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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na financování ekologických investic, respektive 

alternativních zdrojů energie, především tedy financování fotovoltaických elektráren. 

V části se práce zaměřuje na přehled strukturálních fondů a způsob financování. Práce 

také nabízí přehled legislativy a omezení, které doprovází žadatele při všech fázích 

projektu. Nedílnou součástí práce je i analýza prostředí v České republice týkající se 

financování ekologických investic. 

 

Praktická část ukazuje, zda je ekologická investice pro investora zajímává a hlavně 

přínosná. K tomuto by měla posloužit Cost Benefit Analýza. 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on financing of ecological investments, let us say financing 

of alternative sources of energy, especially fotovoltaic eletric power stations. In one part 

the thesis focuses on the list of structural funds and ways of financing. The thesis offers 

the abstract of legislation and limitations which goes with the applicants in all periods of 

projects. The analysis of the background concerning the financing ecological 

investments in the Czech Republic is the integral part of thesis. 

 

The practical part of the thesis shows if the ecological project could be interesting  and 

beneficial for investors. The Cost Benefit Analysis could be instrumental for finding out 

the relevant information. 
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1 Úvod 

Budování ekologických staveb je současným trendem se vzrůstajícím potenciálem. 

Tento trend nacházíme jak ve veřejném sektoru, tak v sektoru soukromém. Podle 

nejnovějšího odhadu EU potřebuje Evropa na rozvoj ekologické energetiky během 

následujících deseti let vydat dodatečných 50 miliard eur, což představuje téměř 

ztrojnásobení současných investic. Tady pak stojí investoři před otázkou, jakou 

ekologickou investici vybudovat a jakým způsobem ji financovat. Zda projekt, který 

ochrání naše životní prostředí financovat sám, pomocí úvěru, který nám poskytne 

bankovní ústav nebo investici pokrýt ze zdrojů Evropské unie. 

Evropská komise předložila investiční plán, v němž vyzývá k následujícímu rozdělení 

prostředků: 16 miliard eur na sluneční energii, 13 miliard eur na zachycování a ukládání 

uhlíku, 7 miliard eur na jadernou a 6 miliard eur na větrnou energii.  

V plánu Evropské komise se uvádí, že zvýšením investic do technologií na výrobu 

ekologické energie se urychlí přechod na nízkouhlíkové hospodářství, které je 

předpokladem omezení emisí skleníkových plynů a snížení závislosti Unie na dovážené 

ropě a zemním plynu.  

V současné době vydává Unie na výzkum a vývoj ekologické energetiky přibližně          

3 miliardy eur ročně. V plánu se hovoří o 8 miliardách eur ročně, tedy o dodatečných 50 

miliardách eur během následujících deseti let. Tyto finanční prostředky by pocházely z 

různých zdrojů: z průmyslových podniků, bank, od soukromých investorů či ze státních 

pokladen. Rovněž by mělo být vybráno okolo 25 evropských měst, která by se stala 

průkopníky ekologických technologií. 

V současné době stále více podnikatelských i nepodnikatelských subjektů se snaží 

realizovat ekologické investice právě prostřednictvím fondů Evropské Unie, což 

dokazuje množství podaných i schválených žádostí.  

Právě financování ekologických investic prostřednictvím strukturálních fondů jsem si 

vybrala jako téma mé diplomové práce, jelikož se tímto tématem zabývám již delší 

dobu. Teoretická část mé práce poskytuje stručný přehled strukturálních fondů Evropské 

unie, dále se zabývám tématem „Jak na projekt“, jelikož spousta investorů – začátečníků 

neví, jaké první kroky udělat při žádosti o dotaci. V teoretické části podávám také 

stručný výklad týkající se externích nákladů a výnosů, tj. externalit. V části analýzy 
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problému a současné situace se zabývám legislativním prostředím při budování 

ekologické investice, respektive fotovoltaické elektrány. V poslední a zároveň praktické 

části jsem zpracovala projekt pro podnikatelský subjekt, který se rozhodl vybudovat 

fotovoltaickou elektrárnu za pomocí finančních prostředků z Evropské unie. Cílem mé 

práce je vybrat vhodnější ze dvou navržených variant projektu. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Tato diplomová práce byla zpracována ve firmě, která působí v oboru stavebnictví více 

než 6 roků. Cílem investora projektu je snížit  závislost státu na částečně dovážených 

fosilních palivech a na jaderných zdrojích. Také s nárůstem cen energií je projekt 

výstavby fotovoltaické elektrárny opodstatněný. 

Za cíl práce si kladu zpracování návrhu projektu financovaného z programu Evropské 

unie „Operační program podnikání a inovace pro období 2007 – 2013“ – EKO 

ENERGIE v podobě dvou variant a následný výběr pro investora nejlepší varianty. 

Dle nabídky dvou dodavatelských subjektů jsem zpracovala dva návrhy projektu a za 

pomocí výpočtů ukazatelů ekonomické efektivnosti investičních opatření si vyberu 

vhodnější variantu pro investora projektu. 
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3 Teoretická východiska práce 

V teoretické části diplomové práce se orientuji na přehled fondů Evropské unie, jejich 

stručnou charakteristiku a také stručný návod, jakým způsobem se postavit k projektu, 

jeho sestavení a podání. Dále se zabývám externími náklady a výnosy, nebo-li 

externalitami, jejich charakteristikou, grafickým vyjádřením a příklady. Součástí je i 

teorie hodnocení investic. 

3.1 Politika soudržnosti 

V období 2007 – 2013 se mechanismy politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

výrazně změní. Prostředky ze strukturálních fondů se budou více orientovat na dosažení 

záměrů lisabonské strategie, především zvýšenou podporu aktivit spojených 

s ekonomickým růstem, konkurenceschopností, znalostí ekonomikou, vědou, výzkumem 

a inovacemi a rovněž i efektivní strategií zaměstnanosti a trvale udržitelným rozvojem. 

(15) 

Dojde k podstatnému snížení počtu fondů i podporovaných cílů. Dotační programy 

budou v novém období podporovány už ne ze čtyř strukturálních fondů, ale pouze ze 

dvou: Evropského regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu. Dosud 

podporované aktivity z Evropského zemědělského usměrňovacího a záručního fondu a 

Finančního nástroje na podporu rybolovu budou přesunuty do působnosti společné 

zemědělské politiky, ke vznikne Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. 

V zájmu dosažení větší součinnosti  jednotlivých fondů se počítá se  zařazením 

Kohezního fondu do programování strukturální pomoci v rámci Cíle Konvergence. (15) 

Cíle politiky soudržnosti budou rovněž výrazně změněny. Stávající tři cíle a čtyři 

iniciativní programy (Interregn, Urban, Leader a Equal) budou nahrazeny třemi novými 

cíli: 

1. Cíl Konvergence je svým zaměřením poměrně blízký stávajícímu cíli 1. Podpora 

je určena nejméně rozvinutým regionům EU, které jsou vymezeny podle čtyř 

kritérií: 

a) regiony s hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele nižším než 75 % 

průměru EU, 
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b) regiony, které dosahovaly před rozšířením EU nižší ekonomické úrovně než 75 

% průměru EU a dnes již tuto hranici překračují. Uvedeným oblastem bude 

poskytována pouze přechodná podpora, která bude postupně klesat, 

c) geograficky vzdálené regiony a oblasti s přírodním handicapem, 

d) podpora členských zemí, jejichž hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je 

nižší než 90 % průměru EU. 

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je určen regionům, které 

mají hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele vyšší než 75  % EU. 

3. Cíl Evropská územní spolupráce podporuje přeshraniční, meziregionální a 

mezinárodní spolupráci v rámci EU. (15) 

 

 

3.2 Programování strukturálních fondů v České republice 

V návaznosti na nástroje a cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU je třeba 

v jednotlivých členských zemích vybudovat systém čerpání strukturálních fondů. Jedním 

ze základních prvků tohoto systému je vypracování víceletých programovacích 

dokumentů. Strukturální fondy nejsou totiž určeny k financování jednotlivých akcí, ale 

k podpoře ucelených rozvojových programů, které mají svůj vlastní rozpočet členěný 

podle priorit a jednotlivých opatření. K tomu, aby Česká republika mohla čerpat 

prostředky ze strukturálních fondů, musí připravovat v každém programovacím období 

ucelený soubor programovacích dokumentů. (15) 

 

3.3 Programování strukturálních fondů v letech 2007 – 2013 

Programovací období 2007 – 2013 představuje s ohledem na výrazný nárůst přidělených 

finančních prostředků pro Českou republiku významnou příležitost. K získání prostředků 

z fondů EU je však nutné včas připravit odpovídající struktury na úrovni České 

republiky. Přípravy programovacích dokumentů byly proto zahájeny již zhruba roka půl 

před začátkem nového období a nyní jsou v plném proudu. Protože v tomto 

programovacím období dojde k podstatným změnám v zaměření politiky hospodářské a 
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sociální soudržnosti, je nutné výrazně modifikovat i nastavení programových dokumentů 

na úrovni České republiky. (15) 

 

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů by mělo být založeno na celém území České 

republiky již pouze na systému operačních programů. Základními programovými 

dokumenty v letech 2007 – 2013 budou tři dokumenty. (15) 

Národní rozvojový plán, který byl předložen v lednu 2006, podobně jako v předchozím 

období stanovuje v návaznosti na uspořádání politiky soudržnosti EU hlavní priority 

budoucího vývoje České republiky. Jsou definovány následující priority: podnikání, 

lidské zdroje a vysoké školy, inovace a znalostní ekonomika, dostupnost a infrastruktura, 

řešení regionálních disparit. Na základě těchto priorit jsou rozpracovány konkrétní 

operační programy. (15) 

Národní strategický referenční rámec, který nahrazuje dřívější Rámec podpory 

společenství, zastřešuje čerpání strukturálních podpor v České republice. Obsahuje dvě 

základní části, strategickou a operační. Ve strategické části jsou rozpracovány hlavní 

priority a cíle, které budou v souladu se strategickými zásadami společenství v oblasti 

kohezní politiky. Operační část zahrnuje vymezení jednotlivých operačních programů 

včetně finančních alokací a systému řízení a koordinace politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti v České republice. (15) 

 

 

3.4 Operační programy v České republice 2007 – 2013 

Zatímco v současném období jsou prostředky ze strukturálních fondů a Kohezního fondu 

poskytovány prostřednictvím pěti operačních programů, dvou jednotných programových 

dokumentů a dvou Iniciativ Společenství a Kohezního fondu, v následujícím období se 

počítá s využitím pouze operačních programů. Jejich počet by se měl podstatně rozšířit. 

Česká republika navrhuje 24 operačních programů. (14) 
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Cíl konvergence 

Operační program Podnikání a inovace 

Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblížení 

inovační výkonnosti sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí 

Evropy. Finanční prostředky operačního programu budou směřovat priority: 

a) podnikání a inovace, 

b) prostřední pro podnikání a inovace, 

c) služby pro rozvoj podnikání, 

d) technická pomoc. (14) 

Řídícím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Zprostředkujícími subjekty jsou CzechInvest, CzechTrade, Česká energetická agentura a 

Českomoravská záruční a rozvojová banka. (14) 

 

3.4.1 Operační program Doprava 

Globálním cílem je zlepšení dostupnosti dopravou. Finanční prostředky budou směřovat 

na priority: 

a) modernizace železniční sítě TEN-T, 

b) výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, 

c) modernizace železniční sítě kromě TEN-T a vnitrozemských vodních cest, 

d) modernizace silniční sítě I. třídy  kromě TEN-T a podpora multimodální dopravy 

a atraktivity dopravy, 

e) modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v Praze, 

f) rozvoj ekologické městské hromadné dopravy, 

g) technická pomoc. (15) 

Řídícím orgánem operačního programu je Ministerstvo dopravy ČR. 
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3.4.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Globálním cílem je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost v ČR na úroveň průměru 

deseti nejvyspělejších zemí EU. Finanční prostředky budou směřovat na: 

a) adaptabilitu, 

b) aktivní politiku trhu práce, 

c) sociální integraci a rovné příležitosti, 

d) veřejná správa a veřejné služby, 

e) mezinárodní spolupráce, 

f) technická pomoc. (15) 

Řídícím orgánem operačního programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 

 

 

3.4.3 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Globálním cílem je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České 

republiky zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst 

v regionech prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních 

subjektů. Finanční prostředky z programu budou směřovat na následující priority: 

a) rozvoj kapacit výzkumu a vývoje, 

b) rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji pro 

inovace, 

c) posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání, 

d) technická asistence. (15) 

Řídícím orgánem operačního programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR. Zprostředkujícími institucemi jsou  Dům zahraničních služeb MŠMT a Agentura 

CzechInvest. (15) 
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3.4.4 Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost 

Globálním cílem je rozvoj flexibilní a soudržné společnosti  prostřednictvím partnerské 

spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a 

dalšího celoživotního vzdělávání. Finanční prostředky budou směřovat na priority: 

a) modernizace počátečního vzdělávání, 

b) terciární vzdělávání a výzkum a vývoj, 

c) rozvoj dalšího vzdělávání, 

d) technická pomoc. (15) 

Řídícím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. (15) 

 

3.4.5 Operační program Životní prostředí 

Globálním cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze 

základních principů udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí by mělo přispívat i 

ke zvyšování zdraví obyvatel a atraktivity České republiky pro obyvatele i investory. 

(15)  

Finanční prostředky z programu budou směřovat na následující priority: 

a) zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, 

b) zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 

c) udržitelné využívání zdrojů energie, 

d) zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, 

e) omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, 

f) zlepšování stavu přírody a krajiny, 

g) rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, 

h) technická asistence. (15) 

Řídícím orgánem operačního programu je Ministerstvo životního prostředí ČR a 

zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR. (15) 
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3.4.6 Integrovaný operační program 

Globálním cílem je zvyšování atraktivity ČR, podpora hospodářského růstu a 

sociokulturní soudržnosti. Program by měl přispět ke zvýšení kvality zdravotní péče, 

správní a informační infrastruktury, k posílení soudržnosti, k efektivnímu využívání 

kulturního dědictví, cestovního ruchu i k řešení plošných problémů. Finanční prostředky 

budou směřovat na následující priority: 

a) modernizace veřejné správy a veřejných služeb, 

b) rozvoj informační společnosti, 

c) rozvoj cestovního ruchu, 

d) aktivizace kulturních rozvojových zdrojů, 

e) revitalizace panelových sídlišť, 

f) rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel, 

g) technická asistence. (15) 

Řídícím orgánem operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. (15) 

 

 

3.4.7 Regionální  operační programy 

Globálním cílem sedmi regionálních operačních programů je urychlení rozvoje regionů 

ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a zvýšení kvality 

života obyvatel při respektování podmínek udržitelného rozvoje. Regionální operační 

programy jsou zaváděny v souvislosti s požadavky zástupců krajů na větší zohlednění 

specifik jednotlivých regionů. Priority jsou obdobné pro všechny regionální operační 

programy: 

a) rozvoj dopravy, 

b) rozvoj cestovního ruchu, 

c) rozvoj měst a venkovského prostoru, 

d) technická pomoc. (15) 

Řídícími orgány regionálních operačních programů jsou regionální rady jednotlivých 

regionů soudržnosti: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, 

Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko. (15) 
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3.4.8 Operační program Technická pomoc 

Tento operační program by měl sloužit jako podpůrný nástroj k efektivnější realizaci 

podpor ze strukturálních fondů v ČR. Řídícím orgánem operačního programu je řídící 

orgán Národního rámce politiky soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Na 

implementaci se bude podílet Ministerstvo financí ČR. (15) 

 

Tabulka č. 1: Operační programy 2007 – 2013 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2007 - 2013 Přidělená finanční 
částka 

OP Meziregionální spolupráce 

ESPON 2013, INTERACT II 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

Evropská 
územní 
spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

389 mil. EUR (1,5 %) 

OP Praha Konkurenceschopnost 
OP - Praha 

OP Praha Adaptabilita 
372,4 mil. EUR (1,4 %) 

ROP NUTS II Jihovýchod,  

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Střední Morava 

ROP NUTS II Střední Čechy 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Severovýchod 

Regionální OP 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

4659 mil. EUR (17,6 %) 

OP Podnikání a inovace 

OP Doprava 

OP Lidské zdroje a zaměstnání 

OP Životní prostředí 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Technická pomoc 

Tématické OP 

Integrovaný operační program 

21 271,1 mil. EUR 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ecf30fa0-3533-4e45-
a108-cb0dcacad7c8 
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3.5 Cesta k projektu 

Říká se, že dobré nápady přicházejí rychle, ale cesta od nápadu k jeho realizaci je složitá 

a dlouhá. Mnoho z nás se určitě v dnešní době, kdy se neustále mluví o „miliardách“, 

které přitečou do našich regionů, zaobíralo myšlenkou získat na realizaci svých nápadů 

peníze z EU. Ale pokud pouze s touto myšlenkou přijdete za poskytovatelem dotace, 

vylíčíte mu nadšeně svůj záměr, nutnost jeho realizace a prospěšnost pro okolí, usadí vás 

spoustou otázek: máte-li finance, jedná-li se o váš majetek, jaké jsou výstupy projektu, 

jaké jsou cíle projektu, máte-li partnery a řadu dalších. Zjistíte, že o tom jste zatím vůbec 

nepřemýšleli. Odcházíte a v uších vám stále zní odpověď poskytovatele: „Sepište to a 

přijďte znovu.“ Držte se ale zásady, že dobrý projekt je takový projekt, jehož realizace 

by proběhla i bez požadované dotace, a případné získání dotace může urychlit jeho 

realizaci. (15) 

K uspořádání vašich myšlenek vám poslouží projektový záměr nebo chcete-li tzv. 

„projektová fiche“. Popisuje základní myšlenky projektu, navržený způsob jeho 

financování, ale také výstupy, výsledky a dopady projektu. Ve vztahu k žádosti o dotaci 

se jedná pouze o podpůrný, nikoliv povinný, ale zato užitečný dokument. Tento první 

písemný materiál vám usnadní její zpracování včetně příloh. (15) 

 

Pro začátek potřebujete zjistit, zda vhodný dotační program existuje, nebo který je ten 

pravý. Určit odpovídající dotační program je zcela zásadní. musí odpovídat 

projektovému záměru a také si musíte ověřit, zda jste nejen vhodným žadatelem, ale i 

vhodným příjemcem. Už samo zjištění, že programy nabízejí peníze pro realizaci vašeho 

nápadu, je velmi povzbudivé. Nenechte se odradit množstvím informací a jako na první 

se obraťte na úředníky odborů/oddělení regionálního rozvoje nebo evropských fondů na 

městském/obecním/ krajském úřadě nebo na specializované instituce, např. Regionální 

rozvojová agentura, CzechInvest, Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR 

ČR), agentury ministerstev apod. nebo na komerční zpracovatele. Na webových 

stránkách jednotlivých krajů lze například nalézt seznamy poradenských firem. (14) 

Při využití komerčních zpracovatelů se ujistěte, zda vámi vybraný subjekt má dostatečné 

zkušenosti v dotační problematice, snažte se získat reference a buďte obezřetní při 

stanovení ceny za nabízené služby. Jedná se o tržní ceny, které jsou stanoveny 
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individuálně region od regionu a neexistuje žádný striktní sazebník tohoto typu služeb. 

doporučuje se vždy udělat poptávku minimálně tří dodavatelů, aby byla cena stanovena 

skutečně transparentně a objektivně. Při vyúčtování projektu budete muset prokázat cenu 

obvyklou. Vyhněte se pokud možno různým bonusům a prémiím. V případě, že jste se 

již s dotační politikou v nějaké formě setkali, vás jistě bude zajímat, z jakých zdrojů lze 

dotace čerpat. Pokud se jedná o finanční zdroj (tedy odkud finance čerpáme a komu 

předkládáme naši žádost o dotaci), jsou k dispozici nejen zdroje Evropské unie, které 

jsou poskytovány zejména prostřednictvím resortních ministerstev, prostředky krajů, 

měst a obcí, ale i zdroje mimo EU (např. finanční mechanismus EHP/Norsko a 

švýcarsko). Je zde také státní rozpočet, který má řadu stabilních dotačních programů, 

které fungují dlouhodobě a jejich administrativa je v mnohém snazší a jednodušší než 

administrativa dotace EU. (15) 

 

a) města a obce 

města a obce nemají povinnost vyhlašovat dotační programy. Platí zde však pravidlo, že 

čím větší obec,tím větší vlastní rozpočet a tím větší pravděpodobnost, že z rozpočtu 

budou podporovány i různé aktivity rozvoje. Zejména se jedná o oblast bytové politiky. 

Známý je například Fond rozvoje bydlení, kde jsou vlastníkům nemovitostí poskytovány 

nízko úročené půjčky na opravu bytového fondu apod. O konkrétních možnostech se 

informujte na příslušném městském nebo obecním úřadu. (15) 

 

b) kraje 

Jednotlivé krajské úřady vypisují dotační programy směřované do různých oblastí 

hospodářství. Jedná se zejména o oblasti: 

� podpora venkova 

� oblast kultury a cestovního ruchu 

� životní prostředí 

� sociální oblast 

� regionální rozvoj (např. ÚPD, podpora mikroregionu, MAS apod.) 

� doprava 

� vzdělávání 

� informační technologie. (15) 
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Konkrétní dotační programy jsou specifické pro každý kraj. Opět doporučujeme 

informovat se na příslušném krajském úřadu. (15) 

 

c) státní rozpočet 

Rezortní ministerstva vypisují každoročně dotační programy dle svých oblastí 

působnosti. dotace je možné získat zejména prostřednictvím následujících ministerstev: 

� Ministerstvo pro místí rozvoj (MMR) 

� Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

� Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 

� Ministerstvo zemědělství (MZ) 

� Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

� Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

� Ministerstvo dopravy (MD). (15) 

 

Kromě toho mají některá ministerstva zřízené tzv. fondy, které administrují a 

přerozdělují určité typy dotací. Zejména se jedná o: 

� Státní fond rozvoje bydlení (správcem je MMR) – www.sfrb.cz 

� Státní fond dopravní infrastruktury (správcem je SFDI) – www.sfdi.cz 

� Státní zemědělský a intervenční fond (správcem je SZIF) – www.szif.cz. (15) 

Každý z fondů vyhlašuje průběžně dotační programy. Opět doporučujeme informovat se 

v kontaktních místech jednotlivých fondů. (15) 

 

Jsou samozřejmě k dispozici i úvěry nabízené většinou komerčních bank. Komerčnímu 

úvěru se pravděpodobně nevyhnete ani v případě, že budete úspěšní v boji o dotace. 

Projekty je třeba vždy alespoň částečně předfinancovat. Znamená to, že budete 

potřebovat na určitou překlenovací dobu (záleží na typu projektu a typu dotace) finanční 

objem. Je doporučeno mít „v záloze“ finanční objem ve výši až 100 % nákladů projektu. 

Vyhnete se tak problémům s následnou platební neschopností. Většina bankovních 

ústavů v ČR je s tímto principem obeznámena a jsou připraveni vám nabídnout 

odpovídající finanční produkty s upravenou úrokovou sazbou a dalšími výhodnějšími 

podmínkami. Další možností, která je u nás v plenkách, jsou projekty PPP (Public 

Private Partnerships). Jedná se o projekty veřejné infrastruktury a veřejných služeb. 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru se využívá k přípravě, financování, 
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výstavbě, případně k rekonstrukci nebo modernizaci, údržbě, správě a zajišťování 

provozu infrastruktury, objektů a zařízení pro poskytování služeb ve veřejném zájmu. 

Vhodné pro PPP jsou oblasti vyplývající z dlouhodobosti smluvních závazků (jeden z 

aspektů PPP), tedy železnice, silnice, letiště, vodovodní a kanalizační sítě, plynovody, 

nemocnice, sociální bydlení atd. (15) 

 

 

3.6 Jak na projekt 

V této části bych chtěla nastínit alespoň několik kroků, jak dojít od nápadu k realizaci 

projektu. Mnozí potenciální žadatelé „ztroskotají“ již na počátku celého procesu, ve 

chvíli, kdy zjistí, kolik žádostí, formulářů vyplnit a kolik toho musí zařídit. 

 

 

3.6.1 Od nápadu k projektu 

Prvním krokem při připravování projektu musí žadatel o dotaci upřesnit svůj projektový 

záměr (přejít od myšlenky k jasnému určení, co chce projektem řešit a aktivity, které jej 

naplní). V případě podnikatele tak zvýšení jeho konkurenceschopnosti může být řešeno 

nákupem nových stojů, apod. Zvolené řešení by mělo být optimální z hlediska 

ekonomického, technického i provozního a je nutné, aby bylo dlouhodobě udržitelné. 

(15) 

 

3.6.2 Vhodný zdroj k financování 

Až si podnikatel ujasní cíle záměru, je nutné vybrat vhodný dotační program. Lze 

stručně specifikovat otázky, které by si měl podnikatel uvědomit: 

� Jsem oprávněným žadatelem? 

� Podporuje dotační program činnost, kterou chci financovat? 

� Mohu projekt realizovat v místě, které si určím? 

� Vím, kdy a kde mám podat žádost? 
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� Jsem si vědom finančního omezení svého projektu? (15) 

Po vybrání vhodného dotačního nástroje se může stát, že se bude muset podnikatel vrátit 

k původní myšlence na projekt a patřičně ji upravit tak, aby projekt splňoval všechna 

požadovaná kritéria. (15) 

 

 

3.6.3 Zpracování žádosti 

Před zpracováním žádosti je nezbytné, aby si podnikatel uvědomil všechny požadavky, 

které musí splnit při vyplňování až předání nebo odeslání projektu odpovědné instituci. 

Jedná se především o formu a způsob předložení žádosti, jaké podkladové materiály jsou 

nutné pro zpracování důležité a které povinné a nepovinné přílohy by měli být doloženy. 

Tyto dokumenty lze najít v příručce pro žadatele, která je vždy součástí podkladů 

v rámci výzvy pro předkládání žádostí u dotačního programu. (15) 

Všechny podklady a přílohy by měly obsahovat informace zpracované doporučenou 

metodikou. Vedle samotných metodik jsou při zpracování žádosti velice užitečnou  

pomůckou i hodnotící a bodovací kritéria, podle kterých bude žádost posuzována. (15) 

 

Příprava kvalitní žádosti je dosti náročným procesem, proto je nezbytné vyhradit si na 

samotné zpracování dostatek času, aby celá žádost měla tu správnou strukturu a logiku 

ve zpracování včetně grafických podkladů, které usnadňují hodnotiteli čtení. (15) 

 

 

3.6.4 Předložení žádosti 

Žadatel musí kompletní žádost odevzdat na příslušném místě do stanoveného termínu. 

Nejdříve jsou zkontrolována veškerá formální data a vyhodnocení, zda je projekt pro 

daný program přijatelný. V této fázi je může být žadatel vyzván k doplnění chybějících 

informací a podkladů nebo opravení chybných údajů. (15) 

 

V následující fázi jsou žádosti hodnoceny na základně předem stanovených hodnotících 

a bodovacích kritérií. Projekty podané  v rámci dané výzvy tak mezi sebou soutěží o 
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finanční prostředky, které se v této výzvě rozdělují. Nejlepší projekty jsou doporučeny 

ke schválení. I přes kvalitní zpracování, nemusí být daný projekt vybrán k přidělení 

finančních prostředků. O výsledcích  hodnotících procesů, o úspěchu nebo neúspěchu 

projektu, je žadatel informován. Pokud je žádost vybrána, nadchází chvíle k podpisu 

smlouvy a povinností, které jsou s projektem spojeny. V té chvíli se žadatel stává 

příjemcem finanční podpory. (15) 

 

 

3.6.5 Uskutečnění projektu 

Příjemce finanční podpory realizuje projekt tak, jak je popsáno v žádosti, a dodržovat 

pravidla projektu, která jsou stanovená pro projekty financované ze strukturálních fondů 

EU (dodržení předpisů o výběru dodavatele, dodržení pravidel pro povinnou publicitu, 

vedení a uchování dokladů, které se vztahují k projektu, atd.). Je důležité při realizaci 

projektu směřovat k cílům, které byly vytyčeny v projektu. (15) 

Monitorovací indikátory projektu jsou ukazatele a hodnoty například počtu vytvořených 

pracovních míst, počtu nově pořízených technologií, plochy nově vybudovaných hřišť. 

Tyto ukazatele a hodnoty jsou uvedeny v žádosti a žadatel je při jejím zpracování sám 

volí a vyplňuje. Jejich výběr je pro projekt závazný, proto realizátor projektu musí 

pečlivě volit a zvažovat, zda je reálné dosáhnout a udržet  je po dobu, která je daným 

programem vyžadována. (15) 

 

 

3.6.6 Administrace a vyhodnocení projektu 

V průběhu realizace projektu i po jeho dokončení musí realizátor projektu dodržovat 

povinnosti týkající se řízení projektu. V realizační fázi se jedná zejména o pravidelné 

předkládání průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu. Po ukončení projektu 

nebo části projektu se musí zpracovat závěrečná zpráva a žádost o platbu., ve které se 

zhodnotí dosažené výsledky. I po ukončení projektu pokračují administrativní činnosti , 

a to  v závislosti na konkrétním  programu. Obvykle 3 -5 let. Cílem je monitorování 

využití a udržitelnosti výstupů projektu. Z toho důvodu se musí zpracovávat 
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monitorovací zprávy, překládané zpravidla jednou za rok. V případě nesplnění některého 

z ukazatelů může v krajním případě dojít i na požádání o vrácení dotace nebo některé 

z jejich částí. (15) 
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3.7  Externality 

Část „Externality“ je teoretickým  přehledem a vysvětlení, co jsou to externality, jaký 

vliv mají na nás a naše okolí. Uvádím zde i příklady externalit a jak se trh dokáže 

s externalitami vypořádat. 

 

3.7.1 Druhy externalit 

Z mnoha činností vznikají náklady a výnosy, vztahující se i na lidi, kteří se těchto 

činností přímo neúčastní. Takové náklady a výnosy jsou obvykle nezamýšlené a 

nazývají se externí náklady a výnosy, krátce externality. (7) 

Ekonomové rozlišují několik kategorií externalit. Některé mají prospěšný efekt pro 

ostatní účastníky, a označují se proto jako pozitivní externality. Ty, které mají škodlivé 

účinky, pak označujeme jako negativní externality. Pro upřesnění: Firma znečišťující 

ovzduší produkuje negativní externalitu pro lidi, kteří dýchají takto znečištěný vzduch, i 

pro ostatní firmy, jejichž stroje se rychleji opotřebovávají díky znečištěnému ovzduší. 

Existence včelího úlu naproti tomu přestavuje pro sousední ovocné sady pozitivní 

externalitu, protože včely opylují i jejich stromy a zvyšují tak jejich úrodu. Ovocné sady 

ovšem představují pozitivní externalitu pro majitele včelího úlu, protože čím více e 

v okolí stromu, tím více medu může úl produkovat. V tomto případě je prospěch 

vzájemný a žádná finanční kompenzace není potřebná. (7) 

Následuje další rozlišení externalit podle toho, kdo jej produkuje. Jsou to výrobci a 

spotřebitelé. Pro upřesnění: Dnes sice pochází většina znečištění ovzduší 

z průmyslových zdrojů, ale ve viktoriánské Anglii bylo hlavním znečišťovatelem 

domácí výtápění. Kuřák v nevětrané místnosti způsobuje negativní externalitu všem 

nekuřákům v místnosti. Firma znečišťující řeku způsobuje také negativní externalitu 

všem spotřebitelům i výrobcům umístěným níže na toku řeky. Externality mohou 

snižovat zisk firem nebo zvyšovat cenu jejich výrobků pro zákazníky. (7) 

Některé druhy externalit, jako například znečišťování ovzduší, mají vliv na životní 

prostředí, a proto se dotýkají všech, kdo v daném prostředí žijí. Jiné externality působí 

příměji a omezeněji: například skládka stavebního materiálu na zahradě ovlivňuje 

negativně bezprostřední sousedy. (7) 
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Velmi důležitým příkladem externalit jsou takzvané omezené společné zdroje. Jejich 

hlavní vlastností je existence určitého množství vzácného zdroje, k němuž je volný 

přístup. Například může jít o rybník populární mezi rybáři. Pravděpodobnost úlovku 

závisí na počtu rybářů, každý rybář tedy pro všechny ostatní představuje negativní 

externalitu. Hospodářsky významnějším příkladem jsou ropná pole. Ropa se většinou 

těží z velkých podzemních nalezišť. K získání přístupu k ložisku ropy je potřeba jen 

získat pozemek postačující k postavení vrtné soupravy. Samozřejmě že čím více vyčerpá 

jedna souprava, o to méně zbude na ostatní těžaře. Celkový efekt další vrtné  soupravy 

může být dokonce negativní: další vrt snižuje tlak a celkové množství vytěžené ropy tak 

klesá. Vidíme tedy, že existuje velký rozdíl mezi soukromým ziskem z těžby ropy a 

celospolečenským prospěchem. (7) 

3.7.2 Důsledky externalit 

Alokace zdrojů bude neefektivní, kdykoliv se vyskytnou externality. Úroveň produkce, 

stejně jako výdaje na eliminování vlivu externalit, budou chybně určené. Uvažujme 

například firmu, která by mohla díky lepšímu využití zdrojů snížit znečišťování. 

Společnost jako celek by tím velmi získala, ale soukromá firma k takovému opatření 

nemá žádné důvody. Negativní externalita znamená, že společenské náklady jsou vyšší 

než soukromé náklady produkce. Tržní rovnováha proto nastane při úrovni produkce Qm, 

která je vyšší než efektivní úroveň Qe.  (7)  

 

 Obrázek č. 2: Negativní externality 

  Mezní společenské náklady 

                    Cena 
 
 Nabídková křivka 
 (mezní soukromé náklady) 
 
 
 Poptávková křivka 
 (mezní prospěch) 
 
 Qe  Qm Množství oceli 
 

Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
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 Úroveň produkce komodity, která způsobuje negativní externality, bude vyšší než 

efektivní úroveň. Obrázek ukazuje standardní poptávkovou a nabídkovou křivku, úroveň 

Qm je efektivní při neexistenci externalit. Poptávková křivka v tomto případě vyjadřovala 

individuální užitek z dodatečné jednotky produkce a nabídková křivka vyjadřovala 

mezní náklady na produkci. V bodě průsečíku se mezní prospěch přesně rovnal mezním 

nákladům. Při existenci externalit však nabídková křivka vyjadřovala mezní společenské 

náklady, ale jen náklady soukromé firmy. Pokud zvýšení produkce oceli zvýší úroveň 

znečištění, budou náklady zvýšení produkce vyšší než jen náklady na zakoupení 

dodatečné rudy a koksu  a najmutí pracovníků. Výrobci oceli však do svých nákladů 

započítávají jen tyto „reálné“ náklady. (7) 

Podobná situace je v případě omezených společných zdrojů, kdy je mezní společenský 

prospěch nižší než mezní soukromý prospěch. Vzrůstá-li například počet ulovených ryb 

s počtem rybářských lodí méně než proporcionálně, klesá při zvyšování počtu 

rybářských lodí počet ulovených ryb na každé z nich. Mezní společenský prospěch 

z dodatečné rybářské lodi je proto nižší, než je průměrný počet ulovených ryb. Některé 

z ryb chytí, by i bez ní chytily ostatní lodě. Soukromý výnos z uvedení další lodě do 

provozu je ale roven průměrnému počtu ulovených ryb (předpokládáme, že všechny lodě 

chytí stejný počet ryb(, což je více, než je mezní společenský výnos. Tržní rovnováha 

tedy vyžaduje, aby se průměrné výnosy rovnaly ceně rybářské lodi, zatímco z hlediska 

celospolečenské efektivity je nutné, aby se ceně lodi rovnal mezní společenský výnos. 

(7) 

Úlovek dodatečné lodi je nižší než průměrný úlovek. Tržní mechanismus povede 

k nadměrnému počtu rybářských lodí. 
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Obrázek č. 3: Problém omezených společných zdrojů vede k jejich  nadměrnému  

využívání 

 
   Úlovek Průměrný výnos 1 lodi 

                 připadající 
   na 1 loď    Mezní 

    společenský 
    výnos 
 
 
 
 Náklady na loď 
 
 
 
 
 
    Efektivní Bod tržní Počet lodí 
    Počet lodí  rovnováhy 
                     
     Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
 
 
3.7.3 Trh a externality 

Jedním ze způsobů, kterým se tržní mechanismus může vypořádat s externalitami bez 

zásahu vlády, je jejich internalizace. Ta může probíhat vytvářením tak velkých 

ekonomických jednotek, že prakticky veškeré důsledky činnosti se projeví v rámci této 

jednotky. (7) 

 

 Robert Coase a jeho řešení 
 

Externality vznikají v situaci, kdy jednotlivci nenesou plné důsledky svého chování. 

Nepřiměřeně intenzivní rybaření je důsledkem bezplatného přístupu k rybníku. Problém 

externalit můžeme často řešit pomocí přesně vymezených vlastnických práv. Vlastnická 

práva dávají určitému jednotlivci právo kontroly nad využíváním daného statku a právo 

vybírat poplatky za jeho používání. Důvodem chaotického a horečného otevírání nových 

ropných vrtů je právě skutečnost, že celé ropné ložisko nemá konkrétního vlastníka. 

Kdyby takový vlastník existoval, bylo by  v jeho zájmu otevřít jen přiměřený počet vrtů. 

Podle ekonomické teorie víme, že soukromá firma kontrolující celé ropné ložisko bude 

čerpat ropu nejefektivnějším způsobem. Kdyby tedy tato firma vykoupila jednotlivé 
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pozemky, ležící nad nalezištěm, od jejich majitelů, mohla by celkovou těžbu zvýšit a 

dosáhnout tak podstatného zisku. V tomto pojetí není třeba žádné vnější intervence, 

zajišťující vznik žádoucí struktury vlastnických práv. (7) 

Dokonce i v případě, kdy vlastnická práva nejsou koncentrována v rukou jediné 

společnosti nebo jednotlivce, tržní mechanismus je schopen problém externalit vyřešit. 

Jednotliví drobní majitelé se často sdružují, aby spojili svoji produkci. V tom případě je 

otevírání  dalších ropných vrtů nepravděpodobné. Stejně tak se mohou dohodnout rybáři, 

používající společné loviště a omezit úlovky. Názor, že při výskytu externalit se 

účastníci trhu mohou vždy spojit a společně se dohodnout na internalizaci externalit, se 

v literatuře označuje jako Coaseova věta. (7) 

 

 

3.7.4 Nedostatky tržního řešení 

Vládní intervence mají v podstatě tři hlavní důvody. První důvod souvisí s problémem 

veřejných statků. Řada externalit vzniká při poskytování veřejných statků, jako je 

zabezpečování čistého ovzduší a vody. V takových případech by bylo velmi nákladné 

vylučovat kohokoliv ze spotřeby těchto statků. Pokud se všichni nekuřáci skládají na 

kompenzaci kuřákům, je pro každého jednotlivého nekuřáka výhodné snižovat svůj 

prospěch z omezení kouření. Každý se tak pokouší stát „černým pasažérem“ v úsilí 

ostatních nekuřáků o omezení kouření. (7) 

Problémem dobrovolnosti při omezování negativních externalit je ještě zvýrazněn 

nedokonalými informacemi. Kuřáci se pochopitelně budou snažit přesvědčit nekuřáky, 

že kompenzace za omezení kouření musí být vysoká. Při takovém vyjednávání riskují 

obě strany, že přeženou svoje požadavky a nedospějí k vzájemně výhodné dohodě. (7) 

Potíže však vznikají i na přehledných a zavedených trzích. Uvažujme například problém 

ropného ložiska, kde pozemky vlastní několik jednotlivců. Sjednocením produkce lze 

zvýšit efektivitu všech vlastníků. Je ale  možné, že se jednomu z majitelů pozemků 

zapojení do společné těžby nevyplácí. Ví, že sjednotí-li se ostatní majitelé, dojde ke 

snížení jejich těžby  a on sám bude moci zvýšit vlastní těžbu a získá tak více než 

proporciální část zisku. Tento majitel bude ochoten se připojit k dohodě pouze tehdy, 

získá-li vyšší než proporciální podíl na zisku. Takto ale může uvažovat každý z menších 
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vlastníků a dosažení dohody se tak komplikuje. Řada států se proto rozhodla 

sjednocování těžby uzákonit. (7) 

Druhým důvodem vládních intervencí jsou transakční náklady. Náklady drobných 

majitelů na vytvoření a kontrolu dodržování smlouvy internalizující externality jsou 

vysoké. Poskytování služeb usnadňujících tyto dohody je samo o sobě veřejným 

statkem. Jedním z cílů vlády je takové služby poskytovat a snižovat tak náklady 

soukromých výrobců. (7) 

Třetí důvod neefektivnosti tržního mechanismu jsou často nedokonale definované 

vlastnické vztahy. Ty často vznikaly v průběhu historie a nejsou vždy přesně zachyceny. 

Při soudních sporech, kdy jedna strana brání negativním externalitám způsobeným 

činností druhé strany, je ale jasné vymezení vlastnických práv, a tedy zodpovědnosti, 

klíčové. Během let se v právní praxi ustálily podmínky, kdy může být soudní spor 

rozhodnut ve prospěch stěžující si strany a kdy ne. (7) 

Výhodou vládních intervencí při odstraňování externalit jsou jejich nižší transakční 

náklady a to, že mohou odstranit více druhů externalit najednou. Další výhodou zapojení 

vlády je odstranění problému „černých pasažérů“, protože všichni jsou povinni platit 

daně. (7) 

 

 

3.7.5 Veřejný sektor a externality 

Vláda může při zmírňování následků externalit použít čtyři způsoby: vymáhání pokut 

nebo poplatků, dotace při snižování negativních externalit, zákonné omezení činností 

vyvolávajících negativní externality anebo se vláda může pokusit prosadit pomocí 

legislativy systém vlastnických práv, který by vedl k snižování tvorby negativních 

externalit. (7) 

 

 

3.7.6 Pokuty 

Většina ekonomů podporuje právě vymáhání pokut jako nejlepší způsob omezení 

negativních externalit. Základní princip při ukládání pokut je velice jednoduchý: rozsah 
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negativní externality můžeme měřit jako rozdíl mezi společenskými a soukromými 

náklady dané činnosti. Správně vyměřená pokuta tedy zvýší náklady soukromé firmy na 

úroveň celospolečenských nákladů. Daně a dotace, které jsou určovány tak, aby 

vyrovnávaly vliv negativních i pozitivních externalit (tj. aby vyrovnávaly mezní 

společenské náklady a mezní užitek), nazýváme někdy pigouovské daně. (7) 

Nejsou-li stanoveny žádné poplatky za znečištění, stanoví firma cenu ve výši 

soukromých mezních nákladů na produkci, a dojde tak k nadměrné výrobě Qm.  

Stanovením poplatku EA je dosaženo efektivní úrovně výroby Qe. (7) 

 

 

 Obrázek č. 4: Tržní řešení bez poplatků a s poplatky 

 Cena   Mezní společenské náklady 

 E 

 C Mezní soukromé náklady 

 B 

  A Daň ze znečištění = mezní náklady  

                                                                                                                                                         znečištění 

                                                                                        Poptávka (= mezní užitek společenský                        

                                                                                                                                                               užitek) 

  
 0  Qe   Qm                      Produkce oceli 
 
       Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
 
 
  

Efektivní úroveň znečištění může být dosažena buď vybíráním poplatku za jednotku 

Znečištění ve výši f*, nebo stanovením maximální možné úrovně znečištění p*.
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                     Obrázek č. 5: Efektivní omezení znečišťování 

 

 Cena za  

 znečištění                                                             Mezní náklady 

 (pokuta)                                                               snížení znečištění 

 

 f* 

                                                                                                      Mezní společenské 

                                                                                                      náklady znečištění 

                                                                                                                           (mezní užitek z omezení   

                                                                                                                                                   znečištění) 

 p* 

Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
 

 

Pokuty zajišťují efektivní úroveň výdajů firem na snižování znečišťování. 

Předpokládejme, že je známá úroveň společenských nákladů nutných na odstranění 

jednotky negativní externality. V realitě je většinou velmi nákladně znečišťování 

snižovat a snažíme-li se znečištění dále omezit, náklady se stále zvyšují. Mezní náklady 

na odstranění  jsou také rostoucí. Na horizontální ose měříme omezení, viz Obr. 4. 

Podmínka efektivity vyžaduje rovnost mezního užitku ze snížení znečištění o jednu další 

jednotku a mezních společenských nákladů na dosažení tohoto snížení. Je-li stanoven 

poplatek f*  za jednotku produkce ve výši mezních společenských nákladů na odstranění 

znečištění, pak firma vydá na snížení znečišťování efektivní částku. Při existenci 

pozitivní externality je spotřeba dané komodity nižší než efektivní úroveň. Spotřebu lze 

ale zvýšit poskytnutím dotací. (7) 
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Obrázek č. 6: Pozitivní externality a tržní rovnováha 

 

 

 Cena Nabídka 

 

                 Dotace Bod rovnováhy s dotacemi 
                     na jednotku             Bod rovnováhy 
                     výroby                     bez dotací 
 Mezní společenský 
 prospěch 
 Poptávka 
 
 Produkce 
 
 

Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
 

 

Podobná situace je u pozitivních externalit, kde je naopak z celospolečenského hlediska 

efektivní poskytovat jejich producentům dotace. Můžeme nalézt několik příkladů, kdy 

vláda dotuje spotřebu určitých statků. Například výdaje na údržbu historických budov 

v USA se dají velmi výhodně započítat při určování výšky daní. Odráží to názor vlády 

USA, že údržba takových budov je prospěšná pro celou společnost. Obr. 5. popisuje  

situaci, kdy cena neodráží pravdivě veškerý společenský užitek  zvýšení produkce dané 

komodity. Jinými  slovy, mezní společenský užitek je vyšší než cena právě díky 

přítomnosti pozitivních externalit. Situace je vyjádřena takto: soukromé mezní náklady 

se rovnají společenským nákladům. Tržní mechanismus stanoví cenu ve výši mezních 

nákladů, a celková spotřeba komodity tak bude na nižší úrovni. Pokud ale vláda 

poskytne výrobci dotace ve výši rozdílu mezi mezním společenským a mezním 

soukromým užitkem, pak se spotřeba dané komodity zvýší na společensky efektivní 

úroveň. (7) 

 

 

3.7.7 Regulace 

Vlády ve všech zemích světa však používají častěji než výše uvedené systémy pokut 

nebo dotací regulační opatření. Například jde o stanovení emisních standardů pro 

automobily, skladování a vypouštění toxických látek také podléhá přísné vládní 
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kontrole, stejně jako vláda sleduje dodržování nekuřáckých oddělení u leteckých a 

železničních společností. Vláda také zákonem nutí firmy těžící ropu z jednoho naleziště 

k sjednocení jejich těžby. Rybaření a lovení zvěře je regulováno vládou, aby se zabránilo 

nadměrnému úbytku ryb a zvěře. (7) 

V případě znečišťování životního prostředí musíme rozlišovat dvě důležité metody 

regulací. V první metodě kontroluje státní orgán úroveň znečištění a firmy platí pokuty 

za překročení určité kritické úrovně znečištění. Druhá metoda – označovaná jako 

regulace vstupu - se soustřeďuje na samotný výrobní proces: vláda například 

předepisuje, jaký druh uhlí mohou ocelárny používat, předepisuje povinná opatření na 

omezení znečištění nebo určuje minimální výšku komína. (7) 

Při regulaci znečištění je efektivnější první metoda. Společnost se většinou nezajímá o 

to, jak znečišťování vzniká, ale o jeho celkovou úroveň. Soukromé firmy jsou schopné 

úroveň znečištění snižovat efektivněji než vláda.Ani přímá regulace úrovně znečišťování 

nezajišťuje efektivní úroveň výroby. Pokud zůstává úroveň znečištění pozitivní, firmy 

nezahrnují společenské náklady do svých  nákladů. (7) 
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Obrázek č. 7: Efektivnost regulace znečišťování 

 Mezní společenské náklady 
 
 Cena Mezní soukromé náklady při regulaci 
 
 

  Mezní soukromé náklady  
 bez regulace 
 
 
 
 Poptávka 
 
 
 
 
 Produkce oceli 
                                                              Společensky    Velikost             Velikost  
                                                              efektivní          produkce            produkce 
                                                              velikost            při regulaci bez regulace 
     produkce 
  

Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
 
 
 
3.7.8 Systémy nelineárních pokut 

Metoda nelineárních pokut spočívá v určování výšky pokuty podle úrovně znečišťování. 

Nejjednodušší varianta této metody je zobrazena  na Obr. 7., kde je sazba za 

znečišťování relativně nízká až do určité úrovně znečištění p*. Po překročení této 

hranice se však sazba prudce zvyšuje. Ideálním řešením by bylo stanovit výšku pokuty 

rovnou celospolečenským nákladům na snížení znečišťování. Dvouúrovňová sazba 

pokut může být chápána jako velmi přibližná aproximace společenských mezních 

nákladů. V některých oblastech tato metoda vyvolá přehnaně vysoké náklady na snížení 

znečišťování. V jiných oblastech naopak nezaručí dostatečné výdaje na snížení 

znečištění. (7) 

Pokuty mohou být stupňovány tak, že žádná firma si nedovolí přikročit úroveň  

znečištění p*, protože pokuta by v takovém případě byla příliš vysoká. (7) 
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Obrázek č. 8: Regulace pomocí nelineárních pokut 

 

                             Cena  za  Mezní společenské náklady znečištění 

                                   znečištění 
 
 Velikost pokuty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P* Úroveň znečišťování 
 

Zdroj: STIGLITZ, J. E..: Ekonomie veřejného sektoru. 1997 
                      

 
3.7.9 Volba mezi pokutami, dotacemi a regulací 

Různé systémy však mají i podstatně rozdílné důsledky na rozdělení příjmů ve 

společnosti. Firmy jsou výrazněji postiženy pokutami než regulacemi a mají prospěch 

z dotací. Ačkoliv je v teorii možné, aby skupiny mající prospěch z používání systému 

pokut kompenzovaly ostatní skupiny, ve skutečnosti k takovým kompenzacím dochází 

jen zřídka. Velké důsledky na rozdělení příjmů ve společnosti jsou také hlavním 

důvodem rozdílných názorů na volbu optimálního systému kontroly znečišťování.  Tyto 

rozdíly v názorech však mají i další důvody: 

� různé systémy mají rozdílné transakční náklady nutné na jejich zavedení 

� pro efektivní fungování různých systémů jsou potřebné odlišné informace 

� různé systémy se liší ve své efektivnosti při neurčitosti v nákladech a prospěchu 

� při jejich implementaci 

� systémy se také liší ve stupni jejich manipulovatelnosti ve prospěch zájmových    

      skupin. (7) 
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3.7.10 Transakční náklady 

Systém regulace a systém pokut vyžadují odlišný způsob monitorování. Ani v jednom 

systému není pro znečišťovatele výhodné pravdivě nahlásit úroveň znečištění. Stejně tak 

to není v zájmu odběratelů oceli, protože jak povinné vybavení na snížení znečištění, tak 

i pokuty za překročení povolených limitů zvyšují cenu odebírané oceli. Třebaže je 

monitorování prospěšné pro společnost jako celek, nikdo ho nebude dobrovolně 

provádět. Jde o klasický problém veřejného statku, náklady monitorování tedy musí nést 

vláda. Jednoduchý regulační systém, kde vláda pouze kontroluje nepřekračování určité 

úrovně znečišťování, může být mnohem levnější než systém pokut, který musí zjišťovat 

přesnou úroveň znečištění. (7) 

 

 

3.7.11 Vliv politického mechanismu na volbu systému 

Náklady na omezení znečišťování nejsou pro firmy nezanedbatelné, a proto se firmy 

snaží vyvolávat politický tlak na rozsah přijímaných regulací. Konkrétní volba 

regulačního systému tedy není jen výsledkem ekonomické analýzy, ale také politického 

vlivu zájmových skupin. Vlivné skupiny mohou zabránit přijetí efektivního systému, 

který by byl bez jejich zásahu snadno přijat. Podle názoru mnoha ekonomů je systém 

regulací mnohem náchylnější k politické manipulaci než systém pokut. (7) 

 

 

3.7.12 Problémy kompenzace 

Systém pokut dosahuje při odstraňování negativních externalit paretovsky efektivního 

rozdělení zdrojů. To neznamená, že všichni spotřebitelé si při nahrazení systému dotací 

nebo regulací systémem pokut polepší. Teoreticky by ti, kteří si polepší, mohli 

kompenzovat ostatní: ve skutečnosti však k podobným kompenzacím dochází jen zřídka. 

Často je také nesnadné identifikovat ty, kteří by měli být kompenzováni. (7) 
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3.7.13 Právní prostředky při omezování externalit 

Využití právního systému má jednu základní výhodu: výskyt negativních externalit 

nezjišťuje vláda, ale přímo poškozená strana. Takový systém je samozřejmě efektivnější, 

protože soukromé subjekty jsou nejlépe schopny odhalit negativní vliv externalit. 

Efektivní právní systém však potřebuje ke svému fungování správně a přehledně 

definovaný systém vlastnických práv. Proto nelze právní systém použít u těch externalit, 

které vznikají používáním veřejného vlastnictví, protože nikdo nemá právo zakázat 

nikomu jinému používání veřejného vlastnictví. Vlastnická práva se však vyvíjela 

v právní praxi postupně, většinou na základě jednotlivých případů, a nejsou příliš jasně 

definována a nenabízejí nám dostatečný nástroj pro zmírnění externalit. (7) 

Soudní řešení problémů externalit má několik omezení. Jedním z nich jsou vysoké 

transakční náklady. Hlavním problémem je, že ztráty, vzniklé působením externalit, jsou 

často příliš malé a že transakční náklady jsou mnohem vyšší. V systému regulací jsou 

transakční náklady rozděleny mezi všechny členy společnosti, ale při prosazování právní 

cestou nese náklady jen jedna strana. Proto jsou rozhodnutí pomocí soudního systému 

přijímána jen zřídka. (7) 

Další omezení: ti, kteří vytvářejí externality, jsou si vědomi výšky transakčních nákladů 

při prosazování právního řešení, a proto se snaží, aby škoda nepřekročila tyto náklady – 

tak vzniká vysoká úroveň negativních externalit. Způsob, jak tomu zabránit, se jmenuje 

pravidlo náhrady trojnásobku ušlého zisku. Toto pravidlo by při aplikaci na škody by 

zajistilo, že firmy by se snažily nezpůsobit nikomu škodu vyšší, než jedna třetina 

nákladů na soudní proces. (7) 

Třetí omezení je nejednoznačnost většiny soudních rozhodnutí, vyplývající z nemožnosti 

vyčíslení přesných ztrát vzniklých působením externalit. Vysoké náklady soudního 

procesu a nejistota jeho výsledku v praxi znamená nerovný přístup k soudnímu řešení, 

což je v rozporu s tradičně chápaným konceptem rovnosti. (7) 

Pátým omezením je, že v řadě případů existuje velký počet poškozených, jejichž 

poškození však není dostatečně vysoké, aby se jim  vyplatilo vyvolávat soudní proces. 

Celková škoda může být relativně vysoká. To je opět problém „černého pasažéra“. 

Každému poškozenému se vyplatí, požádá-li o přezkoumání. (7) 
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3.8 Hodnocení efektivnosti investic 

Hodnocení efektivnosti investic slouží jako podklad pro rozhodování, zda danou 

investiční akci uskutečnit či ne, případně pro výběr optimální varianty, pokud existuje 

více investičních variant. Toto hodnocení v podstatě spočívá v porovnání kapitálových 

výdajů na investici a kapitálových příjmů z ní plynoucí, přičemž je třeba vzít v úvahu tři 

klíčové faktory: 

� výnosnost (efektivnost), 

� riziko , že nebude dosaženo očekávaných efektů, 

� likviditu (dobu splacení) (12). 

Dále je třeba vzít v úvahu i investiční strategii podniku, která může mít různý charakter 

jako například strategie růstu hodnoty investice, strategie maximální likvidity apod. 

Postup pro hodnocení efektivnosti investic tedy zahrnuje: stanovení kapitálových výdajů 

a příjmů z investiční akce, sestavení peněžního toku (cash-flow) související s projektem, 

určení podnikové diskontní míry, vypočet současné hodnoty cash-flow a vyhodnocení 

pomocí metod hodnocení efektivnosti projektů. (12) 

Při určení kapitálových výdajů vycházíme z nákupní ceny pořizovaného majetku, kam 

se zahrnují i náklady na dopravu, montáž či projektovou dokumentaci. Kapitálové 

výdaje se zvýší i o trvalý přírůstek čistého kapitálu, což je rozdíl přírůstku oběžného 

majetku a přírůstku krátkodobých závazků. Dále sem jsou zahrnuty příjmy spojené s 

prodejem či likvidací nahrazovaného majetku včetně vlivů daňových. (12) 

Pro stanovení peněžních příjmů vycházíme z čistého zisku a ročních odpisů, 

zohledňujeme též změnu čistého pracovního kapitálu spojenou s investičním projektem 

v průběhu jeho životnosti a příjem z prodeje majetku na konci doby jeho životnosti 

včetně daňových vlivů. (12) 

Základem hodnocení efektivnosti investic je sestavení cash-flow souvisejícího 

s realizací projektu, které obsahuje peněžní příjmy a kapitálové výdaje od zahájení 

projektu až do jeho likvidace. (12) 

 

Podniková diskontní míra WACC neboli vážená průměrná míra nákladů na celkový 

kapitál má za úkol vyjádřit faktor času a zohlednit míru rizika spojenou s investicí. 

Vypočítá se jako vážený aritmetický průměr dvou vlivů – nákladů na úročený cizí 
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kapitál a nákladů na vlastní kapitál. Při výpočtu uvažuje cenu za použití cizího kapitálu, 

kterou je úrok a požadovaný výnos vlastníků. Velikost podnikové diskontní míry závisí 

jak na velikosti úrokové míry p.a. a míře nákladů na vlastní kapitál p.a., tak na použité 

struktuře kapitálu. 

Platí: 

WACC = Wd * rd * ( 1 – T ) + We * re, kde: 

Wd je váha úročeného cizího kapitálu z celkového bilančního součtu Wd = D/C 

rd je úroková míra p.a. za úročený cizí kapitál 

We je váha vlastního kapitálu z celkového bilančního součtu We = W/C 

re je míra nákladů na vlastní kapitál p.a. (8) 

Pro vztah mezi diskontní mírou a rizikem platí, že čím vyšší je riziko z investice, tím 

vyšší je podniková diskontní míra. (8) 

 

 

3.8.1 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Metody, které jsou používané pro hodnocení efektivnosti investic můžeme rozdělit do 

dvou základních skupin: 

� dle zohlednění faktoru času, které dále dělíme na: 

• statické – nerespektují faktor času a dají se použít u investic s krátkou 

dobou životnosti 

• dynamické – respektují faktor času i faktor rizika a jsou v praxi nejčastěji 

používanými 

� dle pojetí efektů z investičního projektu, které dále členíme na: 

• metody založené na úspoře investičních výdajů a provozních nákladů 

pomocí kterých nelze zjistit absolutní efektivnost investice, slouží při 

výběru efektivnější investice 

• metody založené na zisku po zdanění – hodnocení na základě těchto 

metod může být zkreslené, jelikož výše zisku je ovlivněna odpisovou 

politikou podniku 

• metody založené na peněžním toku – jde o v praxi nejvíce používané 

metody (9) 
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Nejčastěji používanými metodami jsou: 

� Čistá současná hodnota (Net Present Value), 

� Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return), 

� Doba návratnosti (Payback Period), 

� Výnosnost investice (Return on Investment), 

� Index rentability (Profitability Index), 

� Průměrné roční náklady (Annual Costs), 

� Diskontované náklady (Discounted Costs). 

 

 

3.8.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Jedná se o jednu z nejčastěji používaných metod, která udává absolutní efektivnost 

investičního projektu. Vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanou hodnotou očekávaných 

peněžních příjmů (cash-flow) z investice a diskontovanou hodnotou kapitálových výdajů 

na investici. Diskontováním rozumíme přepočet na současnou hodnotu ke konci prvního 

roku vzniku kapitálových výdajů na projekt. (9) 

 

( ) 01
1

=−+×= −

=
∑ INrCFNPV t
Tž

t
t 1 (1) 

kde: 

NPV je čistá současná hodnota 

CF je očekávaná hodnota cash-flow 

t je období 1 až n 

k je podniková diskontní sazba 

IN jsou náklady na investici 

Investiční projekty je možné přijmout, pokud čistá současná hodnota je větší než nula. 

V tomto případě totiž projekt zajišťuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní 

hodnotu podniku. Pokud se ukazatel čisté současné hodnoty rovná nule, projekt sice 

zajišťuje požadovanou míru výnosu, ale nezvyšuje tržní hodnotu podniku. Hodnota čisté 

současné hodnoty menší než nula znamená, že projekt nezajišťuje požadovanou míru 

výnosu a snižuje tržní hodnotu podniku, proto by neměl být přijat.(8) 
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Hlavní nevýhodou této metody je absolutní výsledek, který nevyjadřuje přesnou míru 

ziskovosti projektu. Díky tomuto nedostatku může být zkresleno porovnání více variant 

investičních projektů. Proto se používají další metody, jako například index ziskovosti. 

(12) 

 

 

3.8.3 Index ziskovosti 

Index ziskovosti slouží k porovnání různých variant investic. Představuje podíl 

diskontovaných čistých peněžních příjmů a kapitálových výdajů. 

IR = PVCF / IN , kde: 

PVCF je současná hodnota čistých peněžních příjmů 

IN je současná hodnota kapitálových výdajů 

Projekt je pro podnik přijatelný, pokud je index ziskovosti větší než 1 a čím více její 

hodnotu přesahuje, tím je ekonomicky efektivnější. V tomto případě je i čistá současná 

hodnota kladná. (12) 

Použití indexu rentability je vhodné při rozhodování mezi více projekty s dosahujících 

kladných čistých současných hodnot, ale kapitálové zdroje jsou omezeny.(8) 

 

 

3.8.4 Doba návratnosti 

Doba návratnosti udává počet let, za který tok ročních čistých peněžních příjmů přinese 

hodnotu rovnající se kapitálovým výdajům, které byly vynaloženy na investiční projekt. 

Projekt je likvidnější a tím i výhodnější, čím je jeho doba návratnosti kratší. (9) 

DN = kapitálové výdaje / roční čistý příjem projektu 

Patří mezi tradiční statické metody, její hlavní nevýhodou je, že nebere v úvahu peněžní 

toky, které vzniknou po době návratnosti a nerespektuje faktor času, což je možné 

odstranit diskontováním peněžních toků v době splácení. Tím vznikne diskontovaná 

doba návratnosti. (12) 
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4 Analýza současné  situace 

V této části budu řešit problém vyhodnocování dvou variant na výstavbu fotovoltaické 

elektrárny. Výsledek je zpracován pro firmu, která se pohybuje v odvětví stavebnictví. 

Jelikož mi investor neposkytl souhlas s uveřejněním informací o něm samotném, pro 

potřeby mé diplomové práce použiji fiktivní název. 

Ve vyhodnocování obou variant se budu zabývat výpočtem čisté současné hodnoty, 

doby návratnosti a míry rizika. Tyto výpočty by mi měly pomoci v rozhodování se mezi 

zmíněnými variantami financování výstavby ekologické investice, v našem případě 

fotovoltaické elektrárny. 

 

 

4.1 Představení společnosti 

Základní údaje o modelové společnosti 

Obchodní jméno: STAVOMEX s.r.o. 

Sídlo: Svratka 

Základní kapitál : 200 000 Kč 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování, specializovaný 

maloobchod, velkoobchod, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, projektová činnost ve výstavbě, výroba elektřiny, výroba 

pilařská a impregnace dřeva. 

Statutárním orgán společnosti: 1 jednatel 

Způsob zastupování: za společnost jednatel jedná samostatně. 

 

Historie a současnost 

Společnost STAVOMEX s.r.o. působí v oboru stavebnictví od roku 2004, jako 

pokračovatel stavební firmy Pavel Hála V roce 2006 společnost otevřela prodejnu 

stavebnin a začala se dále rozvíjet v oblasti nákupu a prodeje stavebního materiálu. 

V roce 20010 společnost uvede do provozu vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Společnost 

STAVOMEX s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení jakosti podle 

normy ČSN EN ISO 9001:2008. 
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4.2 Analýza prostředí  

Pro využití dotačního titulu je nutné znát i prostředí. Operační program Podnikání a 

inovace, z něhož budeme čerpat dotaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny, zastřešuje 

v Česku Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále je nezbytné vědět informace, které nám 

poskytuje Energetický regulační úřad. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro 

a) státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, 

tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, 

teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, 

tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, 

b) hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a 

zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, 

kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu 

stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový 

odpad,  

c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu. 

d) věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro 

věci živností,  

e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,  

f) průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

komoditních burz  s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva 

zemědělství.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu:  

a) koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům,  

b) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a 

ekonomických dohod včetně komoditních dohod,  
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c) realizuje obchodní spolupráci s ES, ESVO, WTO a jinými mezinárodními 

organizacemi a integračními seskupeními,  

d) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti 

hospodářských styků se zahraničím,  

e) posuzuje dovoz dumpingových výrobků a přijímá opatření na ochranu proti dovozu 

těchto výrobků. 

f) řídí puncovnictví a zkoušení drahých kovů. 

 

4.3 Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad k 19. lednu 2010 registruje na základě platných licencí na 

výrobu elektřiny ve fotovolatických zdrojích součtový instalovaný výkon panelů 470 

MW. Od konce roku 2008 tak bylo uvedeno do provozu více než 400 MW v těchto 

zařízeních. 

Vzhledem ke skutečnosti, že přírůstek výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách 

bude zřejmě hlavním faktorem, který bude působit na růst cen elektřiny v příštím roce, 

neboť každých 10 MW instalovaného výkonu ve fotovoltaických zdrojích uvedených do 

provozu za současných podmínek podpory zvyšuje celkovou cenu elektřiny pro konečné 

spotřebitele pro příští rok přibližně o 2 Kč/MWh, rozhodl se Energetický regulační úřad 

každý měsíc zveřejňovat údaje o přírůstku instalovaného výkonu v solárních 

elektrárnách. 

Pro velké průmyslové podniky se stává platba za podporu zejména obnovitelných zdrojů 

druhou nejvýznamnější složkou výdajů souvisejících s dodávkou elektřiny po elektřině 

samotné. Velcí spotřebitelé tak budou moci postupně zpřesňovat odhad celkových 

výdajů za elektřinu v roce 2011. 

Pokud se naplní scénáře, které předpokládají na konci roku 2010 instalovaný výkon 

v solárních elektrárnách minimálně 1000 MW a které jsou zároveň s ohledem na vydané 

souhlasy s připojením ze strany provozovatelů sítí velmi pravděpodobné, je třeba pro rok 

2011 počítat s výrazným zvýšením ceny příspěvku na podporu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kogenerace na úroveň blízkou                 



  49    

300 Kč/MWh. Současná úroveň ceny příspěvku na obnovitelné zdroje energie činí      

166 Kč/MWh. 

Česká republika se zavázala splnit cíl 8% hrubé výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

k roku 2010 a zaručit takové legislativní a tržní podmínky, aby zachovala důvěru 

investorů do technologií na bázi obnovitelných zdrojů. 

Česká Republika se rozhodla zavést mechanismus výkupních cen se systémem 

,,zelených bonusů". 

V části (1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. 

listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických 

zdrojů, se doplňuje bod (1.15.), který zní: 

 

 Tabulka č. 2: Výkupní ceny a zelené bonusy 

 

   Zdroj: Energetický regulační úřad. Dostupný na http://www.eru.cz 
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Tabulka č. 3: Přehled elektráren v ČR  

Typ 

obnovitelných 

zdrojů 

Počet Výkon (kW)  
Možný 

výkon (kW) 

Maximální 

výkon (kW) 

Nominální 

výkon (kW) 

Vodní 

elektrárny 
536 1 963 319 1 960 0 0 

Větrné 

elektrárny 
53 0 4 009 0 9 744 

Fotovoltaické 

elektrárny 
228 3 442 0 2 955 0 

Fototermika 156 0 0 7 323 0 

Spalování 

biomasy 
186 183 417 0 0 0 

Tepelná 

čerpadla 
5 7 977 0 0 0 

Bioplyn 34 18 976 0 0 0 

Zdroj:  http://mapa.czrea.org/statistiky.ph 

 

 

4.4 Princip výkupních cen 

Ze zákona č. 180/05 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyplývá 

povinnost pro provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy připojit 

fotovoltaický systém do přenosové soustavy a veškerou vyrobenou energii vykoupit. 

Výkup probíhá za cenu určenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem a tato 

cena bude vyplácena jako minimální po dobu následujících dvaceti let. 

Př. Investor se rozhodne uvést do provozu systém v roce 2009 a rozhodne se pro systém 

výkupních cen. Pro daný rok uvedení systému do provozu je platná cena 12,89 Kč/kWh 

a tudíž v následujících dvaceti letech bude investor svoji elektřinu prodávat minimálně 

za tuto cenu. Tato cena nemůže klesnout, naopak, bude navyšována o index PPI (cenový 

index průmyslové výroby = průmyslová inflace) 
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4.5 Princip zelených bonusů 

Zeleným bonusem se rozumí finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny, která 

zohledňuje snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje. 

Tento způsob je vhodný především všude tam, kde v době výroby elektrické energie 

dovede výrobce (majitel, nájemce) vyrobenou energii současně alespoň z části 

spotřebovat. Nevýhodou je cca o korunu nižší výkupní cena za 1 kWh. Nevýhoda nižší 

výkupní ceny je ovšem velmi zajímavě kompenzována faktem, že v okamžiku, kdy 

výrobna elektřinu vyrábí, máte výkon výrobny k dispozici zcela zdarma - tedy když 

vyrábíte a současně spotřebováváte, tak spotřebovanou energii neplatíte svým běžným 

tarifem (např. 3,- Kč za kWh), ale máte ji zcela zdarma. 

Takto jištěný peněžní tok z úhrad za dodanou energii zpravidla umožňuje financování 

kompletního systému bankou s minimálním vloženým vlastním kapitálem. 

 

 

4.6 Dvacetiletý státní výkup 

Podmínky státního výkupu se mění každý rok. Podle zákona může cena klesnout 

maximálně o pět procent ročně. Podmínky pro příští rok budou stále výhodné a nezmění 

to ani mediální bublina o omezení výkupních cen. Pravděpodobnost, že se změní zákon 

o podpoře obnovitelných zdrojů energie je v součastné politické situaci nulová. 

Výkupní ceny pro rok 2009 jsou 12,89 Kč pro instalace do 30 kWp a 12,79 pro instalace 

větší než 30 kWp. Jakmile dostanete licenci, jsou tyto ceny zafixované na dvacet roků 

(15 let zákonem, 5 let vyhláškou). Jednou ročně je ze zákona výkupní bonus navýšen o 

„infla ční doložku“ ve výši 2-4% - dvacátý rok provozu tedy dostanete 18,63 Kč (při 

zvýšení 2% ročně). 

Výkupní cena pro rok 2010 bude 12,25 Kč pro instalace do 30 kWp a 12,15 Kč pro 

instalace větší než 30 kWp . Distributor je povinen odebrat veškerou vyrobenou energii. 
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Obrázek č. 9:  Dvacetiletý prodej 

 

    Zdroj: Energetický regulační úřad 

 

4.7 Zelený bonus 

Stejně tak jako státní výkup i zelený bonus může být snížen maximálně o 5% ročně. 

Ceny pro rok 2009 jsou 11,91Kč pro instalace do 30 kWp a 11,81Kč pro instalace nad 

30 kWp. Problém je v tom, že podmínky zeleného bonusu nejsou fixovány na dvacet let. 

S velikou pravděpodobností bude tedy zelený bonus pro rok 2011 pro osoby, které 

realizovali elektrárnu v roce 2009 nebo 2010 nevýhodný. 

Zákon naštěstí nabízí jednou ročně možnost změny zeleného bonusu na státní výkup (a 

naopak). V případě, že rozhodnutí ERU (každým rokem v listopadu) na nadcházející rok 

nebude pro zelený bonus výhodné, je možné obdržet statní výkup s cenami z roku 

instalace, navýšený o inflační doložku za uplynulá léta. 

Výhodou zeleného bonusu je možnost vyššího výdělku v případě, že dokážete 

spotřebovat větší část vyrobené energie, kterou si díky tomu nemusíte kupovat („každá 

koruna ušetřená, je koruna vydělaná“).  

Zelený bonus dostanete na veškerou vyprodukovanou energii. Nespotřebované přebytky 

můžete volně prodat, tato částka je přičtena k zelenému bonusu. Subjekty, kterým 

můžete energii prodat jsou na www.eru.cz, ale doporučujeme se nejdříve zeptat 

lokálního distributora (např. ČEZ Prodej ) . 
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Dalším benefitem je snadnější získání úvěru a obecně jednodušší jednání s úřady (úřady 

a banky však mění své stanoviska tak často, že to nemusí být faktorem). 

Je ale nutné zamyslet se nad dobou, kdy sluneční elektrárna energii generuje – tedy v 

létě odpoledne. Vzhledem k tomu že energie se nedá skladovat (pokud pomineme 

ostrovní systémy) musí se využít okamžitě, proto může být pro někoho problém takto 

nabytou energii využít. 

 

     

Obrázek  č. 10: Zelené bonusy 

 

Zdroj: Energetický regulační úřad 

 

 

     Tabulka č. 4: Přehled dvacetiletého výkupu a zelených bonusů 
 

20 ti letý výkup Zelený bonus 
Rok 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2010 

0 -180 000,00 Kč -180 000,00 Kč -180 000,00 Kč -180 000,00 Kč 

1 -134 945,80 Kč -141 845,00 Kč -145 510,20 Kč -119 707,15 Kč 

2 -85 443,52 Kč -99 322,46 Kč -106 695,65 Kč -119 707,15 Kč 

3 -31 475,50 Kč -52 415,65 Kč -63 540,10 Kč -83 171,48 Kč 

4 26 976,11 Kč -1 107,65 Kč -16 027,15 Kč -42 355,67 Kč 

5 89 929,36 Kč 54 618,62 Kč 35 859,80 Kč 2 755,98 Kč 

6 142 775,90 Kč 101 079,96 Kč 78 928,99 Kč 39 839,05 Kč 

7 191 985,17 Kč 144 297,99 Kč 118 964,18 Kč 74 257,45 Kč 
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20 ti letý výkup Zelený bonus 
Rok 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2010 

8 244 885,59 Kč 191 137,27 Kč 162 583,48 Kč 112 194,44 Kč 

9 301 492,39 Kč 241 612,26 Kč 209 800,93 Kč 153 663,30 Kč 

10 361 821,02 Kč 295 737,54 Kč 260 630,69 Kč 198 677,43 Kč 

11 425 887,05 Kč 353 527,90 Kč 315 087,10 Kč 247 250,40 Kč 

12 493 706,24 Kč 414 998,25 Kč 373 184,63 Kč 299 395,88 Kč 

13 565 294,52 Kč 480 163,67 Kč 434 937,91 Kč 355 127,74 Kč 

14 640 667,97 Kč 549 039,41 Kč 500 361,73 Kč 414 459,94 Kč 

15 719 842,88 Kč 621 640,86 Kč 569 471,04 Kč 477 406,65 Kč 

16 850 835,68 Kč 745 983,61 Kč 690 280,95 Kč 591 982,13 Kč 

17 983 330,20 Kč 871 750,59 Kč 812 473,92 Kč 707 868,04 Kč 

18 1 117 343,21 Kč 998 957,69 Kč 936 065,38 Kč 825 078,95 Kč 

19 1 252 891,71 Kč 1 127 621,00 Kč 1 061 070,93 Kč 943 629,63 Kč 

20 1 389 992,84 Kč 1 257 756,75 Kč 1 187 506,32 Kč 1 063 534,98 Kč 
      Zdroj: Energetický regulační úřad 

           

 

Obrázek č. 11: Dvacetiletý prodej elektrické energie a Zelené bonusy 

 

Zdroj: Energetický regulační úřad  
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4.8 Analýza vybraných dodavatelských firem 

Pro analýzu konkurenčního prostředí jsem vybrala tři dodavatelské firmy, které nabízí 

možnost realizace výstavby fotovoltaické elektrárny. 

 

4.8.1 DEG Czech Republic, a.s. 

Společnost DEG Czech Republic, a.s. je jedním z největších hráčů na poli investic do 

obnovitelných zdrojů - fotovoltaických elektráren (FVE) v České republice. Ve 

spolupráci s nejkvalitnějšími evropskými a americkými výrobci technologií pro 

fotovoltaiku realizuje profesionální a ekologická řešení výroby elektrické energie. 

 

Velké projekty 

DEG Czech republic a.s. nabízí financování projektů v sektoru obnovitelné energie. 

Díky dlouhému vyjednávání a politické podpoře celého systému financování jsou 

podmínky i proces schvalování bezkonkurenční na českém trhu. Komunikaci s bankou 

zajišťuje náš poradce.  

Tabulka č. 5:  Projektové financování nad 2000 kWp 

Délka vyřizování: až 4 měsíce 

Equita:  12% - 20% 

Uznatelnost 

nákladů: 

15% z ceny technologie (střídače a panely) musí být zaplaceno, do 

zbytku lze uznat proinvestované prostředky včetně nákupu půdy. 

Úrok: 
3,8% až 4,5% fix na celou dobu splácení. Úroky jsou vyhlašovány 

každý měsíc a odvíjejí se od sedmileté US Treasury Rate.  

Délka úvěru: 7 - 18 let 
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Potřebné 

podklady: 

• Feasibility study (vypracuje DEG) 

• Předběžný projekt (vypracuje DEG) 

• Podnikatelský záměr 

• Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ nebo E.ON  

• Kopie veškerých relevantních povolení 

• Nabývací titul k pozemku (kupní nebo nájemní smlouva, 

výpis z LV) 

• Výpis z OR s.r.o. 

Zdroj: www.degcz.cz/financovani 

 

Tabulka č. 6: Strukturované financování (nad 1000 kWp) 

Délka 

vyřizování: 
až 6 týdnů 

Equita:  cca 12% 

Uznatelnost 

nákladů: 
15% z ceny technologie (střídače a panely) musí být zaplaceno. 

Úrok: 
3,8% až 4,5% fix na celou dobu splácení. Úroky jsou vyhlašovány 

každý měsíc a odvíjejí se od sedmileté US treasury rate.  

Délka úvěru: 7 - 18 let 

Zajištění: 
Primární zajištění technologií, v roli garanta vystupuje klientem určený 

subjekt. 

Potřebné 

podklady: 

• Feasibility study (vypracuje DEG) 

• Předběžný projekt (vypracuje DEG) 

• Podnikatelský záměr, výpis z OR s.r.o. 

• Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ nebo E.ON  

• Kopie veškerých relevantních povolení 

• Nabývací titul k pozemku (kupní nebo nájemní smlouva, výpis z 

LV), Daňové přiznání a finanční uzávěrky garantorského 

subjektu za poslední 3 roky 

 Zdroj: www.degcz.cz/financovani 
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Vzorová finanční kalkulace 
 
Pro všechny příklady počítejme s instalací o velikosti 10 kWp, cenou 100.000 Kč za 

kWp – tedy celkovou hodnotou jeden milion korun a s počtem 1.000 slunečních hodin. 

 

Obrázek č. 12: Graf bilance fotovoltaické elektrárny 

 

 

    Zdroj:  www.degcz.cz/financovani/vzorova-kalkulace 

 

Investice jeden milion korun se vrátí osmý rok, od té doby FVE vydělává. Za dvacet let 

svého provozu elektrárna vydělá 2.358.000 Kč. Proč za dvacet let? Po tu dobu totiž stát 

garantuje výkup produkce. Výkupní bonus je v tomto roce 12,89 pro elektrárny do 

30kWp a 12,79 pro větší instalace. 

 

Financování bankovním úvěrem 

Stejný model, tentokrát s bankovním financováním. V grafu počítáme s bankovní 

půjčkou ve výši 80 % celkové investice a úrokem 6 % (žádné RPSN ani poplatky, úrok 6 

% je konečný).  

 

Obrázek č. 13: Bankovní financování projektu 

 

    Zdroj: www.degcz.cz/financovani/vzorova-kalkulace 
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Investice se v tomto případě vrátí čtvrtým rokem. Za dvacet let elektrárna vydělá 

1.466.000 Kč. Tedy investovaná částka je zhodnocena sedmkrát! 

 

Srovnání variant 

Srovnání FVE pořízené za vlastní peníze s FVE pořízenou s bankovním financováním 

naleznete v následující tabulce. 

 

       Tabulka č. 7: Financování vlastní a pomocí úvěru 

Vlastní finance Financování úvěrem 
Rok 

Bilance Zisk Bilance Zisk 

0 - 1 000 000  - 200 000  

1 - 876 678,00 123 322,00 - 141 753,55 58 246,45 

2 - 751 941,38 124 736,62 - 81 945,02 59 808,53 

3 - 625 774,31 126 167,07 - 20 556,86 61 388,15 

4 - 498 160,78 127 613,53 42 428,64 62 985,50 

5 - 369 084,60 129 076,18 107 029,42 64 600,78 

6 - 255 066,42 114 018,18 159 084,27 52 054,85 

7 - 148 105,37 106 961,06 204 779,34 45 695,07 

8 - 39 919,41 108 185,96 251 219,28 46 439,94 

9 69 505,12 109 424,53 298 419,23 47 199,95 

10 180 182,04 110 676,92 346 394,50 47 975,27 

11 292 125,31 111 943,27 395 160,57 48 766,07 

12 405 349,04 113 223,74 444 733,07 49 572,50 

13 519 867,51 114 518,46 495 127,82 50 394,75 

14 635 695,11 115 827,61 546 360,78 51 232,97 

15 752 846,42 117 151,31 598 448,11 52 087,33 

16 871 336,16 118 489,74 729 113,87 130 665,76 

17 991 179,19 119 843,03 861 274,79 132 160,92 
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Vlastní finance Financování úvěrem 
Rok 

Bilance Zisk Bilance Zisk 

18 1 112 390,56 121 211,36 994 947,55 133 672,76 

19 1 234 985,44 122 594,88 1 130 148,98 135 201,43 

20 1 358 979,19 123 993,75 1 266 896,11 136 747,13 

 Zdroj: www.degcz.cz/financovani/vzorova-kalkulace 

 

Ve sloupečku „Bilance“ je v prvním políčku výška investice. V posledním pak výdělek 

po odečtení investovaných nákladů. Políčko zisk potom ukazuje, kolik každým rokem 

elektrárna vydělá. Výdělek v tabulce je čistý zisk to znamená, že od něj jsou již odečteny 

náklady na opravy, degradace panelů, daně a úroky.  

 

Záruční lhůty, které fotovoltaika nabízí 

Nejprve je to záruka na výkon systému. Pokud výkon klesne za 15 let pod 90 % jsou 

panely vyměněny, to samé se stane i v případě, že výkon klesne po 25 letech pod 80 %. 

Dále je to záruka na komponenty, kdy v případě poškození panelu vinou výrobních vad, 

bude tento vyměněn - to platí po dobu pěti až deseti let (liší se podle výrobce). 
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4.8.2 Novatrix  

Přestože společnost existuje teprve od roku 2007, v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

se pohybuje již několik let. Doposud společnost působila v této oblasti formou 

konzultantů – fyzických osob, případně pomáhala prosazovat úsporná energetická řešení 

u obchodních partnerů. 

Zastává názor, že ekologické řešení zdrojů energie by nemělo zůstat pouze doménou 

„zelených“ nadšenců, ale mělo by se každému investorovi především vyplatit. Jedině tak 

může dojít k rozšíření moderních technologií využívajících obnovitelné zdroje, což je v 

zájmu celé naší společnosti. 

Společnost Novatrix  dodává dvě základní skupiny služeb: 

1. Poradenství 

2. Dodávka technologií a jejich instalace 

Postupuje tak, aby i laik vždy chápal, co a z jakého důvodu Vám navrhuje. Pro je to 

záruka, že řešení, které se společně připraví, budou lidé brát za své. Dodávku služeb 

navzájem nepodmiňujeme. Můžete se s námi poradit o tom, jak řešit zdroj svých energií 

(teplo, elektřina, ohřev TUV). Poté je společnost schopna navržené řešení dodat a 

namontovat. Samozřejmostí je zvolit si vlastního dodavatele v případě, že z nějakého 

důvodu nabídka nebude vyhovovat. 

Poradenství 

� energetické audity 

� štítkování budov - Průkaz energetické náročnosti budov 

� finanční analýzy 

� návrhy energetických systémů 



  61    

Dodávka technologií a jejich instalace 

� fotovoltaické systémy na klíč 

� sodávka komponent pro fotovoltaiické elektrárny 

� tepelná čerpadla 

� solární systémy 

� rekuperace tepla 

Solární energetika zažívá v posledních dvou letech v České republice boom. Dle statistik 

ERÚ bylo v lednu roku 2010 v provozu celkem 410 MWp solárních elektráren. 

Důvod, proč se tolik subjektů orientuje na fotovoltaiku je jasný: jedná se o poměrně 

bezrizikovou investici, kde zákon garantuje poměrně vysoké výkupní ceny elektřiny 

vyrobené ze sluneční energie.  

Uvažuje – li někdo tedy o stavbě solární elektrárny, musí vzít v úvahu následující 

skutečnosti: 

� podnikatelský záměr propočítávejte bez očekávané dotace, 

� realizace projektu fotovoltaické elektrárny podléhá stavebnímu zákonu, budete 

tedy muset projít územním řízením, stavebním povolením atd., 

� je potřeba licenci pro podnikání v energetice a k tomu budete potřebovat 

ustanovit tzv. oprávněnou osobu, 

� bude se muset provést studie EIA,  

� pokud se bude čerpat bankovní úvěr, je nutné mít k dispozici alespoň 30% 

prostředků z celkové investice, 

� kladné vyjádření vlastníka přenosové sítě, že je možné elektrárnu připojit do 

veřejné elektrické sítě, 

� energetický audit projektu, 

� smlouva o připojení elektrárny k distribuční síti dle vyhlášky č. 51/2006 
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Tabulka č. 8: Fotovoltaické elektrárny nad 500 kWp 

Základní informace 

Investiční náklady na 1kWp: cca 66 - 85 000 Kč  

Návratnost investice (bez dotace): cca 6 - 9 let  

Studie EIA: u větších zdrojů vyžadována 

Plocha potřebná na instalaci (odhad): cca 9 m2 na 1 kWp výkonu  

Doba realizace záměru: cca 18 měsíců  

Lze stavět na orné půdě: dle metodiky MMR ČR   
 Zdroj: www.novatrix.cz/fotovoltaicke-elektrarny-nad-500-kwp/detail-15-46.html 

 

 

Financování projektů fotovoltaických elektráren 

V letošním roce vrcholí book investic zejména do větších fotovoltaických elektráren. 

Důvod je jasný - očekávané snížení výkupních cen pro nové instalace od 1.1.2011 ze 

strany Energetického regulačního úřadu. České banky jsou investicím do tohoto odvětví 

nyní poměrně příznivé, i když v současné době kladou stále větší důraz na garance 

realizovatelnosti projektu v letošním roce. 

Z našich praktických zkušeností proto můžeme říci, že smysl má v zásadě zkusit tyto 

banky: 

Pro větší projekty: 

� Unicreditbank (projekty alespoň 100 mil. Kč +, minimální equita cca 20 %, 

ručení pozemkem a elektrárnou), 

�  Českou spořitelnu (minimální equita 15 – 35 % - dle individuálního posouzení 

projektu, ručení pozemkem, elektrárnou a dozajištěním úvěru v rozsahu cca 

20%), 

� Komerční banku (equita cca 20 %, ručení pozemkem a elektrárnou). Česká 

spořitelna má v této oblasti systém asi nejpropracovanější v rámci jejího TOP 

Energy programu. Samozřejmě i jiné banky se začínají v tomto segmentu 

profilovat. vždy záleží na individuálních kontaktech a vazbách na tu konkrétní 

banku. 
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Pro menší projekty: 

Opět Česká spořitelna, dále pak Raiffeisenbank nebo LBBW. 

V každém případě platí, že získat úvěr na fotovoltaickou elektrárnu není jednoduchý 

proces a banky zpravidla vyžadují vysoké zajištění, zejména u jim méně známých 

klientů. 

V každém případě, bude nutno doložit pro banku tyto podklady: 

� informace o žadateli, jako žadateli o úvěr a úvěrovou historii, 

� informaci o projektu, 

� strukturu financování, 

� smluvní dokumentaci, 

� ostatní smlouvy, 

� informace o projektu. 

 

V rámci těchto dokumentů bude banka vyžadovat: 

� doložení zkušeností s podnikáním v energetice, 

� informace o nákladech projektu v členění technologie, stavební práce, pozemky, 

� informace o plánovaném harmonogramu výstavby, 

� Business plán projektu. 

 

Struktura financování 

Zde žadatel bude muset banku informovat o: 

� výši  vlastních prostředků, které máte na projekt vyhrazeny a doložit jejich 

investování do projektu, 

� výši a době splatnosti požadovaného úvěru, 

� výši přiznaných nebo přislíbených dotacích, včetně smluvní dokumentace. 

� dalších zdrojích financí, které má žadatel k dispozici (dodavatelské úvěry atd.). 

 

 Pokud se týká dodavatelských úvěrů, je zde nutno uvést, že v současné době mají 

výrobci fotovoltaických panelů svoji produkci vyprodánu na cca 1,5 roku dopředu a 

nejsou tak příliš ochotni o dodavatelských úvěrech jednat, pokud se nejedná o skutečně 

vysoké investice a velké projekty. 
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Smluvní dokumentace 

V rámci této části bude žadatel muset bance doložit: 

� osvědčení o kvalifikaci provozovat energetický zdroj daného výkonu, 

� územní rozhodnutí, 

� stavební rozhodnutí,  

� rozhodnutí o přidělení dotace,  

� licence udělená Energetickým regulačním úřadem (dokládá se po kolaudaci 

energetického zařízení),  

� souhlas s připojením k distribuční síti,  

� smlouva o připojení dle vyhlášky 51/2006 Sb, 

 

Smlouva o dílo, obsahující také:  

� termín dokončení projektu včetně sankcí v případě jeho nedodržení,  

� garance za minimální výkon dodávaný technologií,  

� technické tolerance technologie,  

� garance za ostatní části technologie,  

� servisní smlouva. 
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4.8.3 GS Energy, s.r.o. 

S GS Energy s.r.o. není klasickou obchodní společností, která od výrobce nakupuje a 

pak svým zákazníkům se ziskem prodává. Cílem GS Energy s.r.o. je  zajistit zákazníkům 

v České republice a na Slovensku naprosto stejné cenové, platební a dodací podmínky, 

jako by zákazník sám napřímo vyjednával s výrobcem CEEG. GS Energy s.r.o. je, stejně 

tak jako fotovoltaika sama, mladá dynamická společnost. Své služby a produkty 

nabízíme společnostem i investorům, kteří hledají způsob co nejefektivnějšího nákupu 

fotovoltaických panelů pro své realizace fotovoltaických elektráren od 1 kW až po 

několik MW. Česká republika spolu se Slovenskem, patří k jedněm z nejvíce se 

rozvíjejících trhů realizace fotovoltaických elektráren v Evropě. Proto se GS Energy 

s.r.o. snaží být svým zákazníkům tím pravým partnerem zastřešující bezkonkurenční 

podmínky a kompletní servis při nákupu fotovoltaických panelů výrobce CEEG. 

Působí jako realizátor fotovoltaických elektráren na území České republiky od roku 

2007, od roku 2008 pak na území Slovenské republiky. 

� je generálním dodavatelem fotovoltaických elektráren na volných plochách 

(zpravidla v průmyslových zónách), realizuje fotovoltaické systémy na 

průmyslových objektech. Montuje také solární mikrosystémy na rodinných 

domech. 

� do současné doby firma připojila do elektrické sítě 4 velké elektrárny o celkovém 

výkonu 10 MW a další projekty staví. 

� je plně akceptovanou realizační společností u bankovních ústavů: České 

spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky, a.s. a 

UniCredit Bank, a.s. Tato akceptace dodavatelské firmy je jednou z klíčových 

podmínek pro získání úvěru na financování Vaší větší FTV elektrárny. 

� pomohou při vyřízení úvěru u České spořitelny, a.s., Československé obchodní 

banky, a.s., Komerční banky, a.s. a UniCredit Bank, a.s., případně v jednání i s 

dalšími bankovními ústavy. 

� mohou nabídnout realizaci Vaší FVE „na klíč“, od záměru až po zprovoznění 

elektrárny a její pravidelnou údržbu. 

� mohou napomoci k získání připojení Vaší plánované FVE v případě obtíží ze 

strany příslušné distribuční společnosti. 
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Platební podmínky při koupi fotovoltaických panelů 

Výrobce CEEG vyžaduje zpravidla 10% zálohu při závazné objednávce a sepsání S/C 

(sales contract). Následný doplatek 90 % je víceméně závislý na dohodě platebních 

podmínek mezi výrobcem CEEG a financující bankou zákazníka, zpravidla otevřením 

L/C ( Letter of credit ) ve prospěch výrobce CEEG. Nicméně pro platební podmínky 

nejsou ze strany výrobce CEEG stanovena pevná pravidla a je možno po oboustranné 

dohodě platební podmínky upravit, dle konkrétního kontraktu a z něj plynoucích 

požadavků. 

 

Dodací podmínky fotovoltaických panelů 

Výrobce CEEG je schopen při plném vytížení svých 4 výrobních linek vyrobit 

fotovoltaické panely o celkovém výkonu cca 1,4 MW denně. Výrobní doba se řídí 

aktuálním vytížením výrobních kapacit. Zpravidla, díky delší době při vyjednávání, až 

po uzavření kontraktu, je výrobce CEEG schopen si již dopředu rezervovat výrobní 

kapacitu tak, aby mohl s termínem dodáním vyhovět požadavku zákazníka. 

Urgentní dodání - fotovoltaické panely na evropském skladě výrobce CEEG 

Při požadavku urgentního - okamžitého dodání CEEG panelů, má výrobce CEEG v sídle 

vlastní evropské kanceláře, umístěné v Itálii, skladem CEEG fotovoltaické panely, 

připravené k okamžitému dodání. Na základě požadavku zákazníka na konkrétní CEEG 

panel, bude reálnost okamžitého dodání požadovaného konkrétního panelu upřesněna. 

� kompletní bezplatná poradenská činnost, včetně obhlídky lokality, budovy nebo 

rodinného domu a posouzení vhodnosti záměru vybudovat fotovoltaickou 

elektrárnu . 

� studie investičního záměru (technická a cenová), spojená s nabídkou firmy  

� zajištění studie připojitelnosti pro velké projekty. 

� perfektní právní servis zajišťujeme ve spolupráci s renomovanou advokátní 

kanceláří Havel & Holásek  

� zhotovení kompletní projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny: a) 

stavební, b) nízkého napětí, c) vysokého napětí na hladinu 22 kV i 110 kV, 

včetně: 

-  spolupráci při návrhu změny územního plánu, 

        -  pracování podkladů pro vyjádření dotčených orgánů státní správy, včetně   



  67    

           studie, ekologické zátěže, 

        -  zpracování projektů a jednání s pracovníky el. distribuční sítě.  

� zpracování Energetického auditu pro potřeby financujících bank . 

� revize zařízení všech typů na fotovoltaické elektrárně. 

� vyřízení licence na výrobu elektřiny od ERU. 

� zajištění zkušebního provozu fotovoltaické elektrárny.  

� vyřízení smlouvy o připojení a odběru elektrické energie.  

� vyřízení smlouvy o odběru u distributora včetně blokace kapacity.  

� dodávka veškerého materiálu a prací. 

� fakultativně dodávka špičkového software pro sledování všech relevantních 

parametrů fotovoltaické elektrárny, včetně finančního vyhodnocení.  

� vyřízení optimálního pojištění celého systému. 
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5 Projekt fotovoltaické elektrárny 

Tento projekt jsem zpracovala pro investora ve Žďárském okrese, který se rozhodl 

vybudovat fotovoltaickou elektrárnu pomocí dotací z fondů Evropské unie. K projektu 

jsme využili Operační program Podnikání a inovace pro období 2007 – 2013 . 

 

 

Tabulka č. 9: Základní údaje pro využívání sluneční energie na Vysočině 

Sluneční konstanta  1 367 W/m2 

Celková dopadající energie na vodorovnou  plochu 
950 – 1 150 

kWh/m2 . rok 

Maximální dopadající sluneční energie v zimě 
4,5 – 8 

kWh/m2 . den 

Střední dopadající sluneční energie v zimě 0,75 kWh/m2 . den 

Účinnost běžných fotovoltaických slunečních panelů (dle 

technologie výrobce, umístění a využití) 
14 – 18 % 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

 

Tabulka č. 10: Základní údaje o fotovoltaických panelech 

Optimální orientace FV panelů jih – jihozápad 

Vyhovující orientace FV panelů jih – jihovýchod 

Maximální výkon FV panelů kolem 14. hodiny 

Optimální sklo pro letní provoz 
Cca 30° od 

vodorovné roviny 

Optimální sklon pro celoroční provoz 34 – 35° 

Optimální sklon pro zimní provoz cca 60 – 75° 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 
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Obrázek č. 14 :   Mapa se stupni slunečního záření 

 

 Zdroj: www.solarni-energie.info/img/mapa-slunecniho-zareni.jpg 

 

 

Výhody instalací fotovoltaických systémů: 

� zásadní priorita je nezávislost na vstupních zdrojích energie (zdroj energie je 

zdarma a všude k dispozici, liší se pouze potenciálem dané lokality), 

� úspora nerostných zdrojů energie (uhlí), energie je vyráběná v místě  spotřeby, 

nejsou tedy ztráty energie přenosem, 

� naprostý tichý provoz bez nároků na údržbu (panely stačí podle potřeby 

jedenkrát až dvakrát do roka umýt jako okna), 

� tento projekt pomůže ke splnění závazku ČR dosáhnout během roku 2010 podíl 8 

% elektřiny z OZE na celkové spotřebě elektřiny. 
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Tabulka č. 11:  Energie globálního záření na povrch (kWh/m2/rok) v ČR 

 horizontální vertikální optimálně nakloněný 

minimum 980 768 1 115 

průměr 1 033 800 1 169 

maximum 1 117 858 1 267 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

 

Tabulka č. 12:  Energie globálního záření na povrch (kWh/m2/rok) na Vysočině 

 horizontální vertikální optimálně nakloněný 

minimum 1 025 783 1 153 

průměr 1 047 808 1 184 

maximum 1 078 829 1 220 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

 

Tabulka č. 13: Elektřina vyrobená FV moduly (kWh/rok pro 1kWp) s náklonem v ČR 

 horizontální vertikální optimálně nakloněný 

minimum 750 569 839 

průměr 782 609 880 

maximum 840 652 948 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

 

Tabulka č. 14: Elektřina vyrobená FV moduly (kWh/rok pro 1kWp) s náklonem na 

Vysočině 

 horizontální vertikální optimálně nakloněný 

minimum 776 595 867 

průměr 795 617 894 

maximum 816 634 918 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 
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Tabulka. č. 15: Optimální sklon FV modelů (°) v ČR (na Vysočině) 

 úhel 

minimum 33 (33) 

průměr 34 (33) 

maximum 36 (35) 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

 

5.1 Technické údaje předpokládaných fotovoltaických panelů a 

komponentů 

Tabulka č. 16: Technické údaje 

Maximální výkon 175 Wp 

Maximální napětí v systému Umax 1 000 V 

Napětí naprázdno Uoc 45,6 – 0,34 %/°C 

Optimální napětí Ukop (v bodě max výkonu) 36,8 V 

Maximální proud Impp 4,76 A 

Garance výkonu na 12 let max pokles na 90 % 

Garance výkonu na 25 let max pokles na 80 % 

Efektivita modulu (výkonnost) ≥ 13,8 % 

Solární buňky na modul 72 (125 mm x 125 mm) 

Maximální proud Isc 5,02 A + 0,05 %/°C 

NOCT ≥ 47 °C 

Testovací certifikát TUV Rheinland IEC-61215, SC II 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií + 

vlastní zpracování 
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Tabulka č. 17: Předpokládané dimenze fotovoltaických panelů 

Výška rámu 1 580 mm 

Šířka v rámu    808 mm 

Hloubka      50 mm 

Plocha jednoho panelu 1,277 m2 

Váha jednoho panelu      15,5 kg 

Použité sklo u panelů 

speciální sklo s antireflexní 

nanovrstvou (zvýšení energetického 

zisku 3 – 5 %) 

Zapojení panelů Sérioparalelní 

Uvažovaný sklon 
orientace na jih 

sklon od horizontální roviny 35 % 

Uvažovaný počet panelů 5 850 ks 

Uvažovaná celková plocha 7 468, 3 m2 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií  

 

Celkem sestavy E1 až E90: 5 850 ks fotovoltaických panelů 

Instalovaný výkon: Pmmp = 1 023,8 kWp 

 

Fotovoltaické panely budou upevněny na speciálně vytvořené hliníkové konstrukci. Tato 

masivní konstrukce dává jistotu stability celého systému a zajistí vysokou odolnost proti 

povětrnostním vlivům. 

Fotovoltaická pole budou řazena v sekcích, které si nebudou během celého dne 

vzájemně stínit ani v období, kdy je slunce nad horizontem nejníže.  

Technologie nepotřebuje žádné palivo, zdroj pro řídící a zabezpečovací systémy je 

elektrická energie v místě instalace. 
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5.2 Elektrická energie 

Nákup elektrické energie bude zajišťován na základě smlouvy z rozvodné sítě přes 

novou trafostanici od energetické společnosti v místě realizace FVE. V našem případě se 

jedná o společnost E.on a.s. Pro potřebu technologie FVE je určena na základě údajů 

z jiných obdobných technologií a hodnota potřeby elektrické energie vypočítána podle 

instalovaného příkonu potřebného pro provozní chod technologie FVE – Pi = 1 024 

kWp. 

Pro nákup elektrické energie bude platit cenové ujednání – sazby za měrnou jednotku – 

chráněný zákazník platná v době zprovoznění FVE. V energetických vstupech se 

uvažuje, že by mohlo být dosaženo průměrné nákupní ceny ve výši přibližně 4,1 

Kč/kWh včetně stálého poplatku za velikost hlavního jističe. 

Způsob fakturace nakoupené elektrické energie se předpokládá měsíčně pravidelná 

faktura bez záloh. Pro prodej elektrické energie je určena celková produkce elektrické 

energie z fotovlotaické elektrárny. Způsob měření množství a parametrů elektrické 

energie – stanovená kalibrovaná měřidla v majetku dodavatele. 

Hlavním produktem, na kterém je založen podnikatelský plán, je elektrická energie 

vyráběná z fotovoltaické elektrárny. Primárním zájmem je vyrábět a prodávat elektřinu. 

Samotné připojení do rozvodné veřejné sítě, dodávka elektřiny z OZE je legislativně 

ošetřena (zajištěna zákonem) a tím tedy je zajištěn i odbyt. Dále jsou specifikovány 

zákony, kterých se prodej elektřiny týká: 

� zákon č. 180/2005 Sb. Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

� zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon v platném znění, 

� zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění zákona č. 61/2008 Sb., 

� zákon č. 180/2005 Sb. – byl přijat za účelem podpořit využití OZE.  

 

Za tímto a dalšími cíli stanovuje provozovateli přenosové soustavy povinnost přednostně 

připojit zařízení produkující elektřinu z OZE, pokud o to výrobce elektřiny požádal. 

Dále zákon stanovuje dva typy výkupních cen – pevné ceny za kWh dodané do sítě a 

zelené bonusy za kWh. Výrobce elektřiny se může vždy jednou ročně rozhodnout, 

jakým způsobem bude elektřinu prodávat. Významná podpora pro plánování investic je 

patnáctileté období, pro které je výkupní cena garantována. 
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5.3 Zhodnocení výchozího stavu 

Tabulka  č. 18: Základní tvar energetické bilance 

Ř. Vstupy paliv a energie/jednotka/sazba 

Množství 

GJ/rok  

Roční 

náklady+/výnosy- 

v Kč/rok  

1 Vstupy paliv a energie 3,42 0 

2 Změna stavu zásob (inventarizace) 0 0 

3 Spotřeba paliv a energie 3,4 0 

4 Prodej energie do distribuční sítě - 3 499,2 - 15 027 783 

5 Konečná spotřeba paliv a energie ř.3 – ř.4 - 3 495,8 - 15 027 783 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 0 0 

7 Spotřeba energie na vytápění a TV 0 0 

8 
Spotřeba energie na technologické a ostatní 

procesy – elektro + provozní náklady 
3,4 585 000 

Zdroj: Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření 

s energií + vlastní zpracování 

 

 

5.3.1 Ekonomické vyhodnocení  

Předpokládaný průměrný roční energetický zisk celé fotovoltaické soustavy je 

vypočítám pro15ti leté období na dvě varianty: 

� VAR I:     972 000 kWh/rok 

� VAR II: 1 085 000 kWh/rok 

 

 

5.3.2 Nákladové bilance 

Projekt jsem navrhla ve dvou variantách dle dispozic a informací, které společnost 

poptávala od dvou různých dodavatelů technologie. V části Analýza prostředí jsem 
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uvedla tři společnosti, které se ucházely o spolupráci s naší firmou, bohužel jedna z nich 

již na počátku jednání odstoupila. 

 

Tab. č. 19: Ucelená stavební/technologická/část 1. 

Ucelená stavební/ technologická/ část 
VAR I. 

cena v tis. Kč 

VAR II. 

cena v tis. Kč 

Celková cena realizace technologické a stavební části 115 720 128 590 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Tab. č. 20: Ucelená stavební/technologická/část 2. 

Ucelená stavební/ technologická/ část 
VAR I. 

cena v tis. Kč 

VAR II. 

cena v tis. Kč 

Z hlediska celkového instalovaného výkonu v FVE se 

jedná o měrnou investici – cena v tis. Kč/kWp 
113,0 125,6 

Z osazené plochy FVE se jedná o měrnou investici – 

cena v tis. Kč/m2 
15,49 17,22 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ceny  jsou bez DPH. 

V cenách jsem zahrnula administrativní poplatky při agendě spuštění provozu FVE. 

V následujících tabulkách jsem uvedla celkové provozní náklady bez tržeb z provozu 

FVE a celkové provozní náklady na provoz FVE v Kč/rok: 

Tab. č. 21:  Provozní náklady 

Roční provozní náklady celkem (včetně spotřebované elektrické energie 

na provoz FVE): VAR I. 
585 000 Kč 

Roční provozní náklady celkem (včetně spotřebované elektrické energie 

na provoz FVE): VAR II. 
640 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.4 Ekonomické vyhodnocení projektu 

V této ekonomická analýze jsem se zabývala vyhodnocením energetických, 

organizačních a stavebně technických opatření na úsporu energie. Cílem ekonomické 

analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska.  

Hlavními vstupními údaji do ekonomické analýzy jsou investiční náklady, náklady 

provozního charakteru, režie a mzdy, které se porovnávají v čase s příjmovými 

položkami. Dalšími údaji jsou doba porovnání, diskontní sazba a cenový vývoj. 

Tab. č. 22: Rekapitulace FVE 

Rekapitulace FVE pro obě 

varianty 

Investiční náklady (IN)       

v tis. Kč 

Cash – Flow (CF)            

v tis. Kč 

VAR I. 115 720 14 442,8 

VAR II. 128 590 16 134,8 

Zdroj: účetní podklady firmy 

Společné modelové podmínky pro obě varianty: 

Diskont: 5,0 % 

Tab. č. 23: Vyhodnocení navržených variant (přehled ekonomického hodnocení) 

Údaje 
VAR I.  

(tis. Kč)/ ostatní 
jednotky 

VAR II.  

(tis. Kč)/ ostatní 
jednotky 

Investiční výdaje projektu 115 720 128 590 

Změna nákladů na energii (průměrný přínos CF) 15 028 16 775 

Změna ostatních provozních nákladů (mzdy, 
pojistné, opravy a údržba, služby, režie, pojištění 
majetku, změna nákladů na emise, apod.) 

-585 -640 

Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité 

odpady,…) 
0 0 

Přínosy projektu celkem (průměr za 15 let) 14 442,8 16 134,8 

Doba hodnocení 15 let 15 let 
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Diskont 5,0 % 5,0 % 

Prostá doba návratnosti Ts let (z investičních 
nákladů bez vlivu dotace) 

8,01 7,94 

Reálná doba návratnosti Tsd let (z investičních 
nákladů bez vlivu dotace) 

11,13 11,03 

Čistá současná hodnota NPV (z investičních 
nákladů bez vlivu dotace) 

38 886 43 990 

Vnitřní výnosové procento IRR (z investičních 
nákladů bez vlivu dotace) 

9,10 % 9,19 % 

Daň z příjmů (včetně sazby a dopadů na úspory – 
předpoklad) 

0 % 0 % 

Daňové osvobození v roce uvedení do provozu 
v následujících pěti letech 

1 + 5 1 + 5 

Roční růst výkupních cen 2 % 2 % 

Životnost 25 – 30 let 25 – 30 let 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

5.4.1 Výpočty 

Prostá doba návratnosti investice 
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5.5 Vyhodnocení z hlediska životního prostředí  

V této části bych chtěla zhodnotit vliv výstavby fotovoltaické elektrárny na životní 

prostředí. Projekt FVE je důležitým krokem ke snižování emisí CO2, SO2 a NOx. Proto 

vliv na životní prostředí zahrnuji do své práce. 
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5.5.1 Vliv stavby na životní prostředí 

Ochrana zemědělského půdního fondu a životního prostředí 

Fotovoltaický systém je navržen jako stavba dočasná na dobu životnosti systému 30 let, 

celý pozemek bude z důvodu zabezpečení a ochrany majetku oplocen. Při výstavbě 

systému budou kotevní piloty pro vlastní konstrukce zavrtány přímo do půdy a po 

ukončení provozu budou stejným způsobem demontovány s minimálním zásahem do 

půdy – případné poškozené plochy budou dosety vhodnou travní smění. Při provádění  

zemních výkopů pro uložení kabelů, systému zemnění a podobně budou sejmuty drny a 

zemina odebrána po vrstvách, po položení kabelů bude opětovně výkop zahozen po 

vrstvách jednotlivě zhutněných a dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

Celý systém je navržen tak, aby neznemožňoval běžnou údržbu pozemku a zároveň 

zachovává možnost souběžného zemědělského využití půdy například pastviny. Během 

výstavby bude nutno zajistit, aby nebyla překračována hlučnost a aby byla na co 

nejmenší míru omezena prašnost při provádění  stavby. Vzhledem k nevýrobnímu 

charakteru řešené technologie by tato stavba neměla mít jiné negativní vlivy na okolní 

krajinu a na životní prostředí má výrazně pozitivní dopad. 

 

 

5.5.2 Environmentální vyhodnocení 

Zde bych chtěla zmapovat přínos fotovoltaických zdrojů elektrické energie k ochraně 

klimatu a životního prostředí je nezanedbatelný. Přeměna sluneční energie v elektrickou 

je ekologicky čistá, neprodukující žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk. Jen kW 

instalovaného výkonu fotovoltaického systému ušetří ročně přibližně 850 kg emisí CO2. 

Energetická návratnost (poměr energie na výrobu fotovoltaických panelů a jejich 

vyrobené energie za dobu své životnosti) se stále snižuje. V současnosti tato návratnost 

se pohybuje mezi 1,5 – 3 roky, při dlouhé a prakticky bezúdržbové životnosti FVE 

přesahující 30 roků. 
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5.5.3 Snížení zátěže životního prostředí pro jednotlivé varianty 

Vyhodnocování úspor se provádí porovnání z nespáleného konkrétního paliva vlivem 

výroby elektrické energie z těchto technologických celků. Vyhodnocování je prováděno 

podle druhu paliva a podle množství nakupované elektrické energie. Pro výpočty emisí 

se vychází z hodnot Vyhlášky č. 356/2002 Sb. a  doplňujících materiálů ČEA pro 

výpočet emisí z jednotlivých druhů paliv a jejich procentuálnímu složení. Pro hodnocení 

elektrické energie se zohledňuje množství nakupované elektrické energie v obou 

variantách a pro emise elektrické energie jsou použity hodnoty pro systémové 

elektrárny.  

 

Výpočet emisí tuhých látek, SO2, NOX, CO ze spalovaní fosilních paliv 

Při výpočtu emisí tuhých látek, SO2, NOX, CO ze spalování fosilních paliv jsme 

vycházeli z přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní 

limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší. 

 

Výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv 

Provedeno dle emisního faktoru množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého, 

připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisní faktor uhlíku je 

definován jako všeobecný tun CO2/MWh výhřevnosti paliva. Nedopal byl stanoven pro 

tuhá paliva 0,02, tj. 2 %. 
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Tabulka č. 24:  Při realizaci varianty I.: úspora nespáleného paliva = 3 495, 8  GJ 

Znečišťující látka Výchozí stav 
(tun/rok) 

Stav po realizaci 
(tun/rok) 

Rozdíl 
(tun/rok) 

Tuhé látky 0 -0,091 0,09 

SO2 0 -1,711 1,71 

NOX 0 -1,453 1,45 

CO 0 -0,137 0,14 

CO2 0 -1 136,129 1 136,13 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

 

Tabulka č. 25: Při realizaci varianty II.: úspora nespáleného paliva = 3 902,6  GJ 

Znečišťující látka Výchozí stav 
(tun/rok) 

Stav po realizaci 
(tun/rok) 

Rozdíl 
(tun/rok) 

Tuhé látky 0 -0,101 0,10 

SO2 0 -1,910 1,91 

NOX 0 -1,622 1,62 

CO 0 -0,153 0,15 

CO2 0 -1 268,339 1 268,34 

Zdroj: Energetický audit dle požadavků zákona č. 61/2008 Sb. o hospodaření s energií 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že realizace FVE má přínos pro životní prostředí hlavně 

v oblasti snižování emisí SO2  a NOX , ale největší environmentální přínos FVE je ve 

snižování  emisí CO2, kde se jedná o snížení v objemu 1 136,1 – 1 268,3 tun/rok. Toto je 

pouze předběžná prognóza, skutečný stav můžeme vyhodnotit až za delší časové období. 
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5.6 Zmapování možných rizik 

Projekty týkající se ekologických investic můžou být doprovázeny mnohými problémy, 

proto bych se v této části práce věnovat možným rizikům, které jsou možnou překážkou 

v průběhu projektu. Zde je několik druhů rizik, které by se mohly vyskytnout. 

 

5.6.1 Riziko odbytu/poklesu ceny 

Toto riziko je eliminováno prostřednictvím: 

� zákona č. 180/2005, který upravuje způsob podpory výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie: 

• provozovatelé regionálních distribučních soustav jsou povinni vykupovat 

veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

• pro zařízení uvedená do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

(1. srpen 2005) musí zůstat výše výnosů za jednotku elektřiny zachována 

po dobu 15 let od uvedení zařízení do provozu jako minimální, 

• výkupní ceny stanovené ERÚ nesmí být pro následující kalendářní rok 

nižší než 95 % výkupních cen platných v roce, ve kterém se o novém 

stanovení rozhoduje, 

� cenového rozhodnutí ERÚ, 

� velmi nízké platební riziko odběratele elektrické energie = riziko distributora. 

 

 

5.6.2 Technologické riziko 

� nepodaří se dosáhnout očekávaných technických parametrů (nižší účinnost), 

� nefunkčnost technologie, 

� dojde k překročení plánovaných investičních výdajů, 

� dojde ke zpoždění uvedení do komerčního provozu. 

Omezení rizik: 

� ověřená technologie, 



  83    

� výběr zkušeného a finančně stabilního dodavatele => kvalitní smluvní 

dokumentace s dodavatelem (pevná cena, záruka za kvalitu, náhrada škod), 

� monitoring, využití služeb nezávislého dozoru, 

� konzervativní přístup ke stanovení časového harmonogramu a vytvoření vyšší 

rezervy u investičních výdajů podléhajících větší míře nejistoty. 

 

 

5.6.3 Provozní riziko 

� zařízení nedosáhne plánované životnosti či spolehlivosti 

� zařízení nedosáhne provozní pohotovosti (časté neplánované odstávky z důvodu 

častých poruch) 

� kolísání cen vstupů 

Omezení rizik: 

� výběr ověřeného zařízení a zkušeného dodavatele technologie, 

� podpis servisní smlouvy s dodavatelem za přesně daných podmínek (zajištění 

disponibility zařízení a úhrada ušlých zisků v případě jejího nedodržení), 

� konzervativní přístup při stanovení výše využitelnosti celkové instalované 

kapacity a provozních nákladů, 

� pojištění, 

� dlouhodobé zasmluvnění dodávek vstupů. 

 

 

5.6.4 Riziko poškození živelnou pohromou 

Omezení rizik: odpovídající pojištění 
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5.6.5 Finanční riziko 

Úrokové riziko 

� vyplývá z pohybu úrokových sazeb 

Omezení rizik: využití hedgingových nástrojů (úrokový swap, cap, collar) 

 

Kurzové riziko 

� vyplývá např. z nákupu technologie / servisní služby v jiné než domácí měně 

Omezení rizika: hedgingové nástroje (FX swap, opce) 



  85    

6 Návrhová opatření – výroba elektrické energie ve  

fotovoltaické elektrárně 

V následující části shrnuji obě varianty, z nichž pak vyberu tu vhodnější. Náklady po 

realizaci jsem uvažovala jako plánované, nikoli skutečné.  

Varianta I 

- průměrná výroba elektrické energie pro průměrné klimatické podmínky v řešené 

oblasti – pevná instatalace fotovoltaické elektrárny – stacionární systém 

 

 

Tabulka č. 26: Přehled varianta I. 

  Před realizací Po realizaci 

Ř. Ukazatel 
Spotřeba 

(GJ/rok)  

Náklady 

(Kč) 

Spotřeba 

(GJ/rok)  
Náklady (Kč) 

1. Vstupy paliv a energie 0 0 3,42 0 

2. Spotřeba paliv a energie 0 0 0 0 

3. Prodej energie cizím 0 0 3,4 0 

4. Konečná spotřeba paliv a energie 0 0 - 3 499,2 - 15 027 783 

5. Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 0 0 - 3 495,8 - 15 027 783 

6. Spotřeba energie na vytápění 0 0 0 0 

7. Změna zásob paliv 0 0 0 0 

8. 
Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy + provozní náklady 
0 0 3,4 585 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Varianta II 

- průměrná výroba elektrické energie pro jednoosé mechanické polohování 

fotovoltaické elektrárny 
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Tabulka č. 27:  Přehled varianta II. 

  Před realizací Po realizaci 

Ř. Ukazatel 
Spotřeba 

(GJ/rok)  

Náklady 

(Kč) 

Spotřeba 

(GJ/rok)  
Náklady (Kč) 

1. Vstupy paliv a energie 0 0 3,42 0 

2. Spotřeba paliv a energie 0 0 0 0 

3. Prodej energie cizím 0 0 3,4 0 

4. Konečná spotřeba paliv a energie 0 0 - 3 906,0 - 16 774 840 

5. Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech 0 0 - 3 902,4 - 16 774 840 

6. Spotřeba energie na vytápění 0 0 0 0 

7. Změna zásob paliv 0 0 0 0 

8. 
Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy + provozní náklady 
0 0 3,4 640 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tabulka č. 28: Rekapitulace energetických úspor a investičních nákladů 

  

Rekapitulace FVE pro obě varianty 

Náklady – IN 

Pořizovací 

výdaje – 

investice (v tis.) 

Úspora 

spotřeby 

energetická 

(GJ) 

Úspora – CF 

Finanční1 (tis.) 

VAR I 

Realizace FVE o instalovaném 

výkonu 1024 kW – pevný stacionární 

systém 

115 720 - 3 495,8 14 442,8 

VAR II 

Realizace FVE o instalovaném 

výkonu 1024 kW – jednoosé 

mechanické polohování 

128 590 - 3 902,6 16 134,8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

                                                 
1 V úsporách výdajů celkem – CF jsou zahrnuty: provoz, režie, pojištění, údržba a opravy technologického 
celku. Průměrné roční výnosy jsou počítány s 2% nárůstem výkupní ceny (s ohledem na index cen 
průmyslových výrobců). 
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6.1 Zhodnocení obou variant 

Varianta I. i II. splňuje podmínky ekonomické efektivity pro 15leté hodnocení. Pro 

realizaci doporučuji variantu I. Dle mého názoru lze tedy říci, že investice do této 

technologie, pokud bude provozována optimálním způsobem, je výhodná nejen 

z technického hlediska, ale také z hlediska ekonomie ročního provozu a 

environmentálních dopadů.  

 

 

6.2 Celková výše dosažitelných energetických parametrů 

Dosažené  roční výnosy optimální varianty I. v prvním roce provozu a pro stanovenou 

platnou výkupní cenu. 

 

Tabulka č. 29: Přehled ročních výnosů 

Celková roční průměrná plánovaná výroba v prvním roce provozu 
1 040 040 
kWh/rok 

Celková roční průměrná plánovaná výroba v optimálním provozu (15 
let) 

972 000 
kWh/rok 

Celkový průměrný roční plánovaný finanční výnos bez odpočtu 
režijních nákladů (15-ti letý průměr) 

15 027 783 
Kč/rok 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Návrh optimální varianty projektu včetně ekonomického zhodnocení a okrajových 

technických podmínek. Optimální variantou energetický úsporného projektu je realizace 

provozování nové technologie v optimálním režimu. Z uvedených výsledků odvozuji, že 

realizace fotovoltaické elektrárny má přínos pro životní prostředí hlavně v oblasti 

snižování emisí SO2 a Nox, ale největší environmentální přínos výstavby je ve snížení 

CO2.  

 

Doporučuji tedy variantu I. 
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6.3 Harmonogram realizace projektu 

Na koncepci projektu fotovoltaické elektrárny jsem s firmou začala pracovat v lednu 

2009. Po zpracování koncepce jsme ji vyhotovili  a následně požádali o dotaci 

z operačního programu Podnikání a inovace. 

 

Tab. č. 30:  Harmonogram realizace projektu 

Činnosti spojené 

s projektem FVE 
Měsíce 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Rok 2008 

Vznik koncepce             

Vyhotovení a podání 
žádosti o dotaci  

         x   

Zahájení jednání s 
• E.on o připojení 
• banky – úvěr 
• dodavatelé 

technologie 

         
 

 
x  

Rozhodnutí o udělení             x 

Rok 2009 

Vypsání výběrového řízení 
• dodavatele 

technologie 
• zahájení stavebního 

řízení 

x x           

Zahájení stavebních prací   x          

Výstavba oplocení 
pozemků elektrárny 

   x x        

Stavba trafostanice      x       

Budování základů pro 
nosné konstrukce panelů 

      x x     

Instalace nosných 
konstrukcí solár. panelů 

        x x   

Instalace solárních panelů, 
měničů 

          x x 

2010 

Plánované spuštění   x          
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č.  1 : Výroba elektrické energie v jednotlivých měsících 
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   Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Okrajové technické podmínky, za kterých jsou hodnoty výroby elektrické energie a 

ekonomie stanoveny: 

� zpracování realizační projektové dokumentace na navrženou technologii 

(odpovědnými autorizovanými osobami dle zákona č. 360/1992 Sb.), 

� realizaci smí provádět jen odborná společnost s platným oprávněním pro 

realizované činnosti, 

� při realizaci použití technologie FVE pouze s platnými protokoly a atesty 

z autorizovaných zkušeben, certifikáty a prohlášeními o shodě výrobků dle 

zákona č. 22/1997 Sb. a NV 81/1999 Sb., 

� při realizaci dodržet platné požadavky na EMC, 

� při realizaci dodržet platné požadavky na kompatibilní úrovně harmonických 

složek napětí a činitele zkreslení napětí, požadavky na zpětné  vlivy, flikry, 

vyšších harmonických a mezi harmonických a jiné rušivé vlivy, které předepisují 

normy IWC 1000-2-2, PNE 33 3430-0 až PNE 33 3430-7 a ČSN EN 50160, 

� při realizaci provést skladbu jednotlivých panelů a sekcí tak, aby si v žádném 

období roku vzájemně nezastiňovali, 
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� konstrukční a úchytné prvky FV panelů rovněž nesmí zastiňovat aktivní prvky a 

části účinných ploch FV systémů, 

� solární panely musí být certifikované, 

� pro solární fotovolataické panely je doporučeno užití typů se samočistícími 

vnějším skly, 

� pro provozu FVE provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti systému, jeho údržbu 

a pravidelnou očistu aktivních ploch, 

� práva a povinnosti výrobce jsou zakotveny v energetickém zákoně 458/2000 Sb. 

v platném znění v §23, 

� závazky provozovatele přenosové soustavy jsou zakotveny v energetickém 

zákoně č. 458/2000 Sb. v platném znění v §24, 

� závazky provozovatele distribuční sítě jsou zakotveny v energetickém zákoně 

458/2000 Sb. v platném znění v §25, 

� výpočet nezohledňuje zastínění FVE vnějšími možnými překážkami, výpadky při 

nadstandardní zvýšené bouřkové činnosti – „vyšší moc“, výpadky v dodávkách 

způsobené zanedbanou údržbou systému. 
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6.4 Návrh financování - úvěr  

Při zpracovávání této práce jsem oslovila několik bankovních institucí a na základě 

předložených účetních výkazů jsem je požádala o zpracování úvěrové nabídky na 

financování projektu fotovoltaické elektrárny. Při této žádosti jsem se obrátila na 

bankovní ústav Komerční banka a.s., ČSOB a.s., Raiffeisen bank a.s. a Česká spořitelna 

a.s. Potřebné informace jsem získala pouze od České spořitelny a.s., která byla ochotná 

sdělit mi informace. Česká spořitelna se zabývá financováním ekologických investic, 

včetně dotačního poradenství. 

V rámci jejich programu TOP Energy program jsem získala informace o způsobu 

financování naší investice. TOP Energy program je soubor komplexních služeb a 

produktů poskytovaných skupinou České spořitelny, podporující přípravu a realizaci 

inovativních  energetických projektů v oblasti úspory energie a její výroby z 

obnovitelných zdrojů, a to od poskytnutí prvotní informace přes poradenství, 

financování až po projektové řízení 

TOP Energy program navazuje na dlouholeté zkušenosti České spořitelny s 

financováním energetických projektů a mezinárodní spolupráci se společností IFC. 

 

Dle předložených informačních materiálů by nám banka mohla poskytnout 69 432 000 

Kč, tj. 60 %, tzn. pro firmu STAVOMEX s.r.o. podílet se na projektu 40 % procenty. 

Splatnost úvěru:  3 roky 

Čerpání: jednorázové nebo postupné přímo na účet společnosti, před čerpáním musí 

společnost doložit úhradu vlastních zdrojů ve výši 20 % 

Úročení: fixní sazba do konečné splatnosti 9,6 % 

Splácení: pravidelné měsíční splátky 

Poplatky za poskytnutí úvěru:  8 500 Kč + měsíční poplatky 500 Kč za služby spojené 

s úvěrem 
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  Tab. č. 31: Financování pomocí úvěru 

Název Částka v tis. Kč 

Částka bez DPH 115 720 

Výše úvěru v % 70 

Výše úvěru v Kč 81 004  

Úroková sazba v % p.a. 9,6 

Ostatní náklady úvěru 26 500 

Podíl vlastních zdrojů v % 30 

Podíl vlastní zdrojů v Kč 34 716 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

6.5 Návrh financování - dotace 

Společnost STAVOMEX s.r.o. by dále pro investiční akci mohla využít dotaci ze 

strukturálních fondů EU. Vybudování fotovoltaické elektrárny je podporováno 

operačním programem Podnikání a inovace, program ICT v podnicích. Společnost svým 

profilem a projektovým záměrem přesně zapadá mezi podporované podniky. Co se týká 

projektového záměru, jedná se o provozování fotovoltaické elektrárny za účelem zisku a 

snižování emisí CO2, SO2 a NOx  realizovaný na území České republiky. 

Na základě regionální mapy intenzity podpory by tedy společnost mohla získat na 

projekt dotaci ve výši 60 % způsobilých výdajů projektu, což činí částku 69 450 000 Kč. 

Způsobilost výdajů vzniká dnem, kdy zprostředkující subjekt, kterým je v tomto případě 

agentura CzechInvest, oznámí příjemci dotace, že splňuje podmínky přijatelnosti 

programu, tím se rozumí schválení registrační žádosti. Plnou žádost musela společnost 

podat do devadesáti dnů od oznámení o schválení registrační žádosti. Systém sběru 

žádostí je kontinuální, to znamená, že žádosti jsou vyhodnocovány průběžně. 
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   Tab. č. 32: Financování pomocí dotace 

Název Částka v tis. Kč 

Způsobilé výdaje projektu 115 720 

Dotace EU v % 60 

Dotace EU v Kč 69 432 

Vlastní zdroje + úvěr 46 288 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

V tomto způsobu financování uvádím kombinaci financování výstavby ekologické, kde 

se na financování ze 60 % dotace z fondů Evropské unie, 30 % úvěrové prostředky a    

10 % prostředky z vlastních zdrojů. Využití financování cizími zdroji je levnější, než 

kdybychom veškeré finanční prostředky do investice vložili ze svých prostředků. 

Přestože je firma dlouhodobě prosperující, financování pouhým úvěrem by bylo pro 

firmu velmi náročné, proto jsme zvolili způsob zkombinování tří výše zmíněných 

variant. Jednoznačně bych společnosti doporučila financování investice pomocí fondů 

EU. Tato investice bude znamenat vyšší přínos pro tržní hodnotu podniku a doba 

návratnosti investice bude kratší než při financování projektu bez dotace. Společnost 

svým profilem spadá do kategorie podporovaných podniků. 

V projektu se také investor zavazuje vytvořit 4 pracovní místa a tím pomoci snížit 

nezaměstnanost na Vysočině. Tři pracovní místa se zaměřením na technický dozor a 

jedno místo pro administrativní pozici. 
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce je zpracování projektu fotovoltaické elektrárny na Vysočině 

pro investora, který se pohybuje ve stavebním oboru. Tento projekt je investicí 

podporovanou dotací z fondu Evropské unie v rámci operačního programu Podnikání a 

inovace. Financování projektu jsem navrhla jako kombinaci tří možných cest, tzn. 

využití dotace z operačního programu Podnikání a inovace v celkové výši 60 %, podíl 

investice financovaný pomocí úvěru od bankovní instituce v celkové výši 30 % a podíl 

vlastních zdrojů v celkové výši 10 %. 

Součástí práce bylo také zmapovat možná rizika, která sebou realizace projektu přináší. 

Pečlivým a důsledným procesem v průřezu celého projektu se společnost musí snažit co 

nejvíce tato rizika eliminovat.  

Stavba fotovoltaické elektrárny bude sloužit pro vysoce ekologickou  a účinnou výrobu 

elektrické energie. Cílem projektu fotovoltaické elektrárny je zavádění výroby elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů energie. Tento projekt přispěje ke zvýšení podílů 

obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě energie a současně přispěje ke snížení 

spotřeby primárních, neobnovitelných zdrojů energie, a tím ke snížení exhalací, a to 

zejména CO2, spojených s výrobou elektřiny a tepla v regionu. 

Projekt fotovoltaické elektrárny sleduje tyto cíle: 

� rozvoj podnikání investora zaměřený na výrobu elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, snížit tak závislost státu na částečně dovážených 

fosilních palivech a na jaderných zdrojích, což naplňuje cíl a strategii Operačního 

programu podnikání a inovace pro roky 2007 – 2013, 

� podporu podnikatelských aktivit a vytvoření nových pracovních příležitostí 

v oblasti s vysokou nezaměstnaností (nezaměstnanost na Vysočině v lednu 2010 

se pohybovala na hranici 11,2 %), 

� projekt je založen na moderních efektivních technologiích a dle rozvojových 

programů vlády ČR i dokumentů kraje jde o technologie s příspěvkem k ochraně 

životního prostředí, 

� diversifikace činností a tím dlouhodobé zajištění ekonomické stability 

společnosti investora, 
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� realizaci fotovoltaické elektrárny bude vytvořeno i pracoviště, které bude 

sledovat parametry produkce s ohledem na klimatické podmínky a zároveň vývoj 

nových typů solárních panelů včetně dalších možností, jak využívat obnovitelné 

zdroje energie v běžném životě v podmínkách ČR, 

� výstupní data mohou být k dispozici on-line na internetu, takto budou přístupná 

data budou maximálně transparentní. Datově lze sledovat okamžitý výkon FVE 

nebo jednotlivých sekcí, vyrobenou elektrickou energii, stejnosměrné napětí 

panelů i parametry elektrické energie předávané do nadřazené soustavy a dále 

meteorologická data o teplotě vzduchu, teplotě fotovoltaických panelů a hodnoty 

o okamžité hodnotě slunečního svitu, 

� naplňování závazku státu na zvýšení podílu výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů energie na 8 % od roku 2010 (FVE tak přispěje k plnění 

úkolů Kyotského protokolu). 

Fotovoltaická elektrárna snižuje výrazně emise CO2 , je naprosto bezhlučná, při svém 

provozu nevyzařuje žádné radiace a jiné škodlivé záření, vzhledově neruší okolí a svým 

provozem neškodí zvířatům. Po ukončení životnosti za cca 25 – 35 let je celá stavba 

rychle demontovatelná a je 100% recyklovatelná. Okolí zůstává nedotčeno a prakticky 

po demontáži je uvedeno do původního stavu před jeho realizací. 

Celý proces projektu, tj. od prvotního nápadu až po produkci elektrické energie, je 

administrativně velmi náročný a přináší s sebou zvláštní požadavky. Mezi tyto 

požadavky patří například výběrová řízení na dodavatele, dokládání majetkových 

poměrů ve společnosti, dodržování předpisů při vedení účetnictví i archivaci 

dokumentace. Důležitým prvkem je i monitoring celého projektu jak z hlediska 

technického, tak i finančního. Nedílnou součástí monitorování je dodržování a plnění 

ekologických podmínek. 

Tento projekt je s postupným nárůstem cen energií na úroveň EU opodstatněný a míra 

rizika při realizaci a provozu je velmi nízká. 
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