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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr nejvhodnější varianty podnikatelského 

záměru v oblasti obnovitelných zdrojů energie, konkrétně fotovoltaické elektrárny. 

Analyzuje současný stav v České Republice, široké okolí i vnitřní prostředí 

obnovitelných zdrojů. Z několika investičních návrhů je pomocí metod hodnocení 

efektivnosti investic vybrána nejlepší přijatelná varianta pro realizaci. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This master thesis focuses on selecting the best variant of the business plan for 

renewable energy, particularly solar power. Analyzes the current situation in the 

Czech Republic, surroundings and home environment for renewables. Several 

investment proposals with investment efficiency evaluation methods chosen the best 

option is acceptable for implementation. 
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1 Úvod 

V sedmdesátých letech v souvislosti s ekonomickou ropnou krizí se výrazně 

zvýšil zájem o obnovitelné zdroje energie. Tehdy poprvé vznikly odpovídající studie, 

které přinesly skutečnost, ţe dosavadní zdroje energie jsou vyčerpatelné. Díky 

ekologickým limitům těţby uhlí byla v roce 1992 přijata první Energetická politika 

České Republiky. 

Obnovitelné zdroje energie se vyuţívají hlavně pro svoji nevyčerpatelnost (voda 

stále teče, vítr stále fouká, slunce stále svítí) a pro sníţení zatíţení ţivotního prostředí. 

Obnovitelné zdroje energie zahrnují větrné elektrárny, vodní elektrárny, biomasu, 

bioplyn, tuhé komunální paliva, geotermální energii a samozřejmě fotovoltaické 

systémy. V současné době jsou nejvíce (finančně) podporovány dvě skupiny 

obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické a větrné elektrárny.  

Velký rozvoj fotovoltaiky nastal v šedesátých letech s výzkumem vesmíru. 

Sluneční články slouţili a dodnes slouţí k napájení druţicových systémů. Výroba 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů v posledních čtyřech letech zaznamenala, 

především v oblasti větrných a fotovoltaických elektráren, velmi značný nárůst díky 

vysokým výkupním cenám.  

Česká Republika se zavázala při vstupu do Evropské unie zvýšit podíl výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2020 na 13 %. Do konce roku 2010 by podíl 

měl být 8 %. Vyuţívání obnovitelných zdrojů energie je energetickou prioritou 

Evropské unie. Cílem je nebýt závislý na dovozu energetických surovin (ropa, zemní 

plyn apod.) ze zahraničí a získat jistou nezávislost. Výhoda podpory fotovoltaických 

systémů státem a Evropskou unií, vzhledem ke stálému zvyšování cen elektrické 

energie, je moţnost sníţit náklady firem či domácností. Proto je podnikání v této oblasti 

velmi výhodné. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Jako kaţdý, kdo začíná podnikat nebo jiţ podniká, dělá tuto činnost za jistým 

účelem. Tento účel stanoví i Obchodní zákoník: „Podnikání je soustavná samostatná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosaţení zisku.“ 

Tato práce je obrazem mých představ a cílů v oblasti zaloţení výdělečné 

činnosti.  

Hlavním cílem bude vytvořit podnikatelský záměr. Na jeho základě získat 

potřebný úvěr od peněţního institutu a začít se stavbou fotovoltaické elektrárny 

za peněţní podpory, formou vysoké výkupní ceny, státu České Republiky, který 

se zavázal naplnit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na surové spotřebě ve výši 8% 

do konce roku 2010. 

Další cíle, kterých bude nezbytné dosáhnout pro zdárnou realizaci jsou nedílnou 

součástí celého projektu. Získání plochy, na které bude moci elektrárna stát. Tato plocha 

by měla být dostatečně velká Počítá se 15 - 20 m
2
 na jeden kW. Měla by se nacházet 

ve vhodné lokalitě, kde je vysoký podíl průměrného denního záření.  Pro vybudování 

takové elektrárny je potřeba stavebního povolení. Firmy, které zajišťují návrhy projektů, 

mohou zajistit napojení do elektrické distribuční sítě v případě, ţe se v blízkosti 

výstavby jiţ přípojka do elektrické rozvodné sítě nenachází. Podmínkou však bude 

nechat zpracovat takový projekt zmíněnou společností. Pro provoz fotovoltaické 

elektrárny je zákonem povinné vlastnictví licence na distribuci elektřiny, přidělovanou 

Energetickým regulačním úřadem. 

 

Těmito hlavními a dílčími cíly se bude tato práce zabývat v celém svém rozsahu. 

Jednotlivé  kapitoly podrobněji proniknou do dílčího zpracovávaného problému.  

 

Cílem této diplomové práce je tedy záměr na vytvoření fotovoltaické elektrárny, 

za účelem podnikání a přispění ke zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů na celkovém objemu. Kaţdý investiční náhled je doplněn ekonomickým 
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zhodnocením, vyjádřením nákladů, výnosů, doby návratnosti a jinými hodnotícími 

ukazateli pro lepší rozhodování. 

2.1 Metody a postup řešení 

Postup řešení bude sestaven z jednotlivých fází. Bude provedena analýza 

obecného okolí SLEPT analýzou, analýza oborového prostředí Porterovou analýzou, 

analýza trhu a vnitřního prostředí. Dílčí závěry z analýz shrneme tak zvanou SWOT 

analýzou. V silných a slabých stránkách se bude hodnotit vnitřní prostředí, 

v příleţitostech a hrozbách vnější prostředí. 

Hodnocení efektivnosti navrhovaných řešení, hodnocení efektivnosti investičních 

projektů, posoudíme metodami na bázi peněţních toků. Je to čistá současná hodnota, 

vnitřní výnosové procento a index. Na základě těchto ukazatelů se rozhodne, která 

z posuzovaných a navrhovaných investičních variant je pro mne nejvýnosnější. 
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3 Teoretická východiska 

Pro účely práce je vhodné nejprve uvést popisovanou problematiku 

z teoretického hlediska. Bude zde popsána teorie právních forem podnikání, teorie 

podnikatelského záměru. Budou zde rozebrány fotovoltaické články, jejich funkčnost, 

účel, konstrukce a bude zmíněna kategorie obnovitelných zdrojů energie. Popíší 

se veškeré problémy týkající se udělení licence pro distribuci elektřiny Energetickým 

regulačním úřadem. Zaměření bude i na ekonomickou stránku problému. Přesněji 

na podmínky získání peněţních prostředků na výstavbu, popis metod pro výpočet 

zhodnocení ekonomické ziskovosti. Nakonec zjistíme, proč jsme si vybrali právě 

fotovoltaické panely. 

3.1 Vymezení pojmů spojených s podnikáním 

3.1.1 Podnikání 

Definici podnikání stanoví Obchodní zákoník
1
, Díl I: Úvodní ustanovení. 

Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 

Podnikatel 

Podnikatelem, podle tohoto zákona je: 

 Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění, podle 

zvláštních předpisů, 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštních předpisů. 

Cíl podnikání 

Monistické chápání cíle podnikání je maximalizace zisku. Tato teorie 

neodpovídala skutečnému chování podniků, přijalo se nové chápání cíle podnikání, kde 

zisk byl konkretizován na relativní vyjádření zisku. K tomu slouţily ukazatele 

                                                 
1
 Zdroj: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
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výnosnosti (ROI, ROA, ROE). I toto chápání mělo řadu kritiků. V 80. letech se došlo 

k závěru, ţe základním strategickým finančním cílem podnikání je maximalizace tržní 

hodnoty podniku. K jejímu výpočtu se doporučuje metoda diskontovaného cash flow, 

která se pouţívá pro výnosové oceňování podniku.
2
 

3.2 Volba právní formy podnikání 

Volba právní formy podnikání
3
 má význam pro stanovení kapitálového rizika 

pro podnikatele, způsob financování, daňové zatíţení, apod. Je nutné zváţit přednosti 

i nedostatky kaţdé právní formy podnikání pro účinné fungování společnosti.  

Členění podniků podle právní formy: 

 Podniky jednotlivce – obvykle ţivnost nebo podnikání na základě 

zvláštních předpisů, 

 obchodní společnosti – s osobní účastí (veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost), kapitálové společnosti (společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost), 

 druţstvo, 

 státní podniky. 

 

3.2.1 Živnost 

Za ţivnost je povaţována soustavná činnost samostatně, vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených 

ţivnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb.). Podnikatel můţe provozovat více ţivností 

má-li na kaţdou z nich ţivnostenské oprávnění.  

3.2.2 Veřejná obchodní společnost 

Dále jen v.o.s. Dle § 76 – 92e obchodního zákoníku podnikají alespoň 2 osoby 

pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem. Společníkem v.o.s. můţe být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné 

                                                 
2
 (REŢŇÁKOVÁ, 2005 str. 22) 

3
 Kapitola zpracována dle (MARTINOVIČOVÁ, 2009 stránky 35-42) 
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podmínky provozování ţivnosti podle zvláštního právního předpisu. Za určitých 

podmínek můţe být společníkem i osoba právnická. Zisk se dělí rovným dílem mezi 

společníky. Výše základního kapitálu není zákonem stanovena. Statutárním orgánem 

společnosti, to jsou osoby oprávněné za tuto společnost jednat, jsou všichni společníci. 

3.2.3 Komanditní společnost 

Komanditní společnost (dále jen k.s.) upravuje §93 – 104 obchodního zákoníku. 

Za závazky společnosti ručí jeden nebo více společníků do výše svého nesplaceného 

vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (platí pro komanditisty) a jeden nebo více 

společníků celým svým majetkem (platí pro komplementáře). Statutárním orgánem 

společnosti jsou komplementáři. Je-li v názvu společnosti jméno komanditisty, ručí za 

závazky společnosti jako komplementář. Komanditista je povinen vloţit do základního 

kapitálu minimálně 5000 Kč nestanoví-li společenská smlouva jinak. 

3.2.4 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) definuje § 105 – 153 

obchodního zákoníku. Je nejrozšířenější formou podnikání právnických osob. Základní 

kapitál společnosti tvoří vklady společníků. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 

20 000 Kč. Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. 

Společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů. Společnost ručí 

za závazky celým svým majetkem. Její povinností je vytvářet rezervní fond. Je-li 

společnost zaloţena jen jedním zakladatelem, musí být základní kapitál splacen v plné 

výší před tím, neţ bude zapsána v obchodním rejstříku. Statutárním orgánem je jeden 

nebo více jednatelů.  

3.2.5 Akciová společnost 

Akciovou společností (dále jen a.s.) je společnost, jejíţ základní kapitál je 

rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akciová společnost můţe být 

zaloţena jednou právnickou nebo dvěma a více zakladateli. Společnost odpovídá 

za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky 

společnosti. Základní kapitál společnosti zaloţené s veřejnou nabídkou akcií musí činit 

alespoň 20 000 000 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis vyšší částku. Základní 
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kapitál společnosti zaloţené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč. 

Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu). 

Nejvyšším orgánem je valná hromada. Valná hromada se koná nejméně jednou 

za rok ve lhůtě určené stanovami. Představenstvo je statutárním orgánem, jenţ řídí 

činnost společnosti a jedná jejím jménem.  

 

3.2.6 Shrnutí základních informací o obchodních 

společnostech 

Veškeré náleţitosti, stanovy, nařízení i moţnosti k obchodním společnostem 

definuje obchodní zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb. 

Následující tabulka vyjadřuje výše zmíněné informace.  

Tabulka 1 - Sumarizace informací obchodních společností 

  v.o.s k.s. s.r.o. a.s. 

Zakladatelé min. 2 osoby 
min. 2 osoby 

(komplementář, 
komanditista) 

min. 1, max. 50 os. min. 1 právnická os. 

ručení 
společníka za 
závazky 
společnosti 

celým svým 
majetkem 

komplementář 
celým svým 
majetkem, 

komanditista do 
výše nesplaceného 

vkladu 

do výše 
nesplaceného 

vkladu 

akcionář za závazky 
společnosti neručí 

základní kapitál 
min. výše není 

stanovena 
komanditista min. 

5000 Kč 

200 000 Kč (1 
společník min. 20 

000 Kč) 

s veřejným úpisem 
akcií 20 000 000 Kč, 
bez veř. Úpisu 2 000 

000 Kč 

účast na zisku rovným dílem 
dle společenské 

smlouvy 

dle podílu na vkladu 
nebo dle 

společenské 
smlouvy 

dle rozhodnutí valné 
hromady 

(dividenda) 

statutární orgán každý společník komplementáři jednatelé představenstvo 

 

Zdroj: MARTINOVIČOVÁ, D. Nauka o podnikání.str. 39 

 

3.2.7 Schéma zakládání obchodních společností 

Tento obrázek znázorňuje obecný postup při zakládání obchodní společnosti. 
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Obrázek 1 - Obecný postup při zakládání obchodních společností 

 

Zdroj: KORÁB, V. MIHALISKO, M. Založení a řízení polečnosti, str. 82 

3.2.8 Malý a střední podnik 

Malé a střední podniky
4
 (dále jen MSP) jsou předurčeny stát se součástí velkého 

podnikání a vytvářejí určitou ofenzívu proti monopolům. Za malého a středního 

podnikatele se povaţují podniky, které musí splňovat předepsané znaky: 

 Malý a střední podniky zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, 

 jeho čistý zisk za poslední účetní období nepřesahuje korunový ekvivalent 

50 000 000 €, 

 malý podnik zaměstnává max. 50 zaměstnanců a jeho obrat za poslední 

uzavřené účetní období nepřesahuje korunový přepočet 10 000 000 €, 

                                                 
4
 Zpracováno dle: KORÁB, V. MIHALISKO, M. Založení a řízení polečnosti 

Sepsání 

společenské 

smlouvy 
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Získání 

ţivnostenského 

oprávnění 

Krok 1 

Obchodní rejstřík, výpis 

z obchodního rejstříku, 

návrh na zápis do obchodního 

rejstříku 

Krok 4 

Krok 5 Další podání právnické 

osoby: 

- Fin. úřad 

- Zdrav. poj. 

- Stát. soc. zab. 
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 za drobný podnik se dá povaţovat takový subjekt, který zaměstnává méně 

neţ 10 zaměstnanců nebo jeho obrat za poslední uzavřené účetní období 

nepřesahuje korunový přepočet 2 000 000 € 

3.3 Životní cyklus podniku 

Ve světě, ale i v České Republice vznikají neustále nové podniky. Ty současné 

se mohou nacházet v několika stádiích. Je to fáze růstu? Nebo krize? 

Ţivotní cyklus podniku má následující fáze: 

 Zaloţení,  

 růst, 

 stabilizace, 

 pokles (krize), 

 zánik. 

 

Fáze založení 

Vznik podniku je obvykle spojen s existencí projektu (důvod, proč podnik 

zakládáme). V této fázi se předpokládá stanovení cílů podniku, stanovení 

zakladatelského rozpočtu, získání kapitálu pro vznik a udrţení chodu podniku, zaloţení 

a zahájení vlastní činnosti podniku. Obecně fázi zaloţení můţeme chápat jako činnosti 

potřebné ke vzniku společnosti. Např. výběr právní formy podnikání, stanovení 

strategie, zajištění potřebných pracovníků s poţadovanou kvalifikací apod. 

 

Fáze růstu 

Spočívá v rozšíření mnoţství prodeje, rozšíření činnosti podniku, dochází k růstu 

trţeb a ke snaze udrţení tempa růstu spojených s maximální spokojeností zákazníků. 

Toto období je charakteristické větší nejistotou, nebezpečí přetíţení, dochází k nárůstu 

investic. Výběr investic, jejich plánování a hodnocení vyţaduje kapitálové plánování 

s ohledem na míru investičního rizika. Tak vysoké tempo růstu a s ní spojené investiční 

rozhodování vyţaduje zapojení risk managementu pro odhalení, hodnocení a omezení 

rizika. 
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Fáze stabilizace 

V této fázi se podnik vyznačuje dominantním podílem na trhu. Z toho plynou 

niţší nároky na investice. Podnik dosáhl optimální velikosti v rámci trhu. Podnik 

se snaţí těchto výsledků dosahovat po co nejdelší dobu formou pokračování inovací, 

spokojených a výkonných zaměstnanců a v neposlední řadě schopným vedením. 

 

Fáze poklesu (krize) 

 Vzniká, není-li dostatečná orientace na zákazníky i zaměstnance. Přehlíţení 

tohoto faktu způsobí, ţe se podniky dostanou do potíţí. Tyto potíţe potřebují celkovou 

obměnu stylu řízení. Nastane-li pokles výkonnosti podniku, je potřeba provést 

důkladnou analýzu odvětví. Je-li pokles zaznamenán na celém trhu, firma by se měla 

snaţit o odkoupení části konkurence, nebo v konkurenčních podnicích získat podíl. 

Pakliţe je pokles jen v dané firmě, management společnosti by měl provést 

restrukturalizaci a inovaci produktů. 

 Obecně dochází ke sníţení trţní hodnoty, likvidity apod. 

 

 Fáze zániku 

Podnik zaniká v den výmazu z obchodního rejstříku. Zrušení podniku upravuje 

obchodní zákoník. Podnik můţe zaniknout i kdyţ je v úpadku, v konkurzu, resp. ve fázi 

krize. Zrušení můţe být: 

 

 zrušení bez likvidace, kde dochází k přechodu obchodního jmění 

na právního nástupce. K tomuto druhu likvidace dochází například při 

sloučení, splynutí nebo rozdělení podniků. 

 zrušení s likvidací, ke kterému dochází, jestliţe právnická osoba nemá 

svého nástupce. Účelem likvidace je zpeněţit majetek právnické osoby, 

vypořádat její závazky, případně vymoci pohledávky a v neposlední řadě 

také rozdělit mezi společníky podíl na zůstatku.  

3.4 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán (dále jen PP) je dle (WUPPERFELD, 2003) koncepce 

podniku v písemné podobě. Obsahuje: 
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 Cíle a strategie podniku 

 Podnikatelský záměr a jeho přednosti 

 Vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů 

 Další kroky budování podniku 

 Plánování obratu, hospodářského výsledku a financování 

 

Podnikatelský plán má velký význam při zakládání podniku. Proto se dbá 

na jeho důkladné zpracování. Proč? Protoţe bez podnikatelského plánu nelze získat 

finance!  

3.4.1 Jak sestavit podnikatelský plán, aby byl pro banky 

či investory zajímavý 

Je důleţité vědět, co banky posuzují a jak PP vyhodnocují. Zaměříme se tedy 

na body, které zvýší šanci na kladné vyhodnocení. 

 Podnikatelská vize musí být realistická. 

 PP musí být přesvědčivý a srozumitelný (bankéř, který schvaluje PP 

většinou nemá technické vzdělání. Proto jazyk textu přizpůsobíme laikům). 

 Musí být zdůvodněno, proč právě můj produkt má šanci prosadit se na trhu. 

 Marketingové strategie musejí být promyšlené a perspektivní. 

 Jednotlivé plány musejí být věrohodné a podloţené přesvědčujícími důkazy 

a fakty. 

 Zvláštní pozornost věnují banky managementu. Dobrý management, slibná 

šance na úspěch. 

 Představíme důleţité úkoly, příleţitosti i rizika. Soustředíme se na podstatné 

věci. 

3.4.2 Podnikatelský záměr by měl obsahovat 

Osnova podnikatelského záměru
5
 je následující: 

                                                 
5
 Zdroj: (FOTR, a další, 2005 stránky 303-309) 
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3.4.2.1 Realizační resumé 

Tato kapitola by měla obsahovat základní údaje o společnosti, jako název 

a adresa firmy, telefonní číslo na kontaktní osoby. 

 Charakteristiku sluţby či produktu, které jsou náplní projektu. 

 Popis trhů, kde se společnost chce prosadit a distribučních cest.  

 Zhodnocení manaţerských zkušeností, dovedností a kvality pracovníků 

ve vztahu k danému projektu. 

3.4.2.2 Charakteristika firmy a jejich cílů 

V této části by měla být popsána stručná minulost firmy, její současnost 

a i budoucnost na základě strategií a cílů. 

 Popsat historii společnosti, její činnost, zachytit vývoj finanční situace 

firmy v minulosti, přítomnosti a predikovat další vývoj. 

 Charakterizovat důleţité specifikace výrobku, sluţby (vývoj, výzkum, 

současný stav). 

 Zmínit strategické cíle, kterých se firma snaţí novým výrobkem, 

produktem či sluţbou dosáhnout. 

3.4.2.3 Organizace řízení a manažerský tým 

Tato část podnikatelského plánu by měla obsahovat následující: 

 Organizační schéma s jasným vyjádřením pravomoci. 

 Popsat roli, věk, schopnosti, klíčových pracovníků, resp. poukázat na to, 

ţe firma má kvalitní tým lidí schopný zvládnout daný problém.  

 Popsat formu odměňování těchto klíčových pracovníků, jejich hmotnou 

zainteresovanost na výkonnosti firmy. 

 Určení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových pracovníků. 

 Stanovit klíčové řídící pozice se specifikací poţadovaných dovedností 

v příštích dvou aţ třech letech (firma tím dává najevo svoji schopnost 

plánovat rozvoj podnikatelské činnosti a získávání nových pracovníků). 

 Definování přístupu řízení firmy jako centralizované, decentralizované, 

lehce popsat informační systém pro systém řízení. 
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Kvalita řízení je jedním z nejdůleţitějších aspektů, které investoři, poskytovatelé 

kapitálu nejvíce posuzují. Často bývá na prvním místě hodnocení. „…většina investorů 

preferuje průměrný, resp. horší produkt zajišťovaný prvotřídním manaţerským týmem 

před prvotřídním produktem s průměrným manaţerským týmem.“
6
 

3.4.2.4 Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

projektu 

Zde jsou shrnuté základní výsledky a závěry technicko – ekonomické 

studie. Zejména: 

 Program tvořící náplň projektu. 

 Analýza trhu a trţní konkurence. 

 Marketingová strategie. 

 Umístění výroby a s ní spojené technologie, materiály, výrobní zařízení. 

 

3.4.2.5 Shrnutí a závěry 

Závěrečná část podnikatelského záměru by měla obsahovat jednak shrnutí 

základních hledisek a časový plán realizace projektu. Shrnutí by mělo zejména 

obsahovat: 

 Celkové strategické zaměření projektu včetně uvedení řízení všech 

hledisek. 

 Uvedení hlavních a výrazných rysů společnosti. 

 Stanovení poţadavků na kapitálovou potřebu projektu. 

 Procentní podíl na vlastnictví firmy. 

Poskytovatel kapitálu by měl z časového plánu vyčíst informace zejména o době 

výstavby a termínech potřeb finančních prostředků. 

3.4.2.6 Přílohy  

Do příloh je moţné uvést výpisy z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, 

ţivotopisy klíčových pracovníků, výkresy výrobků, plány, dokumentace, fotografie, 

výkazy zisku a ztrát, peněţní toky, rozvahu, reference apod. 

 

                                                 
6
 (FOTR, a další, 2005) 
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3.4.3 Požadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán by měl splňovat určité poţadavky, aby splnil svůj účel. Jako: 

 Stručný a přehledný (do 50 stránek). 

 Jednoduchý (srozumitelný pro bankéře a investory). 

 Poukazovat na výhody produktu či sluţby pro zákazníka. 

 Být věrohodný, nebýt příliš pesimistický ani optimistický. 

 Odhalení i slabých míst a rizik projektu. 

 Prokázat svoji schopnost solventnosti. 

 Kvalitní, formální zpracování. 

 

3.5 Analytické postupy 

Zde se seznámíme po teoretické stránce s analytickými postupy, které budeme 

vyuţívat pro hodnocení efektivnosti projektu. Seznámíme se s vnitřním a vnějším 

okolím podniku a dále s efektními metodami vycházející z peněţního toku z investic 

(zohledňují se v nich všechny příjmy a výdaje související s investicí). Jsou to čistá 

současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové procento. Mimo tyto zmíníme 

i jiné, také pouţívané. 

3.5.1 Analýza vnějšího prostředí 

Smyslem této analýzy
7
 je zjistit vnější faktory působící na stanovené cíle 

podniku. Výstupem této analýzy jsou příleţitosti a hrozby, které mohou nastat. Obecně 

vzato se jedná o tzv. SLEPTE analýzu, která je tvořena počátečními písmeny oblastí, 

které zahrnuje. 

 Sociální, 

 Legislativní (právní), 

 Ekonomická, 

 Politická, 

 Technologická, 

                                                 
7
 Zdroj: ZICH, R Strategický management. Dostupné z: 

 http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf 
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 Ekologická. 

 

Sociální faktor 

Tento faktor můţe ovlivňovat poptávku po zboţí a sluţbách a nabídku např. 

ochota pracovat. Je důleţité zaměřit se na: 

 Mnoţství pracovní síly a úroveň vzdělání, 

 vývoj obyvatelstva – příbytek nebo úbytek, 

 ţivotní úroveň a ţivotní styl obyvatelstva, 

 věkovou strukturu obyvatelstva, 

 mínění obyvatelstva na organizace, 

 vztah obyvatelstva k ţivotnímu prostředí. 

 

Legislativní faktor 

Zde hraje velkou roli stát, jakoţto zákony, vyhlášky a právní formy, které mohou 

významně ovlivnit budoucnost podniku. Je důleţité zaměřit se především na: 

 Daňové zákony, 

 občanský zákoník, 

 antimonopolní zákony, 

 regulace importu a exportu, 

 zákon na ochranu ţivotního prostředí. 

 

Ekonomický faktor 

Úspěšnost podniku na trhu je ovlivněna makroekonomickými trendy a mírou 

ekonomického růstu. Tyto faktory vyvolávají mnoţství příleţitostí, ale i hrozeb. Proto je 

potřeba provést průzkum v tomto prostředí a zaměřit se především na: 

 úrokovou míru, 

 míru inflace, 

 velikost HDP, 

 míru ekonomického růstu, 

 míru nezaměstnanosti, 

 daňovou politiku, měnu příp. směnný kurz, 

 překáţky u importu a exportu. 
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Politický faktor 

Politické faktory mohou opět ovlivňovat rozhodování o strategii firmy. Bude-li 

pro firmu výhodná daná země např. z daňového hlediska? O tom rozhodují tyto faktory: 

 Podpora zahraničního obchodu, 

 stabilita vlády, 

 politická stabilita země, 

 daňová politika. 

 

Technologický faktor 

Predikce technického vývoje můţe být významným činitelem úspěšnosti 

podniku. Tento faktor je důleţitý, protoţe podnik se nachází vţdy ve společnosti a není 

někde izolovaný. Je potřeba zaměřit se na tyto faktory: 

 Výše výdajů a výše rozpočtu na výzkum, 

 podpora státu v oblasti výzkumu, 

 ochrana osobního vlastnictví, 

 rychlost zastarání, 

 rychlá změna tempa technologie, 

 soustředění na nevýznamné cíle. 

 

Ekologický faktor 

Otázku ţivotního prostředí má kaţdá země jinak specifikovanou. Proto je 

důleţité při zahájení podnikání tuto oblast analyzovat, abychom se později nedostali do 

konfliktu s místní správou fauny a flóry. Je důleţité zaměřit se na tyto oblasti: 

 Zdroje energie, 

 zpracování odpadů (třídění odpadů), 

 dostupnost vodních zdrojů, 

 ochrana ţivotního prostředí, 

 změna klimatických podmínek. 
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3.5.2 Analýza oborového prostředí - Porterův model 

Autorem tohoto modelu
8
 je Michael E. Porter z Harvard School of Business 

Administratic. Tento model se zaměřuje na faktory ovlivňující podnikání 

v konkurenčním prostředí a poukazuje na moţné ohroţení. Dle Portera, by podnik, dříve 

neţ vstoupí na trh, měl analyzovat „pět sil“ ohroţující jeho vstup. Kaţdé odvětví 

podnikání je jedinečné, a proto nebude stejná důleţitost u všech pěti faktorů. 

Pět sil Porterova modelu: 

 Riziko vstupu potenciálních konkurentů - obtíţnost vstupu nového 

konkurenta na trh, bariéry vstupu na trh, 

 rivalita mezi stávajícími konkurenty – určuje, jak silná konkurence je 

mezi současnými konkurenty, 

 smluvní síla odběratelů – zjišťuje, zda mohou odběratelé spolupracovat 

či objednávat větší objemy. Ptá se, jak silná je jejich pozice, 

 smluvní síla dodavatelů – zjišťuje sílu pozice dodavatelů, jde-li 

o monopol, mnoţství dodavatelů apod., 

 hrozba nahrazení substitutem – tato síla určuje nahraditelnost našich 

výrobků či sluţeb. 

 

Díky Porterovu modelu můţeme určit obchodní strategii firmy s ohledem na její 

okolní prostředí. 

 

3.5.3 Analýza vnitřního prostředí 

Materiálové, lidské a finanční zdroje tvoří vnitřní prostředí
9
. Faktory vnitřního 

prostředí jsou ovlivňovány a řízeny vedením společnosti. Analýza v tomto případě 

znamená soubor hodnocení realizace strategických cílů firmy, finanční situace 

a schopnosti, marketingu, techniky a technologie, a mnoho dalších.  

Interní prostředí firmy lze hodnotit např. metodou VRIO. Tato metoda je 

zaměřena na zdroje a to zejména fyzické (technologické vybavení, výrobní plochy), 

                                                 
8
 Zdroj: ZICH, R Strategický management. Dostupné z: 

 http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf 
9
 Dostupné z [http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/marketing-situace-

analyza-predikce-vyvoj/1001663/55094/#b12] [28.2.2010][online] 
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lidské (počet a struktura pracovníků), finanční (likvidita, rentabilita provozu, 

disponibilní kapitál), nehmotné (znalost trhu, know how). Tyto zdroje se pak posuzují 

podle kritériíí: 

 Value (hodnotnost), 

 Rareness (vzácnost), 

 Imitability (napodobitelnost), 

 Organization (schopnost firmy vyuţití těchto zdrojů). 

Reagovat na příleţitosti vznikající v okolí podniku znamená mít strategickou 

způsobilost a schopnost identifikace vnitřních zdrojů. Analýza zdrojů je orientována 

na jednotlivé druhy zdrojů a analýza schopností na jejich vyuţití. Všestranně 

zpracovaná analýza vnitřních zdrojů poukazuje na specifické přednosti podniku jako 

konkurenční výhody. Pro analýzu schopností se vyuţívá finanční analýza, hodnotový 

řetězec a portfolio analýza. 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je seznámení se schopnostmi firmy, 

poskytovat, vyrábět a prodávat produkty a posouzení zdrojů firmy. 

Dalším cílem hlavně u nových projektů je analýza potenciálních zdrojů 

a procesů.  

 

3.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza
10

 je pouţívána řadou organizací. Název je odvozen z počátečních 

písmen anglických slov Strenghts (přednosti – silné stránky), Weaknesses (nedostatky – 

slabé stránky), Opportunities (příleţitosti), Threats (hrozby). Napovídá, co je 

předmětem analyzování. Tato metoda vychází z předpokladu, ţe cesta k úspěchu 

organizace znamená udrţení (vyvýšení) silných stránek a příleţitostí a eliminaci 

nedostatků a hrozeb. 

Závěr této analýzy by měl určit určitou strategii: 

 SO strategie – vyuţití silné stránky ve prospěch příleţitosti 

 WO strategie – hledání a překonání slabé stránky vyuţitím příleţitosti 

 ST strategie – vyuţití silné stránky k odvrácení hrozby 

                                                 
10

 (BARTES, 2008 stránky 19-21) 
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 WT strategie – vyhýbání se a minimalizace slabých stránek a vyhnutí 

se ohroţení 

 

3.5.5 Hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Slouţí ke zjištění, jak investice přispívá k maximalizaci trţní hodnoty podniku. 

Finanční kritéria hodnocení investičních projektů zaujímají důleţitou úlohu při 

multikriteriálním hodnocení. Zaměříme se především na ziskovost kapitálu, dobu 

návratnosti, čistou současnou hodnotu aj. neméně důleţité ukazatele. 

Rentabilita kapitálu 

Jeho pouţití je pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu a to 

především z pohledu ziskovosti vlastního, resp. celkového. Ukazatele rentability: 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return of Equity), 

 rentability celkového kapitálu (Return of Assets), 

 rentabilita investovaného kapitálu (Return of Investment). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Je poměrem zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu vloţenému do projektu. 

Ukazuje nám tedy míru zhodnocení vlastních zdrojů uţitých k financování projektu. 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

Vyjadřuje celkové zhodnocení veškerých uţitých zdrojů, tzn. vlastních i cizích 

k financování projektu. Vyjadřuje se jako poměr celkového vloţeného kapitálu 

do projektu a EBITu (zisk před zdaněním a úroky) nebo součtu zisků po zdanění 

a zdaněných úrocích.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu 

Jedná se o dlouhodobě investovaný kapitál. Při výpočtu se do jmenovatele dává 

dlouhodobě investovaný kapitál sníţený o krátkodobé cizí zdroje.  
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Je dobré, vzhledem k měnícím se číselným údajům po dobu ţivotnosti projektu, 

hodnotit tyto ukazatele pro kaţdý rok jeho ţivota nebo pro normální rok provozu 

projektu. Výhodou těchto ukazatelů je jejich jednoduchost výpočtu. Jejich nevýhodou je 

určitá závislost na způsobu odepisování. 

Doba úhrady či doba návratnosti11 

Je potřebná doba pro úhradu celkových investičních nákladů projektu jeho 

budoucími čistými příjmy. Tím se rozumí, ţe za dobu úhrady se investorovi vrátí 

prostředky, které vloţil do projektu. Výpočet doby úhrady kalkuluje s peněţními toky 

projektu (příjmy a výdaje za celou dobu fungování projektu). Čím je projekt z hlediska 

doby návratnosti kratší, tím je projekt výhodnější. Výhodou této metody je její 

jednoduchost a srozumitelnost výpočtu. Mezi nevýhody ovšem patří ignorace časového 

průběhu peněţního toku v rámci doby úhrady, nerespektuje faktor času (odlišná hodnota 

peněz získaných nebo vynaloţených v různých obdobích. Některé nedostatky však lze 

upravit lehkou modifikací, tzv. diskontovanou dobou úhrady. 

Výpočet doby návratnosti (výsledkem je časový údaj v letech) jsou kapitálové 

výdaje lomeno průměrný roční zisk z investice po zdanění. 

Čistá současná hodnota11 

Je rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy z investice a kapitálovými 

výdaji, které mohou být také diskontovány (v případě, ţe se investiční výstavba 

realizuje několik let). Výpočet ČSH je podle vzorce: 


 


N

t
t

t

i

CF
ČSH

1 1
 

N – doba ţivotnosti investice, 

t – jednotlivé roky ţivotnosti investice, 

i – diskontní sazba investičního projektu, 

CFt – cash flow z investice v jednotlivých letech v Kč (zahrnuje příjmy i výdaje). 

 

Ukazatel ČSH ukazuje o kolik se zvyšuje trţní hodnota podniku (zisk nad rámec 

poţadované výnosnosti). 

                                                 
11

 Kapitoly Čistá současná hodnota, Doba úhrady či doba, Čistá současná hodnota, Index 

rentability a vnitřní výnosové procento jsou  zpracovány dle (REŢŇÁKOVÁ, 2005 stránky 52-55) 



 

 

30 

 

ČSH > 0 – investiční projekt je pro podnik přijatelný, zaručuje poţadovanou míru 

výnosu a zvyšuje trţní hodnotu podniku 

ČSH < 0 – investiční projekt je nepřijatelný, nezajišťuje poţadovanou míru 

výnosu. 

ČSH = 0 – investiční projekt je přijatelný, zaručuje poţadovanou míru výnosu, 

avšak nezvyšuje trţní hodnotu podniku 

Index rentability11 

Index rentability představuje poměr očekávaných diskontovaných peněţních 

příjmů z investic k počátečním kapitálovým výdajům. Pro výpočet se pouţívá vzorce: 

 
KV

i

P

PI

N

t
t

t
 


1 1

 

 

Pt – příjem z investice v jednotlivých letech ţivotnosti, 

N – doba ţivotnosti investice, 

t – jednotlivé roky ţivotnosti investice, 

i – diskontní sazba investičního projektu, 

KV – kapitálový výdaj v Kč, 

PI – index rentability (Profitability index). 

 

Tento index se doporučuje pouţívat, potřebujeme-li se rozhodnout mezi 

několika variantami. Z hlediska omezených kapitálových zdrojů můţeme přijmout jen 

ty projekty, které zabezpečují největší zhodnocení na jednotku investovaných 

prostředků. 

Vnitřní výnosové procento11 

Neboli vnitřní míra výnosu (z angl. Internal Rate of Return) můţeme chápat jako 

určitá ziskovost, kterou projekt vytváří během své existence vyjádřená v procentech, při 

které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné hodnotě 

kapitálových výdajů vynaloţených na investici. Tzn., ţe je to taková výnosová míra, při 

níţ se čistá současná hodnota rovná nule: 
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0

11







KV
i

PN

t
t

t  

 

KV – kapitálový výdaj v Kč, 

Pt – příjem z investice v jednotlivých letech ţivotnosti, 

N – doba ţivotnosti investice, 

t – jednotlivé roky ţivotnosti investice, 

i – diskontní sazba investičního projektu. 

 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta (VVP) pomocí jednoduché lineární 

interpolace nebo postupného dosazování pouţijeme vzorce: 

 nv

vn

n
n ii

ČSHČSH

ČSH
iVVP 


  

 

in – niţší hodnota diskontní míry poţadované výnosnosti, 

iv – vyšší hodnota diskontní míry poţadované výnosnosti, 

ČSHv – čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře (záporná), 

ČSHn – čistá současná hodnota při niţší diskontní míře (kladná). 

 

Za přijatelné investiční projekty (vyjádřeny v %) jsou povaţovány ty, které 

dosahují vyššího výnosu, neţ je poţadovaná minimální výnosnost, resp. vnitřní 

výnosové procento je vyšší neţ diskontní sazba. Stanovení VVP lze stanovit i z grafu 

závislosti jeho čisté současné hodnoty na diskontní sazbě. 

K přednostem vnitřního výnosového procenta patří, ţe není potřeba znát přesnou 

hodnotu diskontní sazby.  

Nevýhodou vnitřního výnosového procenta projektu můţe být nabývání více 

hodnot. Za předpokladu, ţe čistý peněţní tok je standardní, tzn., mění pouze jednou 

znaménko (výdaje v období budování a pak uţ kladné příjmy v době provozu), pak je 

jediná hodnota výnosového procenta, která určí rozhodnutí o přijetí. 

Můţe jít však i o projekt, kdy čistý peněţní tok mění znaménko (+-) vícekrát. Tak 

i vnitřní výnosové procento nabývá vícero hodnot. Tato situace nastává u projektů, kdy 
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se v průběhu ţivota obnovuje či rozšiřuje. V takovém případě, kdy jsou peněţní toky 

nestandardní, bychom vnitřní výnosové procento pro hodnocení pouţít neměli. 

 

U hodnocení formou čisté současné hodnoty, indexu rentability a vnitřního 

výnosového procenta se u jediného projektu budou shodovat všechny formy stejně 

ve smyslu přijmout, nepřijmout. 

3.6 Fotovoltaická elektrárna a její princip 

Vyuţití energie ze slunečního záření patří z hlediska šetrnosti k přírodě 

k nejčistším a nejšetrnějším způsobem. Zdroj slunečního záření je povaţován 

za základní zdroj energie, který není závislý na fosilních palivech. 

Sluneční výkon přesahuje 40 bilionkrát potřeby lidstva. Dnes ovšem vyuţíváme 

zanedbatelné mnoţství. Z celkového dopadajícího záření se asi čtvrtina odrazí zpět 

do kosmu, pětinu pohltí atmosféra a téměř polovina se přemění na zemském povrchu 

v teplo.  

3.6.1 Historie 

Celkový
12

 celosvětový průměr získané energie ze slunečního svitu je 

zanedbatelný (podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie je asi 0,01 %). 

Fotovoltaický jev byl objeven francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem 

Becquerelem v roce 1839. První fotovoltaický článek však byl sestaven aţ roku 1883. 

Současná podoba fotovoltaických článků se zrodila v roce 1954. Význam fotovoltaiky 

byl hlavně ve vesmírných projektech, kde fotovoltaické články tvoří jediný zdroj 

elektrické energie. 

Počátkem 70. Let (v souvislosti s energetickou krizí) se fotovoltaické články 

rozšířily i mezi „veřejnost.“ Zejména osvětlení na ropných plošinách je obstaráváno 

z fotovoltaických článků, majáky na moři a dnes i např. parkovací automaty. 

                                                 
12

 Kapitola zpracována z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaický_článek 

 



 

 

33 

 

3.6.2 Technologie výroby 

Technologie tlustých vrstev 

Články (tvořeny polovodičovou P-N diodou) se vyrábějí z křemíkových plátků 

z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku. V současné době je touhle 

technologií vyráběno více neţ 85 % solárních článků. 

 

Technologie tenkých vrstev 

Fotovoltaický článek je tvořen nosnou plochou (jako sklo, textil, atp.) na kterou 

jsou napařeny tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického křemíku. Tyto články 

jsou díky niţší vrstvě levnější. Na druhou stranu mají menší ţivotnost a účinnost. 

Účinnost se zde pohybuje na hranici 8 % a 9 %. 

 

Nekřemíkové technologie 

U této technologie se nepouţívá P-N polovodičový přechod, ale různé organocké 

sloučeniny a polymery. Tato technologie je však ve stádiích výzkumu. Účinnost je zde 

velmi malá. Vědcům z University of California se podařilo dosáhnout 4,4 %. 

 

3.6.3 Fotovoltaický jev 

Fotovolt je odvozenina slov „foto“ světlo a „volt“ jednotka elektrického napětí. 

Je to jev přímé přeměny světla na elektrickou energii. Dopadem fotonů na polovodičový 

P-N přechod dochází k uvolňování a hromadění volných elektronů. Je-li přechod 

doplněn elektrodami anodou a katodou, vzniká fotovoltaický článek.  

Fotovoltaický jev znázorňuje obrázek 2. 
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Obrázek 2 - Princip činnosti fotovoltaického článku 

 

Zdroj: http://www.nemakej.cz/fotovoltaicky-clanek.php 

3.6.4 Účinnost 

Překročení hranice pro výrobu elektrické energie energií fotonu se přemění 

v teplo. Teoreticky lze přeměnit maximálně 50 % dopadajícího světla na elektrickou 

energii. Prakticky je však účinnost u průmyslově vyráběných článků asi 15 %. 

U experimentálních laboratorních článků tato účinnost můţe dosahovat aţ 30 %.  

 

Výkon 

U fotovoltaických článků a panelů se udává Wp (Watt peak neboli špičková 

hodnota). Výkon je velice ovlivněn silou osvětlení a úhlem dopadajícího světla. Z toho 

vyplývá, ţe výkon ovlivňuje oblačnost. 

Optimální sklon a orientace panelů ovlivňuje také výkon. Ideální orientace je 

přímo na jih. Sklon panelů závisí na typu systému a způsobu pouţití. Obecně lze sklon 

panelů nastavit v rozmezí 30° - 50° vertikálně. 

S výkonem, jak jiţ bylo uvedeno, souvisí intenzita a mnoţství světla. Z obrázku je 

patrné, ţe na území České Republiky dopadá sluneční svit 1331 – 1844 hodin/ rok. 

Nejdéle slunce svítí na území Jiţní Moravy. 
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Obrázek 3 - Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu [h] 

 

Zdroj: http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html 

 

Obrázek výše nám však neříká, kolik hodin svitu slunce je pro nás efektivní. 

Proto se podíváme na další vyobrazení slunečního záření, svitu a oblačnosti. 

 

Obrázek 4 - Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/m2] 

 

Zdroj: http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/uvod.html 

Převedením MJ na kWh
13

 dostaneme z 3401 MJ 945 kWh a ze 4100 MJ 1139 

kWh. Z mapy tedy je patrné, ţe na našem území dopadající intenzita slunečního záření 

                                                 
13

 Převedeno pomocí převodníku jednotek z http://www.vypocitej.cz/vypocet/prevody-

jednotek/energie/ 
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je v rozmezí 945 – 1139 kWh/ m
2
 na vodorovnou plochu. Tento průměr je dlouhodobý 

z let 1961 – 2000.  

1 kWp instalovaného výkonu vyrobí průměrně v našich podnebných 

podmínkách průměrně za rok 1000 kWh elektrické energie. Tato hodnota můţe však být 

niţší i vyšší. Závisí na nadmořské výšce (ve vyšších výškách je méně mlh neţ 

v níţinách) a na lokalitě. Jiţní Morava a Jiţní Čechy patří k oblastem s největším 

počtem slunečných dnů. Naopak Severní Čechy jich mají nejméně. 

3.6.5 Životnost 

Ţivotnost panelů dle výrobců se udává na 25 let. Záruční doba na panely 

a měniče je obvykle 5 let. Fotovoltaický panel během své ţivotnosti ztrácí svoji 

výkonnost. Výrobci však garantují 90 % účinnost po 12 letech a 80 % účinnost panelů 

po 25 letech. Teoreticky lze provozovat panely i mnohem déle, třeba 30 let. Otázkou 

však zůstává, jestli bude stále garantovaná výkupní cena a jestli účinnost panelů díky 

novým technologiím nebude neefektivní.  

  



 

 

37 

 

4 Analýza problému a současné 

situace 

Analýza současné situace bude provedena nástroji zmíněnými v teoretické části, 

především však analýzou SLEPT, analýzou oborového prostředí – Porterovým 

modelem a analýzou vnitřního prostředí. Vše pak bude shrnuto SWOT analýzou, která 

pomůţe objasnit silné stránky fotovoltaické elektrárny, ale i hrozby, které mohou nastat.  

4.1 SLEPT Analýza 

Sociální faktor 

Stále mladší lidé, kteří se pouštějí do stavby rodinného domu se zajímají 

o vyuţití programu „zelená úsporám“ podporovaného Ministerstvem ţivotního 

prostředí. Do tohoto programu se řadí i obnovitelné zdroje energie. Vyuţití 

obnovitelných zdrojů, přesněji fotovoltaických panelů, se vyuţívá především na jihu 

země, kde podle výše uvedených hodnot průměrného ročního svitu slunce, je 

efektivnější.  

Pořízení fotovoltaických panelů není levnou záleţitostí. Finanční příjem zájemce 

musí pokrýt poţadovanou akontaci při ţádosti o úvěr nebo platbu panelů v hotovosti.  

Rozšíření FV panelů za poslední 3 roky exponenciálně vzrostlo. Rozšířili 

se technologie, jejich kvalita, dostupnost a sníţila se cena. Vzniklo mnoho nových 

společností, které se zaměřují na výstavbu FVE a s tím spojenou tvorbu projektů, práci 

s úřady a legislativou. Odbornost těchto firem i jednotlivců stoupla a bude se i nadále 

zvyšovat.  

Problém však můţe být u odpůrců FV elektráren. Jejich tvrzení, např. „Při výrobě 

FV panelů je energetická náročnost větší neţ doba ţivotnosti panelů“
14

 jsou jistě 

opodstatněná, ale účinnost panelů roste a energie potřebná k jejich výrobě 

se vyprodukuje za 3- 5 let provozu. 

 

 

                                                 
14

 Zdroj: http://www.solarni.net/news/fotovoltaicka-elektrarna/ 
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Legislativní faktor 

Výstavba FV panelů je spojena s legislativními podmínkami, které ţadatel musí 

splnit a dodrţovat. 

Chceme-li vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů, budou nás zajímat zejména 

tyto zákony
15

: 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický 

zákon), 

 zákon č. 180/2000 Sb., o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů , 

 vyhláška č. 51/2006 Sb. S účinností od 1. Dubna 2010, o podmínkách 

připojení k elektrizační soustavě, 

 vyhláška ERÚ
16

 č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen. 

 

Dále je třeba splnit další poţadavky pro získání podpory výroby elektřiny z OZE: 

 Získat licenci na výrobu elektřiny, kterou uděluje odbor licencí ERÚ, 

 nahlásit předpokládané mnoţství vyrobené elektřiny provozovateli 

přenosové soustavy, 

 kaţdý měsíc zasílat výkaz o výrobě elektřiny z OZE. 

 

Před realizací FVE je potřeba získat povolení od stavebního úřadu. Kontakt 

se stavebním úřadem zpravidla zajišťuje najatá firma realizující celý projekt. 

 

Trţby z provozu FVE podléhají daňové povinnosti. Podle zákona č. 586/1992 Sb. 

o daních z příjmu fyzických osob. Podle §4 osvobození od daně, však v prvním roce 

uvedení do provozu a v bezprostředně následujících pěti letech jsou příjmy od daně 

osvobozeny. 

 

                                                 
15

 Zdroj: http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=860 
16

 ERÚ – Energetický regulační úřad 
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Působení ERÚ v problematice fotovoltaických systémů se dá předpokládat 

především v regulaci výkupních cen a regulace vydávání licencí, případně jejich 

pozastavení. 

Tisková zpráva ERÚ
17

 k prohlášení společnosti ČEPS ze dne 16.3.2010 popisuje výzvu 

k pozastavení vydávání kladných stanovisek k ţádostem o připojení FVE z důvodu 

nekontrolovaného nárůstu připojeného instalovaného výkonu. Provozovatel přenosové 

soustavy je zodpovědný za bezpečný a spolehlivý provoz soustavy. Vydávání kladných 

stanovisek bylo tedy pozastaveno. 

 

Ekonomický faktor 

Výkupní cenu pro rok 2010 ERÚ pro výrobu elektřiny vyuţitím slunečního 

záření ukazuje tabulka 2. 

Tabulka 2 - Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny slunečním zářením pro rok 2010 

datum uvedení do 
provozu 

výkupní cena 
elektřiny v Kč/MWh 

Zelený bonus v 
Kč/MWh 

instalovaný výkon do 30 kWvč. 
od 1.1.2010 - 31.12.2010 12250 11280 

instalovaný výkon nad 30 kW 
od 1.1.2010 - 31.12.2010 12150 11180 

  

 Zdroj:zpracováno dle  

 http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/OZ/ER%20CR%205_2009_slunce.pdf 

 

Od 1.1.2011 dojde ke sníţení výkupní ceny zhruba o 25%. Z tohoto důvodu je 

nutné provést realizaci návrhu do konce roku. V jiném případě, se návratnost prodlouţí 

o zmíněných 25%. 

Financování fotovoltaického projektu je náročné. Banky mají přímo programy 

na financování těchto projektů. Podmínkou je však minimálně 20 % vlastních zdrojů. 

Délka čerpání úvěru je obecně kolem deseti let. Pro získání bankovního úvěru je 

potřeba mít zpracován podnikatelský záměr zejména s těmito body
18

: 

 Základní informace o projektu ţadatele, 

                                                 
17

 Zdroj: http://www.eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/TZ_ERU_k_prohl_CEPS.pdf 
18

 Zdroj:http://www.csas.cz/banka/menu/cs/firmy/nav00000_firmy_nds_255_prod_1439faq_ie_7 
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 celkové náklady projektu v členění (technologie, stavební práce, 

pozemek), 

 časový harmonogram výstavby, 

 ekonomika projektu (plánovaná rozvaha, cash flow, výkaz zisků a ztrát), 

 poţadovaná výše úvěru, doba splatnosti, výše vlastních zdrojů,  

 smlouvy s dodavatelem technologie, stavebních prací, s provozovatelem 

distribuční sítě a další. 

Dle zákona je provozovatel sluneční elektrárny osvobozen po dobu pět let provozu plus 

první rok spuštění od daně z příjmu.  

 

Politické faktory 

Poslanecká sněmovna dne 17.3.2010 schválila novelu
19

 umoţňující 

Energetickému regulačnímu úřadu zlevňovat výkupní ceny elektřiny ze slunce o více 

jak 5 % (nyní můţe hýbat s výkupní cenou pro nová zařízení max. o 5 %) v případě, 

ţe návratnost investice do obnovitelných zdrojů by byla kratší neţ 11 let. 169 poslanců 

ze všech politických stran se vyjádřilo pro tento návrh.  

 

Technologické faktory 

V posledních dvou letech se systém fotovoltaických panelů zdokonalil. Zvýšila 

se účinnost, ţivotnost, kvalita a sníţila se cena. V současné době je maximální účinnost 

nejlepších laboratorních zařízení 30 – 40 %. Trend je však stoupající a proto se dá 

v blízké době očekávat nové technologie s účinností ještě větší. Poptávka je vysoká, 

proto se výrobci panelů předhánějí i v umístění např. na stěny budov, kde je cílem 

energetická samostatnost budov.  

4.2 Analýza oborového prostředí 

Pro analýzu oborového prostředí byla vybrána Porterova analýza 5 sil., která 

se zaměřuje na potenciální konkurenty, sílu zákazníků, sílu dodavatelů, hrozbu 

substitutů. 

 

                                                 
19

 Zdroj: http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1586834/poslanci-schvalili-snizeni-vykupnich-cen-

solarni-elektriny.html 
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4.2.1 Analýza konkurence – Porterova analýza 

Porterova analýza konkurence nám pomůţe zjistit sílu konkurence, sílu 

dodavatelů, hrozbu nových substitutů apod. Data zde získaná budou pouţita ve SWOT 

analýze pro určení příleţitostí a hrozeb. 

 

Vstup nových konkurentů do dané oblasti podnikání 

Současná konkurence se dá chápat jako mnoţství jiţ postavených a fungujících 

fotovoltaických elektráren v určitém kraji a mnoţství podaných ţádosti pro připojení 

FVE do distribuční soustavy. Např. Jihomoravský kraj má největší hustotu připojených 

FVE. Velkou hrozbou je současný stav vydaných kladných stanovisek ke konci ledna 

2010 na připojení 8000 MW z FVE a VTE.  

 

Síla dodavatelů 

Dodavatelem v našem případě je Slunce. Slunce
20

 je koule ţhavého plazmatu, 

neustále produkující neuvěřitelné mnoţství energie. Výkon slunce je asi 4x10
26

 W 

z čehoţ na Zemi dopadá asi 45 miliardtin. Slunce je staré přibliţně 4,6 miliard let 

a předpoklad dalšího svitu se odhaduje na 5 – 7 miliard let.  

Slunce je tedy dodavatelem, který nemění své podmínky a dá se povaţovat za 100 % 

spolehlivého “partnera”.  

 Za dalšího dodavatele se povaţují firmy, které poskytují prodej, návrh, 

konzultaci a samotnou výstavbu FVE. V posledních letech, v souvislosti s rozmachem 

FV panelů, se rozrostla i nabídka těchto firem disponující potřebnou kvalifikací. 

Všechny firmy se snaţí o co nejkratší dobu realizace. Od prvního setkání se zákazníkem 

do spuštění testovacího provozu je doba max. 60 dní, obvykle však 30 – 45 dní. Cena 

realizace je srovnatelná s konkurencí. 

 

Hrozba substitutů 

 Pro nás, jako zákazníka jsou substituty přínosem, tlačí ceny fotovoltaických 

panelů, měničů a příslušenství stale níţ. 

                                                 
20

 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce 
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Do obnovitelných zdrojů nepatří jen fotovoltaické panely, ale i větrné elektrárny, 

geotermální energie apod. Největší hrozbou můţe být zvýšená preferovanost 

(legislativní i finanční) jiných obnovitelných zdrojů, především větrných elektráren. 

 

Síla zákazníků 

Našimi zákazníky mohou být odběratelé vyrobené elektřiny, čili ČEZ 

Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce. Tito odběratelé – distributoři jsou 

ze zákona povinni od nás vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů po dobu 20 let 

vykupovat. 

 

Hrozba silných konkurentů 

Silnými konkurenty mohou být 3 projekty
11

, které se v České Republice chystají. 

Všechny s výkonem nad 20 MW. Ty by mohly výrazně ovlivnit připojitelnost ostatních 

FVE v kraji. Dalším významným konkurentem jsou zahraniční investoři investující 

v ČR do fotovoltaiky nemalé peníze (v ČR jsou jedny z nejvyšších výkupních cen 

v Evropě). 

4.2.2 Analýza trhu 

Trhem chápeme celou Českou Republiku. Zahrnuje firmy zabývající 

se solárními systémy, společnosti dohlíţející na bezproblémový chod elektrizační 

soustavy a dodrţování legislativních podmínek. Vzhledem k současné situaci 

s pozastavením vydávání kladných stanovisek pro připojení elektráren do distribuční 

soustavy společnost ČSRES na tiskové konferenci zpracovala jisté vyobrazení současné 

situace.  

Nástin
21

 problému pro udrţení rozvoje fotovoltaických a větrných elektráren 

v elektrizační soustavě: 

 Velikost spotřeby vč. exportu, 

 existující skladba zdrojů v ČR – disponibilita regulační zálohy 

(podpůrných sluţeb), 

 kapacita distribuční sítě, 

                                                 
21

 Zpracována dle prezentace ČSRES (České sdruţení regulovaných elektroenergetických 

společností) pro tiskovou konferenci k 10.3.2010. Zdroj: http://www.ceps.cz/doc/soubory/20100315/Prezentace%20- 

%20Bezpečná%20integrace%20OZE %20do%20ES%20ČR.pdf 
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 vazba mezi přenosovou a distribuční soustavou, 

 kapacita přenosové sítě. 

 

Dle studie společnosti EGÚ a.s. (zkratka pro Energetický ústav) byl vypočten 

limit, tj. maximální výroba z OZE při dané hodnotě spotřeby a exportu za podmínky 

schopnosti zachování výkonové rovnováhy elektrizační soustavy ČR, soudobého 

pohotového výkonu OZE (FVE a VTE) pro bezpečný provoz elektrizační soustavy (ES) 

ČR: 

 Limit pro období 2010 – 2012 – 1650 MW, 

 Limit pro období 2012 – 2015 – 2000 MW. 

 

Tabulka níţe uvedená dokumentuje stav podaných žádostí k 31.1.2010. 

 

Tabulka 3 - Stav žádostí k 31.1.2010 

 

Zdroj: Prezentace ČSRES, http://www.ceps.cz/doc/soubory/20100315/Prezentace%20-%20Bezpečná%20integrace%20OZE 

%20do%20ES%20ČR.pdf 

 

Z tabulky jasně vyplývá, ţe předpoklad výkonu reálných připojených elektráren 

ke konci roku 2010 je ¼ z celkového výkonu 8063 MW schválených ţádostí coţ je 

1985 MW. V porovnání s předchozím rokem, kde k 31.12.2009 byl celkový instalovaný 

výkon fotovoltaických elektráren 411 MW, je odhadovaný nárůst téměř pětinásobný.  
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Struktura trhu s obnovitelnými zdroji energie obecně je dvojího typu. ERÚ 

stanovená výkupní cena pro daný rok je pro všechny stejná a je neměnná. Proto se dá 

mluvit o dokonalé konkurenci. 

Podíváme-li se na situaci z jiného pohledu dojdeme k názoru, ţe trh s obnovitelnými 

zdroji je nedokonalý, čili nedokonalá konkurence. Je to zapříčiněno různorodou 

nabídkou FV panelů, různým sortimentem větrných elektráren, potřebnými náklady 

na vstup do odvětví, a jiné faktory dokazující nedokonalou konkurenci. 

 

Analýza trhu v Jihomoravském kraji 

Trh se solárními panely, fotovoltaickými články, tepelnými čerpadly, a jiným 

zboţím vztahujícímu se k obnovitelným zdrojům je velmi rozsáhlý. Velkého rozvoje 

dosáhl v posledních 3 letech. Firem s internetovou reklamou, konkrétně 

z portálu www.firmy.cz pro prodej fotovoltaických systémů je v Jihomoravském kraji 

přes 55.  

 

Síla dodavatelů 

V předchozím odstavci jsme se dověděli, ţe v Jihomoravském kraji je přes 55 

firem zabývajících se fotovoltaikou. Tyto firmy poskytují od návrhu realizace přes 

pomoc s legislativou, návrh projektů aţ po samotnou výstavbu vč. dodání potřebného 

materiálu. Tzn., ţe firma zajistí kompletní servis. 

Konkurenční rivalita takového objemu firem je výhodná zejména pro zákazníka. 

Společnosti se i přes to snaţí zákazníka zaujmout niţší cenou, lepšími sluţbami, 

osobitějším přístupem a např. kvalitními webovými stránkami. 

 

Poptávka 

Poptávka (u potenciálních elektráren) po vykupované elektřině by ze zákona 

měla být stoprocentní. Distributoři elektrické energie (E.ON, ČEZ a PRE) jsou 

ze zákona povinni vyrobenou elektřinu odebrat. V současnosti (23.5.2010) je však 

poptávka nulová. Společnost ČEPS, a.s.
22

 poţádala distribuční společnosti 

o pozastavení vydávání nových kladných stanovisek k ţádostem o připojení. V případě 

                                                 
22

 Zdroj: www.ceps.cz, Společnost ČEPS, a.s. je odpovědná za bezpečný a spolehlivý provoz 

elektrizační soustavy 
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ohroţení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy by musela přistoupit 

aţ k odpojení současných FVE. Prognóza je však taková, ţe v druhé polovině roku by 

se vydávání povolení k připojení mělo obnovit. 

4.3 Analýza vnitřního prostředí 

V této analýze se zaměříme na analýzu zdrojů potenciální firmy a vnitřního 

prostředí fotovoltaické oblasti. Strategickým cílem je spuštění FVE a její udrţení 

v chodu po dobu garantovaného výkupu elektřiny, tj. 20 let.  

 

Finance 

Největší finanční zátěţ přináší samo zaloţení fotovoltaické elektrárny. Investice 

se pohybují od statisíců aţ po řádově desítky milionů. V mém případě se budeme bavit 

o investici 6 117 000 Kč. Banky nabízejí pomoc při financování formou speciálních 

úvěrů, kde je však zapotřebí minimálně 20 % vlastního kapitálu. Vlastní provoz FVE jiţ 

pak není finančně náročný. Elektrárna by svojí produktivitou měla pokrýt náklady 

na pořízení a vlastní provoz. Je však nutné pamatovat na neočekávané výdaje spojené 

s provozem. Proto se vytvářejí rezervy. 

Vlastními zdroji (30 %) potřebnými k získání bankovní půjčky nedisponuji. 

Jedná se o částku 1 835 000 Kč. Proto jsem našel investora, který by potřebných 30 % 

poskytl. O výhodnosti této varianty pro mne i investora rozhodne další kapitola této 

diplomové práce – Návrhy řešení. 

 

Pro zajímavost uvádím základní finanční rozvahu v tabulce č. 4: 

 

Tabulka 4 - Základní finanční rozvaha 

Aktiva     Pasiva   

FVE 6 117 000,00 Kč   VK (investor) 1 835 000,00 Kč 

      Bank. úvěr 4 282 000,00 Kč 

          

  ∑ 6 117 000,00 Kč   ∑ 6 117 000,00 Kč 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Lidské zdroje 

Obnovitelné zdroje energie obecně nevyţadují velkou potřebu lidské práce. Ta je 

zapotřebí jen při instalaci (jednorázově, náklady jsou zahrnuty v ceně pořízení), údrţbě 

a ochraně. U FVE je k získání licence potřeba erudovaný člověk v elektrotechnickém 

oboru s praxí. Osobně takového vzdělání nedosahuji a proto je moţné zajistit si třetí 

osobu s těmito vlastnostmi. Jeho úkol je dohlíţet, v případě potřeby zasáhnout 

do zařízení, provádět diagnostiku a příslušné kroky k nápravě problému. Jeho vytíţení 

je minimální (řádově desítky hodin měsíčně). Náklady na osobu s licencí činí 10 000 – 

30 000 Kč/ rok. Výhodou pro takového pracovníka bude, ţe po dobu 20 let bude mít 

pravidelný příjem. V případě ztráty správce s licencí je nezbytné zajistit náhradu 

co nejdříve, aby nedošlo ke kolizi s legislativou. 

 

Technologické zdroje 

Celá FVE je postavena na technologii monokrystalických panelů 

s předpokládanou dobou provozu 20 let. Proto je nutné klást vysoký důraz na kvalitu 

nejen panelů, ale i zpracování, vhodnou konstrukci, správnou volbu materiálu 

konstrukce apod. Tyto poţadavky řeší realizační firma. Je důleţité si uvědomit, 

ţe správná volba technologického vybavení zajistí bezproblémové fungování celého 

systému po celou dobu provozu.   

Díky tomu, ţe FVE bude umístěna na střeše panelového domu, odpadají náklady 

na bezpečnostní agenturu, oplocení, kamerové vybavení a jiné náklady v porovnání 

s FVE na pozemku.  

 

Výstupní logistika 

Proces, který nastává po zachycení slunečního záření se jmenuje fotovoltaický 

jev. Vytvořená elektrická energie (stejnosměrné napětí) putuje do měniče (střídače), 

který transformuje stejnosměrné napětí na střídavé. Z těchto střídačů napětí postupuje 

do trafostanice (u většího instalovaného výkonu) a následně „ven“ do distribuční sítě. 
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Prodej 

Výkup vyrobené elektřiny je garantován zákonem po dobu 20 let. To dává 

jistotu investici. Elektřina je prodávána do distribuční sítě společností E.ON, ČEZ nebo 

PRE. Tyto společnosti jsou ze zákona povinny vyrobenou elektřinu připojit do své sítě. 

 

4.4 SWOT analýza 

V oblasti silných a slabých stránek (S a W) budou zjištěné informace vnitřního 

prostředí. Podstatou je zjistit své silné stránky a vyuţít jejich potenciál pro volbu 

správné strategie. Oblast příleţitostí a hrozeb (O a T) vyplní analýza vnějšího prostředí 

a analýza oborového prostředí. Příleţitosti, jak uţ plyne z názvu, dávají potenciální 

prostor pro realizaci. 

Pro lepší orientaci ve SWOT analýze pouţijeme numerické hodnocení 

jednotlivých bodů hodnocených oblastí. Hodnotíme na stupnici 1 – 5, kdy 5 má největší 

váhu. Body se pak sečtou a budou vyhodnoceny.  

 

V tabulce 5 je jiţ zmiňovaná SWOT analýza. 
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Tabulka 5 - SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY body SLABÉ STRÁNKY body 

  Státem garantovaný výkup elektřiny 

po dobu 20 let,
5   Finančně náročnější investice, 5 

  jistota investice, 5 
  pro výstavbu panelů je potřeba 

velká plocha, v případě střechy navíc 

situovaná na jiţní stranu,
4 

  nevyčerpatelný zdroj energie – 

Slunce,
4 

  za oblačného počasí klesá výkon 

elektrárny,
4 

  podíl investora na financování 4   nízká účinnost panelů, 3 

  malá potřeba lidských zdrojů, 3   technologická náročnost, 2 

  svým provozem neprodukuje 

škodlivé emise,
2 

  stále novější technologie s vyšší 

účinností.
1 

  za dobu provozu ušetří stovky tun 

skleníkových plynů,
2 ∑ 19 

  šetrnost k ţivotnímu prostředí, 2 
 

   po ukončení ţivotnosti je většina 

materiálů recyklovatelná.
1 

 

 
∑ 28 

 

 
PŘÍLEŽITOSTI body HROZBY body 

  Znovuobnovení vydávání kladných 

stanovisek pro připojení do distribuční 

sítě,

5 
  Setrvání současného stavu 

nevydávání kladných stanovisek 

k ţádostem o připojení FVE,

5 

  vyuţití vyšší výkupní ceny pro tento 

rok neţ plánované sníţení o 25 % pro 

rok příští (2011),

4 
  sníţení výkupní ceny ERÚ od 

1.1.2011,
4 

  nevyuţité plochy střech a pozemků, 

případně stěn domů.
3   výrazná regulace cen ERÚ, 3 

  sniţování cen FV technologií, 3   přísnější legislativní podmínky, 2 

  Vyuţití 2 programů výkupu 

elektřiny (zelený bonus a prodej 

veškeré vyrobené elektřiny do sítě),

2   omezení bank v poskytování úvěrů, 2 

  novější technologie. 1 
  zásah ochránců přírody do výstavby 

FVE,
2 

∑ 18   výstavba velkých solárních parků, 1 

  
  extrémní povětrnostní vlivy, 

poškození vandaly,
1 

  

  cenová preferovanost jiných 

obnovitelných zdrojů (např. větrné 

el.).

1 

  

∑ 21 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z bodového hodnocení SWOT analýzy vyplývá, ţe je potřebné zaměřit 

se na silné stránky (28 bodů) a vyuţít příleţitost (18 bodů) jisté investice s vysokou 

výkupní cenou. Výhodou je nevyčerpatelný zdroj energie. Provoz FVE elektrárny má 

pozitivní vliv na ţivotní prostředí.  

Výsledek s druhým největším číslem měly Hrozby (21 bodů). Zmiňované 

hrozby jsou reálné a je potřeba tak i k nim přistupovat. Zachování současného stavu 

nevydávání kladných stanovisek můţe ohrozit realizaci celého projektu. Tuto hrozbu 

však nemůţeme ovlivnit. V takovém případě by přišla v úvahu FVE za podmínek niţší 

výkupní ceny elektřiny v příštím roce 2011. 

Slabé stránky a Příleţitosti měly téměř stejné bodové výsledky (19 a 18). 

Nejvýznamnějším negativním jevem je vysoká pořizovací cena a vysoká náročnost 

na plochu. Ovšem za největší příleţitost lze povaţovat obnovení vydávání kladných 

stanovisek pro připojení do distribuční sítě. 

Obecně vzato, jako kaţdý investiční projekt tak i tento skýtá silné i slabé stránky. 

Záleţí však na přístupu a na odhodlání jak s nimi naloţíme. Zda-li je vyuţijeme nebo je 

necháme působit proti nám.  
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5 Vlastní návrhy řešení 

Fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střechách panelových domů Sváţná 

19-21 a dále na střechách domů Sváţná 26-32. Tyto střechy jsou ve vlastnictví obce, 

konkrétně městské části Brno – Nový Lískovec. Plány rozmístění FV panelů jsou 

v příloze. Zprovoznění elektrárny se plánuje do konce roku 2010, kdy cena vykupované 

elektřiny je vyšší oproti roku 2011, kdy ERÚ cenu sníţí o 25 % (viz kapitoly výše). Pro 

potřeby vybudování FVE je v určitém případě financování potřeba zaloţit společnost 

s ručením omezeným. 

 

5.1 Popis objektu 

Panelové domy (Sváţná 19-21 a 26-32) jsou situovány v Brně – Novém 

Lískovci na okraji sídliště. Jsou po kompletní regenerací. Tzn. proběhla výměna oken 

za plastová, proběhlo zateplení pláště a regenerace střechy vč. zateplení. Objekty byly 

vybrány z důvodu dobrého technického stavu střech a vyhovující polohy. Střechy jsou 

dostatečně vysoko, ţe jim nestíní ţádné stromy, komíny apod. 

Zmiňované panelové domy jsou ve vlastnictví obce. Díky tomu odpadá 

vyjednávání s nájemníky, dlouhé diskuze, jejich přesvědčování apod. Veškerá 

komunikace probíhá s investičním odborem městské části, která je nakloněna k této 

spolupráci.  

Z obrázků je patrná poloha domů. První je situován na jihozápad a druhý téměř 

přesně na jih. Dá se konstatovat, ţe mají téměř optimální polohu bez zastínění z jiţní 

strany. Domy, resp. střechy na Sváţné 26-32 mají výtahové šachty, které omezí počet 

fotovoltaických panelů. I přes toto omezení se dá na střechu umístit jejich dostatečné 

mnoţství. Na střechu domu Sváţná 19-21 se dají umístit panely s výkonem 24,205 

kWhp. Na střechu Sváţné 26-32 se dá instalovat technika s výkonem 40,185 kWhp. 

Celkem tedy 64,39 kWhp 
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Byla provedena analýza
23

 lokality z hlediska potenciálu sluneční energie 

za pomoci webové aplikace ze stránek Evropské komise. Nástin průměrného měsíčního 

svitu ukazuje tabulka 6. 

 

Tabulka 6 - Průměrné hodnoty zachycené danými panely 

Fixed system: inclination=30°, Orientation=0° 

 Month Ed Em Hd Hm 

Jan 69.30 2150 1.18 36.6 

Feb 116.00 3250 2.2 56.7 

Mar 173.00 5380 3.12 96.6 

Apr 229.00 6860 4.30 129 

May 264.00 8180 5.11 158 

Jun 259.00 7780 5.9 153 

Jul 274.00 8480 5.41 168 

Aug 247.00 7670 4.86 151 

Sep 192.00 5750 3.64 109 

Oct 153.00 4740 2.80 86.7 

Nov 71.10 2130 1.25 37.6 

Dec 48.40 1500 0.83 25.7 

  

Yearly 

average 175 5320 3.31 101 

Total for 

year 63900 1210 

 

Zdroj: Upraveno dle zdroje z: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php# 

 

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the 

given system (kWh/m2) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 

system (kWh/m2). 

Z tabulky plyne, ţe střechy na daných panelových domech mají potenciál 

zachytit za rok 63 900 kWh. Při výkupní ceně 12,15 Kč/kWh je výsledkem suma 776 

385 Kč/ rok. Obrázky 5 a 6 zachycují polohy domů vůči jihu. Konkrétní domy jsou 

šrafovány. Dům na Sváţné 19 – 21 je odkloněn 42° od jihu.   

                                                 
23

 Zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php# 
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Zdroj: Projektová dokumentace Regenerace panelových domů Sváţná 19-21 městské části Brno – Nový Lískovec 

 

Obrázek 6 - Situace střechy Svážná 26-32 

 
Zdroj: Projektová dokumentace Regenerace panelových domů Sváţná 26-32 městské části Brno – Nový Lískovec 

 

 

Obrázek 5 - Situace střechy Svážná 19-21 
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5.2 Marketingový mix 

Marketingový mix neboli 4P. Price (cena), Product (produkt), place (místo) 

a promotion (propagace). 

 

Produkt 

V oblasti obnovitelných zdrojů energie obecně je produktem vyrobená elektrická 

energie, tzv. čistá energie. V první fázi je napětí stejnosměrné a pro běţné praktické 

vyuţití je měničem převedeno na střídavé. 

 

Cena 

Cena je určována jednou ročně Energetickým regulačním úřadem. Pro rok 2010 

je stanovena výkupní cena na 12,15 Kč/ kWh pro instalovaný výkon nad 30 kWh. Rok 

2011 má být ve znamení sníţení výkupní ceny o 25 %. Tzn. na 8,5 Kč. 

 

Místo 

Vyrobená elektřina bude do distribuční sítě vedena z domu Sváţná 26-32 

do trafostanice, která je umístěna před domem. Z domu Sváţná 19-21 bude vedena 

do přípojného místa v těsné blízkosti domu.  

 

Distribuce 

Odběr vyrobené elektřiny je ze zákona povinen od nás odebrat poskytovatel 

distribuční sítě. V tomto případě je to E.ON Distribuce. Propagace proto není nutná 

a odpadají další náklady. Vzhledem k současnému stavu, kdy je vydávání kladných 

stanovisek distributorů elektrické energie pozastaveno, celý proces stagnuje na tomto 

bodě. 

5.3 Vlastní návrhy řešení 

Budou spočívat v ekonomické kalkulaci výhodnosti jednotlivých variant. Tyto 

varianty budou 3: 

1. Zpracování investičního plánu pro Městský úřad Brno – Nový 

Lískovec, 
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2. zpracování investičního plánu pro mou osobu a investora, 

3. zpracování investičního plánu pro mou osobu a investora za nových 

podmínek. 

 

5.3.1 Stanovení diskontní sazby 

Diskontní sazba vyjadřuje investorem poţadovaný výnos z investice 

(v procentech). Běţně se u obnovitelných zdrojů energie diskontní sazba pohybuje 

v rozmezí 5 – 7 %. My budeme kalkulovat se 7 % sazbou. 

 

5.3.2 Založení společnosti s r.o. 

Zaloţit společnost s ručením omezeným je nezbytným krokem k získání 

bankovního úvěru. V případě jiné formy financování toto není nutné. Tento typ 

společnosti jsem vybral z důvodů vyhovujících skutečností oproti jiným obchodním 

formám. Např.: 

 Fyzická osoba nesplňuje podmínku právní formy, 

 veřejná obchodní společnost má nevyhovující podmínky ručení, 

 komanditní společnost má rovněţ nevyhovující podmínky ručení. 

 

Potup při zakládání společnosti můţe být dvojího způsobu. První způsob je, ţe 

společnost zaloţím sám, tzn. vyřídím veškerou potřebnou legislativu a zaplatím 

poţadované poplatky. 

Druhý způsob spočívá ve vyuţití firem, které se touto činností zabývají. Např. 

společnost ZalozFirmu.cz
24

 zprostředkuje zaloţení s nejvyšší asistencí. Cena za zaloţení 

se u zmiňované firmy pohybuje okolo 12 000 Kč (závisí na sloţitosti zakládané 

společnosti). Tato cena zahrnuje vesměs zákonem stanovené poplatky spojené 

s registrací. Tzn., ţe zprostředkované sluţby jsou pro zákazníka zdarma. Provoz firmy 

je financován z dotačních a grantových programů na podporu podnikání. 

Zaloţení společnosti trvá přibliţně 14 dnů. 

 

                                                 
24

 Zdroj: www.ZalozFirmu.cz 
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Založení společnosti s r.o. prostřednictvím firmy ZalozFirmu.cz 

Postup při zakládání je podobný tomu, kdybychom si firmu zakládali sami. 

Tento způsob nám ušetří nejen spoustu času, ale i nákladů. Samotný postup při 

zakládání nové firmy: 

1. Vyplnění on-line formuláře na stránkách ZalozFirmu.cz, 

2. firma obratem posílá vygenerované dokumenty k registraci, 

3. zakladatel podepíše potřebné dokumenty a odešle na pobočku. Zaplatí 

zákonem stanovené poplatky, 

4. společnost ZalozFirmu.cz zajistí veškeré kroky k získání potřebných 

dokumentů (ţivnostenské oprávnění, komunikaci s úřady a dokončení 

registrace v obchodním a ţivnostenském rejstříku), 

5. V posledním kroku zadavatel obdrţí kompletní dokumentaci nezbytnou 

k provozu firmy. 

 

Shrnutí: 

Společnost zaloţíme přes ZalozFirmu.cz. Ušetříme nejen vlastní čas, ale 

i kapitál. V případě zaloţení společnosti jediným zakladatelem, můţe být firma zapsána 

do obchodního rejstříku, jen při splacení celé výše základního kapitálu, tedy 200 000 

Kč.  

Náklady na založení s.r.o. 

200 000 Kč základní kapitál + 12 000 Kč administrativní poplatky. Celkem tedy 

212 000 Kč. 

 

5.3.3 Zpracování investičního plánu pro Městský úřad 

Brno – Nový Lískovec jako příležitostná investice 

Investiční odbor městského úřadu souhlasil se zpracováním návrhu 

na vybudování FVE na střechách panelových domů Sváţná 19-21 a Sváţná 26-32. Toto 

zpracování bude pojato jako investiční záměr města. 
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Ekonomika projektu 

Rozpočet investice byl sestaven na základě nabídky firmy Diamatis s.r.o. 

Obsahuje pořizovací cenu FVE včetně vypracování projektu, uvedení do provozu 

a pojištění. Dále jsou v tabulce níţe uvedeny další náklady spojené s provozem 

fotovoltaické elektrárny. 

Ekonomika projektu obsahuje posouzení předpokládaných výnosů a nákladů.  

V případě města je financování poněkud sloţitější a je potřeba výběrového 

řízení. Proto jsem se rozhodl zpracovat financování v tomto případě za modelových 

podmínek. Úvěr banky s úrokovou mírou 7 % p.a. s dobou splácení 13 let.  

 

Náklady 

Tabulka 7 obsahuje souhrn nákladů pojištění, rezerv a úroků. Jejich součet je 

celkový vynaloţený náklad jednoho roku. 

 

Tabulka 7 - Ekonomický náhled projektu – náklady (v tis.) 

Rok  Odpisy Pojištění  Rezerva Jiné Úroky Celkem 

1 0 -16 -20 -50,0 -321 -407,0 

2 0 -16 -21   -306 -343,0 

3 0 -17 -21   -289 -327,0 

4 0 -17 -22   -271 -310,0 

5 0 -18 -23   -252 -293,0 

6 -673 -19 -23   -231 -946,0 

7 -1 361 -19 -24   -209 -1613,0 

8 -1 361 -20 -25   -186 -1592,0 

9 -1 361 -20 -25   -160 -1566,0 

10 -1 361 -21 -26   -132 -1540,0 

11   -22 -27   -103 -152,0 

12   -22 -28   -71 -121,0 

13   -23 -29   -37 -89,0 

14   -23 -29   0 -52,0 

15   -24 -30   0 -54,0 

16   -25 -31   0 -56,0 

17   -26 -32   0 -58,0 

18   -26 -33   0 -59,0 

19   -27 -34   0 -61,0 

20   -28 -35   0 -63,0 

 
∑ -429 -538 -50 -2568 -9702 

 

Zdroj: Zpracováno dle nabídky firmy Diamatis s.r.o. 
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Odpisy jsou v prvních pěti letech nulové z důvodu, ţe během prvních pěti let 

vyuţíváme osvobození od daně z příjmu dle §4 zákona č. 586/1992 Sb. Tato strategie je 

pro nás výhodná. U ostatních poloţek je průběţné navyšování o míru inflace 

a předpokládaného vývoje. Rezerva je částka tvořená pro případ nenadálých výdajů 

nebo pro splátku úvěru v období zimních měsíců, kdy výkon FVE klesá oproti letním 

měsícům téměř o 75 %.  

Poloţka nákladů Jiné obnáší 50 000 Kč provizi pro mne za zpracování návrhu 

a praktické dovedení do finální fáze spuštění elektrárny. V této variantě bude mojí 

odměnou pouze provize. Tato varianta je brána jako zakázka města na zpracování 

projektu na výstavbu FVE. Tudíţ se nemohu podílet procentem na zisku. 

 

Výnosy 

V tabulce 8 jsou zobrazeny výnosy skládající se z ročního výkonu elektrárny 

v MW a výkupní ceny kaţdoročně navýšenou o míru inflace (3 %). Výkonnost 

elektrárny se vlivem přirozeného opotřebení sniţuje o několik desetin procenta za rok. 

Výrobci však garantují 80 % výkonnost za 20 let provozu. 

 

I přes klesající kaţdoroční výkonnost fotovoltaických panelů výnosy rostou. Je 

to způsobeno kaţdoročním navýšením výkupní ceny o 3 % (dle zákona se výkupní cena 

kaţdoročně navyšuje o míru inflace, v našem případě počítám se 3 %). Ta je vyšší neţli 

pokles výkonnosti o 0,8 %.  
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Tabulka 8 - Ekonomický náhled projektu – výnosy (v tis.) 

Rok 
Stárnutí 

technologie 
Výroba 
MWh 

Účinnost 
Inflační 

navýšení 

Výkupní 
cena za 1 

kWh 

Výnosy 
(v tis.) 

1 0,8 % 61 100,0% 3% 12,25 744 

2 0,8 % 60 99,2% 3% 12,62 760 

3 0,8 % 60 98,4% 3% 13,00 776 

4 0,8 % 59 97,6% 3% 13,39 793 

5 0,8 % 59 96,8% 3% 13,79 811 

6 0,8 % 58 96,0% 3% 14,20 828 

7 0,8 % 58 95,2% 3% 14,63 846 

8 0,8 % 57 94,4% 3% 15,07 865 

9 0,8 % 57 93,6% 3% 15,52 883 

10 0,8 % 56 92,8% 3% 15,98 903 

11 0,8 % 56 92,0% 3% 16,46 922 

12 0,8 % 56 91,2% 3% 16,96 942 

13 0,8 % 55 90,4% 3% 17,47 963 

14 0,8 % 55 89,6% 3% 17,99 984 

15 0,8 % 54 88,8% 3% 18,53 1005 

16 0,8 % 54 88,0% 3% 19,09 1027 

17 0,8 % 53 87,2% 3% 19,66 1049 

18 0,8 % 53 86,4% 3% 20,25 1072 

19 0,8 % 53 85,6% 3% 20,85 1096 

20 0,8 % 52 84,8% 3% 21,48 1119 

  ∑ 1126       18388 

 

Zdroj: Zpracováno dle nabídky firmy Diamatis s.r.o. 

 

I s klesající výkonností fotovoltaické elektrárny je celkový výnos 18 388 000 

Kč.  

 

Cash Flow 

Máme-li souhrn nákladů a výnosů, můţeme sestavit výkaz zisků a zrát (VZZ) 

a Cash Flow. Cash Flow počítá s hodnotami z výkazu zisků a zrát (VZZ), dále s odpisy, 

náklady a splátkami úvěru.  

Ve VZZ se náklady odečítají od výnosů. Výsledkem je výsledek hospodaření 

před zdaněním. Ten se v prvních pěti letech nedaní. Zdanění nepřichází ani v období 

šestého aţ desátého roku provozu. Výsledek hospodaření je v tomto období minusový, 

protoţe velkou část nákladů tvoří odpisy.  
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V tabulce Cash Flow přičteme k výsledku hospodaření po zdanění odpisy 

a získáme volné Cash Flow. V posledním kroku odečteme splátku úvěru a získáme 

volné Cash Flow, které je čistým peněţním příjmem. 

 

Tabulka 9 – VZZ a Cash flow pro investici FVE 

Výkaz zisků a ztrát 
 

Cash Flow 

Rok Výnosy Náklady 
VH před 

zdaněním  
Sazba 
daně 

VH po 
zdanění 

Odpisy 
Volné 

CF 
Splátky 
úvěru 

Volné 
CF 

1 744 -407 337 
 

0 337 0 337 -206 131 

2 760 -343 417 
 

0 417 0 417 -221 196 

3 776 -327 449 
 

0 449 0 449 -238 211 

4 793 -310 483 
 

0 483 0 483 -256 227 

5 811 -293 518 
 

0 518 0 518 -275 243 

6 828 -946 -118 
 

20% -94 673 579 -295 284 

7 846 -1613 -767 
 

20% -614 1 361 747 -318 429 

8 865 -1592 -727 
 

20% -582 1 361 779 -341 438 

9 883 -1566 -683 
 

20% -546 1 361 815 -367 448 

10 903 -1540 -637 
 

20% -510 1 361 851 -395 456 

11 922 -152 770 
 

20% 616 0 616 -424 192 

12 942 -121 821 
 

20% 657 0 657 -456 201 

13 963 -89 874 
 

20% 699 0 699 -490 209 

14 984 -52 932 
 

20% 746 0 746   746 

15 1005 -54 951 
 

20% 761 0 761   761 

16 1027 -56 971 
 

20% 777 0 777   777 

17 1049 -58 991 
 

20% 793 0 793   793 

18 1072 -59 1013 
 

20% 810 0 810   810 

19 1096 -61 1035 
 

20% 828 0 828   828 

20 1119 -63 1056 
 

20% 845 0 845   845 

∑ 18388 -9652 8736 
 

  7440 6117 13557 -4282 9275 

 

Zdroj: Zpracováno dle nabídky firmy Diamatis s.r.o. 

 

Z tabulky Cash Flow (CF) je jasně vidět, ţe kaţdý rok je kladné. Jeho hodnota 

neklesá pod 190 000 Kč a kaţdoročně se navyšuje. Niţší je jen v prvním roce. To je 

zapříčiněno vyššími náklady na realizaci. 

 

 Grafické vyobrazení volného CF znázorňuje graf 1. Velký „schod“ na první 

pohled patrný je způsoben ukončením odepisování v desátém roce provozu a zbylými 3 

velkými splátkami bankovního úvěru.  
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Graf 1 - Volné Cash Flow pro investiční příležitost města 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky VZZ a Cash Flow 

 

Doba návratnosti investičního projektu 

Výpočet doby návratnosti (výsledkem je časový údaj v letech) je podíl celkových 

nákladů a průměrných ročních výnosů. 

 CN – celkové náklady = 9 702 000 Kč 

Vr – Průměrné roční výnosy = 18 388 000/ 20 lety = 919 400 Kč/ rok 

 

Doba návratnosti je tedy 9 702 000/ 919 400 = 10,55 let. 

Náklady vloţené do investice se tedy vrátí za 10,55 let. 

 

Čistá současná hodnota 

Vyjadřuje výnos získaný nad rámec našich očekávaných výnosů (7 % diskontní 

sazba). Vypočítáme ji podle vzorce (viz teoretická část): 

 

  

 

ČSH vyšla 4 033 000 Kč. Znamená to tedy, ţe investiční projekt je pro město 

přijatelný (ČSH > 0). 
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Vnitřní výnosové procento 

Je zaloţeno na principu čisté současné hodnoty (viz teorie). Je to výnosová míra, 

kdy se ČSH = 0, tj. podle vzorce: 
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Po dosazení do vzorce byla zjištěna ČSH minusová při diskontní sazbě 13 %. 

ČSH vyšla – 163 597 Kč.  

Nyní můţeme vypočítat vnitřní výnosové procento podle vzorce (viz teorie): 

 nv

vn

n
n ii

ČSHČSH

ČSH
iVVP 




 

  %77,12713
)163597(4033000

4033000
7 


VVP

  

Skutečná výnosnost posuzované investice za předpokladu dosaţení 

predikovaných hodnot je 12,77 %.  

 

Index rentability 

Vyuţívá pro svůj výpočet opět čistou současnou hodnotu. Vyjadřuje velikost 

současné hodnoty budoucích příjmů připadající na jednotku investičních nákladů 

přepočtených na současnou hodnotu (viz teorie). 
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Tzn., ţe na 1 Kč investičních výdajů projekt přinese 1,52 Kč budoucí hodnoty. 

 

Pohled na investici 

Zde se zaměřím na různé scénáře vývoje investice. Optimistický, pesimistický 

a realný vývoj. 
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Optimistický vývoj je provázen hladkým průběhem realizace, dodrţováním 

termínů, přívětivým počasím s maximální dobou svitu slunce bez výrazných 

povětrnostních vlivů a krupobití apod. Ekonomický vývoj tohoto scénáře je provázen 

optimální schopností platit závazky. 

 

Pesimistický vývoj předurčuje negativní scénář realizace projektu provázaného 

nezdary v začátcích, špatnou komunikací mezi městskou částí a mou osobou a problémy 

s financováním, kdy banky nebudou ochotny poskytnout dostatečné zdroje.  

Největší negativum však můţe být udrţení stavu nevydávání kladných 

stanovisek k připojení FVE k distribuční síti. Tento stav můţe ohrozit celý projekt pro 

tento rok. 

 

Realistický vývoj 

Ještě ţádný projekt se nevyskytl bez komplikací a proto nejsou vyloučeny i zde. 

Reálně však očekáváme obnovení vydávání kladných stanovisek v letních měsících. Dá 

se předpokládat, ţe do konce roku 2010 elektrárna bude spuštěna.  

 

Shrnutí investičního záměru 

V této variantě investice města do výstavby FVE na střechách panelových domů 

jsem vyčíslil finanční toky z investice. Vše je pak shrnuto v tabulce Cash Flow 

s grafickým vyobrazením, která vypovídá o finanční výnosnosti investice. Ta je velmi 

výnosná. 

Je zde počítáno s financováním vlastního a cizího kapitálu v poměru 3:7. 

Finanční ukazatele, jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, 

index rentability vyšly dle předpokladu kladně. Investice je tedy rentabilní. 

Finanční závazky ve výši 70 % budou splaceny za 13 let. Celková doba 

návratnosti investice je 6,65 let (6 let, 7 měsíců, 24 dnů).  

V této variantě je započítána odměna 50 000 Kč pro moji osobu za zpracování 

celého návrhu. 
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5.3.4 Zpracování investičního plánu pro mou osobu 

a investora 

Investiční plán je zaměřen na výstavbu FVE na střeše panelových domů Sváţná 

19-21 a Sváţná 26-32. Tyto domy, tedy i střechy, jak jiţ bylo uvedeno, jsou 

ve vlastnictví obce. Mezi mou osobou a městskou částí Brna – Novým Lískovcem 

vznikla ústní dohoda o moţnosti pronájmu střechy ve výši necelé jedné koruny za 1 Wp, 

tzn. 60 000 Kč/ rok.  

Podmínkou získání úvěru na investici do fotovoltaické elektrárny je být 

právnickou osobou. O zaloţení společnosti s ručením omezeným pojednává jedna 

z předcházejících kapitol. 

 

Financování projektu 

Z oslovených bankovních ústavů, jmenovitě Komerční banka, Česká spořitelna, 

Raiffeisenbank, LBBW Bank, vyhověly našim poţadavkům dvě banky. Raiffeisenbank 

Leasing a Česká spořitelna. 

Podmínky RB Leasing: 

 Disponovat 20 % vlastním kapitálem, 

 být fyzickou nebo právnickou osobou (spol. s r.o.). 

 

Při výběru financování Českou spořitelnou je třeba splnit: 

 Mít společnost s ručením omezeným (právnická osoba), 

 disponovat 30 % vlastním kapitálem. 

 

Financování bankovním úvěrem 

U této varianty financování je potřeba disponovat vlastním kapitálem ve výši 

30 %. Nabízí se financování Českou spořitelnou. Ta však má podmínku právnické 

osoby. Je třeba proto připočítat i náklad na zaloţení společnosti s r.o. ve výši 212 000 

Kč. Úvěr bude splácen jednou ročně konstantní anuitou ve výši 509 400 Kč. Úrok 

banka poţaduje 6,9 % p.a. Doba splácení je 13 let. 
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Výše úvěru je 4 282 000 Kč. Je to 70 % hodnoty investice. Níţe jsou v tabulce 

uvedena základní data o úvěru. 

 

Tabulka 10 - Základní informace o úvěru 

Výše úvěru 4 282 000 Kč 

Roční sazba 6,9 % 

Počet let splácení 13 

Počet splátek 13 

Anuita 509 400 Kč 
   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 11 vypočítává výši splátky po celou dobu splácení (anuitu). Doba 

splácení je 13 let. Počáteční stav úvěru (4 282 000 Kč) je 70 % celkové hodnoty FVE. 

Zbylých 30 % je hrazeno z vlastních zdrojů. Roční splátka úvěru činí 509 400 Kč. 

 

Tabulka 11 - Výpočet splátek úvěru 

rok 
poč. stav 

úvěru 
roční 

platba 
roční 
úrok 

roční úmor 
konečný 

stav 

1 4282 509,4 295,5 214,0 4068,0 

2 4068,0 509,4 280,7 228,8 3839,3 

3 3839,3 509,4 264,9 244,5 3594,7 

4 3594,7 509,4 248,0 261,4 3333,3 

5 3333,3 509,4 230,0 279,4 3053,9 

6 3053,9 509,4 210,7 298,7 2755,1 

7 2755,1 509,4 190,1 319,3 2435,8 

8 2435,8 509,4 168,1 341,4 2094,4 

9 2094,4 509,4 144,5 364,9 1729,5 

10 1729,5 509,4 119,3 390,1 1339,4 

11 1339,4 509,4 92,4 417,0 922,4 

12 922,4 509,4 63,6 445,8 476,6 

13 476,6 509,4 32,9 476,6 0,0 

celkem 33924,4 6622,8 2340,8 4282,0 X 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

K výpočtu roční platby (anuity) je potřeba spočítat umořovatel. Tím pak 

vynásobíme počáteční stav úvěru. Výsledná hodnota je roční platba pro celou dobu 
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splácení. Počáteční stav úvěru v kaţdém roce vynásobíme úrokem 6,9 % pro zjištění 

ročního úroku. Úmor je tedy odečtením ročního úroku od roční platby. 

 

Financování finančním leasingem 

Vyuţíváme nabídky společnosti Raiffeisenbank Leasing. U této formy 

financování je třeba „jen“ 20 % vlastních zdrojů, tzn. o 10 % méně neţ u bank. úvěru. 

Počet splátek 120 vychází na dobu splatnosti 10 let. Výše měsíční splátky je 61 286, 40 

Kč. Vynásobením měsíčních splátek dvanácti dostaneme roční náklady na leasing. Tj. 

735 437 Kč.  

Tabulka 12 - Informace o leasingu 

Pořizovací cena 6 117 000 Kč 

Akontace (20 %) 1 223 400 Kč 

Provize RB L. 0,02 %  1 223 Kč 

Financovaná hodnota 4 894 823 Kč 

Počet splátek 120 

Měsíční leas. splátka 61 286,40 Kč 

Celková cena leas. 8 621 589,10 Kč 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky RB Leasing 

 

Porovnání financování 

Porovnání
25

 jsem provedl metodou diskontovaných výdajů na úvěr a leasing. 

Tabulka níţe porovnává současnou hodnotu na leasing a úvěr.  

 

Tučně zvýrazněné hodnoty celkem vyjadřují současnou hodnotu výdajů 

na leasing a současnou hodnotu výdajů na úvěr. Celý výpočet je pro svoji zdlouhavost 

uveden v přílohách. Po odečtení 3 477,9 od 5 388,5 dostaneme 1 910,7, tj. 1 910 700 

Kč. O tuto částku je výhodnější financování úvěrem.  

Tabulka 13 tedy porovnává výhodnost leasingu a úvěru formou diskontovaných 

výdajů. 

 

 

                                                 
25

 (REŢŇÁKOVÁ, 2005 stránky 81-85)  
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Tabulka 13 - Porovnání leasingu a úvěru formou diskontovaných výdajů 

rok 
výdaje na 

leasing 
odúročitel 

současná 
hodnota 

výdajů na 
leasing 

výdaje 
spojené s 
úvěrem 

odúročitel 

současná 
hodnota 

výdajů na 
úvěr 

1 1787,3 0,9470 1692,5 450,4 0,9470 426,5 

2 563,9 0,8968 505,7 453,3 0,8968 406,5 

3 563,9 0,8492 478,8 456,5 0,8492 387,6 

4 563,9 0,8042 453,5 459,8 0,8042 369,8 

5 563,9 0,7615 429,4 463,4 0,7615 352,9 

6 563,9 0,7211 406,6 332,7 0,7211 239,9 

7 563,9 0,6829 385,1 199,2 0,6829 136,0 

8 563,9 0,6467 364,7 203,6 0,6467 131,7 

9 563,9 0,6124 345,3 208,3 0,6124 127,6 

10 563,9 0,5799 327,0 213,4 0,5799 123,7 

11 
   

491,0 0,5492 269,6 

12 
   

496,7 0,5200 258,3 

13 
   

502,9 0,4925 247,6 

celkem 6862,2   5388,5 4931,2   3477,9 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídky RB Leasing a údajů o úvěru z České spořitelny 

 

Nesmíme však zapomenout na podmínku získání úvěru. Být právnickou osobou 

a zaloţit spol. s r.o. O tento náklad (212 000 Kč na zaloţení spol. s r.o.) je sníţena 

výhodnost úvěru od leasingu. Pořád je ale v tomto případě úvěr výhodnější neţ leasing.  

 

Ekonomika projektu 

Rozpočet investice byl sestaven na základě nabídky firmy Diamatis s.r.o. 

Obsahuje pořizovací cenu FVE včetně vypracování projektu, uvedení do provozu, 

pojištění. Dále jsou v tabulce níţe uvedeny další náklady spojené s uvedením 

do provozu fotovoltaické elektrárny vč. nájemného.  

Ekonomika projektu obsahuje posouzení předpokládaných výnosů a nákladů.  

 

Náklady  

Náklady spojené s investicí obsahují pojištění elektrárny proti poškození 

povětrnostními vlivy apod. Je zapotřebí vytvářet rezervy na neočekávané výdaje jako 

náhrada porouchaného zařízení, neočekávaná potřeba lidských zdrojů atd. 
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Tabulka 14 vypočítává celkové náklady spojené s investicí. Celkové náklady 

za dobu provozu jsou 11 565 800 Kč.  

Tabulka 14 - Náklady investice FVE 

Pojištění  Rezerva 
Správce 
s licencí 

Pronájem 
Založení 

s.r.o. 
Úroky z 
úvěru 

Celkem Načítaně 

-16 -20 -18,0 -60,0 -212,0 -295,5 -621,5 -621,5 

-16 -21 -18,2 -61,5   -280,7 -397,4 -1018,8 

-17 -21 -18,4 -63,0   -264,9 -384,3 -1403,1 

-17 -22 -18,5 -64,6   -248,0 -370,2 -1773,3 

-18 -23 -18,7 -66,2   -230,0 -356,0 -2129,3 

-19 -23 -18,9 -67,9   -210,7 -1012,5 -3141,8 

-19 -24 -19,1 -69,6   -190,1 -1682,8 -4824,6 

-20 -25 -19,3 -71,3   -168,1 -1664,7 -6489,3 

-20 -25 -19,5 -73,1   -144,5 -1643,1 -8132,4 

-21 -26 -19,7 -74,9   -119,3 -1622,0 -9754,4 

-22 -27 -19,9 -76,8   -92,4 -238,1 -9992,5 

-22 -28 -20,1 -78,7   -63,6 -212,5 -10204,9 

-23 -29 -20,3 -80,7   -32,9 -185,9 -10390,8 

-23 -29 -20,5 -82,7   0,0 -155,2 -10546,0 

-24 -30 -20,7 -84,8   0,0 -159,5 -10705,4 

-25 -31 -20,9 -86,9   0,0 -163,8 -10869,2 

-26 -32 -21,1 -89,1   0,0 -168,2 -11037,4 

-26 -33 -21,3 -91,3   0,0 -171,6 -11209,0 

-27 -34 -21,5 -93,6   0,0 -176,1 -11385,1 

-28 -35 -21,7 -95,9   0,0 -180,7 -11565,8 

-429 -538 -396,34 -1 533 
 

-2340,8 -11565,8   
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Náklad na osobu vlastnící licenci je z důvodu nedostačující kvalifikace mé 

osoby v elektrotechnice. Tato osoba bude zajišťovat bezproblémový chod elektrárny 

a v případě problému či poruchy jej neprodleně opraví, aby nedocházelo ke zbytečným 

ztrátám. Jednou z největších poloţek nákladů po úrocích úvěru je pronájem za střechu.  

Náklady obsahují i poloţku zaloţení spol. s r.o. v hodnotě 212 000 Kč.  

 

Výnosy  

Výnosy vyjadřují celkovou produkci vyrobené elektřiny za rok násobené 

výkupní cenou. V dalších letech klesá výkonnost elektrárny. Ta je způsobena 

nedokonalostí, kterou odborníci a vědci zatím nedokázali eliminovat. Výkupní cena za 1 

kWh naproti tomu kaţdoročně stoupá díky zákonem stanovenému navýšení o míru 

inflace. Ve výpočtech níţe je počítáno se 3 % inflací. 
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V tabulce 15 jsou zobrazeny výnosy skládající se z ročního výkonu elektrárny 

v MW. Výkonnost elektrárny se vlivem přirozeného opotřebení sniţuje o několik 

desetin procenta za rok. Výrobci však garantují 80 % výkonnost za 20 let provozu. 

 

I přes klesající kaţdoroční výkonnost fotovoltaických panelů výnosy rostou. Je 

to způsobeno kaţdoročním navýšením výkupní ceny o 3 % (dle zákona se výkupní cena 

kaţdoročně navyšuje o míru inflace, v našem případě počítám se 3 %). Toto navýšení je 

větší neţli pokles výkonnosti FV.  

 

Tabulka 15 - Výnosy z FVE 

Rok 
Stárnutí 

technologie 

Výroba 
MWh 

Účinnost 
Inflační 

navýšení 

Výkupní 
cena za 1 

kWh 

Výnosy (v 
tis.) 

Výnosy 
načítaně 

1 0,8 % 61 100,0% 3% 12,25 744 744 

2 0,8 % 60 99,2% 3% 12,62 760 1504 

3 0,8 % 60 98,4% 3% 13,00 776 2280 

4 0,8 % 59 97,6% 3% 13,39 793 3073 

5 0,8 % 59 96,8% 3% 13,79 811 3884 

6 0,8 % 58 96,0% 3% 14,20 828 4712 

7 0,8 % 58 95,2% 3% 14,63 846 5558 

8 0,8 % 57 94,4% 3% 15,07 865 6423 

9 0,8 % 57 93,6% 3% 15,52 883 7306 

10 0,8 % 56 92,8% 3% 15,98 903 8209 

11 0,8 % 56 92,0% 3% 16,46 922 9131 

12 0,8 % 56 91,2% 3% 16,96 942 10073 

13 0,8 % 55 90,4% 3% 17,47 963 11036 

14 0,8 % 55 89,6% 3% 17,99 984 12020 

15 0,8 % 54 88,8% 3% 18,53 1005 13025 

16 0,8 % 54 88,0% 3% 19,09 1027 14052 

17 0,8 % 53 87,2% 3% 19,66 1049 15101 

18 0,8 % 53 86,4% 3% 20,25 1072 16173 

19 0,8 % 53 85,6% 3% 20,85 1096 17269 

20 0,8 % 52 84,8% 3% 21,48 1119 18388 

  ∑ 1126       18388   

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výnosy jednoho roku jsou součinem vyrobeného výkonu a výkupní ceny. 

Celkové výnosy jsou 18 388 000 Kč za dobu provozu 20 let.  

 



 

 

69 

 

Cash Flow 

Máme-li zpracovány náklady i výnosy, můţeme přistoupit k sestavení výkazu 

zisků a ztrát a následovaným výpočtem Cash Flow. 

Ve VZZ se náklady odečítají od výnosů. Výsledkem je výsledek hospodaření 

před zdaněním. Ten se v prvních pěti letech nedaní. Zdanění nepřichází ani v období 

šestého aţ desátého roku provozu z důvodu minusového výsledku hospodaření. 

Výsledek hospodaření je v tomto období minusový, protoţe velkou část nákladů tvoří 

odpisy. V tabulce Cash Flow přičteme k výsledku hospodaření po zdanění odpisy 

a získáme volné Cash Flow. V posledním kroku odečteme splátku úvěru a získáme 

volné Cash Flow, které je čistým peněţním příjmem. 

 

Tabulka 16 - Výkaz zisků a ztrát a Cash Flow 

Výkaz zisků a ztrát 
 

Cash Flow 

  
Rok Výnosy Náklady 

VH před 
zdaněním  

Sazba 
daně 

VH po 
zdanění 

Odpisy 
Volné 

CF 
Splátka 
úvěru 

Volné CF 
po 

splátkách 

CF 
načítané 

1 744 -621,5 122,5 
 

0 123 0 123 -214,0 -91,4 -91,4 

2 760 -397,4 362,6 
 

0 363 0 363 -228,8 133,9 42,4 

3 776 -384,3 391,7 
 

0 392 0 392 -244,5 147,2 189,6 

4 793 -370,2 422,8 
 

0 423 0 423 -261,4 161,4 351,0 

5 811 -356,0 455,0 
 

0 455 0 455 -279,4 175,6 526,6 

6 828 -1012,5 -184,5 
 

20% -185 673 488 -298,7 189,8 716,3 

7 846 -1682,8 -836,8 
 

20% -837 1 361 524 -319,3 204,9 921,2 

8 865 -1664,7 -799,7 
 

20% -800 1 361 561 -341,4 219,9 1141,1 

9 883 -1643,1 -760,1 
 

20% -760 1 361 601 -364,9 236,0 1377,1 

10 903 -1622,0 -719,0 
 

20% -719 1 361 642 -390,1 251,9 1629,0 

11 922 -238,1 683,9 
 

20% 547 0 547 -417,0 130,1 1759,1 

12 942 -212,5 729,5 
 

20% 584 0 584 -445,8 137,8 1897,0 

13 963 -185,9 777,1 
 

20% 622 0 622 -476,6 145,2 2042,1 

14 984 -155,2 828,8 
 

20% 663 0 663 0,0 663,0 2705,1 

15 1005 -159,5 845,5 
 

20% 676 0 676 0,0 676,4 3381,6 

16 1027 -163,8 863,2 
 

20% 691 0 691 0,0 690,6 4072,1 

17 1049 -168,2 880,8 
 

20% 705 0 705 0,0 704,7 4776,8 

18 1072 -171,6 900,4 
 

20% 720 0 720 0,0 720,3 5497,1 

19 1096 -176,1 919,9 
 

20% 736 0 736 0,0 735,9 6233,0 

20 1119 -180,7 938,3 
 

20% 751 0 751 0,0 750,7 6983,7 

∑ 18388 -11565,8 6822,2 
 

  5149 6117 11266 -4282 6984   
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

 

70 

 

Z tabulky Cash Flow (CF) je jasně vidět, ţe kaţdý rok je volné CF kladné. Niţší 

hodnoty jsou jen v prvním roce. To je zapříčiněno vyššími náklady na realizaci. 

 

 Grafické vyobrazení volného CF znázorňuje graf 2. Velký „schod“ na první 

pohled patrný je způsoben ukončením odepisování v desátém roce provozu a zbylými 3 

velkými splátkami bankovního úvěru.  

 

Grafické vyobrazení volného CF zobrazuje graf níţe. Volné CF v prvním roce je 

minusové. Příčinnou je jednorázový výdaj na zaloţení společnosti. Další roky jsou jiţ 

v plusových, stále rostoucích hodnotách.  

Graf 2 - CF investice FVE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba návratnosti investičního projektu 

Výpočet doby návratnosti (výsledkem je časový údaj v letech) je podíl celkových 

nákladů a průměrných ročních výnosů. 

CN – celkové náklady = 11 565 800 Kč 

Vr – Průměrné roční výnosy = 18 388 000/ 20 lety = 919 400 Kč/ rok 

 

Doba návratnosti je tedy 11 565 800 / 919 400 = 12,57 let. Celkové náklady 

projektu se se vrátí za dvanáct a půl roku provozu. 
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Čistá současná hodnota 

Vyjadřuje výnos získaný nad rámec našich očekávaných výnosů (7 % diskontní 

sazba). Vypočítáme ji podle vzorce (viz teoretická část): 

 

  

ČSH vyšla 2 821 000 Kč. Znamená to tedy, ţe investiční projekt je pro mne 

i investora přijatelný a zvyšuje hodnotu podniku (ČSH > 0).  

 

Vnitřní výnosové procento 

Je zaloţeno na principu čisté současné hodnoty (viz teorie). Je to výnosová míra, 

kdy se ČSH = 0, tj. podle vzorce: 
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Po dosazení do vzorce byla zjištěna ČSH minusová při diskontní sazbě 13 %.  

ČSH vyšla – 163 597 Kč. Nyní můţeme vypočítat vnitřní výnosové procento podle 

vzorce (viz teorie): 
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Skutečná výnosnost posuzované investice za předpokladu dosaţení 

predikovaných hodnot je 12,67 %.  

 

Index rentability 

Vyuţívá opět ke svému výpočtu čistou současnou hodnotu. Velikost současné 

hodnoty budoucích příjmů připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených 

na současnou hodnotu (viz teorie). 
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Tzn., ţe na 1 Kč investičních výdajů projekt přinese 1,52 Kč budoucí hodnoty. 

Výsledek je větší neţ jedna, tzn. projekt je výnosný a proto ho přijmeme. 

 

Pohled na investici 

Podíváme se na moţnost pohybu daně z příjmu.  

Optimistická varianta je provázena hladkým průběhem realizace, dodrţováním 

termínů, přívětivým počasím s maximální dobou svitu slunce bez výrazných 

povětrnostních vlivů. Ekonomický vývoj tohoto scénáře je provázen optimální 

schopností platit závazky. Pro ukázku mohu optimisticky předpokládat pokles daně 

ze zisku o 1 %. 

 

Daň z příjmu klesne o 1 %. Takţe Cash Flow se změní následovně. 

Současné CF je 6984 tis. Kč   Budoucí CF je 7067 tis. Kč 

Rozdíl 83 300 Kč. Dle tabulek výše se začne platit daň ze zisku začátkem 11. 

roku. Do té doby se výše daně můţe několikrát změnit. 

 

Pesimistický vývoj předurčuje negativní scénář realizace projektu provázaného 

nezdary v začátcích, špatnou komunikací mezi městskou částí a mou osobou a problémy 

s financováním, kdy banky nebudou ochotny poskytnout dostatečné zdroje.  

Největší negativum však můţe být udrţení stavu nevydávání kladných 

stanovisek k připojení FVE k distribuční síti. Tento stav můţe ohrozit celý projekt pro 

tento rok. 

K tomuto negativnímu scénáři patří i zvýšení daně ze zisku. Pro názornost daň 

zvýšíme o 1 %. Rozdílný výsledek volného CF ukazuje výpočet níţe. 

Daň z příjmu vzroste o 1 %. Takţe Cash Flow se změní následovně. 

Současné CF je 6984 tis. Kč   Budoucí CF je 6900 tis. Kč 

Rozdíl 83 700 Kč. O tuto hodnotu klesnou naše příjmy za celou dobu provozu. 
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Realistický vývoj nás bude provázet s menšími problémy, ale i pozitivy. Proto 

uvedu pro srovnání tabulku s výkyvy daně. Pojetí spočítaných výnosů, nákladů, CF 

apod. v této práci se dá povaţovat za reálnou. 

 

Tabulka 17 - Vliv změny daně z příjmu o 1 % 

CF + 1 % DPPO 6900,0 

CF souč. 6983,7 

CF - 1 % DPPO 7067,0 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zvýšení daně z příjmu je nevyzpytatelné. Jeho zvýšení o 1 % neznamená velký 

rozdíl. Zvýšení o více procent můţe znamenat znatelné výkyvy v čistém příjmu. 

 

Zisky plynoucí z investice pro mou osobu 

Investor zajišťuje finanční stránku celé investice. Nese všechna rizika spojená s 

investicí, ale i z nich plynoucí výnosy. Jeho investovaný podíl 30 % si tedy zajišťuje 90 

% podíl na zisku z celého projektu. Zbylých 10 % je odměna pro mne, autora 

podnikatelského záměru. 

Kaţdoroční 10 % podíl ze zisku po dobu 19 let (první rok je ztrátový) je dobrým 

finančním přilepšením. 

Své potenciální příjmy zde vyobrazuji graficky. Zisk má stejný průběh jako 

Cash Flow, avšak zmenšený o 9/10.  

Osa x jsou jednotlivé roky a osa y hodnoty v tisících. 

Graf 3 - Můj potenciální zisk z investice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí investičního záměru 

Tato varianta investice zpracovává záměr postavit FVE na střechách panelových 

domů. Tyto střechy jsou pronajaty od města za roční úplatu 60 000 Kč s kaţdoročním 

navyšováním. Zjistil jsem, ţe výhodnější forma financování neţ finanční leasing je 

bankovní úvěr od České spořitelny s úrokem 6,9 % p.a. i kdyţ podmínkou získání úvěru 

je mít status právnické osoby (náklad 212 000 Kč na zaloţení spol. s r.o.).  

Přes vysoké náklady (pojištění, nájem, zaloţení s.r.o., správce s licencí apod.) je 

doba návratnosti projektu 12,5 let. Finanční ukazatele vycházejících z peněţních toků 

dokázaly výhodnost investice. Např. výnosnost této je 12,5 %.  

Pro investora zůstává investice výhodná i přes můj 10 % podíl na zisku. 

 

5.3.5 Zpracování investičního plánu pro mou osobu a pro 

investora za nových podmínek 

Tento investiční plán je v mnoha případech totoţný s předchozím. Rozdíl však je 

ve výkupní ceně za 1 kWh. Ta má od nového roku poklesnout o 25 %. Výpočtem 

zjistím, zda-li se vyplatí tuto investici za nových podmínek realizovat. V tomto návrhu 

však předpokládám ještě jednu záleţitost a to pokles cen fotovoltaických technologií. 

Předpokládám tak z důvodu trendu sniţování cen těchto technologií vlivem stále 

narůstající poptávky a sílícím konkurenčním bojem. Cena instalované technologie proto 

klesá na hodnotu 4 900 000 Kč.  

Tuto variantu investičního záměru zpracovávám pro případ, kdy vlivem 

neočekávaných okolností se spuštění elektrárny posune aţ na rok 2011.  

Investiční plán je zaměřen na výstavbu FVE na střeše panelových domů Sváţná 

19-21 a Sváţná 26-32. Tyto domy, tedy i střechy, jak jiţ bylo uvedeno, jsou 

ve vlastnictví obce. Mezi mou osobou a městskou částí Brna – Novým Lískovcem 

vznikla ústní dohoda o moţnosti nájmu střechy ve výši necelé jedné koruny za 1 Wp, 

tzn. 60 000 Kč/ rok.  
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Úvěr od České spořitelny na investici do FVE můţe získat pouze právnická 

osoba. O zaloţení společnosti s ručením omezeným pojednává jedna z předcházejících 

kapitol. 

Díky poklesu technologie klesá potřeba i cizích zdrojů. Vlastní zdroje budou 

krýt investici ze 40 %. Tzn., vlastní zdroje = 1960 000 Kč. Tím pádem velikost cizích 

zdrojů (60 %) = 2 940 000 Kč. 

 

Financování projektu 

Financování zůstane stejné jako v předchozí kapitole. Výhodnost úvěru oproti 

leasingu se nemění. Proběhlo pouze sníţení cizího kapitálu na 2 940 000 Kč (pokles 

ceny FV technologií). 

Pro názornost uvádím tabulku s přehledem základních informací o úvěru. Výše 

úvěru je 2 940 000 Kč s úrokem 6,9 % p.a. Doba splatnosti je 13 let se stejným počtem 

splátek.  

 

Tabulka 18 - Základní informace o úvěru 

Výše úvěru 2 940 000 Kč 

Roční sazba 6,9 % 

Počet let splácení 13 

Počet splátek 13 

Anuita 349 800 Kč 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Nyní je potřeba spočítat výši anuity, ročního úmoru a úroku. Tyto hodnoty 

vyuţijeme při dalším zpracování nákladů a Cash Flow. V Tabulce 19 je vypočítána výše 

splátky pro celou dobu splácení (anuita). Doba splácení je 13 let. Počáteční stav úvěru 

(2 940 000 Kč) je 60 % celkové hodnoty FVE. Zbylých 40 % je hrazeno z vlastních 

zdrojů. Roční splátka úvěru činí 349 800 Kč. 

K výpočtu roční platby (anuity) je potřeba spočítat umořovatel. Tím pak 

vynásobíme počáteční stav úvěru. Výsledná hodnota je roční platba pro celou dobu 

splácení. Počáteční stav úvěru v kaţdém roce vynásobíme úrokem 6,9 % pro zjištění 

ročního úroku. Úmor je tedy odečtením ročního úroku od roční platby. 
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Tabulka 19 - Výpočet splátek úvěru 

rok 
poč. stav 

úvěru 
roční 

platba 
roční 
úrok 

roční úmor 
konečný 

stav 

1 2940 349,8 202,9 146,9 2793,1 

2 2793,1 349,8 192,7 157,1 2636,0 

3 2636,0 349,8 181,9 167,9 2468,1 

4 2468,1 349,8 170,3 179,5 2288,6 

5 2288,6 349,8 157,9 191,9 2096,8 

6 2096,8 349,8 144,7 205,1 1891,7 

7 1891,7 349,8 130,5 219,3 1672,4 

8 1672,4 349,8 115,4 234,4 1438,0 

9 1438,0 349,8 99,2 250,6 1187,5 

10 1187,5 349,8 81,9 267,8 919,6 

11 919,6 349,8 63,5 286,3 633,3 

12 633,3 349,8 43,7 306,1 327,2 

13 327,2 349,8 22,6 327,2 0,0 

celkem 23292,3 4547,2 1607,2 2940,0 X 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ekonomika projektu 

Rozpočet investice byl sestaven na základě nabídky firmy Diamatis s.r.o. 

Obsahuje pořizovací cenu FVE včetně vypracování projektu, uvedení do provozu, 

pojištění. Dále jsou v tabulce níţe uvedeny další náklady spojené s uvedením 

do provozu fotovoltaické elektrárny vč. Nájemného a jednorázové investice na zaloţení 

společnosti. Ekonomika projektu obsahuje posouzení předpokládaných výnosů 

a nákladů.  

 

Náklady  

Náklady spojené s investicí představuje tabulka nákladů. Tabulka 20 vypočítává 

celkové náklady spojené s investicí. Celkové náklady za dobu provozu jsou 9 614 200 

Kč. Náklady spojené s investicí obsahují pojištění elektrárny proti poškození 

povětrnostními a neočekávanými vlivy. Dále je zapotřebí tvořit rezervy na neočekávané 

výdaje jako náhrada porouchaného zařízení, neočekávaná potřeba lidských zdrojů atd. 

Celkové náklady jednoho roku jsou jednotlivé poloţky postupně načítané. Celkové 

náklady pak tvoří sumu celkových nákladů jednotlivých let 
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Tabulka 20 - Náklady investice FVE 

Rok  Odpisy Pojištění  Rezerva 
Správce 
s licencí 

Nájemné 
za 

střechu 

Založení 
s.r.o. 

Úroky z 
úvěru 

Celkem Načítaně 

1 0 -16 -20 -18,0 -60,0 -212,0 -202,9 -528,9 -528,9 

2 0 -16 -21 -18,2 -61,5   -192,7 -309,4 -838,3 

3 0 -17 -21 -18,4 -63,0   -181,9 -301,3 -1139,5 

4 0 -17 -22 -18,5 -64,6   -170,3 -292,5 -1432,0 

5 0 -18 -23 -18,7 -66,2   -157,9 -283,9 -1715,9 

6 -539 -19 -23 -18,9 -67,9   -144,7 -812,5 -2528,4 

7 -1 090 -19 -24 -19,1 -69,6   -130,5 -1352,2 -3880,6 

8 -1 090 -20 -25 -19,3 -71,3   -115,4 -1341,0 -5221,6 

9 -1 090 -20 -25 -19,5 -73,1   -99,2 -1326,8 -6548,4 

10 -1 090 -21 -26 -19,7 -74,9   -81,9 -1313,6 -7862,0 

11 0 -22 -27 -19,9 -76,8   -63,5 -209,1 -8071,1 

12 0 -22 -28 -20,1 -78,7   -43,7 -192,5 -8263,6 

13 0 -23 -29 -20,3 -80,7   -22,6 -175,6 -8439,2 

14 0 -23 -29 -20,5 -82,7   0,0 -155,2 -8594,4 

15 0 -24 -30 -20,7 -84,8   0,0 -159,5 -8753,8 

16 0 -25 -31 -20,9 -86,9   0,0 -163,8 -8917,6 

17 0 -26 -32 -21,1 -89,1   0,0 -168,2 -9085,8 

18 0 -26 -33 -21,3 -91,3   0,0 -171,6 -9257,4 

19 0 -27 -34 -21,5 -93,6   0,0 -176,1 -9433,5 

20 0 -28 -35 -21,7 -95,9   0,0 -180,7 -9614,2 

 
∑ -429 -538 -396,3 -1 533 

 
-1607,2 -9614,2   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Náklad na osobu vlastnící licenci je z důvodu nedostačující kvalifikace mé 

osoby v elektrotechnice. Tato osoba bude zajišťovat bezproblémový chod elektrárny 

a v případě problému či poruchy jej neprodleně uvede zpět do stavu chodu, aby 

nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Jednou z největších poloţek nákladů po úrocích je 

nájemné za střechu.  

Náklady obsahují i poloţku zaloţení spol. s r.o. v hodnotě 212 000 Kč 

nezbytnou pro získání půjčky. Tento náklad je pouze jednorázový  

 

Výnosy  

Výnosy vyjadřují celkovou produkci vyrobené elektřiny za rok, násobené 

výkupní cenou. V dalších letech výkonnost elektrárny klesá. Ta je způsobena 

opotřebováním technologie, kterou odborníci a vědci zatím nedokázali eliminovat nebo 

zmírnit. Výkupní cena za 1 kWh naproti tomu kaţdoročně stoupá díky zákonem 
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stanovenému navýšení o míru inflace. Ve výpočtech níţe je počítáno se 3 %. Cena 

vykupované elektřiny za 1 kWh je po snížení tedy 9,19 Kč. V tabulceTabulka 21 - 

Výnosy z FVE jsou zobrazeny výnosy skládající se z ročního výkonu elektrárny v MW. 

Výkonnost elektrárny se vlivem přirozeného opotřebení sniţuje o několik desetin 

procenta za rok. Výrobci však garantují 80 % výkonnost za 20 let provozu. 

I přes klesající kaţdoroční výkonnost fotovoltaických panelů výnosy rostou. Je 

to způsobeno kaţdoročním navýšením výkupní ceny o 3 % (dle zákona se výkupní cena 

kaţdoročně navyšuje o míru inflace, v našem případě počítám se 3 %). Toto navýšení je 

větší neţli pokles výkonnosti o 0,8 %.  

 

Tabulka 21 - Výnosy z FVE 

Rok 
Stárnutí 

technologie 

Výroba 
MWh 

Účinnost 
Inflační 

navýšení 

Výkupní 
cena za 1 

kWh 

Výnosy 
(v tis.) 

Výnosy 
načítaně 

1 0,8 % 61 100,00% 3% 9,19 557,9 557,9 

2 0,8 % 60 99,20% 3% 9,47 570,1 1128,0 

3 0,8 % 60 98,41% 3% 9,75 582,5 1710,5 

4 0,8 % 59 97,62% 3% 10,04 595,1 2305,6 

5 0,8 % 59 96,84% 3% 10,34 608,1 2913,7 

6 0,8 % 58 96,06% 3% 10,65 621,3 3535,0 

7 0,8 % 58 95,29% 3% 10,97 634,8 4169,9 

8 0,8 % 57 94,53% 3% 11,30 648,7 4818,5 

9 0,8 % 57 93,78% 3% 11,64 662,8 5481,3 

10 0,8 % 56 93,03% 3% 11,99 677,2 6158,5 

11 0,8 % 56 92,28% 3% 12,35 691,9 6850,4 

12 0,8 % 56 91,54% 3% 12,72 707,0 7557,4 

13 0,8 % 55 90,81% 3% 13,10 722,4 8279,8 

14 0,8 % 55 90,08% 3% 13,50 738,1 9017,9 

15 0,8 % 54 89,36% 3% 13,90 754,2 9772,1 

16 0,8 % 54 88,65% 3% 14,32 770,6 10542,6 

17 0,8 % 53 87,94% 3% 14,75 787,3 11330,0 

18 0,8 % 53 87,24% 3% 15,19 804,5 12134,4 

19 0,8 % 53 86,54% 3% 15,65 822,0 12956,4 

20 0,8 % 52 85,85% 3% 16,11 839,9 13796,2 

  ∑ 1126       13796   

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výnosy jednoho roku jsou součinem vyrobeného výkonu a výkupní ceny. 

Celkové výnosy jsou 13 796 000 Kč za dobu provozu 20 let.  
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Tok peněz z této investice je znázorněn v Tabulka 22. Je to souhrn výsledku 

hospodaření, odpisů a splátek úvěru. Výsledkem je čistý tok peněz. 

Ve VZZ se náklady odečítají od výnosů. Výsledkem je výsledek hospodaření 

před zdaněním. Ten se v prvních pěti letech podle zákona nedaní. Zdanění nepřichází 

ani v období šestého aţ desátého roku provozu z důvodu minusového výsledku 

hospodaření. Ten je minusový, protoţe velkou část nákladů tvoří odpisy. V tabulce 

Cash Flow přičteme k výsledku hospodaření po zdanění odpisy a získáme volné Cash 

Flow. V posledním kroku odečteme splátku úvěru a získáme volné Cash Flow, které je 

čistým peněţním příjmem. 

 

Tabulka 22 - Výkaz zisků a ztrát a Cash Flow 

   

Výkaz zisků a ztrát 
 

Cash Flow 

Rok Výnosy Náklady 
VH před 

zdaněním  
Sazba 
daně 

VH po 
zdanění 

Odpisy 
Volné 

CF 
Splátka 
úvěru 

Volné CF 
po 

splátkách 

CF 
načítané 

1 558 -529 29 
 

0 29 0 29 -147 -118 -118 

2 570 -309 261 
 

0 261 0 261 -157 104 -14 

3 582 -301 281 
 

0 281 0 281 -168 113 99 

4 595 -292 303 
 

0 303 0 303 -179 123 222 

5 608 -284 324 
 

0 324 0 324 -192 132 355 

6 621 -812 -191 
 

20% -191 539 348 -205 143 497 

7 635 -1352 -717 
 

20% -717 1090 373 -219 153 651 

8 649 -1341 -692 
 

20% -692 1090 398 -234 163 814 

9 663 -1327 -664 
 

20% -664 1090 426 -251 175 989 

10 677 -1314 -636 
 

20% -636 1090 454 -268 186 1175 

11 692 -209 483 
 

20% 386 0 386 -286 100 1275 

12 707 -193 514 
 

20% 412 0 412 -306 105 1381 

13 722 -176 547 
 

20% 437 0 437 -327 110 1491 

14 738 -155 583 
 

20% 466 0 466 0 466 1957 

15 754 -159 595 
 

20% 476 0 476 0 476 2433 

16 771 -164 607 
 

20% 485 0 485 0 485 2918 

17 787 -168 619 
 

20% 495 0 495 0 495 3414 

18 804 -172 633 
 

20% 506 0 506 0 506 3920 

19 822 -176 646 
 

20% 517 0 517 0 517 4437 

20 840 -181 659 
 

20% 527 0 527 0 527 4964 

∑ 13796 -9614 4182 
 

  3005 4899 7904 -2940 4964   
   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z tabulky Cash Flow (CF) je jasně vidět, ţe kaţdý rok je volné CF kladné. Niţší 

a minusové hodnoty jsou jen v prvním roce. To je zapříčiněno vyššími náklady 

na realizaci. 

 

Graf 4 vyobrazuje číselné hodnoty volného Cash Flow. Volné CF v prvním roce 

je minusové. To zapříčiňuje opět jednorázový větší výdaj na zaloţení společnosti. Další 

roky jsou jiţ v plusových a narůstajících hodnotách. Celková hodnota čistých příjmů je 

4 964 000 Kč. 

 

Graf 4 - CF investice FVE 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba návratnosti investičního projektu 

Výpočet doby návratnosti (výsledkem je časový údaj v letech) je podíl celkových 

nákladů a průměrných ročních výnosů. 

 CN – celkové náklady = 9 614 200 Kč 

Vr – Průměrné roční výnosy = 13 796 000/ 20 lety = 686 300 Kč/ rok 

 

Doba návratnosti je tedy 9 614 200 / 686 300 = 14 let. Celkové náklady 

na invetici se vrátí právě za těchto 14 let.  
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Čistá současná hodnota 

Vyjadřuje výnos získaný nad rámec našich očekávaných výnosů (7 % diskontní 

sazba). Vypočítáme ji podle vzorce (viz teoretická část): 

 

  

 

ČSH vyšla 1 980 000 Kč. Znamená to tedy, ţe investiční projekt je pro mne 

i investora přijatelný a zvyšuje hodnotu podniku (ČSH > 0).  

 

Vnitřní výnosové procento 

Je zaloţeno na principu čisté současné hodnoty (viz teorie). Je to výnosová míra, 

kdy se ČSH = 0, tj. podle vzorce: 
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Po dosazení do vzorce byla zjištěna ČSH minusová při diskontní sazbě 12 %.  

ČSH vyšla – 126 300 Kč. Nyní můţeme vypočítat vnitřní výnosové procento podle 

vzorce (viz teorie): 
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Skutečná výnosnost posuzované investice za předpokladu dosaţení 

predikovaných hodnot je 11,7 %. Účel VVP je zjistit skutečnou míru výnosu. Ta by 

měla být vyšší neţ poţadovaná skutečnost. Výsledek 11,7 % je důkazem, ţe skutečná 

míra výnosu přesahuje poţadovanou o necelých 5 %.  
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Index rentability 

Vyuţívá pro svůj výpočet opět čistou současnou hodnotu. Velikost současné 

hodnoty budoucích příjmů připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených 

na současnou hodnotu (viz teorie). 
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Tzn., ţe na 1 Kč investičních výdajů projekt přinese 1,4 Kč budoucí hodnoty. 

Hodnota je vyšší neţ jedna a proto je moţné tuto investici přijmout. 

 

Pohled na investici 

Nyní se podíváme na investici ze tří hledisek.  

Optimistická varianta je provázena hladkým průběhem realizace, dodrţováním 

termínů, přívětivým počasím s maximální dobou svitu slunce bez výrazných 

povětrnostních vlivů a krupobití apod. Ekonomický vývoj tohoto scénáře je provázen 

optimální schopností platit závazky.  

Pozitivní vliv bude mít ještě větší sníţení ceny FV technologie, niţší sníţení 

výkupní ceny za 1 kWh (méně neţ o 25 %. Např. pouze o 15 – 20 %) a menší úrok p.a. 

bankovního úvěru. Tyto varianty nebo alespoň jejich části mohou nastat. Samozřejmě 

budou v náš prospěch. 

 

Pesimistický vývoj předurčuje negativní scénář realizace projektu provázaného 

nezdary v začátcích, špatnou komunikací mezi městskou částí a mou osobou a problémy 

s financováním, kdy banky nebudou ochotny poskytnout dostatečné zdroje.  

Největší negativum však můţe být udrţení stavu nevydávání kladných 

stanovisek k připojení FVE k distribuční síti. Tento stav můţe ohrozit celý projekt pro 

tento rok. 

Negativním vlivem můţe být stagnace současných cen FV technologií nebo 

jejich zdraţení. Nákup technologie za cenu v předchozích dvou variantách (6 117 000 
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Kč) můţe výrazně ovlivnit celou investici z pohledu doby návratnosti a velikostí čistých 

peněţních příjmů.  

 

Realistický vývoj nás bude provázet s menšími problémy, ale i pozitivy 

s investicí spjatou. Tento pohled odráţí výsledky kalkulované v tomto investičním 

návrhu. Mohou nastat však menší problémy. Ty by však neměly ohrozit investici. 

 

Zisky plynoucí z investice pro mou osobu 

Investor zajišťuje finanční stránku celé investice. Nese všechna rizika, ale 

i z nich plynoucí výnosy. Jeho investovaným podílem 40 % si zajišťuje 90 % podíl 

na zisku celého projektu. Zbylých 10 % je odměna pro mne, autora podnikatelského 

záměru, po celých 20 let provozu. 

Kaţdoroční 10 % podíl ze zisku po dobu 19 let (první rok je ztrátový) je dobrým 

finančním přilepšením. 

Své potenciální příjmy zde vyobrazuji graficky. Zisk má stejný průběh jako čisté 

Cash Flow, avšak představuje jeho zlomek (10 %).  

Osa x jsou jednotlivé roky a osa y hodnoty v tisících. 

 

Graf 5 - Potenciální zisk pro mou osobu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Shrnutí investičního záměru 

Tato varianta investice zpracovává záměr postavit FVE na střechách panelových 

domů. Tyto střechy jsou pronajaty od města za roční úplatu 60 000 Kč s kaţdoročním 

navyšováním o 2,5 %. Odlišnost od ostatních variant je ve výkupní ceně elektrické 

energie (ta je sníţena o 25 % oproti současnosti) a v poklesu cen fotovoltaických 

technologií.  

Opět jsme pouţili financování bankovním úvěrem České spořitelny s úrokovou 

sazbou 6,9 % p.a. I kdyţ podmínkou získání úvěru je status právnické osoby (náklad 

212 000 Kč na zaloţení spol. s r.o.), přesto se vyplatí investici provést. Díky vysokým 

nákladům (pojištění, nájem, zaloţení s.r.o., správce s licencí apod.) a sníţením výkupní 

ceny je doba návratnosti projektu 14 let. Finanční ukazatele vycházejících z peněţních 

toků dokázaly výhodnost investice. Výnosnost této je kolem 11,7 %.  

 

5.3.6 Porovnání a shrnutí investičních variant 

Celkem jsem vytvořil 3 varianty investice do fotovoltaické elektrárny.  

1. Investice města – Zahrnuje výstavbu FVE placenou ze 30 % vlastními 

zdroji, odpadá větší část nákladů za nájem, správce s licencí a na zaloţení 

společnosti. Tato investice má největší čistý peněţní tok. 

2. Investice investora – Investor se podílí na investici 30 % podílem, zbylá 

část je bankovní úvěr. Investice skýtá velké náklady v podobě nájemného, 

správce s licencí apod. I přes to má investice 12,57 % výnosnost.  

3. Investice investora za nových podmínek – je za stejných podmínek jako 

předchozí varianta. Změny se týkají sníţené výkupní ceny elektřiny o 25 

% a sníţení pořizovací ceny FV technologie. Podíl vlastních zdrojů v této 

variantě je 40 %.  

 

Porovnání jednotlivých investic jsem provedl z pohledu čistého peněţního toku 

a výnosnosti pro mne.  
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1. Investice města. Volné Cash Flow činí sumu za 20 let provozu 9 275 000 

Kč. Provize pro mou osobu za zpracování investičního projektu činí 

50 000 Kč jednorázově.  

2. Investice investora – Volné Cash Flow za celou dobu ţivotnosti FVE činí 

6 984 000 Kč. Zisk pro mne činí 10 % z čistých příjmů. Za celou dobu 

ţivotnosti se příjem pohybuje od 14 000 Kč v prvních letech aţ po 75 000 

Kč v letech posledních. 

3. Investice investora za nových podmínek – Čistý tok peněz se sice sníţí 

na 4 964 000 Kč za celou dobu provozu (20 let), ale výnosnost investice 

(11,7 %) stále trvá. Můj zisk si nárokuji opět 10 % podílem z čistého 

příjmu. Tj. rozmezí 10 000 Kč – 52 000 Kč v celém období. 

 

Z tohoto resumé vyplývá, ţe pro mne i investora je nejvýhodnější varianta č. 2. 

V první variantě dosáhneme odměny pouze 50 000 Kč, ve třetí variantě je díky poklesu 

výkupní ceny zisk 496 400 Kč (10 % hodnota čistého celkového Cash Flow), kdeţto 

ve druhé variantě investičního záměru je zisk 698 400 Kč (součet 10 % podílů z čistého 

peněţního toku).  
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6 Závěr 

Tématem této diplomové práce je podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných 

zdrojů, konkrétně výstavba fotovoltaické elektrárny na střechách panelových domů 

v Brně, Novém Lískovci. Letošní rok 2010 je poslední, kdy výkupní cena vyrobené 

elektřiny je poměrně vysoká. Výkupní cena v příštím roce 2011 klesne z 12,25 Kč 

za 1 kWh o celých 25 %.  

Mým záměrem tedy bylo vyuţít této poslední příleţitosti pro realizaci výhodné 

a téměř bezrizikové investice. Porovnával jsem proto 3 varianty investic. První byla 

investice města, druhá investice investora a třetí opět investora, ale za jiţ nových 

podmínek, se sníţenou výkupní cenou vyrobené elektřiny.  

 

U druhé a třetí investiční varianty jsem oslovil investora z důvodu chybějících 

potřebných vlastních finančních zdrojů. Ten tím pádem na sebe přebírá veškeré riziko 

s investicí spjatou. Proto i jeho podíl na zisku tvoří větší část, 90 %. Zbylých 10 % je 

odměna za moji kompletní teoretickou realizaci připravenou k praktickému vyuţití.  

 

Hodnotil jsem všechny 3 variantní návrhy metodami vycházejícími z peněţního 

toku. Pouţil jsem čistou současnou hodnotu, index rentability a metodu vnitřního 

výnosového procenta.  

Všechny 3 potenciální investice vyšly s kladnými výsledky. Nejvýnosnější investice je 

první, tzn. investice města. Je to zapříčiněno velmi malými náklady. Nejvýnosnější není 

ale pro moji osobu, protoţe výnos z ní je pouze 50 000 Kč. U zbylých dvou variant 

proběhlo rozhodnutí o nejvyšší výnosnosti porovnáním ročních čistých peněţních toků 

Cash Flow. Součet 10 % podílu na zisku jednotlivých let druhé varianty (698 400 Kč) je 

v porovnání s poslední variantou (496 400 Kč) vyšší o 202 000 Kč.  

Zvolil jsem proto druhou variantu s celkovým ziskem za 20 let 698 400 Kč pro moji 

osobu jako nejlepší. Tato investiční varianta je však závislá na realizačním čase. Proto, 

abych dosáhl požadovaných výsledků je nutné celou realizaci stihnout do konce roku 

2010! V jiném případě budu realizaci společně s investorem provádět za nových 

podmínek.  
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Seznam zkratek 

CF – Cash Flow 

ČR – Česká Republika 

ČSH – čistá současná hodnota 

ČVL – čistá výhoda leasingu 

DPPO – daň z příjmu právnických osob 

ERÚ – Energetický regulační úřad 

ES – elektrizační soustava 

FV – fotovoltaický(á) 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

Kč – Koruna česká 

kWh – kilo watt hodina 

kWhp – kilo watt hodina peak (špičkový výkon) 

MWh – Mega watt hodina 

OZE – Obnovitelné zdroje energie 

RB – Raiffeisenbank (Leasing) 

s r.o. – společnost s ručením omezeným 

VTE – větrná elektrárna 

VVP – vnitřní výnosové procento 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Metoda diskontovaných výdajů 

- Metoda diskontovaných výdajů – výpočet. 

 Kvantifikace výdajů spojených s leasingem 

 

rok 

daň. 
Uznatelná 

leas. 
Splátka 

daň. Úspora 
výdaje na 

leasing 

1 857,8 171,6 1787,3 

2 857,8 171,6 563,9 

3 857,8 171,6 563,9 

4 857,8 171,6 563,9 

5 857,8 171,6 563,9 

6 857,8 171,6 563,9 

7 857,8 171,6 563,9 

8 857,8 171,6 563,9 

9 857,8 171,6 563,9 

10 857,8 171,6 563,9 

celkem 8577,8 1715,6 6862,2 

 

 Splátkový plán úvěru 

 

rok 
poč. stav 

úvěru 
roční 

platba 
roční 
úrok 

roční úmor 
konečný 

stav 

1 4282 509,4 295,5 214,0 4068,0 

2 4068,0 509,4 280,7 228,8 3839,3 

3 3839,3 509,4 264,9 244,5 3594,7 

4 3594,7 509,4 248,0 261,4 3333,3 

5 3333,3 509,4 230,0 279,4 3053,9 

6 3053,9 509,4 210,7 298,7 2755,1 

7 2755,1 509,4 190,1 319,3 2435,8 

8 2435,8 509,4 168,1 341,4 2094,4 

9 2094,4 509,4 144,5 364,9 1729,5 

10 1729,5 509,4 119,3 390,1 1339,4 

11 1339,4 509,4 92,4 417,0 922,4 

12 922,4 509,4 63,6 445,8 476,6 

13 476,6 509,4 32,9 476,6 0,0 

celkem 33924,4 6622,8 2340,8 4282,0 X 
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 Kvantifikace výdajů spojených s úvěrovým financováním 

 

rok 
roční 

platba 
úrok odpisy 

celkové 
snížení 

daň. 
Základu 

daň. 
úspora 

výdaje 
spojené s 
úvěrem 

1 509,4 295,5   295,5 59,1 450,4 

2 509,4 280,7   280,7 56,1 453,3 

3 509,4 264,9   264,9 53,0 456,5 

4 509,4 248,0   248,0 49,6 459,8 

5 509,4 230,0   230,0 46,0 463,4 

6 509,4 210,7 673 883,7 176,7 332,7 

7 509,4 190,1 1361 1551,1 310,2 199,2 

8 509,4 168,1 1361 1529,1 305,8 203,6 

9 509,4 144,5 1361 1505,5 301,1 208,3 

10 509,4 119,3 1361 1480,3 296,1 213,4 

11 509,4 92,4   92,4 18,5 491,0 

12 509,4 63,6   63,6 12,7 496,7 

13 509,4 32,9   32,9 6,6 502,9 

celkem 6622,782 2340,7822 6117 8457,782 1691,556 4931,226 
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Příloha 2 - Rozmístění technologie na střeše panelových domů Svážná 19 – 21 
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Příloha 3 - Rozmístění technologie na střechách panelových domůSvážné 26 - 32 

 


