiť 

čo najviac vyrobenej energie, aby ju nemusel kupovať od PDS. Prebytky elektriny, ktoré výrobca 

nedokáže sám energeticky využiť odtečú nenávratne do DS, samozrejme už bez nároku na 

preplatenie.   

Tab. 4-1 Výška ceny elektriny v SR pre rok 2012 [21] 

Dátum uvedenia do prevádzky alebo 

dátum rekonštrukcie 
Výkon               

Pevná cena elektriny dodanej 

do siete [€/MWh (Kč/MWh)] 

od 1.1.2012 do 100 kW (na budove) 194,54 (4863,5) 

1.7.2011-31.12.2011 do 100 kW (na budove) 259,17 (6479,25) 

 1.1.2011 - 30.6.2011   
do 100 kW vrátane 387,65 (9691,25) 

nad 100 kW  382,61 (9565,25) 

pred 31.12.2010 
do 100 kW vrátane 430,72 (10768,-) 

nad 100 kW  425,12 (10628,-) 

Pozn.: 1€=25 Kč 
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4.3 Porovnanie výkupných cien oboch krajín 

V Českej Republike sa výška výkupných cien a zelených bonusov každý rok mení (Tab. 

3-1,Tab. 3-2). Minimálna výška týchto cien však v každom roku nesmie podľa [20] klesnúť 

pod 95% hodnoty ceny určenej v predchádzajúcom roku. V Slovenskej Republike zostávajú tieto 

ceny rovnaké. URSO ich však môže navýšiť koeficientom jadrovej inflácie a koeficientom 

zohľadňujúcim použitú technológiu [23]. V Tab. 4-2 sú porovnané výkupné ceny oboch krajín 

stanovených na rok 2012.  

 

Tab. 4-2 Porovnanie výkupných cien v ČR a SR pre rok 2012 

Dátum 

uvedenia do 

prevádzky 

Výkon 

Cena elektriny pri 

dodávaní do DS 

[Kč/MWh] 

Cena elektriny pre vlastnú spotrebu 

[Kč/MWh] 

ČR SR ČR (Zelený bonus) SR (Doplatok) 

1.1.2012-

31.12.2012 

do 30 kW 6160 4863,5 5080 4803,39 

30 kW-100 kW - 4863,5 - 4803,39 

1.7.2011-

31.12.2011 

do 30 kW 7650 6479,25 6570 6419,14 

30 kW-100 kW 6020 6479,25 4940 6419,14 

nad 100 kW 5610 - 4530 - 

1.1.2011-

30.6.2011 

do 30 kW 7650 9691,25 6570 9631,14 

30 kW-100 kW 6020 9691,25 4940 9631,14 

nad 100 kW 5610 9565,25 4530 9505,14 

1.1.2010-

31.12.2010 

do 30 kW 12750 10768 11670 10707,89 

30 kW-100 kW 12650 10768 11570 10707,89 

nad 100 kW 12650 10628 11570 10567,89 

1.1.2009-

31.12.2009 

do 30 kW 13690 10768 12610 10707,89 

30 kW-100 kW 13590 10768 12510 10707,89 

nad 100 kW 13590 10628 12510 10567,89 

1.1.2008-

31.12.2008 

do 100 kW 14590 10768 13510 10707,89 

nad 100 kW 14590 10628 13510 10567,89 

1.1.2006-

31.12.2007 

do 100 kW 14960 10768 13880 10707,89 

nad 100 kW 14960 10628 13880 10567,89 

pred 1.1.2006 
do 100 kW 7130 10768 6050 10707,89 

nad 100 kW 7130 10628 6050 10567,89 
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5 HYBRIDNÉ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY  
 

Výhodné podmienky pripojovania FVE k DS zapríčinili rýchle zaplnenie kapacity 

distribučných a prenosových sústav. To viedlo k výraznému obmedzeniu a v niektorých 

oblastiach dokonca až k úplnému ukončeniu pripojovania týchto výrobní k verejným sieťam. 

Z tohto dôvodu sa v uplynulom období dostali do popredia hybridné fotovoltaické elektrárne 

(HFVE), ktoré nemusia byť pripojené k DS, nedodávajú do nej energiu a teda nie sú závislé 

na rozhodnutí PDS o pripojení výrobne k DS.[6] 

5.1 Zloženie a princíp HFVE 

 Hybridná fotovoltaická elektráreň pozostáva z klasickej FVE,  akumulátora a regulátora 

dobíjania. Striedač je nahradený hybridným striedačom, ktorý však môže obsahovať aj 

spomenutý regulátor dobíjania. Vďaka možnosti akumulácie energie prináša hybridný systém 

efektívnejšie využitie elektriny vyrobenej v paneloch. Kým priemerný objekt pripojený 

na klasickú FVE dokáže spotrebovať približne len 30% všetkej vyrobenej energie, objekt 

s hybridným systémom je schopný efektívne využiť takmer všetku energiu z panelov.  

Princíp spočíva v akumulácií energie z panelov (v denných hodinách) a následnom využití 

naakumulovanej elektriny v okamžiku, kedy spotreba objektu prevažuje nad výrobou (večerné 

a nočné hodiny, príp. nepriaznivé počasie). Prioritou pri výrobe je potreba nabitia akumulátorov, 

po plnom nabití akumulátorov dochádza k presmerovaniu toku  energie do spotrebičov. Veľkou 

výhodou je integrovaná funkcia využitia prebytkovej energie počas výkonových špičiek, kedy 

inteligentný hybridný menič dokáže presmerovať nadbytky energie buď v reálnom čase alebo 

s časovým oneskorením do vopred určených, energeticky náročných spotrebičov.[5][6]  

5.2 Rozdiely medzi on-grid back up systémom, HFVE a ostrovným 

systémom 

Sieťová FVE so záložným systémom (on-grid back up systém) je v podstate menej 

dokonalým predchodcom hybridnej elektrárne. Hlavný rozdiel je v tom, že FVE s back up 

systémom nie je možné bez povolenia distribútora pripojiť k verejnej sieti, pretože neobsahuje 

hybridný menič a nie je galvanicky oddelená od DS. 

Rozdiel medzi HFVE a ostrovným systémom spočíva v získavaní energie pri nedostatočnej 

výrobe z fotovoltaických panelov a vybití akumulátorov. HFVE využíva ako doplňujúci zdroj 

verejnú sieť. Ostrovný systém sa nachádza v lokalite, kde verejná sieť k dispozícií nie je, takže je 

odkázaný na generátor (diesel, veterný, vodný).[6] 
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6 PRIPOJENIE HFVE K DISTRIBUČNEJ SIETI  

6.1 HFVE nepripojená k DS 

Hybridná fotovoltaická elektráreň sa k distribučnej sieti pripojovať vôbec nemusí, pretože 

nie je cieľom, aby do nej dodávala energiu, ale aby energiou zásobovala daný objekt. V prípade, 

ak HFVE k DS pripojená nie je, energia z panelov sa využíva na dobíjanie akumulátorov 

a napájanie spotrebičov. V momente, keď výroba prevyšuje nad spotrebou objektu a akumulátory 

sú plne nabité, musí systém prejsť do režimu naprázdno, teda ako odpojený. Pochopiteľne je 

škoda, ak systém beží naprázdno (hlavne počas priaznivého počasia), ale HFVE je navrhnutá 

a inštalovaná tak, aby takýchto situácií bolo čo najmenej, príp. aby nenastávali vôbec. Táto 

,,izolovaná“ výrobňa nemá nárok na finančnú podporu, pretože tá sa vzťahuje iba na elektrickú 

energiu vyrobenú v elektrárni legálne pripojenej k DS. Tento systém sa z pohľadu distribútora 

správa ako spotrebič.[6]                                                                                     

 

 

Obr. 6-1 Schéma hybridného systému [9] 

  

6.2 HFVE pripojená k DS  

Hybridný systém pripojený k DS má tak ako klasická on grid FVE nárok na finančnú 

podporu za produkovanie elektriny z OZE. Pripojenie k DS môže nastať po ľubovoľnom čase 

od inštalácie a uvedenia HFVE do prevádzky.   

Takto prevádzkovaná elektráreň je ekonomicky výhodnejšia, pretože za každú vyrobenú 

kWh distribútor vypláca výrobcovi finančnú podporu známu v Českej republike ako zelený bonus 
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a na Slovensku ako doplatok. Výška tejto finančnej podpory sa vzťahuje k dátumu uvedenia 

výrobne do prevádzky. U on grid FVE je tento dátum jednoznačný, pretože dátum uvedenia 

do prevádzky je zhodný s dátumom pripojenia k DS. Pri hybridných systémoch, ktoré môžu byť 

pripojené k DS aj po dlhšom čase od uvedenia do prevádzky, sa dátumom uvedenia do prevádzky 

na Slovensku rozumie dátum pripojenia elektrárne k DS.[8] V Česku sa týmto dátumom 

podľa [3] označuje okamih splnenia dvoch podmienok: 

 Pripojenie elektrárne k DS 

 Nadobudnutie právnej moci licencie na výrobu elektriny (vydáva ERU)  

 Navyše, oproti nepripojenej HFVE môže tento systém elektrinu produkovať aj v prípade, 

keď výroba z panelov prevyšuje spotrebu, pretože nespotrebované prebytky sú po dohode 

s distribútorom dodávané do DS. 

Otázne však je, kedy a za akých podmienok výrobca dostane povolenie na pripojenie 

výrobne k verejnej sieti, pretože distribútori v oboch krajinách sa k pripojovaniu týchto elektrárni 

stavajú rozdielne. 

6.2.1 Pripájanie HFVE v Českej republike 

Prevádzkovateľ distribučnej siete E.ON. Distribuce a.s. pripojenie hybridného systému 

k sieti neumožňuje. Dôvodom je naplnený limit pripojiteľného výkonu, ktorý sa vzťahuje 

na všetky FVE a veterné elektrárne. Pripojenie zo strany distribútora nie je možné ani 

za podmienky, že by elektráreň do siete nedodávala žiadnu nadbytočnú energiu.[11]  

Pražská energetika žiadateľovi o pripojenie HFVE vyhovie. Po dohode je možné upraviť 

podmienky tak, aby elektráreň mohla vyrábať a zabezpečovať objekt elektrinou aj v čase 

výpadku dodávky elektrickej energie z verejnej siete. Spoločnosť k 18.4. neeviduje na svojom 

území pripojenú HFVE.[18] 

Pripojenie hybridného systému na území distribútora ČEZ je možné len v lokalite, kde ešte 

nie je vyčerpaná voľná kapacita.[4]  

6.2.2 Pripájanie HFVE v Slovenskej Republike 

Prevádzkovateľ distribučnej siete Západoslovenská Energetika (skupina E.ON) v aktuálne 

pripravovanej aktualizácií TPPDS uvádza, že paralelné pripojovanie fotovoltaických hybridných 

zdrojov, ktoré sú schopné ostrovnej prevádzky je zakázané. Uvádzaným dôvodom je 

zabezpečenie ochrany zdravia pri prácach v DS. Spoločnosť k 11.4.2012 zatiaľ neeviduje žiadosť 

o pripojenie výrobcu s hybridným systémom.[7]  

Naopak, spoločnosť Stredoslovenská Energetika (spoločnosť EDF) sa pripojeniu takéhoto 

zdroja nebráni, ak to odsúhlasí URSO. Distribútor tiež umožňuje ostrovnú prevádzku tohto 

zariadenia, ak o takéto riešenie žiadateľ o pripojenie požiada.[8]  

Východoslovenská Energetika (RWE group) s pripojením hybridných systémov skúsenosti 

tiež zatiaľ nemá, no pripojenie takejto výrobne nezamieta. Nevylučuje ani možnosť ostrovnej 

prevádzky.[10] 
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7 POROVNANIE ON GRID FVE A HFVE  
 

7.1 FVE a HFVE pripojená k DS 

Výhodou klasickej FVE sú nižšie vstupné náklady v porovnaní s HFVE, ktorej 

neoddeliteľnou súčasťou sú finančne náročné akumulátory a hybridný menič. Nevýhodou je 

závislosť na udelení povolenia k pripojeniu k DS. Pri zamietnutí žiadosti o pripojenie HFVE sa 

systém môže legálne prevádzkovať a plniť svoj účel, žiaľ bez nároku na podporu. Najväčšia 

výhoda HFVE spočíva v maximálnom využití vyrobenej energie v porovnaní s FVE, pri ktorej 

priemerný objekt nevyužije takmer 70% vyrobenej energie a musí ju neskôr nakúpiť od svojho 

distribútora. Ďalšou výhodou HFVE je, že po dohode s distribútorom sa hybridný systém môže 

v čase odstavenia dodávky elektrickej energie v DS správať ako záložný zdroj. To znamená, že 

výrobca v objekte ani nezaznamená výpadok prúdu, pretože systém dokáže vykonať galvanické 

oddelenie od siete a prejsť do režimu ostrovnej prevádzky za 10 až 15 ms. Doba, počas ktorej je 

systém schopný zásobovať objekt energiou v čase výpadku siete je daná výrobou (počasím), 

stavom nabitia akumulátorov, kapacitou akumulátorov a samozrejme spotrebou objektu počas 

výpadku.[5]    

7.2 FVE a HFVE nepripojená k DS 

Ak sa prevádzkovateľ HFVE rozhodne nepripojiť svoju výrobňu k DS, nemá nárok 

na finančnú podporu za vyrábanú energiu od svojho distribútora. Naplno však využíva výhody 

hybridného systému (maximálne využitie vyrobenej energie a záložný zdroj počas výpadku 

v DS). Oproti klasickej FVE nemusí riešiť záležitosti ohľadne pripojenia, nahlasovania 

a fakturáciu za vyrobenú energiu.    

7.3 Pripojená verzus nepripojená HFVE 

Ak má výrobca schválenú žiadosť o pripojenie HFVE k DS, má nárok na finančnú podporu. 

Oproti nepripojenej HFVE má výhodu nie len v tom, že za každú vyrobenú kWh účtuje svojmu 

distribútorovi finančnú podporu, ale môže naviac vyrábať (čiže aj fakturovať) energiu, ktorú sám 

nie je schopný spotrebovať. Je to umožnené tým, že po dohode s distribútorom sú prebytky 

odovzdávané do siete, takže elektráreň nemusí prestať vyrábať, ako je tomu pri nepripojenej 

HFVE.     
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8 ZÁVER 
 

V práci sú rozobraté postupy a podmienky pripojovania fotovoltaických výrobní k DS 

pre dve krajiny. Uvedené sú náležitosti jednotlivých žiadostí a požiadavky na príslušné zariadenie 

potrebné k pripojeniu ako napr. spínače, meracie prístroje a tiež ochrany. Vymenované sú aj 

faktory, podľa ktorých sú jednotlivé žiadosti posudzované. Pripojovanie sa vždy riadi príslušným 

energetickým zákonom a tiež pravidlami jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sietí. 

V oboch krajinách je pripojovanie FVE ako OZE podporované prednostným pripojením, 

prevzatím zodpovednosti za odchýlku a finančnou podporou za vyrobenú elektrinu.  

V porovnávaných krajinách nie sú žiadne závažné rozdiely v pripájaní FVE k DS. Plynie to 

zo skutočnosti, že porovnávané krajiny boli kedysi jeden štát a teda mali rovnaký rozvoj DS, tiež 

sú súčasťou EU, kde sa podrobujú jednotnej európskej legislatíve. Hlavným zisteným rozdielom 

je spôsob uplatňovania finančnej podpory v porovnávaných krajinách. V ČR si výrobca vyberie 

štátny výkup (všetku vyrobenú elektrinu dodá do DS) alebo zelený bonus (vyrobenú elektrinu 

sám spotrebováva). Výrobca na Slovensku si uplatnenie podpory vo forme zeleného bonusu 

nemôže uplatniť, pretože slovenská legislatíva tento pojem nezaviedla, ale zákon umožňuje 

využívať vyrobenú elektrinu na vlastnú spotrebu. V tomto prípade musí s PDS uzavrieť ďalšiu 

zmluvu o vlastnej spotrebe. URSO nestanovuje ceny pre obe možnosti prevádzkovania ako ERU. 

Určuje len výšku tzv. pevnej ceny, ktorú výrobca fakturuje v prípade, ak všetku vyrobenú 

elektrinu dodá do DS. Od tejto ceny sa odvíja tzv. doplatok, ktorý si výrobca nárokuje, keď 

vyrobenú energiu aj sám spotrebúva. Výška doplatku je daná výškou pevnej ceny, zníženej 

o cenu elektriny na straty.   

Obe krajiny sa pri vstupe do EU zaviazali splniť určitý podiel výroby elektrickej energie 

z OZE. Toto chceli dosiahnuť predovšetkým vysokými výkupnými cenami elektriny z OZE. To 

viedlo hlavne pri fotovoltaike k vidine lukratívnej formy podnikania a následnému enormnému 

rastu žiadostí, teda aj množstvu pripojených výrobní. Avšak veľký objem vyrobenej energie, 

ktorý musel byť odkúpený, viedol k obavám o bezpečnosť DS a tiež k zvyšovaniu cien elektriny 

pre spotrebiteľov, pretože v bežnej cene elektriny pre spotrebiteľov je zahrnutý aj príspevok 

na OZE. Preto museli byť prijaté opatrenia, ktoré mali zamedziť následnému 

nekontrolovateľnému nárastu počtu FVE. Bolo to najmä radikálne zníženie výkupných cien 

v oboch krajinách. V ČR zvýšenie poplatku za vyňatie pôdy z pôdneho fondu, ktoré 

komplikovalo výstavbu veľkých slnečných elektrární na poliach, zdanenie z príjmu z FVE. 

Ďalším opatrením v ČR je zrušenie príplatku za decentrálnu výrobu od januára 2012. Tento 

príplatok predstavoval prilepšenie od 20 Kč/MWh výrobcovi, ktorý pracoval do napäťovej 

hladiny VVN až po 64 Kč/MWh pre výrobcu, ktorý mal výrobňu pripojenú do napäťovej hladiny 

NN. Títo výrobcovia museli samozrejme všetku vyrobenú energiu dodať do siete.[2] Ďalej je 

v ČR podaný návrh, aby sa v prípade opravy alebo rozsiahlej rekonštrukcie FVE výkupná cena 

vzťahovala práve k roku rekonštrukcie a nie k roku uvedenia do prevádzky. Tento systém je 

na Slovensku už zavedený.  

V dôsledku opatrení je v súčasnej dobe možné pripojiť na Slovensku len FVE s výkonom 

do 100 kW a to len na strechách alebo obvodových plášťoch budov spojených so zemou 

základom. V Česku je možné pripojiť tiež len výrobne umiestnené na budovách, ale s výkonom 

iba do 30 kW. Týmto by sa mohlo zabezpečiť využitie veľkej výhody FVE, a to produkcia 

elektriny priamo na mieste spotreby.  
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V druhej časti práce je pojednávané o hybridných fotovoltaických elektrárňach. Tieto 

systémy umožňujú oproti klasickej FVE podstatne efektívnejšie využitie. Je tomu tak, pretože 

HFVE dokáže časť nespotrebovanej energie v čase prevahy výroby nad spotrebou uložiť 

do akumulátorov a spätne túto energiu využiť, keď výroba nepokrýva spotrebu. Tým pádom sa 

táto elektrina nemusí nakupovať od distribútora. Hlavnou časťou HFVE je hybridný striedač, 

ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý, riadi distribúciu energie do jednotlivých spotrebičov 

a môže obsahovať aj regulátor nabíjania akumulátoru. HFVE používa ako záložný zdroj energie 

DS, čo znamená, že tento systém sa z pohľadu distribútora správa ako spotrebič. 

Hybridný systém sa k DS môže, no nemusí pripojiť. Záleží to na rozhodnutí majiteľa 

elektrárne, ale hlavne na povolení od distribútora, na ktorého území sa elektráreň nachádza. 

 V Českej Republike je situácia nasledovná. E.ON HFVE k DS nepripojí z dôvodu naplnenia 

limitu pripojiteľného výkonu, PRE Distribuce s pripojením problém nemá, no neeviduje žiadosť 

o pripojenie takéhoto zdroja. ČEZ hybridný systém pripojí v prípade, ak to dovoľuje kapacita. 

Teda závisí to na danej lokalite. 

 Na Slovensku nie je možné pripojiť hybridný zdroj k DS na území Západoslovenskej 

Energetiky z dôvodu obavy o bezpečnosť osôb pri prácach v DS pri beznapäťovom stave. 

U ostatných dvoch distribučných spoločností (Stredoslovenská Energetika a Východoslovenská 

Energetika) je pripojenie možné. Prevádzkovanie systému počas výpadku elektriny v DS nie je 

vylúčené, podmienky by sa dohadovali individuálne pre jednotlivé prípady. 

 Pripojenie k DS môže nastať aj po ľubovoľnej dobe po uvedení zariadenia do prevádzky.  

Nevýhodou elektrárne nepripojenej k DS je, že nemá nárok na finančnú podporu na produkovanú 

elektrinu, pretože tento nárok majú len výrobne k DS pripojené. Táto finančná podpora, či už 

vo forme zeleného bonusu (ČR) alebo doplatku (SR), podstatne skráti dobu návratnosti investície 

do fotovoltaického systému, avšak prináša aj povinnosť majiteľa nahlasovať namerané údaje 

a podriaďovať sa príslušnej legislatíve.  V Českej Republike bol však nedávno schválený zákon, 

ktorý túto podporu priznáva aj ostrovným systémov. Platiť bude až od roku 2013 [26]. Elektráreň 

nepripojená k DS sa technicky líši od pripojenej len prítomnosťou meracích zariadení, ktoré 

merajú objem vyrobenej, spotrebovanej a do DS dodanej elektrickej energie (podobne ako 

u klasickej FVE). Ďalšia odlišnosť spočíva už len v nastavení hybridného meniča. 

Hybridné systémy nie sú v súčasnosti zatiaľ veľmi rozšírené z dôvodu vysokých 

investičných nákladov (akumulátory a menič). Nárast počtu inštalácií je pravdepodobnejší 

za predpokladu neustáleho klesania cien fotovoltaických panelov a akumulátorov. Početnosť 

hybridných systémov rovnako ovplyvní aj nový zákon v ČR, ktorý umožní čerpanie zeleného 

bonusu aj ostrovným inštaláciám.   
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