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Evropské trendy 

 Proměna evropské energetiky 2000-2017 (GW) 



Evropské trendy 

 Podíl energie z OZE na spotřebě elektřiny 2010-2015, EU 



Evropské trendy 

 Výroba elektřiny z FVE v pěti státech EU, 2010-2015, EU 



Solární energetika 2017, Evropa vs. svět 

 Svět: odhad +100 GW 
 cca ½ nových instalací v Číně (+52 GW) 
 USA +11 GW 

 Indie +9,6 GW 

 V EU přibylo 6 GW instalací solárních elektráren, meziroční růst o 6 % 
 Největší loňský trh: Německo +2,2 GW (díky aukcím), Velká Británie +0,9 GW, 

Francie +0,89 GW, Nizozemsko +0,85 GW 

 Oživuje se španělský trh: +150 MW 

 Rostoucí trhy mimo EU: Turecko +1,7 GW a Ukrajina +0,21 GW 

 Česko: éra drobných projektů: 
 V rámci Nové zelené úsporám byla podána necelá tisícovka projektů FVE na 

rodinných domech, ½ systémy s akumulací do teplé vody, 

 Oživuje zájem firem o instalace na střechy podniků v rámci OPPIK: 273 žádostí v 
rámci první výzvy, aktuálně běží druhá s termínem do 1. 4. 2018 

 



Solární energetika 2017: globální růst o 29 % 



Evropské trendy 

 Tržní mechanismy v podpoře obnovitelných zdrojů: Německo od 
roku 2015 snížilo podporu pro nové instalace FVE více než 2x 

eurocenty/kWh 



Srovnání zdrojů - ekonomika 

• Ekonomika větrných, solárních, plynových vs. jaderných 
elektráren pro 2025, Velká Británie 

National Audit Office: 

Nuclear Power in the 

UK, 2016 



Aktuální podpora pro OZE: Nová zelená úsporám 

Kategorie FV systému požadavky Výše podpory 

(Kč) 

pro přípravu teplé vody s 
přímým ohřevem 

Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé 
vody 50 %  

35 000 

bez akumulace elektrické 

energie s tepelným 

využitím přebytků 

celkový využitelný zisk ≥ 1 700 kWh.rok-1 

míra využití solární elektřiny v domě: 70 % 

55 000 

s akumulací elektrické 

energie 

celkový využitelný zisk ≥ 1 700 kWh.rok-1 

míra využití solární elektřiny v domě: 70 % 

minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75/1,25 

kWh.kWp
-1 

70 000 

s akumulací elektrické 

energie 

celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1 

míra využití solární elektřiny v domě: 70 % 

minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75/1,25 

kWh.kWp
-1 

100 000 

s akumulací elektrické 

energie 

celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1 

míra využití solární elektřiny v domě: 70 % 

minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75/1,25 

kWh.kWp
-1 

150 000 



Aktuální podpora pro OZE: OP PIK 

Firmy – OP PIK: 

• Žádost je možné podat na fotovoltaickou elektrárnu o výkonu až 1 
MWp, minimální velikost elektrárny není omezená, avšak minimální 
výše dotace je stanovená na 300 tisíc korun a nejmenší myslitelný 
projekt odpovídá přibližně elektrárně o výkonu 20 kWp. 

• Výzva je otevřená do 1. 4. 2018 (nebo do vyčerpání prostředků) 

• Možné přetoky solární elektřiny do sítě do 30 % roční produkce 

 

 

 

Zdroj: Petr Novotný, více 

na Obnovitelně.cz 



Aktuální podpora pro OZE: OPŽP 

Města, obce, příspěvkové organizace – OPŽP: 

• Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:  

• energetická renovace budov (zateplení, výměna oken), 
rekuperace, využití odpadního tepla,  

• modernizace zdrojů tepla (změna paliva), 

• Instalace fotovoltaického systému.  

• Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo 
pouze přípravu TV 

•Alokace: 3 mld Kč 

•Příjemci: kraje, města/obce, svazky obcí, školské zařízení, 
církve… 



Nové trendy ve fotovoltaice 
• BIPV (využití fotovoltaiky ve stavebnictví) 

 



Nové trendy ve fotovoltaice 
• Photovoltaic roads 

 



Nové trendy ve fotovoltaice 
• Printed photovoltaic 

 



Nové trendy ve fotovoltaice 

• Spray photovoltaic 

 



Nové trendy ve fotovoltaice 
• Bifacial PV Modules 

 



Nové trendy ve fotovoltaice 

• Bifacial PV Modules 

 



Technický potenciál FVE v ČR? 

7 295 MW  

 

 

Rodinné 
a bytové 
domy 

Ostatní 
budovy 

4 521 MW  

 



Odhad potenciálu do roku 2045 
 Omezení dle parametrů v ASEK (zátěž, osvit,..): 

 2 261 MWp rodinné domy 

 5 107 MWp ostatní budovy 

 Při rovnoměrném rozkladu hodnota celkového 
potenciálu 7 GW představuje 236 MW ročního 

instalovaného výkonu  

 Solární elektrárny na budovách mohou v roce 2045 

vyrábět cca 7,3 TWh/rok 

 Potenciál výroby FVE je ale mnohonásobně vyšší 
(např. brownfieldy, kontaminované či jinak 
znehodnocené plochy, parkoviště, skládky) 
 




