
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ REALIZACÍ
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY DRÁSOV

RENEWABLE RESOURCES UTILISATION BY EXECUTION OF THE PHOTOVOLTAIC
POWER PLANT DRÁSOV

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. TOMÁŠ NOVOTNÝ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JIŘÍ KŘÍŽ, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2009







Abstrakt

Tato diplomová práce pojednává o využívání obnovitelných zdrojů energií, konkrétně o 

fotovoltaických elektrárnách. Jsou schopné nejen přispívat k regeneraci životního 

prostředí a tvorbě elektřiny, ale také navíc k tvorbě ekonomického zisku pro investora. 

V kapitolách jsou popsány okolní faktory, které na projekt působí, současný stav, ve 

kterém se realizace projektu nachází, teorie principu fotovoltaických článků a systémů, 

CCTV kamerových systémů, nezbytných pro zabezpečení objektu elektrárny.

Abstract

This master’s thesis discuss the renewable energy source utilisation, to be more precise 

it describes the Photovoltaic Power Plants. These sources are not only capable of 

contributing to the regeneration of the environment and to the electricity production, but 

they are also capable of generating the investor’s economic profit. The individual 

chapters describe the external factors affecting the project, present condition of the 

project’s realization, the theory of photovoltaic cells and systems, CCTV camera 

systems, which are necessary for the  power plant security.
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Úvod 

V dnešní době je jednoznačně aktuálním tématem ekologie a ochrana životního 

prostředí. Každý z nás se setkává či sám dodržuje některé postupy, aby napomohl 

regeneraci životního prostředí, které bylo v průběhu 20. století po celém světě závažně 

poničeno. Faktorů, které na to měly vliv je a bylo obrovské množství. Jedná se o 

celosvětový rozvoj dopravy, průmyslu, těžbu nerostných surovin, kácení lesů a pralesů, 

neekologické praktiky firem, apod. 

Co ale musíme brát v potaz momentálně je, jak se z této situace chceme dostat. Příroda 

má schopnost regenerace, ale i své meze. Proto jí musíme pomoci. To už si naštěstí 

uvědomilo dost lidí, a proto se v tomto směru začalo něco podnikat. 

Využití obnovitelných zdrojů energie je jednou z možností, jak v nemalé míře přispět 

právě na obnovu životního prostředí. Ať již se jedná o jakýkoliv obnovitelný zdroj, 

jeho největší předností je samozřejmě ušetřené množství CO2. Dále například nevzniká 

žádný odpad, jako při jaderné výrobě, apod. 

Nevýhodou obnovitelných zdrojů při výrobě energie je fakt, že náklady na realizaci

elektráren jsou velmi vysoké. Nejvyšší jsou při pořízení fotovoltaické elektrárny, ale 

zase není potřeba velmi nákladné údržby (vodní zdroj), či velmi rozsáhlých či odlehlých 

pozemků. (vyžití biomasy a větrný zdroj).  

Z důvodu alarmující ekologické situace, byly provedeny takové kroky, aby byli lidé 

motivováni při výstavbách a realizacích elektráren využívajících obnovitelných zdrojů. 

A pokud se zamyslíme, jak nejlépe motivovat člověka ekonomicky smýšlejícího, ihned 

nás napadne, že možností výdělku, ekonomického zisku. 

V mnoha zemích po celém světe tedy zavládla obrovská horečka výstaveb právě 

„zelených“ elektráren. To vše bylo hlavně dáno vládní podporou výkupu, garancí 

výkupu či cenami, apod. I dříve se tyto elektrárny stavěly, ale většinou ne za 

soukromými účely. Například velký rozvoj fotovoltaických (FV) elektráren bylo možné 
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pozorovat v minulých letech v Německu. Nyní je již, díky postupnému snižování 

výkupních cen, trend výstaveb razantně nižší. Podobný trend se očekává v nejbližších 

letech i u nás v ČR. 

Obecně se dá říci, že tento ekonomický popud je velmi zdařilý a všem stranám ku 

prospěchu. Energie není nikdy dost a každý podnikatel chce z vložených investic co 

nejlepší výsledek, což když vezmeme v potaz například FV elektrárny, tak rozhodně 

výnosnost z investice je velmi motivující.

V případě realizace výrobny elektřiny musíme také přemýšlet o jejím zabezpečení. Jak 

již bylo výše zmíněno, investice jsou značně vysoké, tudíž ji musíme patřičně 

zabezpečit.
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1 Cíl práce

Primárním cílem této práce je nastínit problematiku výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, uvést důvody pro realizaci elektráren a nastínit jejich největší 

úskalí. V naší republice je tento obor ještě přece jenom relativně mladý, ale i tak se už o 

FV a ostatních elektrárnách napsalo mnoho odborných článků a prací, které vyzdvihují 

přednosti a klady těchto „zelených“ výroben. 

Hlavní investoři společnosti ANICOM TRADE se po předběžné kalkulaci, která je 

uvedena dále v práci, rozhodli také investovat finanční prostředky na realizaci 

fotovoltaické elektrárny, která se bude nacházet severně od městyse Drásov. Společnost 

má v plánu provozovat i další FV parky v jiných lokalitách, avšak až po realizaci tohoto 

projektu a zajištění dalších vhodných pozemků. Cílem je rovněž poukázat na fakt, že 

investiční rozhodování v tomto segmentu je relativně jednoduché. V České republice 

je legislativně zajištěn výkup celé produkce výrobny smluvně, s garancí doby výkupu a 

valorizací ceny, která je daná při podpisu smlouvy. Díky tomu je u FV elektráren 

problém jen s úvěrem, bez kterého se v podstatě u větších elektráren investor neobejde, 

jelikož celkovou výší investice nepokryje z vlastních zdrojů.  

Další cílem této práce je osvětlit fungování fotovoltaického jevu, princip fungování 

FV článků a panelů. Tomuto problému je věnovaná kapitola fotovoltaika v teoretické 

části práce. V teoretické části je uvedena i teorie zabezpečení elektrárny. 

Návrh zabezpečení, včetně jednotlivých položek a celkové kalkulace je částí práce, 

respektive návrhu řešení. Jde o velmi důležitou problematiku, kterou nelze u takto 

finančně náročného projektu zanedbat. Proto je zabezpečovací technice věnována 

samostatná kapitola jak v teorii, tak i v návrhu řešení, jak jsem již zmínil výše.

Jako neméně důležitý cíl práce by se také dalo považovat seznámení se s legislativou 

v ČR. Zákony a vyhlášky, o kterých bude pojednáváno dále v práci, mají velmi zásadní 

vliv na tento obor podnikání, respektive kdyby tyto nepodporovali obnovitelné zdroje, 

nebyl by ze stran podnikatelů žádný, nebo minimální důvod investovat takto vysoké 
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finanční prostředky do těchto technologií. Této problematice je věnována analýza 

SLEPTE, ve které jsou rozebírány jak sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické i ekologické faktory takového projektu. 

Na závěr práce bych rád uvedl hodnocení jednotlivých kapitol, jak byly splněny cíle 

práce a jakým způsobem se společnost ANICOM TRADE a.s. bude dále rozhodovat o 

výběru CCTV systému. 
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2 Analýza současného stavu

2.1 Údaje o výrobci

Obchodní jméno, sídlo, IČ:

ANICOM TRADE a.s.

Palackého třída 163a, Brno  612 00

IČ: 277 459 53

E-mail: novotnyVUT@seznam.cz

Předmět podnikání:

 Pronájem nemovitostí

 Výstavba a provozování FVE

2.2 Historie a současnost firmy

Firma ANICOM TRADE a.s. byla založena v srpnu 2007 za účelem pronájmu, 

údržby a správy více nemovitostí pro několik společností působících především 

v jihomoravském kraji. Jako další činnost si firma plánuje přidružit výstavbu a 

provozování elektráren využívající obnovitelné zdroje energie, proto vedení 

společnosti jedná a spolupracuje s podobnými subjekty. Pro svůj záměr firma získala 

vhodné pozemky a podporu místního zastupitelstva. Stěžejním a zároveň prvním 

projektem firmy v této oblasti je výstavba fotovoltaické elektrárny v katastru obce 

Drásov, která se nachází 20 km severozápadně od Brna. Lokalita se nachází severně od 

obce kolem odbočky z hlavní cesty vedoucí do obce Všechovice. Jedná se o ideálně 

umístěné pozemky v mírně jižních svazích. Na takto orientovaných místech dosahuje 

elektrárna nejlepší účinnosti. Stanovisko obce pro tento projekt je kladné, lokalita 

bude zařazena do územního plánu jako podnikatelská zóna pro výrobu energie z 

obnovitelných zdrojů. Připojení celého výkonu do distribuční soustavy u plánované 

elektrárny je projednáno s vlastníkem distribuční soustavy s E.ON Distribuce a.s. Studie 

připojitelnosti je právě v přípravě odborným subjektem. V první fázi výstavby v roce 
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2009 je projektována výstavba elektrárny o výkonu 1,5 MWp. V druhé fázi je 

plánováno zvýšit výkon na 3 MWp. Další projekty budou navazovat po zajištění dalších 

vhodných pozemků. Celkový plán do roku 2012 je provozovat několik solárních parků 

o celkovém výkonu 10 až 15 MWp. Vize firmy produkovat ekologickou energii ze 

slunce a zároveň zabezpečit reálnou návratnost investice se naplňuje.

2.3 SWOT analýza

„SWOT analýza je vysoce efektivní a jednoduchou pomůckou pro zjištění 

skutečného stavu, potřebných změn, případných rizik a nezbytných kroků pro 

přeměnu slabých stránek do silných a eliminaci rizik. Představuje komplexní metodu 

kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek definovaného tématu. 

Vzhledem k tomu, že v sobě zahrnuje postupy technik strategické analýzy, bývá 

součástí všech důležitých strategických dokumentů.“1

SWOT analýza odráží situaci jak z pohledu firmy, tak také z pohledu realizovaného 

projektu.

Silné stránky - STRENGHTS Slabé stránky - WEAKNESSES
 Finanční stabilita společnosti  V ČR nová technologie
 Osvědčené know-how od 

konkurence
 Omezené možnosti výstaveb 

FVE
 Zkušenosti členů dozorčí rady 

s řízení společností a realizací 
projektů

 Obrovské časové rozložení 
projektů

Příležitosti - OPPORTUNITIES Hrozby - THREATS
 Relativně nové odvětví  Nedostatečná zkušenost 

investora s novou technologií Rozvíjející se trh
 Podpora v zákoně č. 180/2005 

Sb, zaručujícím ceny a 
povinnost výkupu energie po 
dobu 20-ti let (15+5)

 Krátká zkušenost v podnikání v 
tomto oboru

 Kurzovní ztráty při nákupu 
panelů

 Vztahy investora s bankovními 
ústavy  Problémy se ZPF

                                               
1 Zdroj: KVIC [online]. 2009 [cit. 2009-02-22]. Dostupný z WWW: 
<www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2097>.
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Na základě SWOT analýzy firma volí následující postup – využití silných stránek a 

příležitostí, eliminaci ohrožení a posílení slabých stránek.

Prostřednictvím dostupných materiálů se firma co nejvíce seznámí s touto novou 

technologií. Na základě výběrových řízení vybere kvalitní firmy v tomto oboru, které 

provedou jednak realizaci částí projektu, zároveň poskytnou veškeré potřebné 

informace ohledně provozu a údržby, předají praktické zkušenosti a dovednosti v této 

oblasti. Tímto firma eliminuje podstatnou část slabých stránek a ohrožení.

Promptní realizací firma využije nově se formujícího trhu a státní podpory tohoto 

podnikání. Tomu napomohou i dosavadní podnikatelské zkušenosti a stabilní 

ekonomická situace firmy. Na základě zákona č. 180/2005 Sb. firma spolehlivě vyřeší 

největší úskalí podnikání – poptávku / odbyt po celou dobu životnosti zařízení.
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2.4 Lokalita realizace

V současnosti je pro instalaci fotovoltaické elektrárny zajištěn pronájem potřebných 

pozemků od jejich majitelů. Jedná se o pozemky v k.ú. Drásov p.č. 1497 o výměře 

120.925 m2 , p.č. 1500 o výměře 22.037 m2, p.č. 1504 o výměře 29.247 m2, p.č. 1505 o 

výměře 17.966 m2, p.č. 1592 o výměře 57.804 m2, celkem tedy pozemky o rozloze 

247.979 m2.

Obrázek č. 1: Vymezení vytýčených pozemků (zdroj: www.mapy.cz)

Tyto pozemky jsou snadno přístupné po silnici II. třídy, k níž jsou dotčené parcely 

přilehlé. Pozemky mají vhodnou expozici z pohledu jejich slunečního svitu a i jejich 

vzdálenost od existující rozvodné sítě E.ON je relativně příznivá, neboť se nachází 

u městyse Drásov, což činí vzdálenost do jednoho kilometru přímo k bodu připojení. 

Připojení tohoto výrobního zdroje bude potvrzeno Studií připojitelnosti, která jak již 

bylo zmíněno výše, je ve stádiu rozpracování soukromým odborným subjektem. Celá 
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oblast, ve které se pozemky nacházejí, je na základě dlouhodobých sledování 

klimatických podmínek, prováděných hydro-meteorologickým ústavem, označována za 

oblast s vhodnou dobou slunečního svitu.

Zastupitelstvo městyse Drásov odsouhlasilo žádost podanou společností ANICOM 

TRADE a.s., co by investora a zařadila do změny Územního plánu obce výstavbu 

solární elektrárny.

2.5 Majetkoprávní vztahy související s projektem

Konečným vlastníkem a provozovatelem zamýšlené FV elektrárny bude společnost 

ANICOM TRADE a.s. Výstavba elektrárny by měla být realizována na pozemcích, 

které má firma v pronájmu od Ing. Petra Hudce a MVDr. Dušana Novotného, není 

tedy nutný odkup a investice do vlastnictví těchto nemovitostí. Výstavba fotovoltaické 

elektrárny bude financována ze 70% cizích zdrojů a z 30% vlastního kapitálu. To ovšem 

zatím není pevně dáno s je předmětem kontinuálních jednání představitelů společnosti 

ANICOM TRADE se zástupci různých bankovních ústavů, aby bylo možné vyjednat co 

nejvýhodnější podmínky pro úvěr, popřípadě leasing, který rovněž připadá v úvahu. 

(jedná se o technologii). 
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2.6 Analýza prostředí SLEPTE 

Tato analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu obecného okolí společnosti, 

ale také pro analýzu změn okolí. Podle těchto faktorů můžeme vyhodnotit případné 

změny, které budou působit na náš projekt či firmu. Faktory dělíme podle jednotlivých 

písmenek v názvu analýzy:

 Sociální

 Legislativní

 Ekonomické 

 Politické

 Technologické

 Ekologické

2.6.1 Sociální faktory

Přínos fotovoltaické elektrárny není po sociální stránce na první pohled příliš vysoký. 

Pro obec či město nacházející se v blízkosti elektrárny, v našem případě městys Drásov, 

nabízí pouze dvě až tři stála pracovní místa, což nebude pro obec v rozhodování o 

souhlasu pro FVE nejspíše rozhodujícím faktorem. O mnoho důležitější je pro obec 

fakt, že díky FVE v jejím katastrálním území, získá na prestiži. Do elektrárny se mohou 

pořádat exkurze jak pro školy a vzdělávací zařízení, tak pro další obce, které se o 

výstavbě obdobného projektu rozhodují ve svém k.ú. Obec se také muže zařadit do 

různých ekologický programů, jelikož elektrárna o výkonu 3MWp uspoří ročně 2400t

CO2. A to je již velmi významný příspěvek. 
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2.6.2 Legislativní faktory

Zákon č. 180/2005 Sb.32

Z právního hlediska jsou pro nás nejdůležitější zákony týkající se podpory výroby el. 

energie z obnovitelných zdrojů. Základem může být považován zákon č. 180/2005 

Sb.32. Zde je upraven způsob podpory výroby el. energie z obnovitelných zdrojů a 

také povinnosti fyzických a právnických osob, které s tímto souvisejí. Účelem zákona je 

v zájmu ochrany životního prostředí a ochrany klimatu:

 Zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních 

energetických zdrojů

 Podpořit využití obnovitelných zdrojů energie

 Přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti

 Vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 

8% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 

2010. Momentální stav je cca 4% podílu ekologické el. na hrubé spotřebě. 

Dle tohoto zákona jsou podporovány dva rozdílné druhy podpory výroby el. energie 

z obnovitelných zdrojů. 

Výkupní ceny

Díky ustanovením v zákonu je zaručen odbyt a cena, pokud i my jakož to výrobce 

elektřiny dodržíme zákonem stanovené povinnosti a náležitosti. V zákoně je jasně dáno, 

že „provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové 

soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na 

kterou se vztahuje podpora, a uzavřít smlouvu o dodávce, pokud výrobce elektřinu 

z obnovitelných zdrojů nabídl, za podmínek podle § 5 a za ceny podle § 6“2. Díky 

tomuto zákonu je takový zájem o výstavbu elektráren z obnovitelných zdrojů, jelikož 

                                               
2 Sagit : Zákon č.180/2005 Sb.32 [online]. 2005 [cit. 2009-02-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb05180&cd=76&typ=r>
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v mále kterém oboru je smluvně zavázán odběratel k odběru veškerého vyrobeného 

produktu a to dokonce i za smluvně danou cenu.

Zelené bonusy

Rozdíl oproti pevným cenám je v tom, že si prodejce hledá odběratele sám, cena mezi 

nimi je stanovena smluvně, ale nemá garantovaný odběr veškeré vyrobené elektřiny. 

Stanovisko ERÚ (energetický regulační úřad) zní následovně: „Hlavní výhodou 

systému zelených bonusů je možnost výrobce přímo ovlivnit výši výnosů za vyrobenou 

elektřinu a dosáhnout tak vyššího výnosu, než v případě režimu výkupních cen. K tržní 

ceně elektřiny je výrobci vyplacen zelený bonus, který je pevně určen energetickým 

regulačním úřadem. Nevýhodou systému zelených bonusů je určitá míra nejistoty, 

neboť výrobce nemá zaručen 100% odbyt vyrobené elektřiny na trhu, jako je tomu 

v režimu výkupních cen. Výrobce si musí v režimu zelených bonusů aktivně hledat 

odběratele elektrické energie.“3

Přechod mezi výkupními cenami a zelenými bonusy je možný jednou ročně. Výše 

výkupních cen a zelených bonusů vyhlašuje dle zákona 180/2005 Sb. každoročně ERÚ. 

Pro fotovoltaické elektrárny (FVE) instalované a uvedené do provozu v roce 2009 ERÚ

stanovil následující výkupní ceny (19):

Velikost FVE
Výkupní ceny 

elektřiny dodané do 
sítě v Kč / MWh

Zelené bonusy v Kč / 
MWh

FVE s instalovaným výkonem do 30 kW
12 890 11 910

FVE s instalovaným výkonem nad 30 kW
12 790 11 810

Tabulka č.1: Výkupní ceny pro rok 2009 závislé na velikosti FVE 

Výkupní ceny se snížily o 5% oproti roku minulému. Předpokládáme, že v dalším 

roce dojde opět ke snížení výkupních cen. (snaha o přiblížení se cenám v evropských 

zemích, např. Německu.) (3)
                                               
3 Sagit : Zákon č.180/2005 Sb.32 [online]. 2005 [cit. 2009-02-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb05180&cd=76&typ=r>
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Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb.36 ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.37

Tato vyhláška je pro FVE velmi důležitá jelikož díky prodloužené době indikované 

životnosti z 15 let na 20 let, je tedy smluvní výkup garantován na delší dobu. Díky 

tomu, si zajistíme odbyt o více let a hlavně si smluvně pojistíme navyšující se cenu. 

Výkon elektrárny sice již bude po 15 letech o něco nižší než v období uvedení do 

provozu, pořád ale bude dostatečně vysoký na to, aby byl provoz FVE rentabilní. 

Neméně důležitou vyhláškou ERÚ je vyhláška č. 150/2007 Sb., kde dle § 2 odst. (11) je 

dáno: „Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných 

energetických zdrojů podle zvláštních právních předpisů. Výkupní ceny a zelené bonusy 

jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny. Po dobu životnosti výrobny 

elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného 

zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na 

index cen průmyslových výrobců minimálně o 2% a maximálně o 4%, s výjimkou 

výroben spalujících biomasu a bioplyn.“4

Zákon č. 586/1992 Sb.

Tento zákon pojednává od dani z příjmu. Díky výrobě el. energie z obnovitelných 

zdrojů, napomáhání tím k regeneraci životního prostředí, je tato skutečnost zohledněna 

tak, že jsou příjmy z provozu FVE v roce uvedení do provozu a v následujících 5-ti 

letech osvobozeny od daně z příjmu. Situace naznačuje, že ani do budoucna by se tato 

skutečnost neměla měnit, popřípadě určitě ne k horšímu. Pro menší zdroje platí, že do 

1MWp je zdroj osvobozen od daně z příjmu po celou dobu životnosti.

                                               
4 Portál veřejné správy ČR : Vyhláška 150/2007 Sb. [online]. 2006 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_num
ber1=150/2007&PC_8411_p=2&PC_8411_l=150/2007&PC_8411_ps=10>
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2.6.3 Ekonomické faktory

Díky tomu, že subjekt podepíše smlouvu o výkupu elektřiny, a veškerou el. energii 

dodává do sítě, subjekty si vzájemně nekonkurují. Pouze v určitých případech, pokud 

se el. vyrábí ve stejných místech, je důležité si zarezervovat dostatečnou přenosovou 

kapacitu vedení. Např. pokud budeme realizovat FVE o výkonu 3MWp, musíme si při 

podání žádosti tento výkon vyplnit do podací žádosti a při kladném posouzení nám bude 

tato kapacita zablokována na dobu určitou. V během této doby nebude nikomu 

jinému tato kapacita přislíbena. To je jediný druh konkurence, který může v tomto 

segmentu nastat. Tento aspekt je ošetřen pořadníkem žádostí o připojení, souhlasem 

obce, do které daná FVE katastrálně náleží.

Důležitější je z hlediska ekonomických faktorů financování projektu FVE. V podstatě 

jsou možné dvě varianty. První variantou je financování z vlastních zdrojů, což díky 

obrovské finanční náročnosti většinou ztroskotává. Tato varianta není příliš běžná a 

většinou se realizuje u menších fotovoltaických parků, nebo instalací na obytné domy. 

Abychom si udělali představu o finanční náročnosti pro investora, obnáší FVE o výkonu

cca 1MWp investici zhruba 110 milionů Kč. 

Druhou variantou je financování elektráren českými či zahraničními bankami. 

V naší zemi se o FV elektrárnách začíná mluvit čím dál tím více častěji a i banky 

začínají vycházet investorům vstříc. Pořád ale mezi bankami panují obavy z ne příliš 

prověřeného způsobu podnikaní. Dalším důvodem, proč banky odmítají poskytnout 

úvěr patří také velmi dlouhá doba úvěru. Banky požadují v průměru 30% vlastního 

kapitálu, což je pro mnohé investory nesplnitelný požadavek. Většinou v tomto odvětví 

platí zásada, že když má investor dobré vztahy s bankovními subjekty, je bonitní a to po 

dlouhou dobu, vytvoří pro něj banka výhodnější podmínky, než pro subjekt, se kterým 

předtím nikdy nespolupracovala. Velmi důležitým prvkem pro banku je kvalitně 

vytvořený projekt a dokumentace, popřípadě také vhodný realizátor výstavby, 

použité FV panely, místo realizace, a mnoho dalších faktorů. V případě zahraničních 

bank, jde hlavně o kvalitně sepsanou dokumentaci a také na zvolení leasing x úvěr.

V zahraničí všeobecně panují větší zkušenosti s realizací podobných projektu. V našem 
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případě jsme při jednání s českými bankami narazili na mnoho problému, a tudíž při 

následných kalkulacích a analýzách jsme došli ke zjištění, že momentálně nejvýhodnější

budou další jednání s představiteli ČSOB, se kterou má investor dlouhodobě dobré 

vztahy a které nám jako jediná banka u náš zatím vyšla vstříc. Například 

Raiffeisenbank nechce momentálně investovat relativně vysoké finanční prostředky na 

delší dobu než pár let. 

Další možností je žádání dotací. V dnešní době je tato varianta už minulostí. Díky 

nařízení vlády o výhodnosti výkupní ceny a zelených bonusů, je další podpora v podobě 

dotací bezpředmětná a díky výši zisků, které generují FVE prý i zbytečná, a tudíž 

dotaci získají jen subjekty, které nemají za primární cíl generaci zisku, tzn. jen 

neziskovým organizacím. (školy, vědecké ústavy, atd.) Zdroj: Czech RE Agency.

2.6.4 Politické faktory

Obnovitelné zdroje a výroba elektřiny jsou velmi závislé na aktuální politické situaci a 

na postoji, který k této problematice vláda zastává. Důležitým aspektem je, že tyto 

zdroje energie jsou podporovány po celém světě a tudíž je jejich podpora dána naší 

republice i v rámci evropské unie. 

Pro ČR je závazný Kjótský protokol (http://www.chmi.cz/cc/kjotprot.html), kde se 

průmyslové země upsaly ke snižování emisí skleníkových plynů nejméně o 5%. ČR se 

zavázala snížit v období 2008 – 2012 emise o 8% oproti roku 1990. Díky tomu je zde 

jasný přínos fotovoltaických elektráren, které ročně ušetří přibližně 800t CO2 na 1MWp 

výkonu. Což znamená v našem případě dokonce 2400t CO2 ročně, a po dobu zhruba 25 

let, což je celková životnost FVE, jde o výrazný podíl na snížení emisí.

Dalším významným politickým dokumentem je návrh, který by měl vstoupit v platnost 

přístí kalendářní rok, tj. 2010. Tento návrh, směrnice o podpoře elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie, má za cíl snižovat skleníkové plyny o 20% oproti 

roku 1990 a dále mít podíl energie z obnovitelných zdrojů minimálně 20%. 

V současnosti je tato hodnota kolem 10%. Nejpozdějším milníkem je pro tyto 
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náležitosti rok 2020. Tato směrnice má ještě další limity a náležitosti, ale jejich 

vypisování by zde bylo zbytečné, jelikož jejich cíl je stejný. Hlavní je snižování emisí 

všeho druhu a zvětšování podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na úkor 

ostatních způsobů výroby. 

2.6.5 Technické faktory

Výroba FV panelů prochází neustálým vývojem, ať jde o používané technologie, 

objemy výroby, i o ceny, za které se panely prodávají. Díky obrovskému nárůstu 

poptávky po panelech, které bylo způsobeno navýšením a zvýhodněním výkupní ceny, a 

také díky poklesu výrobních nákladů, došlo k poklesu ceny zhruba o 20% za poslední 

rok.  Dokonce se již nyní experimentuje se solárními články, které jsou založeny na 

bázi levných polymerů, což by znamenalo při sériové výrobě další velmi zásadní pokles 

pořizovací ceny klasických křemíkových panelů. Dle údajů téměř všech výrobců 

dochází k ročnímu nárůstu přibližně o 40-50%, což je obrovské číslo, je to dáno jednak 

fakty, které byly již zmíněny výše, ale také tím, že čím dál tím více lidí se dostalo do 

kontaktu s fotovoltaikou. 

Obrázek č. 2: Mapa slunečního záření (zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/)
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Technické faktory panelů jsou ale také ovlivněny i místem instalace fotovoltaické 

elektrárny, nejen jejich výrobní technologií. Jak nám ukazuje obr. č. 2 výše, rozdíl mezi 

jednotlivými místy v ČR je přece jen nezanedbatelný. Ovšem při aktuálním zájmu o 

fotovoltaiku a omezené kapacity vedení je tento faktor přece jen vedlejší. 

2.6.6 Ekologické faktory

Ekologicky pozitivní vliv fotovoltaických elektráren je nesporný. Při výrobě elektřiny 

neunikají do ovzduší žádné zplodiny, konstrukce panelů nemají žádný vliv na půdu, 

na které se nacházejí, ani na jinou okolní přírodu, jak prokazují všechny dostupné 

studie. Jediný argumentem kritiků je tedy tvrzení, že při výrobě panelů samotných 

dochází k vynaložení většího množství energie, než je pak tato jednotka schopna sama 

vyrobit. A hlavně v oblastech podobných ČR. Skeptici mají na mysli energetický vztah 

Energy Pay-Back Time5, neboli doba energetické návratnosti. Definice této veličiny zní 

takto: EPBT = E input / E saved. E input pak představuje veškerou energii životního 

cyklu panelu, E saved je průměrným údajem, který nám říká, kolik energie panel za rok 

vyrobí. 

Dle informací od realizátora elektráren pana Bureše, doba energetické návratnosti u 

nás v ČR je zhruba 2-3 roky, v přímé závislosti na použitých technologiích, typech 

instalace, ale i na zvoleném místě výrobny, jelikož na různých místech ČR vyrobí panel 

jiné množství energie, jak již bylo zmíněno výše. Domněnky a spekulace některých 

studií, uvádějí dobu návratnosti energie na 14-15 let, či dokonce že fotovoltaické 

elektrárny nikdy nevyrobí dostatek energie, aby to pokrylo energetický výdaj potřebný 

na jejich výrobu, jsou nesmyslné. Jde o naprostý omyl. Musíme totiž brat v potaz fakt, 

že od roku 2000 se podle výrobců panelů, společnosti SHARP a dalších, přešlo na 

důmyslnější křemíkové panely, které již není tak energeticky náročné vyrábět. 

                                               
5 NIEUWLAAR, ALSEMA. Energy Pay-Back Time [online]. 2002 [cit. 2009-03-10]. Dostupný z WWW: 
<http://ecotopia.com/apollo2/pvepbtne.htm>
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3 Teoretická východiska

Teorie jako taková ke struktuře a tématu diplomové práce nepochybně patří. Bude 

rozdělena na teorii a obnovitelných zdrojích energie, solárních panelech a 

souvisejících technologiích, dále pak na teorii zaměřenou konkrétně na zabezpečovací, 

monitorovací a sledovací techniky.

Neobsáhlejší podkapitolou tedy jsou teoretická východiska pro výrobu sluneční energie 

z fotovoltaických panelů. Ve zkratce si rozebereme, jak panely fungují, jak se 

konstruují, zmíněno bude několik poznatků z historie, jak se na fotovoltaické jevy došlo 

a kdo dokázal jejich potenciál využít. 

V neméně důležité kapitole budou popsány nejmodernější technologie běžného 

zabezpečení fotovoltaického parku, tak aby nedocházelo ke krádežím velmi 

nákladných panelů, či dalších podobně finančně náročných prvků, kterou jsou nutné při 

konstrukci elektrárny, popřípadě které se nacházejí na staveništi v době výstavby. 

3.1 Obnovitelné zdroje energie obecně

Jedná se o alternativní zdroje energie, které můžeme rovněž řadit mezi zdroje 

základní, nebo také primární. Ty tvoří ropa, zemní plyn, uhlí a také uran. Díky těmto 

zdrojům by vývoj lidstva neměl tak strmý vzestup jaký prodělal během posledních dvou 

století. Zásadní však je, že tyto primární energické zdroje, ze kterých se určitou 

transformací získává elektřina, jsou vyčerpatelné. 

Obnovitelné zdroje energie můžeme považovat v dlouhodobém časovém horizontu 

jako nevyčerpatelné, jelikož jsou také charakteristické tím, že se vyznačují obrovskou 

regenerativní schopností. Jejich využívání není však jen otázkou dnešní doby, ale 
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dokonce několika stovek i tisíců let. Ovšem samozřejmě ne ve smyslu výroby elektrické 

energie. (4)

Mezi obnovitelné zdroje řadíme vítr, vodu, slunce (sluneční energii), biomasu a také 

geotermální energii. Pokud se jen zamyslíme, největší využití má, nebo spíše měla 

v historii vodní energie. V dnešní době je však markantní rozvoj všech těchto zdrojů. 

Mezi další motivy pro využívání alternativních zdrojů je i otázka ochrany životního 

prostředí a politických opatření, která se snaží alespoň z části napravit škody 

způsobené devastací v průběhu minulých století. Požadavky na využívání 

obnovitelných zdrojů jsou nyní dány jak českými, tak i mezinárodními zákony a 

vyhláškami. Evropská unie klade na členské státy nařízení v podobě směrnic. Díky nim 

má být v ČR nárůst podílu FVE z 5% na 8% do roku 2010. 

Největší překážkou masového využití těchto téměř „nevyčerpatelných“ zdrojů spočívá 

v obrovské finanční zátěži při realizaci. Momentální „boom“ výstavby těchto 

elektráren je dán především díky výši zisku, který soukromý podnikatel může 

generovat, díky výhodným výkupním cenám a také díky povinnosti výkupu. (11)

Vodní energie – V ČR jde zatím o nejvyužívanější obnovitelný zdroj. To se týká jak 

počtu elektráren, tak i množství vyrobené energie. Jde o využívání polohové, neboli 

potenciální energie a pohybové, neboli kinetické energie. Nejlepší využití při pádu vody 

z velké výšky, například vysoká skála, vodopád, apod. Ale také se dá využít například 

mořské vlnobití, ale to není samozřejmě případ ČR. (4)

Větrná energie – Na území ČR nemá větrná energetika příliš velké využití, jelikož její 

efektivita se u nás projevuje až ve větších nadmořských výškách. Jde o velmi 

nepředvídatelný zdroj v našich podmínkách, tudíž ne příliš vhodný. Menší množství 

realizovaných projektů je také dané nevolí orgánu ke schvalování projektů na větrné 

elektrárny.  Větrné motory pracují na dvou rozdílných principech. Jedním z nich je 

princip odporový – tzn. že se vítr opře do lopatky a vyvíjí se díky tomuto odporu síla. 

Druhým principem je princip vztlakový – tzn. že vítr obtéká lopatku na principu 
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letecké vrtule. U nás je dle odborné literatury preferovanější druhý princip. Provoz 

větrných elektráren je velmi náročný na monitoring a údržbu, jelikož zimě mohou od 

lopatek odletovat kusy ledu, nebo jsou problémy s nadměrnou hlučností, 

nepravidelností intenzity větru, apod. (4)

Biomasa – Definic biomasy je mnoho. V podstatě si můžeme uvést, že se jedná o

souhrn látek tvořících těla všech živých organismů, jak rostlin, bakterií, sinic, řas, 

hub, lišejníků a mechorostů, tak i živočichů. Tímto pojmem se často označuje rostlinná 

biomasa využitelná pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve 

slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.6

Získávání biomasy je buď záměrné – např. výrobní činnost, a nebo jde o využití 

odpadů (zemědělská, potravinářská a lesní výroba). Na výrobu elektrické energie se 

využívá nejčastěji záměrné získávání biomasy. To je nejčastěji pěstováním obilí, 

cukrové řepy, brambor, kukuřice, olejnin a i některých dřevin (olše, akáty). U 

biomasy se nejvíce hodnotí výhřevnost a obsah sušiny. Energie se získává 

termochemickou nebo biochemickou přeměnou. V ČR nejčastěji spalování řepkové 

slámy nebo kukuřice. (4)

Geotermální energie – jedná o využívání horké vody z hlubinných vrtů, neboli 

odborně o využití tepelné energie zemského jádra tak, že využijeme energii z erupce 

sopek a gejzírů, horké prameny, apod. V některých případech může být však tento zdroj 

energie vyčerpán v rozmezí několika desítek let. Využívá se pro vytápění, nebo přímo 

pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Jde ale o velmi náročnou 

výrobu z hlediska údržby zařízení, jelikož musí být zhledem ke způsobu výroby 

elektřiny odolně konstruováno, ale hlavně musí být pravidelně kontrolováno a čištěno 

z důvodu usazenin. (4)

                                               
6 PRAVDA, Lukáš. Biomasa jako obnovitelný zdroj energie. Energie z biomasy III [online]. 2004 [cit. 
2009-03-10]. Dostupný z WWW: <http://oei.fme.vutbr.cz/konfer/biomasa_iii/papers/20-PravdaI.pdf>
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3.2 Fotovoltaika, její využití v praxi

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje výrobu elektrické energie čistě ze

slunečního záření. Pochopit ji tedy můžeme jako technologii s velmi vysokým 

růstovým potenciálem.

Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, v dnešní době již jde o rozvinuté 

průmyslové odvětví s hi-tech prvky, které se momentálně v obrovském rozvoji, který 

byl zapříčiněn díky finančním a daňovým zvýhodněním pro podnikatele a investory. 

Ovšem velmi důležitý je také přínos fotovoltaiky pro obyčejné občany. Díky 

obrovskému zájmu o FV panely dochází ke stále větší výrobě panelů, což vede 

k nárůstu pracovních míst,  jak u nás, tak ve světě. Díky tomu, že mnoho světových 

zemí pochopilo význam této technologie a vyspělé země světa včetně zemí Evropské 

unie se snaží fotovoltaiku podporovat a v delším časovém horizontu ji přisuzují 

neodmyslitelné místo v energetickém průmyslu a v energetice obecně. Díky 

narůstající energetické závislosti některých zemí, hrozící energetické krizi a také 

ekologických a bezpečnostním otázkám výroby elektřiny z klasických zdrojů ke nutno 

na výrobu ze sluneční energie pohlížet jako na alternativu s mnoha plusy a několika 

mínusy, které se týkají ale především finanční dostupnosti. 

Pokud pomineme tyto relativně vysoké pořizovací náklady, tak před sebou máme 

technologii, kterou můžeme vnímat jako dostupné řešení, jako ekologickou technologii 

budoucnosti. (4) (12)

3.2.1 Historie fotovoltaiky

Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov. První řeckého původu zní phos a značí světlo, 

druhé je Volt. Alessandro Volta byl italský fyzik, který proslul svými objevy v oboru 

elektřiny. Objevil a vynalezl třecí elektriku, elektrický (galvanický) článek a také 

kondenzátor. 
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Celkový objev fotovoltaického jevu má na svém kontě Alexander Edmond 

Becquerel, který jev zkoumal v roce 1839, kdy mu bylo pouhých devatenáct let. Až 

roku 1904 byl tento jev fyzikálně popsán jedním z nejznámějších vědců a fyziků 

Albertem Einsteinem. Za tento objev spojený s rozvoje teoretické fyziky mu byla 

v roce 1921 udělena Nobelova cena. O několik let později od objevu Einsteina byla 

další fyzikem, taktéž držitelem Nobelovi ceny, tato teorie potvrzena. R. Millikan

experimentálně potvrdil platnost principu fotovoltaického jevu. První patent na 

solární článek podal v roce 1946 R. Ohlem, který byl již vyroben z křemíku. Ovšem až 

roku 1954 byl vyroben první článek podobný těm současným. Jeho účinnost byla 6%, 

vznikl z krystalického křemíku v Bellových laboratořích.    

O rozvoji fotovoltaiky obecně se v nejbližší letech mluvit nedá. Jako další milník 

v historii se udávají 60.tá léta, to hlavně kvůli kosmickému výzkumu. FV články 

sloužili jako zdroj energie pro družice. První družicí, která využívala tuto technologii 

byla Sputnik 3, která vyla vypuštěna roku 1957 v květnu. Mezi další důležité aspekty 

rozvoje fotovoltaiky také patří celosvětová ropná krize v roce 1973, díky která o 

alternativních technologiích začalo hodně mluvit a také nejen to. Byly započaty 

výzkumy a vývoje zdokonalujících technologií, díky kterým jsou panely na takové 

úrovni jako jsou dnes. (4) (12)

3.2.2 Generace článků a jejich vývoj

Nyní se již nebudeme pohybovat v historii tak vzdálené, ale rozebereme si problematiku 

generačního vývoje článků. 

První generace – Fotovoltaické články první generace využívají jako základ křemíkové 

desky. Jsou v současné době na trhu nejrozšířenější, podle odborníků až 90%, dosahují 

účinnosti přeměny kolem 20%, což je relativně slušné číslo. I když je jejich výroba 

dosti nákladná budu na trhu ještě po několik let dominovat. Cena je vysoká hlavně díky 

krystalickému křemíku, který je u první generace článku velmi hojně v konstrukčních 

řešeních zastoupen. (4)
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Druhá generace – K vývoji druhé generace bylo přistoupeno hlavně z důvodů snížení 

nákladů na materiál. Jak již bylo zmíněno výše, panely jsou dosti drahé hlavně díky 

krystalickému křemíku, který se při konstrukci hojně využívá. Tudíž články druhé 

generace se vyznačují 100-1000x tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvou

(thin-film). Např. články z amorfního a mikrokrystalického křemíku (případně silicon-

germania, silicon-karbidu, ale také např. směsné polovodiče z materiálu jako Cu, In, Ga, 

S, Se, označované obecně jako CIS struktury). Díky změnám materiálů a zachování 

velkosériové výroby tedy skutečně došlo k výrobních nákladů a také k poklesu ceny, ale 

co se rovněž se změnami materiálu snížilo byla účinnost článku, která v některých 

případech klesla na 50%. Nespornou výhodu mají tyto články díky možnosti volby 

substrátu, na něž se tenkovrstvé struktury deponují. Pokud se používají flexibilní 

materiály, např. organické, textilní a kovové fólie, články tak mají uplatněné v daleko 

širší sféře. Tato technologie se začala prodávat v polovině osmdesátých let. (4)

Třetí generace – Solární panely třetí generace se vyznačují tím, že jejich hlavním 

přínosem má být jak snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů, tak o 

maximalizaci využití energie dopadajících fotonů – neboli nejen získat „proudový“ 

zisk, ale rovněž napěťový zisk fotovoltaických článků. Toho se dá dosáhnout různými 

cestami, mezi které patří například vícevrstvé články, články s vícenásobnými pásy a 

mnoho dalších. Zatím však většina těchto technologií neslaví úspěch při komerčním 

využití. Jediným příkladem dobrého fungování v praxi  jsou vícevrstvé struktury, neboli 

tandemy. (4)

3.2.3 Solární článek první generace – princip fungování

Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné energie na elektrickou energii v 

polovodičovém prvku označovaném jako solární, či fotovoltaický článek. Jde o 

velkoplošnou diodu, kde musí být obsažen alespoň jeden přechod PN. Tím se rozumí 

křemík typu N a křemík typu P. 

V ozářeném článku pak tedy jsou generovány elektricky nabité částice. Tyto částice 

(páry elektron - díra) jsou separovány vnitřním elektrickým polem PN přechodu. 
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Rozdělení náboje má za následek napěťový rozdíl mezi „předním“ a „zadním“ 

kontaktem solárního článku. Vnějším obvodem zapojeným mezi oba kontakty potom 

protéká stejnosměrný elektrický proud, jež je přímo úměrný ploše solárního článku a 

intenzitě dopadajícího slunečního záření. 

Obrázek č. 3: Schéma a princip FV článku (Czech RE Agency)

              

Pokud zapojíme do série více článků, získáme pak již napětí vhodné pro různé typy 

solárních systémů. Tzn. dostaneme jmenovité provozní napětí 12 nebo 24 V. Sestavy 

solárních článků jsou tedy zapojeny v sérii, či dokonce v sériovo-paralelním řazení. 

Poté se hermeticky uzavírají to výsledného panelu. 

Nejdůležitějším požadavkem, který klademe na solární články je schopnost pohlcovat 

co nejširší oblast slunečního spektra a co nejlépe využít energii fotonů. 

Dopadá-li na článek foton o energii menší než 1,1 eV, projde skrz křemíkem a není 

absorbován, pokud ovšem má větší energii než 1,1 eV je absorbován a tím vznikají 

částice elektron – díra, neboli volné nosiče náboje.  (4) 
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3.2.4 Solární panel

Jak již bylo řečeno výše, články se propojí do sériových či paralelních spojení, či 

jejich kombinací a následně se hermeticky uzavírají. Toto spojení a následné 

zapouzdření musí prokazovat dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost. 

Např. při méně hrubém zacházení, při prudkém dešti, při krupobití, dále také mrazu, 

vrstvě sněhu, apod. 

Panely jsou nejčastěji zpevněny duralovými rámy, jak pro celkovou fixaci sama sebe, 

tak i pro fixaci na konstrukci, kde má být panel uchycený. Zepředu panelu je speciální 

sklo, které odolává mechanickému poškození. 

Obrázek č. 4: Konstrukce FV panelu (zdroj: Czech RE Agency)

Na obrázku je vidět konstrukce panelu. Nad povrchem přední strany FV článků je EVA 

fólie, která je organickým materiálem. Krycí kalené sklo je velmi stabilním 

materiálem, co se týče degradace optických vlastností, důležité je pravidelné čistění 

povrchů panelů. (4) (12)
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3.2.5 Fotovoltaické systémy

FV systémy můžeme rozlišovat do tří hlavních skupin podle velikosti a využití 

instalovaných jednotek. 

3.2.5.1 Drobné aplikace 

Jde o napájením přenosných elektronických zařízení díky solární energii, tzn. FV 

články jsou v nabíječkách, kalkulačkách, momentálně se hojně uvažuje implementace 

do notebooků, či fotoaparátů, mobilních telefonů, atd. Tvoří samozřejmě o nejmenší 

podíl na FV trhu, avšak rozhodně nejde o zanedbatelný segment. 

Obrázek č. 5: FV článek připojený k mobilnímu telefonu (zdroj: Czech RE Agency)

3.2.5.2 Ostrovní systémy (off-grip) 

Jejich využití je v případech kdy není k dispozici rozvodná síť a kde potřebujeme 

střídavé napětí 230V.  Jde například o karavany, jachty, dopravní signalizace, nebo 

také světelné reklamy, dále odlehlé objekty, jednoduše lokace, kde je velmi nákladné 

vybudovat elektronickou přípojku, či kde je tato možnost vyloučena. Pokud je 

vzdálenost k rozvodné síti například větší než 500 m, kolem jednoho kilometru, 

pohybují se poté náklady v řádech statisíců. Tudíž je ekonomicky výhodnější investice 

do fotovoltaických technologií. 
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Obrázek č. 6: Systém na odlehlém rekreačním objektu (zdroj: fotoarchiv společnosti Nobility a.s.)

Ostrovní systémy můžeme dále také dělit na systémy s přímým napájením, hybridní 

systémy a systémy s akumulací elektrické energie. 

V případě systémů s přímým napájením je řeč o jednoduchém propojení 

fotovoltaického panelu se spotřebičem, za podmínky že toto zařízení funguje pouze 

době, kdy je dostatečná intenzita solárního záření. Může se jednat o malé přístroje, 

speciální akumulátory, čerpadlo závlahy, pohony ventilátorů, apod. 

Obrázek č. 7: Schéma propojení panelů a spotřebiče (zdroj: Czech RE Agency)

Hybridní ostrovní systémy se využívají v lokalitách kde je nutná stála výše výroby 

energie po celý rok. Jelikož je v zimě účinnost panelů o dost nižší než v letních, je tedy 

poté nutné v těchto místech buď zvýšit výkon výrobny na hranici, kdy bude i v zimních 

měsících výkon dostatečný. To má za následek radikální navýšení pořizovacích 

nákladů. Proto jsou například některé fotovoltaické systémy doplňovány např. 

větrnou či vodní elektrárnou, a proto poté mluvíme o hybridním systému. 
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Systémy nezávislé na síti  jsou systémy s akumulací elektrické energie. Tyto systémy 

se poznají podle solárních baterií, které mají za úkol uchovat vyrobenou energii na 

období, kdy ji není dostatek pro bezproblémový chod. Bezproblémový chod a optimální 

dobíjení a vybíjení akumulátorové baterie zajišťuje elektronický regulátor. 

Konstrukce ostrovních systémů je poté zhruba následující. Obsahuje fotovoltaické 

panely, elektronický regulátor, akumulátor, střídače(měniče) pro připojení klasických 

síťových spotřebičů, dále například některé indikační, měřící, či sledovací přístroje. (4)

Obrázek č. 8: Jednoduché schéma ostrovního systému (zdroj: Czech RE Agency)
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3.2.5.3 Síťové systémy (On-grip) 

Tyto systémy jsou nejvýznamnější skupinou, např. v Německu tvoří přes 90% 

veškerých provedených instalací. Vytvářejí se nejčastěji na místech, kde je hustá 

rozvodná síť. Poté již záleží na velikosti instalace a na vůli konstruktéra systému. Je 

několik možností. Pokud je vyrobená energie pro nás dostačující, můžeme 

nespotřebovaný přebytek dodávat do rozvodní sítě. Při jejím nedostatku si zbytek 

energie, kterou potřebujeme, ze sítě odebereme. (11)

Obrázek č. 9: Rozsáhlejší systém na střeše objektu (zdroj: fotoarchiv společnosti Nobility a.s.)

Systém je zcela automatický, jelikož jeho bezproblémový chod zajišťuje předem 

nastavený síťový střídač, který obsahuje mikroprocesorové jádro, které ho řídí. 

Připojení k síti podléhá v ČR schvalovacímu řízení společnostem E.ON a ČEZ. 

Díky cenám výkupu energie, jde o velice zajímavou investiční příležitost, kdy je 

veškerá produkce prodána do sítě za výkupní tarify. Tato cena, jak již bylo zmíněno 

dříve je pro každý rok daná její garance je při podpisu smlouvy na 20 let. 
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Systémy se nejčastěji aplikují na střechy rodinných domů (1 – 10 kWp), na fasády a 

střechy administrativních a průmyslových budov (10 – stovky kWp), dále nejčastěji 

fotovoltaické elektrárny na volné ploše (až několik MWp).

Konstrukce síťových systémů je zhruba následující. Obsahuje samozřejmě 

fotovoltaické panely, měniče napětí (střídače) vyrábějící ze stejnosměrného napětí 

střídavé, dále je nezanedbatelná kabeláž (tvořící u větších solárních parků mnoho 

kilometrů), některé indikační, měřící, či sledovací přístroje.(4)

Obrázek č. 10: Jednoduché schéma síťového systému (zdroj: Czech RE Agency)

3.2.6 Přírodní podmínky pro FVE v ČR

Údaje o slunečním záření v ČR se z jednotlivých zdrojů liší. Mezi faktory, které 

ovlivňují dostupnost solární energie patří například zeměpisná šířka, sklon plochy na 

níž záření dopadá, oblačnost a lokální podmínky, roční doba, apod. Pokud budeme 

vycházet z nejvěrohodnějších zdrojů, tak pak jsou údaje pro ČR zhruba následující.

V České republice dopadne na 1m2 vodorovné plochy zhruba 950 - 1340 kWh energie, 

přičemž množství slunečních hodin se pohybuje kolem 1331 – 1844 hod, toto jsou 

údaje, které poskytuje ČHMÚ, odkud jsou informace čerpány, jelikož v literatuře se 

uvádí průměrné rozmezí 1600 – 2000 hod. (4)
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Při využití v praxi pak platí, dle realizátorské společnosti, že z jedné instalované 

kilowaty běžného systému lze za rok získat v průměru 800 – 1100 kWh elektrické 

energie. (uvažujeme, že FV články jsou z monokrystalického, či multikrystalického 

křemíku a je brána běžná účinnost střídačů)

Obrázek č. 11: Mapa ČR zobrazující intenzitu záření na 1 m2 za rok (zdroj: Czech RE Agency)

Níže uvedené tabulky se vztahují na ČR, přesněji přímo na jihomoravský kraj. 

V tabulkách jsou uvedeny minimální, průměrné a maximální hodnoty, které jsou 

statisticky naměřeny a vyhodnoceny po několik let nazpět. (30)

Energie globálního záření na povrch (kWh/m2/rok) 
horizontální vertikální optimální naklonění

minimum 1043 798 1177
průměr 1080 828 1221

maximum 1118 865 1268
Tabulka č. 2: Energie záření dopadajícího na povrch v jihomoravském kraji 7

Elektřina vyrobená FV moduly (kWh/rok na 1 kWp) s náklonem 
horizontální vertikální optimální naklonění

minimum 789 601 885
průměr 815 628 917

maximum 840 657 951
Tabulka č. 3: Vyrobená elektřina při určitém naklonění v jihomoravském kraji 7

                                               
7  Zdroj: PVGIS, European Communities : Regional PV potential estimation utility [online]. 2007 [cit. 
2009-03-20]. Dostupný z WWW: <http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvreg.php?lang=sk&map=europe>
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Optimální náklon FV modulů (°) 
úhel

minimum 33
průměr 34

maximum 35
Tabulka č. 4: Optimální náklon modulů v jihomoravském kraji 8

Další údaje o energii slunečního záření lze nalézt v odborné literatuře (4), či na 

webových stránkách jednotlivých výrobců systémů (www.sharp.cz), nebo také na 

stránkách společností, které se specializují na realizace fotovoltaických 

elektráren.(www.hitechsolar.cz) Nejobjektivnějším zdrojem se však jeví PVGIS, 

European Communities.8

                                               
8 Zdroj: PVGIS, European Communities : Regional PV potential estimation utility [online]. 2007 [cit. 
2009-03-20]. Dostupný z WWW: <http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvreg.php?lang=sk&map=europe>
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3.3 Zabezpečovací systémy

Každý má určitě zkušenost s tím, že ne všichni lidé se chovají a jednají poctivě. To je 

dáno jednak různými mezilidskými vztahy, výchovou, prostředím ve kterém žijeme, 

dále životní situací, kterou každý z nám prochází, a mnoha dalšími aspekty. Ne každý 

však je schopen nebo ochoten podstoupit riziko a následný trest, při spáchání trestného

činu. O ostudě ani nemluvě. 

Bohužel je mnoho lidí, kterým žádný morální aspekt nebrání v páchání trestné činnosti, 

či jsou ochotni toto riziko i s příslušným trestem podstoupit. A to je rozhodujícím 

faktorem, který vede mnoho a mnoho lidí k tomu, aby se vyvíjely nejmodernější 

zabezpečovací technologie. Technologie, které jsou určené k tomu, aby nedocházelo ke 

krádežím ve firmách, aby se neztrácely hodnotné věci, či aby bylo zřejmé, kdo je za 

jejich odcizení odpovědný. 

Každý podnikatelský sektor se vyžaduje specifické zabezpečovací techniky. Pokud 

bude například řeč o výrobní společnosti, bude zde hrát klíčovou roli kontrola odchodu 

ze společnosti, například bezpečnostní rámy, nebo vnitropodnikový kamerový systém, 

upravený pro co nejlepší přiblížení, samozřejmě tyto aspekty také zaleží na velikosti 

výrobků a jejich součástí, velikosti nářadí, apod. Přiblížení zde hraje důležitou roli 

v případě miniaturních, ale přesto finančně náročných součástek, v případě 

nesouhlasujících počtu, můžeme teoreticky dohledat, jestli je někdo v průběhu směny 

neodcizil.

Podobně je to tak v každé firmě. Důležité je CO, JAK, a KDY musíme bezproblémově 

uhlídat. Co se týče fotovoltaických elektráren, je důležité hlídat narušení oploceného 

objektu, dále osoby, pohybující se v blízkosti objektu, popřípadě uvnitř objektu. Díky 

velmi vysokým investicím do panelů a konstrukcí, je také téměř nezbytně nutné, aby byl 

objekt napojený na security agenturu, nonstop hlídání dané lokality, které by měli na 

starosti hlídači, je nezbytně nutné.
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3.3.1 CCTV systémy

Jak již bylo výše zmíněno, neobejde se takto rozsáhlý a finančně náročný projekt bez 

velmi důmyslně navrženého zabezpečovacího systému, respektive kamerového 

systému. 

CCTV, zkratka znamenající Closed Circuit TeleVison. V překladu televize 

v uzavřeném okruhu. V rámci bezpečnosti majetku a lidí je nutné některé objekty a 

místa video monitorovat, což po výkladu zkratky mají tyto systémy na starost. Je velmi 

důležité, aby člověk, který si vybírá systém, věděl za jakým účelem systém pořizuje. 

Jedná se totiž hlavně o problémy s parametry, které mají jednotlivé komponenty. 

Špatně zvolená kombinace, či vybraná technologie, může vyústit ve zmařené finanční 

prostředky, v horším případě v bezpečnostní incident. Rozhodující je i technická 

zdatnost jednotlivých zařízení, které může přinést časté technické potíže, či odborná 

instalace. 

Například v mnoha zemích je výstavba a těchto systémů svěřena jen rukou firem či 

osob, které mají speciální statní či obecní licence. Jedná se o specifický doklad, že 

držitel licence má znalosti a dovednosti v oboru a je schválen i policejními orgány 

k provozování této činnosti.  Země, ve které je tento postup běžný je Polsko. Zde jsou 

dokonce licence rozděleny na dva stupně. První znamená, že můžeme systém 

vybudovat, druhý stupeň licence, že můžeme systém navrhovat.9

Jelikož je při návrhu bezpečnostního systému vyvíjen tlak ze strany nejen majitele, ale i 

další organizací, například pojišťovny, apod., musí bezpečnostní řešení odpovídat 

nějaké normě, podle které by bylo možné postupovat a řídit se jí. Norma EN 50132 je 

přesně takovouto normou, které má na starost stanovení minimálních požadavků, které 

musí splňovat CCTV systémy. Přídavná zařízení nejsou předmětem normy, to má již na 

starost přímo projektant.10

                                               
9 Podmínky pro udělení licence v Polsku. Zdroj ABC: http://www.abc.com.pl/serwis/du/1998/0511.htm
10 Technická norma EN-50132. Český normalizační institut. Poplachové systémy - CCTV sledovací 
systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích. [s.l.] : [s.n.], 1999. 28, 30, 29, 25, 32, 27, 28 s.



45

3.3.2 Postup při implementaci CCTV systému:

1. Specifikace požadavků zákazníka 

2. Zadaní projektu specializované firmě (nejlépe pokud má slušné reference)

3. Výběr zařízení z více variant, zhodnocení variant (nejen finanční hledisko)

4. Montáž, instalace a spuštění systému

5. Požadavky na údržbu systému, zaškolení obsluhujícího personálu

6. Převzetí systému, záručních listů 

Velmi zajímavým prvkem, který nebyl zahrnut do postupu implementace CCTV 

systému, jsou informativní tabulky, či jiná vizualizace, která informuje zákazníky, či 

potenciální narušitele od jejich chování. Je na zvážení realizátora, zda tento prvek 

aplikovat či nikoliv. (1)

3.3.3 Funkční požadavky na systém CCTV

Před projektování jakéhokoliv systému je nutné vypracovat určitou studii, na základě 

které jsme poté schopni si stanovit parametry a potřebná zařízení, které využijeme. 

Výrobci a distributory jsou dané otázky, na které by si měl zákazník nejdříve odpověď, 

než půjde k odborníkovi. Níže je seznam otázek, který by si měl zákazník zodpovědět a 

vypracovat, před navštívením odborníka, respektive projektanta.

Otázky na funkční požadavky:

 Jaké druhy hrozeb mají být monitorovány?

 Jaké oblasti mají být monitorovány?

 Jaký je účel monitorování jednotlivých oblastí?

 Jaká je požadovaná úroveň automatizace?

 Jaká reakce systému by měla být uplatněna v případě narušení jednotlivých 

oblastí?
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 Jaký čas odezvy systému je potřebný?

 Jaké jsou podmínky prostředí?

 Jaký je očekávaný způsob řízení systému?

 Kolik simultánních událostí by mělo být systémem ovládáno?

 Jaký rozsah a stupeň bezpečnosti přenosu signálu je dostačující?

 Jak by měla být provedena instruktáž členů bezpečnostní služby?

 Jaká forma údržby systému by byla akceptovatelná a kdo by byl za ni 

odpovědný?

Tyto otázky bylo vypracovány podle požadavků, které požaduje norma EN 50132, 

norma zde popisuje že je nutné dodržovat určitá pravidla a postupy, a pro všechny 

strany by měl být důležitý kvalitní projekt a jeho příprava.  (1)

3.3.4 Základní problémy při volbě CCTV 

Vzdálenost přenosu – díky moderním technologiím je možné digitálně zpracovat obraz 

a následně ho přenášet na větší vzdálenosti, např. za pomocí internetu. To v dnešní době 

samozřejmě není nic neobvyklého, ale je důležité si dopředu definovat, na jakou 

vzdálenost to chceme provádět, zda vůbec, či ve kterém prvku CCTV se má obraz 

digitalizovat. To je hlavně z toho důvodu, abychom si mohli zařídit například pevnou 

IP adresu, či telekomunikační kanál, apod. Obraz se nejčastěji digitalizuje v nahrávacích 

zařízeních, dále přímo ve snímacích zařízeních, čili kamerách a videoserveru.  (1)

Kvalita obrazu – jako obrovská řada věcí pracujících na principu řetězce, je i zde 

pravidlo nejslabšího článku. To nám říká, že systém funguje na tolik procent výkonu, na 

kolik funguje nejslabší článek. Kvalita obrazu závisí na všech použitých prvcích 

v systému. Kamery počínaje, přes parametry přenosového vedení, velmi zásadní jsou 

metody, kterými se zpracovává signál (komprese, digitalizace), neméně důležitými jsou 

i nahrávací zařízení. Pokud k takto výkonnému systému připojíme podprůměrný 

monitor, výsledek bude rovněž podprůměrný, tudíž i vizuální zařízení nesmíme kvůli 
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kvalitě obrazu opomenout. Pokud vezme v potaz rozlišení kamer, které se udává 

v řádcích, je důležité zvolit odpovídající počet řádků, který bychom rádi využili. 

Například s kamerou se zhruba 500 řádky jsme již schopní na záznamu rozpoznat 

obličeje, apod.  Kvalita signálu se velmi výrazně snižuje s použitím nekvalitních či 

nevhodných přenosových technologií. Na velké vzdálenosti, konkrétně zhruba nad 

jeden kilometr vedení signálu, by se mělo využívat optické vedení. Pokud je 

vzdálenost nižší, vystačí klasické měděné vedení v kombinaci s vhodným obrazovým 

zesilovačem. Další deformace obrazu může nastat při výběru záznamového zařízení. U 

těchto zařízení je nutné si dávat pozor na metody záznamu a komprimace. U vizuálních 

zařízení je nutné zvolit variantu tak, aby rozlišení odpovídalo rozlišení nejkvalitnější 

kamery. Kvalita obrazu a přenos je velmi zásadním problém u mnoha projektů, tudíž se 

doporučuje konzultace s více odborníky. (1) (24)

Obraz kamery, režim – rozhodující parametr, na základě něhož se odvíjení další 

položky v systému CCTV. Jako zákazník si musíme vybrat, jestli chceme černobílý, 

barevný, nebo den/noc režim. Nejzásadnější rozdíl je v nasvícení dané scény. Pokud je 

máme na uhlídání zaměstnanců ve skladě během denní směny, budou pro nás vhodnější 

barevné kamery, v jejichž záznamu je lepší schopnost zachytit menší detaily. V případě, 

že ale chceme snímat místa, která nejsou dostatečně osvětlena, je výhodnější použít 

černobílou kameru. V našem případě, při snímání průmyslového objektu, je jasnou 

volbou kamera s režimem den/noc, kdy při určité úrovni osvětlené se kamera přepíná do 

jiného režimu. (1)

Mechanismus pohybu kamery – musíme se rozhodnout, jestli je pro nás pohyb 

kamery nezbytně důležitý, popřípadě jestli nelze tuto variantu vyřešit jinak. Jednou 

z možností je například instalaci dodatečné kamery, která problém vyřeší. Dálkově se 

ovládá objektiv a řídí pozice kamery. Kamery obsahující tyto zařízení se vyznačují 

výraznou cenou odlišností od klasických fixních kamer, což je způsobeno technickou 

náročností těchto řídících jednotek. Zákazník by měl brát v potaz i možnost selhání 

řídícího zařízení, údržbu. (1)
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Ochrana kamer, opatření – rovněž jeden ze stěžejních problémů, který se vztahuje na 

kamery a na kabeláž, která při ne zcela odborné instalaci může být dostupná i pro 

„běžné“ lidi. Může nastat i situace, že při vedení kabelů není jiné schůdné cesty pro 

rozvod. Instalace kabelů by měla být chráněna proti přeříznutí. Zhledem k lokalitám, 

které je nutno monitorovat, musí být zvážen fakt, jak mohou být kamery vystaveny 

možnému poškození. V případech, kdy by mohly být kamery vystaveny vážnému 

poškození, je běžné je opatřit speciálními kryty. (nejčastěji polykarbonátové kryty)  

Mnoho firem volí i další varianty, např. instalace falešných kamer, které se v poslední 

době hodně využívají. Je však vhodné instalovat reálné atrapy, jelikož na trhu se 

objevují i atrapy a makety, které jdou relativně snadno rozeznat. Firmám se doporučuje 

i využívání maskovaným, či miniaturních kamer, které se mnohdy vyplatí. Kamery je 

také rovněž vhodné opatřit sluneční clonou, aby nedošlo k oslepení kamery. (1)
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3.3.5 Jednotlivé komponenty CCTV systému

Výše jsme si popsali, jaké jsou hlavní problémy při výběru CCTV systému a jeho 

komponent, nyní bychom si měly tyto prvky blíže specifikovat, abychom byli schopni 

posoudit návrh systému, který nám připraví odborná firma, popřípadě si sestavit 

systému vlastní, který s firmou na základě jednání lze modifikovat a rozebrat. 

3.3.5.1 Monitor

„Monitor je zařízení, které umožňuje přeměnu elektrické návěsti na optickou 

informaci vyhovující lidskému zraku.“11

Obrázek č. 12: Spektrum výběru monitorů je velmi rozsáhlé; zde hlavně postarší modely 
(zdroj: Delta - http://shop.delta.poznan.pl/)

Při výběru monitoru bychom měli být obezřetní. Na trhu existuje obrovské spektrum 

značek a typů, ze kterých je možno vybírat. Ne všechny však splňují bezpečnostní 

normy. Normy se týkají elektromagnetického a rentgenového záření, respektive jeho 

maximální přípustné úrovně. Monitor by měl mít CE certifikát. 

Klíčovým parametrem monitoru je rozlišení. To se udává nejčastěji počtem řádků

(jednotka TVL), které je schopen monitor zobrazit a nebo počtem pixelů. Černobílé 

monitory jsou schopny zobrazit zhruba kolem 1000 řádků, barevné nejčastěji kolem 

400. 

                                               
11 Zdroj: Norma EN 50132. Český normalizační institut. Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy 
pro použití v bezpečnostních aplikacích. [s.l.] : [s.n.], 1999. 28, 30, 29, 25, 32, 27, 28 s.
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Provozní podmínky monitorů se dle typů výrazně liší, většina vy však měla správně 

pracovat v rozmezí teplot od 0°do 40°C. Při přání zákazníka se vyrábějí samozřejmě i 

odolnější stroje, které jsou schopné pracovat jak v nižších, tak i ve vyšších teplotách. Co 

se týče vlhkosti, většina zařízení je stavěna do 90% vlhkosti. Nejvíce monitorů je 

konstruováno na napájení z 230V AC sítě, opět se však najdou i modely, které fungují 

na 12V, 15V, 24V DC/AC. Spotřeba monitorů se výrazně liší dle použité technologie, 

napájení, barevnosti, a velikosti.  (1)

Jak vybrat správný monitor 

Pokud se rozmýšlíme zda zvolit barevný či černobílý monitor, musíme brát v potaz i 

kamerový systém. Pokud nás zaujaly barevné kamery, je jasné že budeme volit barevný 

monitor, jelikož pořizovací cena není závratně rozdílná od černobílé varianty, to se týká 

celého systému. 

Dalším úkolem bude výběr úhlopříčky. Není dobré vybírat úhlopříčky malé, jelikož 

hlídač bude mít při práci problémy s rozpoznáváním objektů na obrazovce. Důležité je, 

jak máme monitory nainstalované. Jestli máme kamery nainstalované na jednom 

zařízení, či pro každou kameru máme zvláštní obrazovku. V tom případě bychom volili 

jednoznačně menší úhlopříčky. V podstatě principem výběru monitoru dle EN 50132-7

je, že velikost objektů na obrazovce by měla být, v případě použití kamery s minimálně 

400 řádky, pro rozpoznávací účely by měl objekt na obrazovce pokrývat zhruba 40% 

výšky obrazovky, a pro účely detekce narušení 15% velikosti obrazovky. Množství 

monitorů se stanoví na základě instalovaných kamer, funkčních vlastností, počtu 

zaměstnanců, kteří zařízení obsluhují. Norma EN 50132-7 udává, že počet kamer na 

počet monitorů by neměl být vyšší než 10:1. (1) (22) (24)

3.3.5.2 Kamery 

Jedná se o klíčová zařízení v CCTV systémech. Pokud nerozvážně vybereme kamery, 

může být celý systém zkolabovat. 

Kamera v CCTV systému by se měla skládat z těchto komponent:

 obrazový snímač (CCD, CMOS)
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 objektiv

 technika zpracovávající elektronický signál

Při volbě těchto dílčích komponent je nutno postupovat obezřetně, či výlučně na 

doporučení odborníka, jelikož kvalita a přesnost objektivu a snímače mají zásadní vliv 

na dosaženou kvalitu výsledného obrazu. 

Obrázek č. 13: CMOS kamera velikosti kovové mince 12

Jak vybrat správnou kameru, jednotlivé parametry

Rozhodování o tom, jaké kamery vybrat, je stěžejním problémem CCTV systémů

obecně. Na trhu je obrovské množství výrobků, kamery se liší pouze dílčími parametry 

a hodnotami, které by laik označil za zbytečné. Pro zákazníka je důležitá citlivost 

kamery, což posoudí odborník, to stejné platí o velikosti obrazového snímače. Pro laiky 

jsou tyto parametry a veličiny dosti vzdálené. Jen musíme pamatovat, že velikost 

obrazového snímače vyžaduje použití objektivu stejné velikosti, či větší. Důležitějším 

parametrem je rozlišení kamery, které jak již bylo výše zmíněno, je uváděno v řádcích, 

respektive v televizních řádcích. (jednotka TVL) CMOS kamery se například vyrábějí 

v rozlišení okolo 200-400 TVL, což je pro náš případ nevyhovující. V případě 

posuzování osob, je vhodný výběr kamer s vysokým rozlišením, tzn. okolo 600 TVL. 

                                               
12 Zdroj: Hi-def camera the size of a coin. Pro Security Zone [online]. 2009 [cit. 2009-05-14]. Dostupný z 
WWW:<http://www.prosecurityzone.com/Customisation/News/Surveillance/Bullet_miniature_and_cover
t_cameras/Hi-def_camera_the_size_of_a_coin.asp>
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Kamery bývají většinou konstruované na provoz v teplotách v rozmezí 0°- 45°C, avšak, 

při venkovních instalacích je nutné kamery chránit za pomocí výše zmíněných krytů, 

popřípadě doplnit ventilátory, ohřívači. Napájení kamer je prováděno nejčastěji 

pomocí DC 12V zdroje, popřípadě 24V AC zdroje. V dnešní době by si měl zákazník 

pořídit o záložní zdroj napájení, neboli UPS. Je to doporučováno hlavně pokud 

v objektu chybí ochranka a záznam se ukládá na nějaké datové úložiště.  

Spojení mezi kamerami a monitory, či zařízeními, která mají na starost záznam dat, je 

prováděno pomocí kabelových vedení. Jak již bylo zmíněno výše, existuje více 

technologií, většinou je jen podstatné, jak daleko je nutné signál dovést. Používají se 

koaxiální kabely, měděné kabely, optické kabely. (1) (22) (24)

3.3.5.3 Záznamová zařízení  

Záznamová zařízení dle normy EN 50132 jsou zařízeními, kde je zaznamenán signál 

v digitální a komprimované podobě, lišící se technologií komprimace, zpracováním a 

přenosem informací. 

Výhody záznamových systémů

 Dlouhá doba záznamu – omezené kapacitou HDD

 Oproti zastaralým systémům není nutné měnit kazetu, mizí i náklady spojené s 

údržbou

 Rychlé vyhledávání v záznamech a přehrávání

 Možnost práce v síti – online prohlížení

 Jednoduché ovládání

 Možnost napojení na poplašné či jiné bezpečností systémy

 Vysoká a neměnná kvalita záznamu díky digitalizaci a archivaci

 Možnost simultánně nahrávat, prohlížet a přehrávat

Nevýhody záznamových systémů

 Stabilita komponent

 Stabilita operačního systému



53

 Nutnost aktualizovat firmware, software

 Nutnost UPS zdroje (většinou)

U některých zařízení odpadají problémy s operačním systémem, jelikož obsahují systém 

vlastní. 

Nastavení zařízení - zařízení se nastavuje tak, že nastavíme počet snímků za sekundu

(liší se dle zařízení), např. 50 fps a nepřetržitý záznam. Poté dle zvolené kvality obrazu 

a kamery se záznam ukládá na HDD, v případě 120 GB HDD, či 250 GB HDD, se 

pohybuje délka záznamu v rozmezí 72, resp. 144 a více hodin. Jako kompresní metoda 

se nejčastěji využívají MPEG. Nejčastější variantou u jednodušších objektů je 

samostatné DVR zařízení. V průmyslových objektech se využívají složitější DVR 

zařízení s více-kanálovým vstupem. (22)

Obrázek č. 14: 16-ti kanálový video management (zdroj: Delta - http://shop.delta.poznan.pl)

3.3.5.4 Kryty kamer  

Jsou již téměř nedílným příslušenství kamer, jelikož poškozených zařízení přibývá, je 

nutné je před útoky vandalů chránit. Kryty však nejsou důležité pouze z tohoto důvodu, 

je také nutné chránit kameru před vlhkostí, teplotou, zářením, apod. 

Obrázek č. 15: Příklady kamerových krytů (zdroj: Delta - http://shop.delta.poznan.pl)
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Obecně se kryty rozdělují podle odolnosti do 4 kategorií. Jedná se o indoor, indoor II, 

venkovní outdoor, venkovní outdoor II. Kategorie jsou rozlišeny dle teplot a vlhkosti. 13

Kryty mohou obsahovat také údaje o plnění IP normy, neboli normy vypovídající o 

odolnosti vůči proražené krytu masivními předměty, odolnost vůči kapalinám, odolnost 

vůči prachu, apod. Více o IP normách viz. tabulka v příloze č. 1.

Obrázek č. 16: Videotec kryt odolný proti výbuchu 
(zdroj: http://www.videotec.com/en/page_119.html)

Další prvky CCTV systémů jsou zdroje energie, kabely, zesilovače, konektory, pan-

tilt zařízení, které má za úkol řízení kamery na dálku. Všechny tyto prvky jsou rovněž 

nezbytně nutné pro fungování CCTV systému. Rozhodně bychom neměli na žádném 

prvku šetřit, jelikož jak již bylo zmíněno výše v textu, systém „řetězce“ pracuje na 

takový výkon jako jeho nejslabší článek, tudíž by bylo nerozumné zkazit výsledný efekt 

tím, že ke kvalitním kamerách, nahrávacímu zařízení, kvalitnímu monitoru, pořídíme 

nekvalitní kabely s ještě horšími konektory. To by znamenalo naprostou degradaci 

celkového  výkonu systému, či dokonce nefunkčnost. Musíme mít na paměti, že to co 

střežíme má obrovskou hodnotu oproti tomu, co jsou náklady na pořízení těchto 

zabezpečovacích komponent. 

                                               
13 Indoor – uzavřené pokoje – teplota od 5 do 400°C
    Indoor II – uzavřené pokoje – teplota od -10 do 400°C, přerušované vytápění
   Outdoor – venkovní prostředí závislé na větru – teplota od -25 do 500°C, vlhkost 85-95%
    Outdoor II – venkovní prostředí – teplota od -25 do 600°C, vlhkost 85-95%
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4 Vlastní řešení práce a projektu

4.1 Základní technické parametry projektu

 projekt je ve fázi rozpracovanosti a realizace

 jsou k dispozici pozemky na celou stavbu

 je vybrán dodavatel stavby a technologické části

 jsou k dispozici finanční zdroje ve výši 30% celkových investičních nákladů

 distribuční společnost E.ON potvrdila připojení k distribuční síti

 garantovaná výkupní cena je platná pro všechny projekty uvedené do provozu 

do konce roku 2009

 zákonem stanovený nárůst garantované výkupní ceny předpokládá valorizaci o

      úroveň očekávané inflace

4.1.1 Popis technologického zařízení

Fotovoltaická elektrárna 3,168 MWp je navržena na výrobu el. energie a dodávku 

veškeré vyrobené elektrické energie do rozvodné sítě VN E.ON a.s. Solární FVE 

sestává z FV panelů CSI CS6P - 220Wp, střídačů a jistících prvků v rozvaděčích.14

Fotovoltaické panely budou umístěny na pevných konstrukcích na pozemcích p. č. 

1492, 1500, 1504 a 1505 v katastrálním území Drásov, okr. Brno - venkov.

Použitý pozemek o celkové rozloze 247.979 m2 je rovinatý s mírnými nerovnostmi,

udržovaný, v současné době využívaný pro zemědělské účely. Na volné ploše budou 

rozestavěny hliníkové nosné konstrukce, na kterých budou ve dvou řadách uloženy FV 

panely. Kotvení konstrukcí bude provedeno ocelovými závrtnými šrouby. Na pozemku 

bude umístěno celkem 14 400 ks FV panelů typu SCI CS6P 220Wp, každý o výkonu 

220 W, orientovaných směrem 10° k západu od jihu (azimut 190°) a nakloněných pod 

úhlem 35°, sériově-paralelně propojených. (8)
                                               
14 Údaje dle komponent od společnosti Nobility s.r.o.
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Realizovaný systém musí být kompletně nainstalován v souladu s technickými

doporučeními a požadavky na rozhraní mezi FV systémem a uživatelskou sítí dle ČSN 

EN 617 27.

Bude se jednat o síťovou verzi On-Grid, kdy bude veškerá vyprodukovaná elektrická 

energie dodávána společností do veřejné sítě, za účelem prodeje.

Celkem 14 400 ks FV panelů bude rozděleno na sekce se sériově zapojenými FV 

panely. Jednotlivé sekce budou propojeny do rozvaděčů a měničů, umístěných pod 

panely na nosných konstrukcích. Z nich bude takto získaná energie svedena do 

technologických buněk s transformátory o výkonu po 800 kVA a další potřebnou 

technologií (měření, ochrana atd.). Energie z nich bude poté kabelem, který bude 

přibližně 1 metr pod zemí, odvedena 850 m podél hlavní cesty do městyse Drásov, a zde 

přivedena do sítě VN č.109. (8)
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4.1.2 Předpokládaná výroba elektrické energie a tržby

Projekt předpokládá výrobu 3 350 MWh elektrické energie v prvním roce fungování, 

což po očištění o ztráty přináší 3 082 MWh prodané elektrické energie. V čase se počítá

s degradací účinnosti panelů 0,8% ročně. Vzhledem k harmonogramu realizace projektu

je v letech 2009 a 2029 počítáno pouze s poloviční výrobou za výkupní ceny tak, aby

hodnocené období bylo 20 celých let. Počítá se s 2% růstem výkupní ceny 

v hodnoceném období, což postačuje na pokrytí očekávané inflace ve výši cca 2%. 

(výkupní cena si uchovává v čase reálnou hodnotu) (15)

Rok
Množství 

(kWh)
Cena 
(kWh)

Tržby celkem (v tis. 
Kč)

2009 1 541 12,79 19 709
2010 3 082 13,05 40 207
2012 3 057 13,31 40 683
2013 3 033 13,57 41 165
2014 3 009 13,84 41 652
2015 2 985 14,12 42 145
2016 2 961 14,40 42 644
2017 2 937 14,69 43 149
2018 2 913 14,99 43 660
2019 2 890 15,29 44 177
2020 2 867 15,59 44 700
2021 2 844 15,90 45 230
2022 2 821 16,22 45 765
2023 2 799 16,55 46 307
2024 2 776 16,88 46 855
2025 2 754 17,21 47 410
2026 2 732 17,56 47 971
2027 2 710 17,91 48 539
2028 2 689 18,27 49 114
2029 2 667 18,63 49 695

2030 1 323 19,01 25 142
Tabulka č. 5: Přehled předpokládaného prodeje elektrické energie (zdroj: autor)

Z pohledu tržeb je patrné, že projekt generuje tržby na úrovni průměrných 44,8 mil. Kč

ročně. Nepočítá se s žádnými dodatečnými odbytovými náklady.
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4.2 Etapy projektu

Zahájení projektu

Realizace celého projektu je naplánována do dvou etap. První etapa, která předpokládá

instalaci první části investice v hodnotě 152 mil. Kč (1541 kWp) a předpokládá se plné 

zprovoznění do konce roku 2009. Finanční zdroje pro první etapu jsou kryty vlastním 

kapitálem pouze z části, zbytek tvoří cizí zdroje. Pro rozšíření elektrárny na 

projektovanou kapacitu se předpokládá využít úvěrového financování tak, aby byla 

elektrárna uvedena do plného provozu v průběhu roku 2010. V druhé etapě je tak 

uvažováno se zprovozněním zbývající kapacity ve výši 1541 kWp s investičními 

náklady ve výši 152 mil. Kč.

Ukončení projektu

Po ukončení projektu bude nutné zajistit demontáž panelů a jejich ekologickou 

likvidaci. Předpokládáme, že náklady na likvidaci technických zařízení bude možno 

pokrýt jednak zbytkovou cenou investice (elektromateriál – drahé kovy, budova) nebo 

ponecháním elektrárny v chodu ještě za běžnou výkupní cenu bez garantované podpory 

až do úplného opotřebení, což by stále přinášelo zajímavé tržby, ze kterých bude možné 

uhradit úplné vyčištění pozemků. Ve výpočtu není proto uvažováno s vícenákladem na 

demontáž zařízení.

4.3 Finanční analýza projektu

V následujících kapitolách je uvedena finanční analýza projektu fotovoltaické 

elektrárny v lokalitě Drásov.

4.3.1 Použitý finanční model

Projekt je možné hodnotit samostatně jako izolovanou účetní jednotku (projektová 

firma) nebo i v rámci existující firmy. Pro potřeby hodnocení nového projektového 
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záměru je vhodnější hodnotit projekt jako samostatnou účetní jednotku, kdy sledujeme 

jenom náklady a výnosy spojené s realizací daného projektu. (10)

4.3.2 Předpoklady finančního modelu

Na samotný projekt je ve finančním modelu pohlíženo jako na projektovou firmu, tj. 

chová se jako samostatně hospodařící subjekt s odděleným účetnictvím. V praxi může 

být projekt i součástí většího podniku bez odděleného účetnictví, tento aspekt nebyl ve

finanční analýze řešen. (10)

Následující tabulka shrnuje výchozí předpoklady finančního hodnocení, za kterých 

bylo hodnocení provedeno.

Vnější prostředí
Míra inflace 2 % p.a.

Nárůst výkupní ceny elektřiny 2 % p.a. (dle Vyhl. 150/2007 je nárůst 2-4%)

Doba trvání podpory
20 celých roků (od data přiznání podpory – 15 let zákon + 5 

vyhláška)
Daň z příjmu První půlrok + prvních 5 let plného provozu – daňové osvobození

se sazbou 0 %, potom daňová sazba 19 % až do konce

životnosti
Tabulka č. 6: Přehled výchozích předpokladů – vnější prostředí (zdroj: autor)

Investor
Doba trvání investice 1 rok výstavba + 20 let provoz
Požadovaný výnos 8 % p.a.

Vklad základního kapitálu 95 mil. Kč
Podíl vlastní kapitál/fixní investice 31%

Podmínky čerpání úvěru
Výše požadovaného úvěru 200 mil. Kč

Druh úvěru Anuita
Frekvence splátek Čtvrtletně
Zahájení čerpání Polovina roku 2009
Doba splatnosti 15 let

Úroková míra cca 7 % p.a. (3,5 % nad aktuální 6M15 PRIBOR)16

Tabulka č. 7: Přehled výchozích předpokladů – investor (zdroj: autor)

                                               
15 6M PRIBOR – fixní úroková sazba, 6M znamená šestiměsíční úrokové období, aktuální PRIBOR 
ke 30.4.2009 – 2,62 %.
16 Zdroj:ČNB, 2009 
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/penezni_trh/pribor/prumerne.jsp?year=2009&show=Spustit+sestavu
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Investiční náklady (Kč) – všechny hodnoty bez DPH
Nákup pozemků17 XXX neodepisuje se

Terénní úpravy (součást stavby)18 5 547 632 30 let
Stavební práce5 3 098 270 30 let
Elektromontáže5 13 424 270 20 let
Vedlejší náklady5 927 340 20 let

Konstrukce5 24 296 817 20 let
Měniče5 18 280 964 10 let
Panely5 235 354 288 20 let

Zabezpečení objektu19 cca 2 500 000 20 let
Náklady na připojení 465 000 jednorázový výdaj

Celkem investiční náklady 303 894 581

Náklady překlenovacího úvěru20 cca 1 740 000  
Tabulka č. 8: Přehled výchozích předpokladů – investiční náklady (zdroj: autor)

Provozní náklady ročně v Kč bez DPH
Odpisy fixních investic (průměr za rok) cca 15 834 000 

Náklady na pojištění21 1 360 000
Ostraha objektu22 463 000

Pomocná pracovní síla 500 000
Sponzorský dar obci23 100 000

Pravidelný servis zařízení24 131 000

Náklady nezbytných oprav25 457 000

Celkem 3 111 000 bez odpisů
Pracovní kapitál počítáno s pokrytím na 30 dní

Pronájem pozemků 150 000
Tabulka č. 9: Přehled výchozích předpokladů – provozní náklady (zdroj: autor)

Investiční náklady jsou převzaty z rozpočtu od dodavatele technologií, provozní 

náklady jsou dohadem a průměrem hodnot, které realizátor udává u svých již 

realizovaných projektů a slouží i k předběžným kalkulacím a finančním plánům, některé 

položky byly částečně korigovány. (2)

                                               
17 Pronájem pozemků na dobu 30 let, cena 0,5 Kč/m2/rok
18 Dle rozpočtu dodavatele technické a stavební části
19 Dle rozpočtu zabezpečovací techniky
20Počítáno s nutností zajistit prostředky na dobu mezi odvodem DPH a refundací v roce 2010, podmínky
   překlenovacího úvěru: velikost 58 mil. Kč, doba trvání 0,5 roku s úrokovou sazbou 6 % p.a.
21 Odhad na úrovni 0,5% z hodnoty fixní investice
22 Dle předběžného jednání se security agenturou Vitera
23 Dle veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Drásov a společností ANICOM TRADE a.s.
24 Průměrná hodnota stanovená společností Nobility Solar Projects a.s.
25 Odhad 1% z tržeb za prodej elektřiny – jedná se o tvorbu fondu na mimořádné opravy apod.
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Pro investici jsou charakteristické vysoké pořizovací náklady, naproti tomu elektrárna 

po dobu životnosti nespotřebovává palivo a provozní náklady se tak omezují na 

poskytování servisních služeb spojených s udržením elektrárny v řádném chodu, ostraha 

objektu, pojištění ve výši cca 0,5% z investičních nákladů, sponzorský dar obci a 

zaměstnání 1 pomocné pracovní síly na 1 pracovní úvazek na provádění běžné údržby 

stavby a zařízení. Největší položkou provozních nákladů tak budou odpisy hmotného 

majetku. Všechny provozní náklady jsou pro potřeby modelu brány jako fixní, nezávislé 

na objemu vyrobené elektřiny.

V projektu se bude vyskytovat problém s překlenutí časové disproporce mezi platbou

ceny včetně DPH a navrácením DPH až v roce 2010. DPH ve výši 58 mil. Kč bude 

nutné uhradit ještě v roce 2009 a refundováno bude až v roce 2010. Ve výpočtu je proto 

tato skutečnost zohledněna v podobě nákladů čerpání překlenovacího úvěru s délkou 

trvání 0,5 roku – jednorázový výdaj 1 740 tis. Kč. (5)

4.3.2.1 Ukazatele ČSH a IRR, doba návratnosti

ČSH – označované také  jako NPV (Net Present Value), vyjadřuje rozdíl mezi sumou 

diskontovaných příjmů projektu a investicí do projektu. Projekt s NPV>0 se 

doporučuje k realizaci, při investičním rozhodování se volí projekt s vyšší hodnotou 

NPV. (2)

Výpočet NPV (náš případ): NPV= INVESTICE - ∑CF(t) / (1-R)t kde, 

CF – peněžní tok,  t – počet let , R – úroková míra.

IRR – označované také jako vnitřní výnosové procento (VVP), vyjadřuje úrokovou 

míru, při které se hodnota peněžních příjmů z investice (NPV) rovná investici do 

projektu, neboli kapitálovým výdajům. (ve vzorci výše uvedené jako 

INVESTICE).Jinak řečeno, jaká je roční výnosnost prostředků investovaných do 

projektu. Pro nás je důležité, aby IRR bylo vyšší než diskontní míra. Při investičním 

rozhodování volíme variantu s vyšší hodnotou IRR. (2)
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Výpočet IRR (náš případ): IRR = in + [NVPin / (NVPin-NVPiv)] x (iv-in) kde, 

NVPin – čistá současná hodnota při nižší zvolené úrokové sazbě, NVPiv - čistá současná 

hodnota při vyšší úrokové sazbě, in – nižší úroková sazba, iv – vyšší úroková sazba

Doba návratnosti – ekonomické kritérium, jedná se o dobu (počet let), za kterou se 

peněžní příjmy z investice vyrovnají počátečnímu kapitálovému výdaji na investici. Pro 

větší přínos je lepší vyžívat diskontovanou dobu návratnosti.(peněžní příjmy i 

kapitálové výdaje jdou diskontovány zvolenou diskontní mírou.) (2)

Položka Jednotka Hodnota
Celkové investiční náklady projektu Kč 303 894 000 
Očekávané průměrné tržby projektu Kč 44 803 000
Očekávané průměrné provozní náklady projektu (bez odpisů) Kč 3 111 000 
Očekávané průměrné odpisy Kč 15 834 000
Předpokládaná životnost projektu roky 20 
Uvažovaná diskontní sazba (diskontováno k 6/2009) % 8
Čistá současná hodnota celkového investovaného kapitálu Kč 57 135 000
Čistá současná hodnota investovaného základního kapitálu Kč 61 881 000
IRR celkového investovaného kapitálu (investor + úvěr) % 10,4

IRR základního kapitálu (investor) % 14,2

Doba návratnosti základního investovaného kapitálu roky 9,9

Diskontovaná doba návratnosti roky 16,1
Tabulka č. 10: Základní ekonomické ukazatele projektu (zdroj: autor)

Z přehledu základních ukazatelů vyplývá relativně dobré zhodnocení investovaných

prostředků, které je vyšší než 8% diskontní míra, projekt má tedy kladnou čistou 

současnou hodnotu a poskytuje investorovi vyšší než běžně dosahované zhodnocení

vložených prostředků. Stejně tak zhodnocení celkového kapitálu je vyšší než implicitní

diskontní míra 8 % a opět tedy poskytuje nadprůměrné zhodnocení prostředků. Investor

vlivem využití cizích zdrojů s úrokem 7 % zvyšuje zhodnocení vlastního kapitálu. (2)

Hodnoty ČSH, IRR a doba návratnosti byly vypočítány softwarem COMFAR III

společnosti Nobility a.s., jedná se software určený k provádění simulací projektů a 

k vytvoření finančních analýz pro průmyslové projekty.
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4.3.3 Náklady a výnosy spojené s projektem

Celkem výstavba Celkem provoz
Koupě pozemku 0 0
Příprava a rozvoj staveniště 5 548 000 0
Stavební práce, konstrukce a budovy 27 395 000 0
Výrobní stroje a zařízení 267 060 000 15 520 000
Pomocné a servisní vybavení 2 500 000 0
Ochrana život. prostředí 0 0
Zahrnutá fixní aktiva (režijní nákl. projektu) 0 0

Krytí nepředvídaných situací 0 0

CELKOVÉ FIXNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY (v Kč) 302 503 000 15 520 000
Tabulka č. 11: Přehled fixních investičních nákladů (zdroj: autor)

Z hlediska investičních nákladů stojí za zmínku uvažovaná repase měničů v období

provozování elektrárny po 10 letech provozu – vzhledem k použití centrálních měničů 

je počítáno s nákladem ve výši 70% pořizovací ceny měničů.

Celkem výstavba Celkem provoz
Náklady na připojení - E.On 465 000 0
Vedlejší náklady 927 000 0
Náklady překlenovacího úvěru (pokrytí DPH) 1 740 000 0
Předvýrobní výdaje (mimo úroky) 3 142 000 0

Úroky 3 980 000 0

CELKEM PŘEDVÝROBNÍ VÝDAJE (v Kč) 7 113 000 0
Tabulka č. 12: Přehled jednorázových investičních výdajů (zdroj: autor)

Celkové tržby a výrobní náklady jsou uvedeny v grafu na obr. č. 1726. 

                                               
26 Zdrojem je společnost Nobility Solar Projects a.s. (grafické znázornění v programu COMFAR III)
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Obrázek č. 17: Přehled celkových tržeb a výrobních nákladů (zdroj: Nobility a.s.) 

Hodnocení ziskovosti projektu vyznívá příznivě – silná výkonnost daná garancí 

výkupních cen je dostačující na pokrytí všech relevantních nákladů. Udržet dostatečnou 

ziskovost v prvních letech napomáhá daňové osvobození pro obnovitelné zdroje dané 

na následujících 5 let od zprovoznění elektrárny. Tvorba zisku v čase narůstá s postupně

klesajícími náklady dluhové služby. Fixní náklady jsou v čase stabilní – jejich největší

složka je tvořena odpisy fixního investičního majetku. Kalkulované ostatní fixní 

náklady jsou zejména náklady na tvorbu fondu oprav, pojištění, zabezpečení a běžnou 

údržbu nemovitosti. (6)

Obrázek č. 18: Cash flow pro finanční plánování (zdroj: Nobility a.s.) 
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4.3.4 Hodnocení hotovostních toků projektu

Z hlediska hodnocení hotovostních toků projektu je důležité zejména zajištění 

dostatečné likvidity ve všech letech projektu. Problémy s likviditou by mohly nastat 

hlavně v důsledku splátek dluhu. Částečné zmírnění tohoto rizika přináší kalkulace s 

úvěrem s anuitními splátkami, které jsou stejné po dobu 15 let trvání úvěru. Prostá doba 

návratnosti základního investovaného kapitálu je 9,9 roků a diskontovaná (při 8% 

diskontu) je 16,1 roků. Delší doba návratnosti je způsobena zejména vysokými 

splátkami v prvních 15 letech projektu a relativně vyšší použitou diskontní mírou. 

Důležité je, že projekt je návratný za dobu životnosti a existuje zde dokonce rezerva 

pro neočekávané skutečnosti. Schopnost dostát závazkům vůči bance je názorně vidět 

na obrázku č. 19, kde je zobrazen kumulovaný tok hotovosti po jednotlivých letech. 

Díky kladným hotovostním tokům již od spuštění elektrárny dochází k postupné 

akumulaci dřívějších toků a tvoří se tak zdroj pro případnou výplatu dividendy nebo 

tvorbu rezervy na budoucí investici. (2)

Obrázek č. 19: Kumulované cash flow pro finanční plánování (zdroj: Nobility a.s.) 
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V letech 2018 a 2019 sice vlivem plánované repase měničů dochází k tomu, že tok 

hotovosti za běžný rok se blíží v roce 2019 nule, ale vlivem dřívějších hotovostních 

toků je i případné riziko záporného hotovostního toku v roce 2019 (např. vyšší cena 

reinvestice než se předpokládalo) snadno pokrýt ze zadržených hotovostních toků v 

minulých letech.

Obrázek č. 20 ukazuje stejnou situaci na poměru mezi hotovostním tokem v běžném 

roce a splátkou úvěru v tom samém roce. Ukazatel zůstává po celou dobu splácení 

větší než 1 pouze v roce 2019 se blíží hodnotě 1 opět v důsledku plánované repase 

měničů, tzn. je možné pokrývat dluhovou služby hotovostním přítokem za běžný rok po 

celou dobu splácení nebo použít naakumulované hotovostní toky z předchozích let. (2)

Obrázek č. 20: Pokrytí dluhové služby (zdroj: Nobility a.s.) 

V roce 2018 a 2019 se na hotovostním toku projevuje nutná reinvestice do měničů. Od 

roku 2025 je naopak zlepšení v cash flow v důsledku umoření dluhu.

4.3.5 Zhodnocení finanční analýzy
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Pro hodnocený projekt fotovoltaické elektrárny je charakteristický vysoký stupeň 

rozpracovanosti projektu. Investor již realizuje první fázi projektu z vlastních zdrojů a 

hledá financování druhé fáze projektu, která předpokládá podstatné rozšíření výrobní 

kapacity elektrárny. Investor má v pronájmu pozemky, na kterých má být projekt 

instalován, během měsíce bude připravena projektová dokumentace a zajištěn hlavní

dodavatel technologické a stavební části.

Jsou vyřešeny administrativní náležitosti projektu a termín uvedení do částečného 

provozu v průběhu roku 2009 se jeví jako reálný. Výsledky finančního modelu 

použitého pro hodnocení ukazují na robustní výsledky s výraznou rezervou v použitých 

předpokladech. Projekt generuje silné hotovostní toky i po splacení dluhových splátek 

a poskytuje tak rezervu do budoucna pro případné neočekávané události. 

Vnitřní výnosové procento projektu je vyšší než použitá diskontní míra 8 % (IRR 

celkového kapitálu 10,4 % a IRR základního kapitálu investora je 14,2 %). Čistá 

současná hodnota projektu je tedy kladná (celkový projekt 57 mil. Kč a z pohledu

investora 62 mil. Kč) a lze ji tedy doporučit k realizaci. Diskontovaná doba návratnosti 

celého projektu je 16 let a je tedy výrazně kratší než doba životnosti 20 let.

Jedná se o investici s relativně malým rizikem nepředvídaného vývoje a na základě

provedeného hodnocení lze investici doporučit k realizaci výrobní kapacity 3,168 

MWp.
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4.4 Plán realizace

V následující části bude popsáno, jak by se mělo postupovat při realizaci našeho 

podnikatelského záměru, tedy vybudování FV elektrárny v Drásově. (6) (9)

Prvním, důležitým krokem je podnikatelský plán, který jsme již sestavili. Při sestavení 

plánu bylo důležité prověřit, jestli je lokalita vhodná způsob využití obnovitelného 

zdroje, který jsme zvolili. Dále bylo nezbytně nutné prověřit kapacitu vedení a zjištění 

třídy ochrany půdního fondu, jelikož jak již bylo a ještě i bude zmíněno, jedná se velmi 

zásadní faktory úspěšné realizace. 

Nyní již máme tedy sestavený podnikatelský plán, či jeho hrubou kostru, která se dá 

použít pro vyjednávání s bankovními institucemi, čili můžeme postoupit k dalšímu 

kroku. Kompletní verze plánu není téměř v žádném bodě, či okamžiku realizace 

projektu, jelikož téměř všechny informace, ceny, jsou proměnné a během projektu se 

mění. Musíme to však brát na vědomí a v našem plánu s tím počítat. 

Nyní je našim dalším úkolem projednání s dotčenými instituce, jestli je možnost 

výstavby v dané lokalitě možná, jestli k tomu nemají dotčené orgány nějaké 

připomínky, či dokonce jestli by nemohlo v průběhu další realizace nastat zamítavé 

rozhodnutí. Dalo by se říci, že tento problém by se měl řešit v již v průběhu prací na 

podnikatelském plánu, či na úplném začátku projektu. 

4.4.1 Fáze výstavby

Rozdělíme si nyní možnost výstavby na jednotlivé fáze. V první fázi musíme jednat 

s obcí, respektive s jejími zastupiteli. V případě městyse Drásova bylo jednáno přímo se 

starostou obce, který byl již obeznámen s problematickou fotovoltaických elektráren, a 

tudíž byl jednání se společností ANICOM TRADE vstřícný. Zastupitelstvo obce dalo na 

zasedání v březnu roku 2009 souhlas k výstavbě solárního parku na vytýčených 

pozemcích, které má společnost ANICOM TRADE v pronájmu od soukromých osob. 
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Dalším stěžejním bodem fází reálnosti výstavby v dané lokalitě je řešit problémy 

s ministerstvem životního prostředí, které se musí řídit metodickým pokynem ochrany 

lesa a půdy ze dne 1.10.1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu

(podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

zákona ČNR č. 10/1993 Sb.) – viz celý pokyn v příloze č. 4.

Díky tomuto pokynu jsou pozemky, které připadají do třídy I. a II. pod nejvyšší 

ochranou a jejich odebírání ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), se provádí 

jen v nezbytných a konkrétních případech. V našem případě v Drásově je lokalita po 

přehodnocení pozemků na pozemcích třídy č. II a III., tudíž díky zájmu obce dojde ke 

vyjmutí ze ZPF. 

V následující fázi je nutné, aby obec podala návrh na zkreslení územního plánu. 

Jelikož městys Drásov má územní plán zkreslený koncem minulého roku, tj. roku 2008, 

je nutné podat návrh na změnu územního plánu. Tato změna se podává jménem obce a 

je prováděna na nejbližší stavebním úřadě nadřazenému obci, tudíž v Tišnově, kde má 

tyto aktivity na starosti mimo jiné oddělení úřadu územního plánování, popřípadě 

konkrétně vedoucí tohoto oddělení paní ing. arch. Eva Žáková. Obec či soukromá 

společnost poté podá zakázku na zkreslení této konkrétní změny, což má na starosti 

v našem případě konkrétní soukromá firma sídlící na ulici Bratislavská 14 v Brně.  

Ke změně územního plánu se poté vyjadřují všechny dotčené orgány, podle stavebního 

zákona. Doba, po kterou trvá změna územního plánu, se muže značně lišit. Díky 

vstřícnosti některých úřadů a lidí na nich pracujících, se tato doba může pohybovat až 

na hranici jednoho roku či déle. Díky kontaktům, které má společnost ANICOM 

TRADE v konkurenčních společnostech, které se rovněž zabývají fotovoltaikou, však 

můžeme tuto dobu radikálně zkrátit zainteresováním úřadu městyse Drásov do celého 

projektu tím, že firma ANICOM TRADE a.s. sestaví rámcovou smlouvu o 

dlouhodobém přispívání do rozpočtu obce (a to na dobu životnosti elektrárny). Městys 

Drásov prohlásí stavbu takovéto elektrárny za veřejný zájem samostatného právního 
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subjektu městyse Drásov a dále může být s dotčenými orgány uzavřena tzv. 

veřejnoprávní smlouva, která umožňuje stavět i bez změny Územního plánu.

4.4.2 Žádost o připojení

Velmi důležitým krokem k realizaci fotovoltaické elektrárny je žádost o připojení. To 

již bylo zmíněno i dříve v práci. Důležité je, aby se některé osoby, které by mohli mít 

nečisté úmysly, nedozvěděli o našem záměru výstavby FV elektrárny v dané lokalitě, 

popřípadě v lokalitě, kde je stejné vedení. Vedení, na které se můžeme připojit, prochází 

totiž více obcemi, čili souhlas s výstavbou elektrárny na solární pohon mohl již udělit 

některý starosta ze sousední obce jiné firmě, která by nám touto cestou vybrala 

kapacitu, která je ve vedení volná pro připojení výrobního zdroje. Při takováto situace 

nastala i v lokalitě Drásov, naštěstí firma nehodlá záměr realizovat, či na něho nemá 

potřebné finance, tudíž je jen otázkou času, kdy jí rezervovaná kapacita propadne. 

Žádost o připojení se podává, v případě Drásova a moravské oblasti, společnosti E.ON 

Distribuce, v případě Čech by měla být žádost podaná společnosti ČEZ Distribuce. 

Formulář má označení E.ON Elektřina D6: Žádost výrobce elektřiny o připojení 

k distribuční soustavě. (viz. příloha č. 2). K tomuto vyplněnému dokumentu, je nutno 

přiložit výpis z obchodního rejstříku žádající společnosti, plánek se zakreslením lokality 

– je vhodné přiložit např. dva plánky, jeden s pohledem z vyšší perspektivy a druhý 

z nižší, aby se technik lépe orientoval, dále je nutné přiložit katastrální mapu se 

zakreslením FVE a čísly pozemků, souhlas obce s výstavbou FVE v jejím katastrální 

území, blokové schéma a souhlasy vlastníků pozemků, na kterých má FVE existovat. 

Žádost se podá např. na brněnské pobočce na ulici Cejl 42/44. E.ON má 30 dní na 

posouzení žádosti a vydání stanoviska. (viz. příloha č. 3) 

4.4.3 Studie připojitelnosti a bod připojení

V případě nezamítavého vyjádření ze strany společnosti E.ON, je nutné zadat 

vypracování Studie připojitelnosti. 
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Tu zpracovává v našem případě Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil Csc., sídlící v obci 

Bílovice nad Svitavou. Její vypracování je nezbytné v dalším postupu a její vypracování 

je nařízeno ze strany provozovatele distribuční soustavy. Díky studii připojitelnosti a 

také díky již podané žádosti o připojení je následně rozhodnuto o bodu připojení, nebo-

li je po studii připojitelnosti společnosti podávající žádost o připojení, přidělen bod 

připojení. Velmi důležité je, aby bod připojení nebyl velmi vzdálen od místa FVE, 

jelikož náklady na vybudování vedení se pohybují kolem jednoho milionu korun za 

kilometr podzemního vedení kabelem.

4.4.4 Závazné dohodnutí podmínek s bankou

Zde se závazně rozhodneme, jestli budeme do projektu investovat a hledat tedy 

vhodného bankovního partnera, bez kterého z důvodu vysoké finanční náročnosti 

není finanční realizace možná. V našem případě se zatím jedná o ČSOB, jejíž zástupci 

jsou vstřícní ohledně financování fotovoltaických elektráren, hlavní investor společnosti 

ANICOM TRADE má s touto bankou velmi dobré obchodní vztahy. Díky tomu banka 

nebude mít zbytečné podezření a nedůvěru ve společnost realizující projekt. Navíc bude 

banka vstřícnější ohledně jednání, kolik bude činit výše vlastního kapitálu, délka úvěru 

a výše úrokové sazby. Avšak ani jednání s ostatními bankovními instituce nejsou 

uzavřena, dokonce i varianta volby leasingu, místo úvěru. (jedná se o technologii)  

Dalo by se říci, že zde se momentálně nachází stav realizace fotovoltaické elektrárny 

v Drásově. Z důvodu komplikací ohledně kapacity vedení, která byla společnosti 

zabrána, došlo ke zdržení, totéž platí o problémech se ZPF, které je nyní na dobré cestě, 

na jedné straně z důvodu přehodnocení pozemků, na straně druhé možností vytvoření 

veřejnoprávní smlouvy, kterou by městys Drásov zaštítil svým jménem, díky čemuž by 

bylo možné začít výstavbu i bez změny územního plánu. Toto vše je ale prozatím pouze 

v jednání. 
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4.4.5 Projektová dokumentace, stavební řízení

Projektovou dokumentaci bude mít na starosti tým pod vedením pana Bureše 

z Uherského Hradiště (Nobility a.s.), který se zabýval výstavbou fotovoltaických 

elektráren již dříve pod jinou soukromou firmou. Nyní vede společnost Nobility a 

realizuje velké množství zakázek po celé ČR. Projektová dokumentace se podle p. 

Bureše vypracovává v několika krocích. Prvním z nich je koncepce daného projektu, 

další je již technologický projekt, poslední tvoří dokumentace skutečného provedení 

stavby. Jak již bylo zmíněno výše obnáší stavební řízení změnu územního plánu, 

popřípadě by se tento problém dal odstranit vytvořením veřejnoprávní smlouvy a dalo 

by se realizovat i bez změněného územního plánu, který trvá poměrně dlouhou dobu. 

Rozhodnutí o umístění stavby vydává stavební úřad Tišnov a ten si vyžádá souhlas 

orgánů ochrany přírody, jelikož zde bude zřejmé podezření ke změně krajinného rázu 

dle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Je nezbytné vytvořit studii, která bude 

pojednávat o ekologické zátěži projektu, o konstrukcích elektráren, popř. možnosti 

využití plochy pod panely jako pastviny pro ovce, fotodokumentaci už realizované 

elektrárny, z toho důvodu, že nedochází k odrazu světelného záření, ani narušení půdy 

po likvidaci FVE, a že ani elektrárna samotná výrazně nenarušuje krajinný ráz. Tato 

studie je taktéž v realizaci odpovědným subjektem. 

4.4.6 Licence ERÚ

Ihned po dokončení staveb na FVE je nutné objekt zkolaudovat. Po kolaudaci probíhá 

zkušební provoz, během kterého však již elektrárna produkuje energii, kterou prodává 

do sítě, tudíž již tvoří tržby. Abychom mohli tohoto docílit, je nutné mít licenci. Licenci 

na výrobu elektřiny vydává Energetický regulační úřad. Je udělována dle § 4 odst. 1 

písmena a) energetického zákona, udělení probíhá na žádost, obsahové náležitosti 

žádosti podané právnickou osobou jsou uvedeny v § 7 odst. 3 energetického zákona. 

Licence na výrobu elektřiny bývá udělována nejčastěji na dobu 25 let, což je doba 
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celkové životnosti fotovoltaické elektrárny. Elektrárna jako taková může však fungovat 

déle, licence se prodlouží, to je dáno postupem při vydávání licencí ERÚ. (31)

4.4.7 Demontáž

Po uplynutí doby životnosti elektrárny, je potřeba panely demontovat. Panely se 

odvážejí na recyklaci (poplatek zahrnut v ceně panelu), stejně tak jako konstrukce, na 

kterých byly uchyceny. Vruty uchycení se taktéž odstraňují. Poté se může nazpět změnit 

územní plán a pokračovat původní zemědělská výroba. (povinnost tvořit rezervy na 

obnovu ZPF). 

4.5 Analýza rizik projektu

Cílem této kapitoly je provést analýzu možných rizik, které mohou vzniknout 

v souvislostí s realizací projektu. Nejdříve je nutné zjistit jaké rizika nám hrozí, resp. 

identifikovat je, popsat je, ohodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a uvést, jaký by 

měly dopad na projekt. Nakonec budou rizika vyhodnocena a bude doporučeno 

opatření, aby se dalo každému z nich předejít.

4.5.1 Hodnocení analýzy rizik

Pro hodnocení rizik si stanovíme třídy pravděpodobnosti rizika. Dále stanovíme, jaký 

dopad bude mít riziko na projekt. Na základě těchto atributů, sestavíme matici a třídy 

hodnoty rizika. Poté už můžeme zhruba vyjádřit, jakou hodnotu rizika bude 

představovat riziko s určitou pravděpodobností a s určitým dopadem na projekt. 27

                                               
27 Stanovení tříd a analýza rizik podle zdroje: RAIS, Karel Prof. Ing., DOSKOČIL , Radek Ing. RISK 
MANAGEMENT. [s.l.] : [s.n.], 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0.
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Třídy pravděpodobnosti:

Vysoká pravděpodobnost          VP Nad 66%
Střední pravděpodobnost           SP 33 – 66 %
Malá pravděpodobnost              MP Pod 33 %

Třídy hodnoty rizika:

Vysoká hodnota rizika  - VHR
Střední hodnota rizika   - SHR
Nízká hodnota rizika     - NHR

Matice pro přiřazení třídy hodnoty rizika:

Velký nepříznivý 
dopad na projekt

Střední nepříznivý 
dopad na projekt

Malý nepříznivý 
dopad na projekt

Vysoká 
pravděpodobnost

Vysoká hodnota rizika  
VHR

Vysoká hodnota rizika  
VHR

Střední hodnota rizika 
SHR

Střední 
pravděpodobnost

Vysoká hodnota rizika
VHR 

Střední hodnota rizika
SHR

Nízká hodnota rizika
NHR

Malá 
pravděpodobnost

Střední hodnota rizika
SHR

Nízká hodnota rizika
NHR

Nízká hodnota rizika
NHR

4.5.2 Rizika projektu

Pořadové číslo: 1.

Riziko: Riziko kurzovní ztráty

Scénář: Může k dojít v případě republikového i celosvětového dění, např. 

válečný konflikt ovlivňující celosvětově ekonomiku, bankrot 

finančních institucí světového charakteru. Je také možné pouze 

oslabení české měny v rámci republikových událostí. 

Pravděpodobnost: VP (Velká pravděpodobnost, odhad okolo 66%)

Dopad: Velký nepříznivý dopad na projekt. Dopad je velmi nepříznivý, 

jelikož se při nákupu FV panelů, měničů a konstrukcí jedná o 

obrovské sumy, případná kurzovní ztráta je i při malém výkyvu 

dosti značná. 

Hodnota rizika: VHR (Vysoká hodnota rizika)
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Opatření: Jednou z možností, které společnost ANICOM TRADE zvažuje je 

fixace ceny, za kterou se vybavení pořídí. Dodavatelé se v této 

problematice snaží vycházet odběratelským subjektům vstříc na 

jedné straně fixací ceny, na straně druhé i množstevními slevami. 

Pořadové číslo: 2.

Riziko: Zamítnutí bankovního úvěru, resp. cizích zdrojů financování

Scénář: Může dojít k situaci, že banka vyhodnotí podnikatelský subjekt 

jako nevyhovují jejím požadavkům. Toto riziko je nutné 

eliminovat jednáními s více bankovními subjekty, abychom měli 

pro jistotu v záloze alternativu, i když s poněkud horšími 

podmínkami. Jde totiž o kritický proces. 

Pravděpodobnost: MP (Malá  pravděpodobnost, odhad okolo 5%)

Dopad: Velký nepříznivý dopad na projekt. Při zamítnutí úvěru není 

reálné projekt realizovat, což znamená že jde o velmi nepříznivý 

kritický dopad na projekt.

Hodnota rizika: SHR (Střední hodnota rizika)

Opatření: Udržovat dobré vztahy s bankovními institucemi, naplánovat více 

variant zajištění cizích zdrojů. 

Pořadové číslo: 3.

Riziko: Zamítavé vyjádření od distributora E-ON (připojení výrobny)

Scénář: Může se stát, že během doby realizace fotovoltaické elektrárny 

dojde k časovým prodlevám, které by mohly vést k zamítavému 

vyjádření ze strany společnosti E-ON. To by mohlo být dáno 

problémy s financováním, popřípadě také s dostupností FV 

panelů, extrémně nevýhodného kurzu měny, ve které budeme 

panely pořizovat, apod.  

Pravděpodobnost: MP (Malá pravděpodobnost, odhad okolo 5%)
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Dopad: Velký nepříznivý dopad na projekt. Opět se jedná o kritický 

faktor proces při realizaci projektu. V případě zamítavého 

vyjádření o připojení výrobny není možné realizovat projekt. 

Hodnota rizika: SHR (Střední hodnota rizika)

Opatření: Je nezbytně nutné, aby firma ANICOM TRADE a.s. věnovala 

pozornost termínům, které společnost E-ON stanoví. Musí se jim 

přizpůsobit dodávka panelů, a ostatních komponent. To musí mít 

na starost hlavně realizátor. Dále je důležité vypracovat 

v termínech studii připojitelnosti a stavební dokumentaci. 

Společnost si musí předjednat finanční prostředky.

Pořadové číslo: 4.

Riziko: Riziko ochrany půdy a lesa MŽP

Scénář: Ministerstvo životního prostředí vydalo metodický pokyn o 

ochraně lesa a půdy, kterým se musí řídit odbory životního 

prostředí v jednotlivých krajích. V případě nesouhlasného 

vyjádření k realizaci FV elektrárny od vedoucího odboru, nejde 

k vyjmutí ze ZPF, tudíž není možné v lokalitě stavět.  

Pravděpodobnost: SP (Střední pravděpodobnost, odhad okolo 50%)

Dopad: Střední nepříznivý dopad na projekt. Dopad na projekt středně 

nepříznivý, jelikož je zde možnost podniknout opatření, která by 

vedla k realizaci stavby v dotčené lokalitě. 

Hodnota rizika: SHR (Střední hodnota rizika)

Opatření: Naskýtá se možnost vyřešit tuto situaci tzv. veřejnoprávní 

smlouvou. Jak je popsáno výše v kapitole plán realizace. Další 

možností je na vlastní náklady vyhotovit posudek, jestli nedošlo 

během let k půdnímu znehodnocení. Neoficiální informací je 

možnost vzniku vyhlášky v nejbližších měsících, která by 

umožňovala stavět i na půdách třídy I. a II. 
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Pořadové číslo: 5.

Riziko: Riziko související se změnou Územního plánu

Scénář: Změna územního plánu v našem případě již probíhá, je však těžko 

předvídatelné, kdy se všechny zainteresované subjekty seznámí 

s problematickou a vydají konečná rozhodnutí.

Pravděpodobnost: SP (Střední pravděpodobnost, odhad okolo 50%)

Dopad: Střední nepříznivý dopad na projekt. Stejně jako problém se 

ZPF, i zde je dopad středně nepříznivý, jelikož existují opatření, 

která nutnost změněného Územního plánu nevyžadují. 

Hodnota rizika: SHR (Střední hodnota rizika)

Opatření: Zde je nutné aktivně se zajímat, v jaké fázi se nyní projekt na 

daném zainteresovaném subjektu nachází, osobně kontrolovat 

doby vyjádření a kompletní podklady předkládané subjektům, aby 

nedocházelo k časovým mezerám. Dalším opatřením je 

vypracování veřejnoprávní smlouvy, která umožňuje stavět i bez 

změny Územního plánu. 

Pořadové číslo: 6.

Riziko: Riziko neudělení licence ERÚ

Scénář: Při nesplnění zákonem daných podmínek, neudělí úřad žadateli 

licenci na výrobu el. energie.

Pravděpodobnost: MP (Malá pravděpodobnost, méně než 5%)

Dopad: Velký nepříznivý dopad na projekt. Pokud by společnost 

neobdržela licenci na výrobu elektřiny, nemohla by projekt 

realizovat, avšak prozatím není žádný důvod aby se tak stalo.  

Hodnota rizika: SHR (Střední hodnota rizika)

Opatření: Splnění všech zákonem daných podmínek, které úřad ERÚ 

vyžaduje, resp. pokud některé podmínky subjekt nesplňuje, je toto 

konzultovat přímo s ERÚ, či sám podniknout kroky k jejich 

splnění. 
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Pořadové číslo: 7.

Riziko: Riziko bezpečnostního incidentu

Scénář: Selhání ostrahy objektu. (lidský faktor) Za určitých podmínek je 

možné zneškodnit bezpečnostní systém, avšak nepravděpodobné. 

Pravděpodobnost: MP (Malá pravděpodobnost, méně než 1%)

Dopad: Střední nepříznivý dopad na projekt. Při krádeži, či poničení 

panelů a ostatního vybavení značné škody, které by však hradila 

pojišťovna, ale i tak jde značně nepříznivý dopad. 

Hodnota rizika: NHR (Nízká hodnota rizika)

Opatření: Opatřením je zaměstnání osob, které budou mít na starosti hlídaní 

objektu nonstop. V kombinaci CCTV systémem a napojením na 

bezpečnostní agenturu, která v případě poplachu na místo dojede, 

je riziko velmi nízké. 

4.5.3 Zhodnocení analýzy rizik

Dle předchozí analýzy rizik vyplynulo, že má firma 7 potenciálních rizik, z čehož jedno 

z nich má vysokou hodnotu, pět z nich střední hodnotu a jedno malou hodnotu rizika. Z 

toho vyplývá, že by se společnost měla zaměřit  na prvních šest a snažit se jim  předejít 

popsaným způsobem. To samozřejmě neznamená, že by se riziko s NHR mělo přehlížet, 

nebo že by se dále v průběhu projektu nemohla objevit rizika další, která vyplynou 

realizací projektu. Důležité je včas rizika identifikovat a  snažit se jim předejít.



79

4.6 Návrh zabezpečovacího systému

V práci už bylo několikrát zmíněno, že průmyslový objekt se neobejde bez 

bezpečnostního systému. To je dáno mnoho již zmíněnými faktory, které působí na 

potenciální pachatele trestné činnosti, či vandaly. U projektu toho typu je nutné 

eliminovat jakékoliv hrozby, které by mohly zapříčinit poškození drahé fotovoltaicky 

nebo i poškození přímo zabezpečovací techniky. Proto je nutné navrhovat systém 

zabezpečení velmi obezřetně, rozhodně ne svépomocí, za asistence odborné společnosti, 

která již na trhu působí delší dobu a má za sebou nějaké slušné projekty, resp. dobré 

reference. 

4.6.1 Společnost ARI s.r.o.

Firem, který kvalitně navrhnou celý CCTV systém je již v dnešní době relativně mnoho, 

což je dáno především konkurencí na trhu, existencí e-shopů, kde zadáte parametry 

objektu, popřípadě plány a projekt. Firma si s vámi domluví schůzku, ovšem už 

s konkrétními návrhy, se kterými se již dá dále efektivně pracovat. 

Po konzultaci panem Burešem, který má na starosti realizaci fotovoltaické elektrárny, 

s investorem společnosti ANICOM TRADE a.s. a vedení společnosti, bylo rozhodnuto, 

že realizaci projektu zabezpečení bude mít na starosti společnost ARI s.r.o., která má 

slušné reference, rozsáhlý sortiment, možnost objednat speciální kusy ze zahraničí od 

různých výrobců, či distributorů. Společnost má v ČR dvě pobočky a to v Brně a v 

Praze. 

Společnost ARI se specializuje na návrh a instalaci CCTV systému, což jsou kompletní 

kamerové systémy, s možností nahrávání digitalizovaného signálu, možností archivace 

a manipulace s záznamem. Vyznačují se obrovskou komplexností a téměř nulovým 

rizikem narušení, pokud nedojde k pochybení lidského faktoru. Tím je na mysli 

například pochybení obsluhy, ochranky, projektanta systému, či technika, který má na 

starost instalaci a zkušební provoz systému. 
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4.6.2 Jednotlivé komponenty CCTV systému

4.6.2.1 Kamery

Na poradě s představiteli společnosti ARI, došlo ke konzultaci různých typů kamer a 

hlavně účelům, ke kterým je budeme využívat. Došli jsme tedy k závěru, že by bylo 

zbytečné instalovat kamerové jednotky s nízkým počtem TVL, které by nespíše měly 

problémy s kvalitním zobrazením ve večerních a nočních hodinách. Jelikož máme za 

úkol zabezpečit průmyslový objekt tohoto rozsahu ve dne i v noci, je nutné pořídit 

kamery den/noc. 

ZC-NH258P – jedná se o barevné kamery den/noc, přepínání den a noc probíhá 

mechanicky, což je zohledněno v pořizovací ceně kamery. Kamera neobsahuje objektiv. 

Parametry kamery (22):

 Obrazový senzor Sony CCD

 Vysoká citlivost (0,08 lux noční režim / 1,2 lux denní režim)

 Kompenzace protisvětla, automatická el. závěska AES

 Rozlišení 540 TVL ( technologie HQ1)

 Napájení 12 V DC / 24 V AC

 Provozní teplota -10°- 50°C, vlhkost 85%

 Hmotnost 240 g

 Rozměry 60 mm x 54 mm x 103.3 mm

Obrázek č. 21: Kamera GANZ COMPUTAR ZC-NH258P (zdroj: GANZ COMPUTAR)
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4.6.2.2 Objektivy

Každá kamera potřebuje objektiv. Ke kameře ZC-NH258P nám by doporučen objektiv 

s proměnným ohniskem od výrobce GANZ COMPUTAR typ TG3Z3510FCS.

Parametry objektivu (22): 

 Zvětšovací poměr 3:1

 Automatická clona

 Manuální ostření

Obrázek č. 22: Objektiv GANZ COMPUTAR TG3Z3510FCS (zdroj: GANZ COMPUTAR)

4.6.2.3 Kryty na kamery 

Jak již bylo dříve zmíněno, kamery se neobejdou bez krytů, které zabraňují 

problémům se slunečním zářením, s větrem, deštěm, poškozením, apod. Doporučen 

nám byl opět výrobek od společnosti GANZ COMPUTAR ochranný kryt GH-KIT24. 

Parametry krytu (22):

 Ochrana třídy IP67

 Před příprava kabelů

 Součástí je nástěnná polohovatelná konzole

 Sluneční clona

 Vyhřívací jednotka s termostatem – zabraňuje i zamlžení

 Jednoduchá manipulace, nízká spotřeba energie
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 Hmotnost 2,11kg

 Rozměry 395 x 145 x 130 mm

 Napájení 24V AC

Obrázek č. 23: Kryt GANZ COMPUTAR GH-KIT24 (zdroj: GANZ COMPUTAR)

4.6.2.4 Inteligentní osvětlení

Tento typ osvětlení nám bylo doporučeno společností ARI s.r.o., jako další prvek, který 

by neměl bych v žádném CCTV systému bezpečnostní úrovni, kterou jsme si stanovili. 

Obecně se jedná o zařízení, které na popud fotobuňky spustí osvětlení. Tudíž pokud 

nějaký narušitel vstoupí do zorného pole senzoru, začne svítit intenzivní světlo v areálu 

a ozve se bezpečnostní varování. 

Zařízení vyrábí společnost COMPUTAR ve spolupráci s firmou CBC. Jedná se o 

inteligentní infra LED reflektor typu UFLEDx-8BD.

Parametry reflektoru (22):

 Vlnová délka infračerveného světla 850nm

 Max. spotřeba 45W

 Vestavěná fotobuňka

 Dodává se v různých modifikacích dosvitu v závislosti na úhlu reflektoru28

                                               
28 Rozhoduje vždy úhel – 10° úhel ->dosvit max. 220m, 20° úhel ->dosvit max. 150m, 30° úhel -> dosvit 
110m, 60° úhel -> dosvit max. 70m, 95° úhel -> dosvit max. 50m, 125° úhel -> dosvit max. 35m.
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Obrázek č. 24: Inteligentní reflektor COMPUTAR UFLEDx-8BD (zdroj: COMPUTAR)

4.6.2.5 Záznamové zařízení

Dalo by se říci, že se jedná po kamerách o klíčový prvek systému CCTV, ale 

v podstatě v optimální CCTV systému musí být všechny prvky klíčové, na žádném se 

nesmí šetřit a žádný se nesmí opomenout. Záznamové zařízení má na starost kompresi 

záznamu, který přichází kabeláží z kamerových zařízení. Při výběru je tedy důležitá 

technologie komprese, ale hlavně počet vstupů, z kolika umí zařízení zpracovávat 

signál. Neméně důležitá je i velikost HDD disku, kterým zařízení disponuje.   

Společností ARI s.r.o. nám bylo doporučeno ZR-DNC3230NP, jelikož je uzpůsobeno 

většímu počtu kamer, které se v systému CCTV budou nacházet. Produkt je opět od 

společnosti COMPUTAR. 

Parametry záznamového zařízení (22):

 Vysoká kvalita záznamu, realtime přehrávání

 Rozlišení, frekvence a kvalita modifikovatelné na každý kanál

 User-friendly ovládání, menu

 Komprese MPEG4

 250 GB HDD29

 Možnost archivace i na USB, DVD

 ETHERNET port

 Ovládání kamer PTZ – zařízení podporuje multi-protokoly
                                               
29 Dle výrobce i při vysoké kvalitě záznamu je celková délka záznamu zhruba 120 hodin. 
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Obrázek č. 25: Záznamové zařízení COMPUTAR, na obrázku nižší verze ZR-DNC1630NP 
(zdroj: GANZ COMPUTAR)

4.6.2.6 Doplňkové kamery Speed Dome

Tyto špičkové kamery jsou uzpůsobeny dálkovému řízení za pomocí speciálních 

ovládacích klávesnicí. Vyrábějí se vnitřní Speed Dome kamery i vnější. Vnější splňují 

minimálně normu IP 65, což znamená ochrana před větrem, vlhkostí, deštěm apod. Tyto 

kamery se především vyznačují špičkovými parametry. Pro naší potřebu nám byla 

doporučena kamera od společnosti COMPUTAR model ZC-PT235PXT. 
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Parametry kamery Speed Dome (22):

 Venkovní kryt podle normy IP66

 35x optický zoom, 1-12x digitální zoom 

 Funkce den/noc

 540 TVL

 Otáčení nekonečné ( 360°), naklápění -10° - 190°

 Možnosti nastavení automatických „obchůzek“, až 8 uložených tras

 Rozměry 172 x 302.5 mmm, hmotnost 5,8 kg, napájení 24 VAC, spotřeba 65W

 Detektor pohybu

Obrázek č. 26: Speed Dome kamera COMPUTAR, na obr. INDOOR i OUTDOOR verze

4.6.2.7 Držák na Speed Dome kamery a ovládací zařízení

Ke kameře Speed Dome musíme ještě objednat doplňující zařízení, respektive držák na 

kameru a speciální ovládací zařízení, které je kombinací klávesnice a joysticku. Tyto 

zařízení jsou od společnosti COMPUTAR. 
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Držák má označení ZCA-GT100, je možné ho připevnit na stěnu či sloup. Ovládací 

zařízení má označení ZCA-SC201, a jak již bylo zmíněno výše jedná se jednotku, která 

kombinuje klávesnici s joystickovou páčkou (3-osá páčka) pro jednodušší ovládání 

kamery.  

Obrázek č. 27: Držák na kameru Speed Dome COMPUTAR ZCA-GT100 
(zdroj: GANZ COMPUTAR)

Obrázek č. 28: Ovládací zařízení pro kameru Speed Dome COMPUTAR ZCA-SC201 
(zdroj: GANZ COMPUTAR)
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4.6.2.8 Kabeláž

Nedílnou součástí CCTV systému jsou samozřejmě kabelové rozvody, respektive 

kabelové vedení. Od každé kamery je nutné dovést signál do DVR záznamového 

zařízení, v němž se signál zpracuje a poslán do výstupního zařízení, monitoru. 

Variant vedení je mnoho. Nejčastěji se však v bezpečnostních systémech používají 

koaxiální kabely s impedancí 75 ohmů, jde o analogové podobu přenosu. 

V současnosti se také používá používají pro přenos do vzdáleností 1 km. Nad větší 

vzdálenosti se doporučuje využít optického vedení, které má lepší přenosové vlastnosti. 

Při rozloze, kterou bude zaujímat naše elektrárna, budou stačit koaxiální kabely, kterou 

jsou výrazně levnější než optická vedení, aniž bychom ztráceli na kvalitě vedení. 

Obrázek č. 29: Struktura koaxiálního kabelu s impedancí 75 ohmů 30

Pro naše potřeby bude podle společnosti ARI nejvhodnější variantou koaxiální kabel se 

strukturou na obr. č. 30. Jedná se o venkovní variantu řešení, odolnou počasí, dešti. 

Označení kabelu (outdoor): XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50 [200m]

Obrázek č. 30: Varianta koaxiálního kabelu – 200m 30

                                               
30 Zdroj: DIPOL NET : Průvodce kabely [online]. 2007 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dipolnet.cz/internetov_cctv_pr_vodce_-_kabely_bib21_14.htm>
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4.6.2.9 Konektory

Nejčastější konektorem v CCTV systémech je BNC typ screw, nebo typ clamp.

Obrázek č. 31: Konektor BNC typ screw vlevo, konektor BNC typ clamp vpravo 31

4.6.2.10 Speciální kamera Speed Dome s termovizí

Nejlepší hi-tech výrobky na trhu. Jsou vhodné zejména pro zabezpečení klíčových 

průmyslových objektů, vládních organizací, a obecně lokalit, kde je detekce narušitele 

kritickým faktorem úspěchu. Společnost ARI nám doporučuje tento typ zařízení 

instalovat do CCTV systému, typ C-ATDNX36H-25-B.

Parametry kamery s termovizní (22):

 Kryt kamery dle normy IP67

 Identifikace osob na vzdálenost přibližně 600m

 Zakomponovaná kamera s režimem den/noc ( 36x zoom)

 Součástí krytu je stěrač, držák

 Objektiv s 25° horizontálním úhlem pohledu

                                               
31 Zdroj: DIPOL NET : Průvodce konektory [online]. 2007 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dipolnet.cz/internetov_cctv_pr_vodce_-_konektory_bib21_15.htm>
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Obrázek č. 32: Kamera Speed Dome s termovizí C-ATDNX36H-25-B, monitor ZM-L20A-HR 
(zdroj: GANZ COMPUTAR)

4.6.2.11 Zobrazující zařízení

Posledním důležitým prvkem v zabezpečovacích systémech. Jejich úkolem je s co 

nejmenšími ztrátami zobrazit signál, který přichází přímo z kamerového systému, nebo 

z nahrávací DVR zařízení. 

Zástupci společnosti ARI doporučují opět zařízení z dílem COMPUTAR, monitor ZM-

L20A-HR.

Parametry monitoru (22):

 Rozlišení 1600x1200

 TFT LCD panel

 20“ úhlopříčka

 Rozmanité vstupy i výstupy
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4.6.3 Kalkulace CCTV systému

Jednotlivé komponenty jsme již předběžně vybrali, nyní je potřeba ujasnit si počty kusů, 

metráž vedení, a varianty, které kamery se mají využít. Nyní už se do popředí dostává 

také cenová stránka, jelikož některé komponenty, které jsme si výše uvedli, nejsou 

rozhodně nejlevnější, je jen otázkou bezpečnosti systému a také na našem rozhodnutí, 

zda tyto prvky opravdu využijeme, popřípadě zda přinesou očekávanou úroveň 

bezpečnosti, kterou bychom bez nich nedosáhli. 

Na následující straně se nachází tabulka kalkulace celého CCTV systému. Je nutné 

podotknout, že se jedná pouze o předběžnou kalkulaci s prvky, které ještě nejsou 

odsouhlaseny, jelikož nabídka společnosti není v současné době kompletní a probíhají 

další jednání, na kterých by se měly definitivně jednotlivé prvky potvrdit a odborně 

odsouhlasit. Taktéž je kalkulace zatím bez ceny, která zahrnuje dodávku a instalaci, což 

také není zanedbatelná položka. V rámci takto velkého projektu se bude rovněž jednat 

desítky tisíc korun.
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Model Typ zařízení Počet Jednotka Cena bez DPH Cena s DPH

ZC-NH258P Kamera den/noc 20 ks 10 643,0 Kč 12 665,2 Kč
TG3Z3510FCS Objektiv s manujálním ostřením 20 ks 2 114,0 Kč 2 515,7 Kč
GH-KIT24 Vyhřívany kryt dle normy IP67 20 ks 3 300,0 Kč 3 927,0 Kč
UFLEDx-8BD Inteligentní infra LED reflektor 20 ks 29 700,0 Kč 35 343,0 Kč
ZR-DNC3230NP 32-kanálový video management 1 ks 73 354,0 Kč 87 291,3 Kč
ZC-PT235PXT Kamera Speed Dome den/noc 2 ks 74 353,0 Kč 88 480,1 Kč
ZCA-GT100 Držák na stěnu ke kameře Speed Dome 2 ks 1 340,0 Kč 1 594,6 Kč
ZCA-SC201 Ovládací zařízení kamer Speed Dome 1 ks 27 770,0 Kč 33 046,3 Kč
M6501-200 Koaxial XYAP PE 75-0.59/3.7+2x0.50 (200m) 20 ks 3 337,0 Kč 3 971,0 Kč
E8290 BNC plug konektor 50 ks 7,504 8,9 Kč
E80261 Krimplované konektory 30 ks 3,484 4,1 Kč
E8001 Krimplovací nařadí 2 ks 348,132 414,27708
M1840 Zesilovač signálu 20 ks 663 788,97
ZM-L20A-HR Monitor 1 ks 19080 22705,2

M1828 Zdroje napětí, adaptéry 20 ks 1082 1287,58

C-ATDNX36H-25-B Suma bez kamery Speed Dome s termovizí 0 ks 0

C-ATDNX36H-25-B Suma s kamerou Speed Dome s termovizí 2 ks 694218 826119,42
Tabulka č. 13: Tabulka předběžné kalkulace od společnosti ARI s.r.o. (zdroj společnosti 

ARI, doplněno autorem práce)
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4.6.4 Zhodnocení CCTV

Společnost ARI s.r.o. nás překvapila spíše pozitivně. Rozpočet, který jsme obdržely, 

byl bez ceny za montáž a dovoz, bez cen některých komponent, které byly předběžně 

zjištěny a vyčísleny. To nemůžeme dávat za vinu společnosti ARI, ale všeobecně 

rozsáhlostí této problematiky a nutností řešit kalkulace a návrhy osobně, jelikož variant 

provedení je obrovské množství a řešení písemnou formou je neskutečně zdlouhavé. 

Je sice fakt, že výrobce prvků, které jsou v rozpočtu zmíněny, tj. společnost GANZ 

COMPUTAR, je dalo by se říci špičkou v oboru. To však neznamená, že neexistuje 

řešení, které by znamenalo pro společnost ANICOM TRADE a.s. nižší finanční zátěž ve 

srovnatelné, či lehce nižší třídě. 

Jak jsem již zmínil výše ve své práci, je pravdou že investice do FVE je sama o sobě tak 

velkou investicí, že náklady na pořízení zabezpečovacího systému se v celkové sumě 

jednoduše ztratí. Jenže na druhou stranu, je opravdu nutné platit za značku v případě, že 

nejsme schopni rozeznat rozdíl, či využít nabízené funkce?

Dle mého názoru by tomu tak nemělo být. Společnost ANICOM TRADE a.s. by si měla 

nechat vypracovat další dílčí kalkulace od jiných firem působících na trhu, které 

nabízejí stejné či podobné produkty. Je možné že nakonec se společnost rozhodne pro 

tyto komponenty, dojde k závěru, že takovýto investiční záměr vyžaduje nejlepší 

zabezpečení na trhu, nebo po předložení jiných návrhů a kalkulací usoudí, že je lepší 

zvolit nabídku od konkurence, jelikož má lepší ceny u srovnatelného zboží. 

Je však také důležité zdůraznit, že dle požadavků pojišťoven a jejich produktů, vyplývá 

z cenových nabídek, že zabezpečovací systém, tak jak je nyní navrhnutý, by mohl 

snížit náklady na pojistné o cca 10-15% za rok, což reprezentuje cca 10-15 000 Kč 

ročně. To také není zanedbatelná suma, a investice do zabezpečení se po dobu 

životnosti FVE vyplatí. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo seznámení čtenáře s problematikou obnovitelných zdrojů 

energií, jejich využití k dosažení ekonomického zisku. Ekonomický zisk je motivem, 

který láká snad každého investora. Jinak tomu není ani v tomto případě.

Kdy by investoval takto rozsáhlé finanční prostředky do něčeho, co mu je nezhodnotí, či 

naopak znehodnotí? Na tuto otázka je jasná odpověď. Ze soukromých investorů 

dobrovolně smýšlejících asi nikdo.

Došlo tedy k tomu, že mnohé státy podporují obnovitelné zdroje, respektive finanční 

podpory výkupu vyrobené elektrické energie, kterou z těchto zdrojů vyrobíme. U nás je 

to dáno  zákonem 180/2005 Sb.32, vyhláškou ERÚ č. 475/2005 Sb.36 ve znění 

vyhlášky č. 364/2007 Sb.37 a zákonem č. 586/1992 Sb. Jejich přesný dopad je uveden 

v SLEPTE analýze, faktorech obecného prostředí, resp. legislativních faktorech. 

Díky těmto smluvním podporám výkupu, osvobození od daně z příjmu při splnění 

určitých podmínek, garancí a valorizací ceny po celou dobu výkupu, se ze „zelených“ 

výroben stávají investiční příležitosti nemalého významu. To však neplatí jen pro ČR, 

například v Německu byl tento trend patrný v minulých letech, dokud nedošlo 

k postupnému snížení ceny výkupu, což odradilo mnoho investorů od další 

zamýšlených projektů. Není to však jen cena výkupu, co odradilo investory, obrovským 

problémem se také stává volná kapacita vedení, která je například v dnešní době 

obrovským problémem v jihomoravském kraji. 

V teoretické části práce byly uvedeny poznatky a principy o fotovoltaickém jevu, 

principu fungování článků, panelů a systémů. To bylo nezbytné pro pochopení situace, 

která je řešena nejdříve okrajově v návrhové části, dále pak v návrhu řešení. Jedná se o 

podnikatelský záměr realizace fotovoltaické elektrárny v obci Drásov, která se nachází 

nedaleko Brna. 
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Společnost má již pronajaté pozemky v této lokalitě a v současné době probíhají 

administrativní úkony a úkoly, jako je vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, 

studie připojitelnosti, změna Územního plánu, což souvisí se zemědělským půdním 

fondem, jednání s bankovními ústavy, konkrétně např. ČSOB, zástupci jako jediní se 

zatím  vyjádřili kladně k investicím do obnovitelných zdrojů za přijatelných podmínek. 

Dále samozřejmě probíhají geodetické práce v dané lokalitě, během několika týdnů by 

mělo přijít na řadu oplocení pozemků. 

V návrhové části jsem vytvořil předběžnou kalkulaci, podle které se může investor řídit 

při investičním rozhodování do tohoto projektu. V výsledků je zřetelné, že vložení 

volných finančních prostředků do projektu se investorovi jednoznačně vyplatí, projekt 

je po finanční stránce zajímavý. 

Dalším cílem práce bylo vysvětlení problematiky zabezpečovacích, resp. CCTV 

systémů. Je jednoznačné, že projekt, který je realizován na odlehlých pozemcích, při 

dané finanční náročnosti, musí být vhodně zabezpečen proti vandalismu, který by zde 

mohl napáchat obrovské finanční škody. A také proti krádežím panelů, či ostatních 

prvků elektrárny. 

Systémy CCTV se vyznačují vysokou úrovní zabezpečení. Produkty značky GANZ 

COMPUTAR patří ke špičce na trhu. Zákazník, v našem případě společnost ANICOM 

TRADE a.s., si musí však položit následující otázky. Opravdu systém využijeme? Není 

pro nás zbytečně drahý? Odpověď na tyto otázky není jednoduchá. V případě 

bezpečnostního incidentu by mohly škody dosáhnout tak obrovských částek, že 

investice do systému představuje jejich procentní podíly.

Závěrem lze říci, že společnost ANICOM TRADE a.s. si nechá vypracovat ještě další 

nabídky CCTV systémů od konkurenčních firem, popřípadě zkusí vyjednávat se 

společností ARI o množném finančním zvýhodnění jejich nabídky. Ale již bylo řečeno 

v této práci, investice do zabezpečení není nikdy zbytečná. 
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Seznam zkratek

AC x DC – Alternace Current x Direct Current – střídavý x stejnosměrný proud

ČEZ – název společnosti působící v českém regionu, distributor přenosové soustavy 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav

CCD – Charge-Coupled Device – elektronická součástka pro snímání obrazové 

informace

CCTV – Closed-Circuit TV – televize v uzavřeném okruhu, objektu

CMOS - Complementary Metal–Oxide–Semiconductor, technologie na výrobu 

procesorů, obrazových senzorů, RAM pamětí. 

DVR – Digital Video Recorder – nahrávací zařízení

E.ON – název společnosti E.ON Distribuce, působící na v moravském regionu

EPBT – Energy Pay-Back Time – doba energetické návratnosti článku

ERÚ – Energetický regulační úřad

FV, PV – fotovoltaický, en. photovoltaic

FVE – fotovoltaická elektrárna

HDD – Hard Disk Drive – pevný disk, magnetické úložné zařízení 

IP – norma ochrany krytu kamer

IP adresa – číslo identifikující síťové rozhraní v síti využívájící IP protokol. 

MPEG – Motion Picture Experts Group – standardy pro kódování audiovizuální 

informací za použití digitální komprese

MWh – Mega Watt hour – jednotka spotřeby/výroby elektrické energie

MWp – Mega Watt peek – jednotka špičkového výkonu

SLEPTE – analýza obecného okolí, zahrnující sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technické a ekologické faktory.

SWOT – analýza silných a slabých stánek, příležitostí a hrozeb podniku či projektu

TFT LCD – Thin Film Transitor Liquid Crystal Display – technologie tekutých 

krystalů při výrobě monitorů, display se skládá z tenkých vrstev skla, každému bodu je 

přiřazen tranzistor (zdroj: Svět hardware – Technologie TFT LCD)

TVL – TeleVision Lines – jednotka zobrazitelných řádků

USB – Universal Serial Bus – universální sběrnice pro připojení periferií k počítači

ZPF – zemědělský půdní fond
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Přílohy

Příloha č. 1: Klasifikace krytu v závislosti na IP normách 

IP 
klasifikační 

třída

První číslo Druhé číslo

Ochrana osob proti dotyku 
částí, které se pohybují nebo 

jsou pod napětím

Stupeň ochrany proti proražení 
krytu masivními předměty

Stupeň ochrany proti 
proniknutí kapalin do 

krytu

0 Bez ochrany Bez ochrany Bez ochrany

1
Ochrana proti náhodnému 

kontaktu ruky, avšak ne proti 
úmyslnému kontaktu

Ochrana proti velkým 
předmětům o průměru 50 mm či 

větší

Ochrana proti kapkám 
kondenzované vody.

2 Ochrana proti kontakru prsty
Ochrana proti středně velkým 

předmětům o průměru 12 mm či 
větší

Ochrana proti svisle 
padajícím kapkám deště 

na zařízení 15° 
nakloněných od vertikální 

osy

3
Ochrana proti kontaktu s 
nářadím, drátem, atd. o 

průměru 2.5 mm či větším

Ochrana proti malým cizím 
předmětům o průměru 2.5 mm či 

větším

Ochrana proti dešti. Bez 
škodlivého působení 

deště při úhlu menším než 
60° od vertikální osy

4
Jak je výše uvedeno, avšak 

průměr je 1 mm či větší
Jak je uvedeno výše, avšak 

průměr je 1 mm či větší
Ochrana proti stříkání 

z jakéhokoli směru

5

Kompletní ochrana proti 
kontaktu s pohybujícími se 

částmi nebo částmi pod 
napětím

Ochrana proti škodlivému 
usazování prachu

Ochrana proti 
vodotryskům 

z kteréhokoli směru

6 Jak je uvedeno výše
Kompletní ochrana proti 

pronikání prachu

Ochrana proti 
podmínkám vyskytujícím 

se na palubách lodi. 
Ochrana proti proniknutí 

vody z vlnobití

7 - -

Ochrana proti ponoření se
do vody. Voda se 

nedostane pod stanovené 
podmínky tlaku a času

8 - -
Ochrana proti neomezené 
době ponoření se do vody 
pod specifickým tlakem

Zdroj: Elektrotechnika každý den : Krytí IP [online]. c1998-2009 [cit. 2009-04-30]. 
            Dostupný z  WWW: <http://elektrika.cz/data/clanky/krip030918/view>.
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Příloha č. 2: Žádost výrobce elektřiny D6 (předvyplněný formulář)
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Příloha č. 3: Stanovisko E-ON Distribuce pro FVE Drásov
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Zdroj: E.ON Distribuce
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Příloha č. 4: Metodická pokyn odboru ochrany lesa a půdy – celé znění
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Zdroj: Metodický pokyn poskytl k okopírování Ing. Jiří Hájek, vedoucí oddělení posuzování vlivů 
na životní prostředí (Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí)
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Příloha č. 5: Ukázka studie připojitelnosti (FVE Syrovice II)
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Zdroj: Nobility a.s. poskytla studii připojitelnosti k názorné ukázce 
(zde pouze část studie)


