NÁVRH OPATŘENÍ PRO STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY
Výchozí stav
Z vyjádření předsedkyně Energetického regulačního úřadu ze 17. srpna 2016 vyplývá, že ERÚ
připravuje nastavení „speciálního tarifu“ pro samovýrobce. Vzhledem k rozdílům mezi
maloodběrateli vybavenými vlastním zdrojem elektřiny a tradičními zákazníky zásobovanými
výhradně z distribuční soustavy je na první pohled logické, aby tyto dvě kategorie odběratelů měly
rozdílné kontrakty s provozovateli distribučních soustav. Mezi samovýrobci je ovšem třeba
rozlišovat podle jejich nároků na distribuční soustavu.
Považujeme za prospěšné, aby se na přípravě specifických podmínek pro samovýrobce podíleli
dodavatelé fotovoltaických technologií i ostatních obnovitelných domácích zdrojů vyrábějících nebo
využívajících elektřinu (zejména tepelná čerpadla), kteří mají přehled o vývoji na trhu a
preferencích zákazníků.
Pokud jde o výrobu elektřiny, samovýrobcem rozumíme:
1) Provozovatele mikrozdroje podle aktuálně platného energetického zákona, tedy zdroje do
výkonu 10 kW, vybaveného zařízením pro zamezení dodávek do sítě. K provozu mikrozdroje není
potřebná licence pro výrobu elektřiny. Při splnění technických podmínek má majitel mikrozdroje
nárok na připojení, provozovatel distribuční soustavy jej nemůže zamítnout.
2) Provozovatele zdroje do 10 kW s možností přetoku do sítě. K provozu těchto zdrojů není
potřeba licence pro výrobu elektřiny, ale je podmíněn souhlasem provozovatele distribuční
soustavy, který potvrzuje možnost rezervace požadovaného výkonu.
3) Provozovatel zdroje s licencí a možností dodávky do sítě.
Návrh základního principu rozlišení
Samovýrobce podle bodu 1 (majitel mikrozdroje) by neměl být zatížen žádnou platbou ve srovnání
s běžným odběratelem, neboť nemá žádné speciální nároky na distribuční síť. Mikrozdroje musí
být vybaveny zařízením zamezujícím dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení,
s výjimkou krátkodobých přetoků. Případný větší přetok způsobený poruchou systému by neměl
být penalizován, dodrží-li provozovatel mikrozdroje lhůtu pro odstranění poruchy.
Samovýrobce podle bodu 2 a 3 uhradí vícenáklady, které provozovateli distribuční soustavy
vyplynou z připojení odběrného místa se samovýrobou (typicky fotovoltaickou elektrárnou) ve
srovnání s odběrným místem, které není vybaveno vlastní zdrojem pro výrobu elektřiny.
Vícenáklady určí provozovatel distribuční soustavy transparentním způsobem, ze kterého bude
patrná jejich skladba.
Odůvodnění návrhu
Provozovatelé mikrozdrojů na vlastní náklady zajistili zabránění přetokům do distribuční soustavy a
zamezili tak nevyžádaným dodávkám svých přebytků. Provozovatel distribuční sítě nemusí pro
produkci majitele mikrozdrojů rezervovat žádnou kapacitu. Není patrný důvod, proč by měl majitel
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mikrozdroje platit podle jiného schematu než ostatní zákazníci. Mikrozdroj využívá jako cestu ke
snížení spotřeby (podobně jako jiní zákazníci využívají úsporné spotřebiče).
Aktuální počet instalací střešních fotovoltaických elektráren se pohybuje ve stovkách ročně.
Statisíců či milionů odběrných míst vybavených střešní fotovoltaikou, se kterými kalkuluje Státní
energetická koncepce, lze dosáhnout pouze v případě zásadní změny poměrů na trhu (růst ceny
elektřiny pro koncové zákazníky, další výrazné zlevnění technologií).
Smysluplná ekonomika samovýroby – podmínka pro domácnosti střední vrstvy
Jedinou ekonomickou motivací uživatelů pro instalaci střešní fotovoltaické elektrárny je v současné
době (a prakticky jistě zůstane i do budoucna) úspora v platbě za spotřebovanou elektřinu díky
vlastní výrobě. Výše úspory za ušetřenou kilowatthodinu je proto klíčovým parametrem pro
ekonomickou kalkulaci prováděnou zájemcem o střešní fotovoltaickou elektrárnu.
Ekonomické propočty jsou výrazně ovlivněny různými scénáři vývoje poměru mezi stálou složkou
ceny elektřiny (placenou nezávisle na úrovni spotřeby) a složkou závisející na počtu
spotřebovaných kilowatthodin. Firmy instalující střešní fotovoltaické elektrárny na základě reakcí
zákazníků odhadují, že pro udržení poptávky na současné úrovni nesmí podíl paušální částky v
regulované platbě související s dodávkou elektřiny překročit 30 % (počítáno pro průměrnou
spotřebu v běžných sazbách, nevztahuje se speciální sazby například pro uživatele tepelných
čerpadel). Při vyšším podílu stálé platby silně klesá motivace k šetření elektřinou.
Kontakty:
Martin Mikeska, Hnutí DUHA, 603 780 670, martin.mikeska@hnutiduha.cz
Štěpán Chalupa, ČSVE, Komora OZE, 603 420 387, stepan.chalupa@komoraoze.cz
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