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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na vybudování solárního zdroje pro 

výrobní podnik. Specifikuje obnovitelné zdroje energie, strukturu podnikatelského 

plánu a analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku v teoretické rovině. Na základě 

zpracování kritické analýzy navrhuje podnikatelský záměr na vybudování solárního 

zdroje. 

 

Abstract 

Diploma thesis is concerned with business plan of creating production company solar 

resource. It specifies renewable resources of energy, business plan’s structure and 

analysis of external and internal environment of company in theoretical frame.  Based 

on processing of critical analysis it proposes business plan of creating solar resource.  
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Úvod 

Základem kaţdého nového podnikání nebo jakéhokoliv projektu, který je pouze 

rozšířením stávajících činností podniku, je podnikatelský záměr. Tento dokument 

obsahuje širokou řadu prvků, které pomohou podnikateli rozhodnout, zda-li je projekt 

realizovatelný a vloţená investice se navrátí v poţadované době.  

Pro svůj podnikatelský záměr jsem si zvolil projekt na vybudování solárního zdroje pro 

výrobní podnik. V současné době společnosti hledají moţné úspory nákladu v různých 

oblastech. Pro podniky, které při výrobě spotřebovávají značné mnoţství elektrické 

energie můţe být zajímavou příleţitostí na sníţení těchto nákladů vybudování solárního 

zdroje umístěného na střeše výrobní haly, pokud se společnost nachází v oblasti 

s dostatečnou roční sluneční aktivitou. Mnou plánovaný projekt by se měl realizovat  

u obce Moravské Budějovice, která se nachází v jedné z oblastí s největší roční sluneční 

aktivitou na území České republiky. 

Česká republika se společně s ostatními státy Evropské unie zavázala, ţe určitý podíl 

vyrobené elektřiny do roku 2020 bude pocházet z obnovitelných zdrojů. „Pro Českou 

republiku je tento podíl stanoven na 13%,“ (1). Závazek České republiky patří 

k jednomu z nejniţších v Evropské unii, protoţe místní podmínky nejsou příliš 

nakloněny výrobě elektřiny ze solárních a ostatních obnovitelných zdrojů. Proto bylo 

nezbytné nastavit nějakým způsobem zvýhodnění tohoto odvětví, aby bylo moţné 

dosáhnout poţadovaného zastoupení obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v České 

republice. Toto zvýhodnění bylo ze začátku nastaveno poměrně vysoko a po výrazném 

sníţení investičních nákladů, plynoucího ze sníţení ceny solárních panelů, se ze solární 

energetiky stal velice výdělečný business, protoţe se dotace neměnily ve stejném rytmu, 

jako se měnily náklady na vybudování solárních zdrojů. Vzhledem k těmto velkorysým 

podmínkám Česká republika přilákala i celou řadu zahraničních investorů, kteří se 

významně podíleli na vývoji HDP a na druhé straně připravila sama sebe o značnou 

sumu peněz, kterou obvykle získává z dividendy ČEZ a sráţkové daně z této dividendy, 

protoţe ČEZ se podílí na výkupu elektrické energie vyrobené ze solárních zdrojů.  

Během roku 2010 se ovšem podmínky na tomto trhu podstatně změnily a bude velice 

zajímavé zanalyzovat, jak změny odsouhlasené vládou ovlivní dobu návratnosti 
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kapitálu, popřípadě samotnou realizovatelnost projektu. Vzhledem ke kompletní 

sloţitosti celkové problematiky je pro mne projekt na dané téma obrovskou výzvou.  

 

Vymezení problému 

Po dohodě s majitelem společnosti Litobal s.r.o mi byla nabídnuta moţnost vybudování 

podnikatelského plánu, který reaguje na současný stav a plánovaný rozvoj společnosti. 

Společnost v současnosti připravuje vybudování nové výrobní haly s novými výrobními 

kapacitami, které budou vyţadovat značné mnoţství elektrické energie. Zvýšení 

spotřeby elektřiny je hlavním důvodem pro vypracování podnikatelského plánu na 

vybudování solárního zdroje. V případě příznivých výsledků podnikatelského záměru je 

velmi pravděpodobná realizace projektu. 

 

Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru, dle dané 

struktury. V teoretické části se zaměřím na podklady týkající se solární energetiky  

a podmínek, které v tomto odvětví v České republice panují, strukturu podnikatelského 

záměru, jednotlivé součásti týkající se strategické analýzy a samotné zpracování analýz 

současného stavu podniku. Praktická část bude zaměřena na podnikatelský záměr jako 

takový včetně zpracování harmonogramu implementace. Závěrem diplomové práce 

zhodnotím celý projekt a moţnost jeho budoucí realizovatelnosti. 
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1 Teoretický přístup k řešení  

1.1. Energie z obnovitelných zdrojů 

V dnešní době známe několik obnovitelných energetických zdrojů. Mezi významné 

zdroje patří solární energie, vodní energie, větrná energie, geotermální energie   

a energie produkovaná z biomasy. V Evropské unii by se obnovitelné zdroje měly do 

roku 2020 podílet na výrobě elektrické energie 20-ti %. Jednotlivé státy v Evropské unii 

mají rozdílné podmínky pro vyuţívání těchto obnovitelných zdrojů. Státy leţící na 

pobřeţí jako je např. Holandsko nebo Belgie vyuţívají ve větší míře větrné elektrárny, 

státy jiţní Evropy jako Španělsko nebo Portugalsko naopak fotovoltaické elektrárny  

a v alpských státech jako je Rakousko vyuţívají ve značná míře vodní elektrárny díky 

vhodným podmínkám, které v těchto zemích panují. Vzhledem k těmto skutečnostem 

mají ovšem stanovený podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny vyšší neţ státy, 

ve kterých nepanují takto přijatelné podmínky. 

V minulosti měly v České republice z obnovitelných zdrojů největší podíl na výrobě 

elektrické energie vodní elektrárny, malá vodní díla, větrné elektrárny a elektrárny 

vyuţívající biomasu. Podíly jednotlivých zemí na výrobě je zobrazen v grafu 1. 

Graf 1: Závazné podíly obnovitelných zdrojů v EU 

 

Zdroj: http://energie.tzb-info.cz (4) 
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Nejlepšími místy pro vybudování fotovoltaických elektráren jsou lokality s největší 

sluneční aktivitou a nejvyšším počtem slunečných dnů v roce. V České republice panují 

nejvýhodnější podmínky v Jihomoravském kraji, dalšími vhodnými lokalitami jsou kraj 

Vysočina, okolí hlavního města Prahy a Polabská níţina viz. Obrázek 1. 

Obrázek 1: Roční průměrná doba slunečního záření [hod] 

 

Zdroj: http://www.monel-lano.cz/elektrarny.htm (9) 

 

Na dalším obrázku 2 je zobrazen průměrný roční příkon slunečního záření v kW/m
2
. 
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Obrázek 2: Roční průměrný úhrn slunečního záření [kW/m2] 

 

Zdroj: http://www.monel-lano.cz/elektrarny.htm (9) 

 

Jak jsem jiţ výše uvedl do roku 2008 tvořily většinu obnovitelných zdrojů v České 

republice vodní elektrárny a malá vodní díla. Po sníţení investičních nákladů na 

vybudování solárních elektráren a zvýšení účinnosti solárních panelů se ovšem toto 

zastoupení začalo zásadně měnit. Na zemědělské půdě začaly vznikat nové a větší 

fotovoltaické zdroje neţ tomu bylo doposud, protoţe vzhledem k štědrým dotacím  

a niţším investičním nákladům klesla doba návratnosti investic na hranici mezi sedmi 

aţ deseti lety. Výkon solárních elektráren se znásobil více neţ 500-krát a je téměř 

moţné porovnat jej s výkonem vodních elektráren bez započtení přečerpávacích. 

 Vývoj instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren a jejich počet je zobrazen 

v grafu 2. Je nutné dodat, ţe do konce roku 2010 bylo schváleno energetickým 

regulačním úřadem připojení o celkovém výkonu 1780 MW. Vzhledem k vytíţení 

distribučních společností a vysokému počtu ţadatelů, kteří zaţádali o připojení 

v posledním měsíci v roce, se nepovedlo uspokojit všechny ţadatele o připojení. „Ke 

konci roku bylo připojeno 1650MW fotovoltaických elektráren,“ (7). 
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Graf 2: Instalovaný výkon a počet fotovoltaických elektráren k 1.12.2010 

 

Zdroj: http://www.eru.cz/ (8) 

 

Tento masový nárůst počtu fotovoltaických elektráren by se měl v roce 2011 zastavit. 

Počínaje 1. únorem 2011 budou poskytovány dotace při výkupu elektrické energie nebo 

zelené bonusy („Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny. Prodá-li výrobce 

elektřinu z OZE za smluvenou tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi či 

obchodníkovi s elektřinou nebo vyrobenou elektřinu sám spotřebuje, má právo navíc 

inkasovat od provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy na základě 

předloženého výkazu zelené bonusy. Výše zeleného bonusu je pro každý druh OZE 

každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí ERÚ,“) (10) pouze 

majitelům nově vzniklých fotovoltaických elektráren, které budou vybudovány na 

střešních prostorách budov. To znamená, ţe podnikatelé budující svoji elektrárnu na 

zemědělské půdě, kteří nestihnou připojit svoji solární elektrárnu do 31.1.2011 nezískají 

ţádnou dotaci, coţ povede k jejich likvidaci, protoţe ţivotnost těchto elektráren se 

pohybuje okolo 25 let a doba návratnosti tuto dobu přesáhne. „Přímé plošné dotace  

v ČR jsou v tuto chvíli pro rok 2011 nulové. Nástrojem je pouze výkupní cena,“ (10). 
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Výkupní ceny elektrické energie z fotovoltaických zdrojů v letech 2006 aţ 2011 viz. 

tabulka 1. 

Tabulka 1:  Výkupní ceny elektřiny ze solárních zdrojů v letech 2006 a 2011 bez DPH 

Datum uvedení do provozu 

Výkupní ceny 

elektřiny dodané do 

sítě v Kč/kWh 

Zelené 

bonusy v 

Kč/kWh 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj s 

instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 

7,50 6,50 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem nad 30kW do 100 kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 

5,90 4,90 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj s 

instalovaným výkonem nad 100 kW včetně a uvedeným 

do provozu od 1.1.2011 do 31.12.2011 

5,50 4,50 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 

12,50 11,50 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření po 1. lednu 

2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010 

12,40 11,40 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj s 
instalovaným výkonem do 30kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 

13,42 12,42 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření po 1. lednu 

2009 s instalovaným výkonem nad 30kW včetně a 
uvedeným do provozu od 1.1.2009 do 31.12.2009 

13,32 12,32 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 
uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 

2008 

14,30 13,30 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 
2007 

14,66 13,66 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 
uvedený do provozu před 1. lednem 2006 

6,99 5,99 

Zdroj: http://www.isolar.cz/finance-a-dotace.html (10) 

 

1.2. Struktura podnikatelského plánu 

„V literatuře se můžeme dočíst o různých doporučovaných strukturách podnikatelských 

plánů. Podstatné je však to, že odlišnost tkví především v různě pojaté formě plánu – 

struktuře a názvech kapitol – avšak celkový obsah a charakter informací je a musí být 

prakticky stejný,“ (3). 

Struktura podnikatelského plánu: 

- Titulní strana, která „podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu,“ 

(3). 
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- Exekutivní souhrn, „nejčastěji se zpracovává až po sestavení celého 

podnikatelského plánu v rozsahu několika stránek. Investoři se na základě 

exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako 

celek,“ (3). 

- Analýza trhu, viz. kapitola 1.3.6.  

- Popis podniku, „uvádí podrobný popis podniku. Klíčovými prvky této části jsou 

výrobky nebo služby, lokalita, velikost podniku, přehled personálu, vybavení  

a průprava podnikatele,“ (3). 

- Výrobní plán, „tato pasáž zachycuje celý výrobní proces,“ (3). 

- Marketingový plán, „objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 

distribuovány, oceňovány a propagovány,“ (3). 

- Organizační plán, „v této části podnikatelského plánu je popsaná forma 

vlastnictví nového podniku. Jsou zde uvedeni klíčový vedoucí pracovníci 

podniku,“ (3). 

- Hodnocení rizik, „zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout 

z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského 

týmu nebo technologické vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit 

alternativní strategie pro jejich eliminaci,“ (3). 

- Finanční plán, „tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 

objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako 

celek,“ (3). 

- Přílohy, „zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit 

do samotného textu podnikatelského plánu,“ (3).  

 



19 

 

1.3. Strategická analýza podnikatelského plánu 

Základním pilířem kaţdého podnikatelského plánu je strategická analýza, která se 

zabývá zejména makroprostředím a mikroprostředím plánovaného nového nebo 

stávajícího podniku, který se má pouze nějakým způsobem rozšířit. 

Tyto analýzy jsou stavebním kamenem pro formulování strategie společnosti a je 

důleţité najít souvislosti mezi firmou a jejím okolím. Podnikatel by se měl soustředit na 

vypracovávání těchto analýz a vypracovat je pečlivě a precizně, protoţe se od nich bude 

odvíjet hlavní strategie podniku. Pokud se zde objeví významné chyby můţe být 

případná ţivotnost podniku velice krátká nebo naopak nemusí vzniknout projekt, který 

by mohl mít dobrou budoucnost. „ Proces formulace strategie je velmi složitý proces, 

který vyžaduje systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů 

působících na podnik a jejich konfrontaci se zdroji a schopnostmi podniku. 

Nejvýznamnějším úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s velkou 

pravděpodobností mohou nastat v budoucnu. K tomu je nezbytná strategická 

předvídavost založená na tvořivém přístupu strategického myšlení,“ (2).  

Analýzu prostředí, jak jsem jiţ zmínil výše, můţeme rozdělit do dvou kategorií: na 

analýzu mikroprostředí a makroprostředí. Pro hodnocení mikroprostředí (vnitřní 

prostředí) se nejčastěji vyuţívají SWOT analýza a Porterův model 5-ti konkurenčních 

sil. Pokud se jedná o jiţ zavedenou společnost můţeme také vypracovat tzv. BCG 

matice, která hodnotí jednotlivé produkty společnosti, jejich přínos pro společnost  

a pravděpodobný budoucí vývoj. Při řešení otázky makroprostředí (vnější prostředí) se 

pouţívá PEST analýza, někdy se také pouţívá SLEPT analýza, která je rozšířenou verzí 

PEST analýzy o jeden faktor nebo metoda 4C, která je zaměřena na globalizační 

faktory.  

Ve strategické analýze můţeme také zpracovat analýzu trhu, která monitoruje současný 

vývoj trhu, na kterém společnost působí nebo bude působit.  

 

1.3.1. SWOT analýza  

Je jedna z nejčastěji vyuţívaných analýz vyuţívaná při hodnocení mikroprostředí 

podniku. SWOT analýza se zaměřuje na dvě kategorie faktorů, které ovlivňují nebo 
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mohou ovlivňovat chod společnosti (interní a externí). Mezi interní vlivy patří:  

S- strenghts (silné stránky) a W- weaknesses (slabé stránky), externí faktory poté jsou:  

O- opportunities (příleţitosti) a T- threats (hrozby). 

Ve SWOT analýze jde o obecný analytický rámec, který posuzuje významnost 

jednotlivých faktorů z pohledu interních a externích faktorů podnikatelského záměru. 

„Interní faktory jsou v podstatě faktory, které společnost může sama ovlivnit 

(manažerské schopnosti, vlastnosti produktu, atd.) a externí vlivy nejsou ovlivnitelné 

firmou samotnou (situace na trhu práce, legislativa, atd.),“ (3).  

Jednotlivým charakteristikám, které jsme zařadili do kaţdé kategorie  přiřadíme 

závaţnost váhy a hodnoty. Po vynásobení hodnot váhami získáme celkový koeficient 

pro kaţdou kategorii. Z těchto koeficientů poté můţeme určit čtyři moţné strategie 

podniku. Pokud máme největší hodnoty u silných stránek a příleţitostí, tak se jedná  

o strategii MAX-MAX, která znamená, ţe bychom měli maximalizovat naše silné 

stránky a příleţitosti, jedná se o růstově aţ agresivně orientovanou strategii. Strategie 

MAX-MIN je strategií, při níţ by se měly maximalizovat silné stránky a minimalizovat 

hrozby firmy. Třetí moţností je strategie MIN-MAX, ve které jde o minimalizaci 

slabých stránek a maximální vyuţití příleţitostí a poslední z těchto čtyř strategií je 

MIN-MIN strategie, kde by se společnost měla zaměřit na minimalizaci slabých stránek 

a hrozeb, v tomto případě se jedná o obranou strategii.  

Jednotlivé varianty jsou znázorněny v tabulce 2. 

Tabulka 2: SWOT analýza 

SWOT analýza 

  Opportunities Threats 

Strenghts MAX-MAX MAX-MIN 

Weaknesses MIN-MAX MIN-MIN 

Zdroj: Vlastní zpracování, podle Strategická analýza (2) 
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1.3.2. Porterův model 5-ti konkurenčních sil (obrázek 3) 

Tento model, jak uţ je z názvu zřejmé, se zaměřuje na pět hlavních oblastí a to na: 

stávající konkurenci, nově vstupující společnosti na trh, dodavatele, odběratele  

a konkurenci substitutů. 

Stávající konkurence zahrnuje společnosti, které se jiţ v odvětví pohybují. Tato 

kategorie je pro nově vstupující společnosti největší hrozbou. Společnosti, které  jiţ na 

trhu operují, mají mezi sebou rozdělený trţní podíl, zákazníci jsou na jejich produkty 

nebo sluţby zvyklí a je velmi těţké se prosadit. Na druhou stranu je při přípravě této 

analýzy snadnější ohodnotit stávající společnosti, které působí na trhu, protoţe se s nimi 

dají porovnávat produkty nebo sluţby snadněji neţ s potenciálními novými konkurenty. 

Je také moţné ohodnotit konkurenční odlišení a šance na prosazení nového produktu. 

Navíc můţeme zjistit velikosti podílů jednotlivých firem, popřípadě také můţeme 

zjistit, jestli se tento podíl zvyšuje nebo sniţuje. 

Nově vstupující společnosti na trh jsou konkurenti, kteří v současné době vstupují na trh 

nebo se na tento trh chystají vstoupit. „Hodnotit riziko hrozící od společností, které 

nově vstupují na trh je velice složité a většinou jej lze pouze odhadovat,“ (3).  

Odběratelé jsou pro všechny společnosti působící na trhu nedůleţitějším článkem 

řetězce, protoţe se nám jedná o jiţ existujícího nebo potenciální zákazníka, který určuje 

nebo bude určovat, který z konkurentů na trhu uspěje. 

Dalším zkoumaným faktorem jsou dodavatelé. Tento faktor sehrává odlišnou roli 

v různých oblastech podnikání. V některých oblastech podnikání je vyjednávací síla 

dodavatelů velmi vysoká, protoţe zde není široká nabídka dodavatelů a je velmi sloţité 

změnit dodavatele. Na druhou stranu existují i oblasti s širokou základnou dodavatelů  

a je jednoduché v případě nespokojenosti najít nového dodavatele. 

„Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení našich produktů na trhu jinými, více či 

méně příbuznými produkty, které námi dosud nabízené produkty určitým způsobem 

nahrazují. Jako typický příklad je možné rizika konkurence substitutů je možné uvést 

produkty zábavy (kino vs. televize, koncert vs. video koncert, atd.),“ (3).    
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Schéma Porterova modelu 5-ti konkurenčních sil zobrazuje obrázek 3. 

Obrázek 3: Porterův model 5-ti  konkurenčních sil 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, podle http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html (5) 

 

1.3.3. BCG (Boston consulting group) matice (obrázek 4) 

BCG matice je jednou z analýz pomocí, které je moţné vyhodnotit portfolio SBU 

(Strategic business unit-strategická obchodní jednotka). V této analýze sestavíme graf, 

ve kterém horizontální osa vyznačuje relativní trţní podíl a osa vertikální tempo růstu 

trhu. V grafu se nachází čtyři kvadranty, které se nazývají otazníky, hvězdy, dojné 

krávy a psi. „Otazníky jsou SBU 4, které mají nízký relativní podíl na rychle rostoucím 

trhu. Hvězdy jsou SBU 3 s vysokým tempem růstu a s velkým relativním podílem na 

trhu. Firma očekává, že tyto výrobky budou v budoucnosti hlavním zdrojem zisku. Dojné 

krávy SBU 1 jsou typické tím, že vytvářejí značné množství peněžních prostředků,, 

většinou mnohem větší, než je zpětně investováno do jejich udržení podílu na trhu. Psi 

jsou SBU 2, které uskutečňují své operace na trzích s nízkým tempem růstu a navíc 
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vykazují nízký relativní tržní podíl. Nejsou perspektivní a pro firmu neznamenají do 

budoucna ani ziskové naděje, ani přísliby hotových peněz,“ (11).   

„Velikost jednotlivých kruhů v BCG matici znázorňuje výši tržeb jednotlivých 

strategických jednotek“ (2).  

Příklad matice BCG znázorňuje obrázek 4. 

Obrázek 4: BCG matice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, podle http://www.synext.cz/analyza-trzni-pozice-firmy-znacky-

produktu.html (10) 

 

1.3.4. PEST nebo SLEPT analýza 

V tomto případě se nejedná o dvě naprosto odlišné analýzy, ale o analýzy lišící se pouze 

kategorizací jednotlivých faktorů. V analýze PEST jsou politické a legislativní faktory 

zahrnuty do jedné kategorie, kdeţto v analýze SLEPT mají oba tyto faktory kategorii 

vlastní. V následujících několika odstavcích popíši pouze PEST analýzu.  

P-politické a legislativní faktory, „jako je stabilita zahraniční a národní politické 

situace, členství země v EU, představují pro podniky významné příležitosti, ale současně 
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také ohrožení. Politická omezení se týkají každého podniku prostřednictvím daňových  

a antimonopolních zákonů, regulace importu a exportu, cenové politiky atd.,“ (2). 

E-ekonomické faktory, „vyplývají z ekonomické podstaty a základních směrů 

ekonomického vývoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Podnik je při svém 

rozhodování významně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů. Základními 

indikátory stavu makroekonomického okolí, které mají bezprostřední vliv na plnění 

základních cílů každého podniku, jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra 

inflace atd. konkrétními dopady jednotlivých faktorů se zabývá finanční analýza.,“ (2). 

Jednotlivé indikátory mohou být příleţitostmi pro jednotlivé podniky, například nízká 

úroková míra můţe pomoci firmě k výhodnému úvěru, ale naopak nízký ekonomický 

růst můţe znamenat niţší odbyt zboţí u odběratelů.   

S-sociální a demografické faktory „odrážejí vlivy ochrany životního prostředí, 

pracovní síly, průměrného věku a růstu populace, životní úrovně a životního stylu 

obyvatelstva. Sociální faktory zahrnují důvěru, ocenění, postoje, výběr a životní styl 

obyvatel., Tyto elementy jsou výsledkem kulturních , ekonomických, demografických, 

náboženských, vzdělávacích a etických podmínek života člověka,“ (2). Stejně jako 

ostatní faktory jsou i tyto faktory v neustálém vývoji, který plyne z jednotlivých 

lidských potřeb. Pokud se podaří v této oblasti objevit nějaký trend, můţe se to stát 

výhodou společnosti v boji proti konkurenci. 

T-technické a technologické faktory. „K tomu, aby se podnik vyhnul zaostalosti  

a prokazoval aktivní inovační činnost, musí být informován o technických  

a technologických změnách, které v okolí probíhají,“ (2). Včasné vyhodnocení situace  

o pouţití nových technologií můţe podnik zvýhodnit proti konkurenci, pozdní reakce 

naopak můţe stát podnik podíl na trhu nebo i konkurenceschopnost.  

„Cílem analýzy PEST není vypracovat vyčerpávající seznam těchto vlivů, neboť vlivy, 

které jsou velmi důležité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro jiný podnik. 

Důležité je odlišit významné faktory právě pro určitý podnik,“ (2). 
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1.3.5. Metoda 4C 

Tato metoda se vyuţívá při hledání správné strategie globální expanze společnosti. 

Název metody 4C je odvozen od anglických názvů čtyř skupin, na které se tato metoda 

zaměřuje: 

 

 customers - zákazníci 

 costs - náklady 

 competition - konkurence  

  country - národní specifika 

„4C metoda dělí relevantní faktory pro rozhodování o globální expanzi do čtyř 

základních skupin. Každá z těchto skupin obsahuje několik faktorů, kterými je třeba se 

zabývat při volbě strategie globální expanze,“ (2).   

 

1.3.6. Analýza trhu 

„Základním cílem každého projektu je buď využití určitých disponibilních zdrojů, nebo 

uspokojení existující či potenciální poptávky. V obou případech je však pro rozhodování 

o základních parametrech projektu i pro konečný úspěch tohoto projektu klíčovou 

aktivitou analýza trhu,“ (6) 

Pro kaţdý existující nebo vznikající podnik je důleţité definovat cílový trh pro jeho 

produkty. Společnost se musí rozhodnout, jestli bude operovat pouze na regionální, 

krajské, celorepublikové nebo ještě větší úrovni. Měla by si také stanovit cílovou 

skupinu zákazníků a velikost této skupiny v jednotlivých oblastech. Dále se také 

zaměřuje na analyzování trţní konkurence (současné a potenciální sluţby nebo 

produkty). Mimo jiné analyzuje i distribuční kanály, jak je snadné nebo sloţité 

dopravení konečného výrobku k zákazníkovi, analýza oboru (ţivotního cyklu oboru), 

stanovení současné poptávky a především její budoucí vývoj. 
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2 Analýza současného stavu firmy 

2.1. Základní informace o společnosti Litobal s.r.o. 

Společnost Litobal s.r.o., která se v současné době zabývá výrobou kartonových krabic, 

kartonových přepravních obalů a papírových sáčků byla zaloţena v roce 1991  

a  zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně jako fyzická osoba. Dne 1.1.2005 byla 

společnost převedena na společnost s ručením omezeným. 

Od zaloţení firmy v roce 1991 se společnost specializuje na výrobu kartonových obalů 

(všechny druhy krabic a kartonů dle specifických poţadavků a rozměrů). V roce 2000 

k základnímu sortimentu přibyla také výroba specifických papírových obalů (kupeckých 

a svačinových papírových sáčků). V poslední době se společnost zabývá také výrobou 

speciálních druhů obalů, jako jsou např. sáčky na Hot-Dog, sáčky na Hamburger 

a jiné papírové sáčky s potiskem.  

Společnost Litobal s.r.o. sídlí na Husově ulici v Moravských Budějovicích a poskytuje 

pracovní místa cca 35 zaměstnancům. Během roku 2011 by společnost měla spustit 

provoz nové výrobny, kde se budou produkovat papírové tašky. 

V oblasti výroby a produkce výrobků z kartonu můţeme společnost označit jako 

regionální, protoţe většina produkce končí u zákazníku z regionu, kde firma své 

produkty vyrábí. Naopak většina obchodů s vyrobenými papírovými sáčky (aţ 90%) se 

uskutečňuje v rámci zahraničního obchodu.  

 

2.2. Organizační struktura společnosti 

Na obrázku 5 je zobrazena současná organizační struktura společnosti, která bude 

během letošního roku rozšířena o provoz, který se bude zabývat výrobou papírových 

tašek. 
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Obrázek 5: Organizační struktura společnosti Litobal s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě informací od společnosti Litobal s.r.o. 
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2.3. Porterův model 5-ti konkurenčních sil 

2.3.1. Stávající konkurence 

Jak jiţ jsem zmínil výše v oblasti výroby kartonových produktů končí jejich většina  

u regionálních zákazníků. Jen v regionu, kde se nachází sídlo společnosti Litobal s.r.o. 

se nachází několik dalších menších výrobců kartonových výrobků. V této oblasti je 

konkurence skutečně obrovská a to uvaţuji pouze lokální menší konkurenci a nikoliv 

společnosti, které se v tomto odvětví pohybují s velkoprodukcí. 

Dalšími výrobky společnosti jsou papírové sáčky. V této oblasti podnikání společnost 

exportuje většinu svojí produkce do zahraničí a čelí konkurenci velkých většinou 

rodinných firem, které se v tomto prostředí pohybují po celé generace. 

Společnost Litobal s.r.o. našla moţnost proniknout na trh s výrobou papírových tašek, 

kde v současné době na našem trhu není příliš rozvinutá konkurence a pomocí nových 

výrobních technologií zaujmout své místo na trhu. Výroba těchto produktů by se měla 

rozběhnout během roku 2011. 

Celkově se můţe tedy shrnout, ţe konkurenční prostředí v oblasti, ve které se společnost 

Litobal s.r.o. pohybuje je velmi silné a je těţké se v něm prosadit. Společnost si však 

vhodnou volbou strategií svoje místo na trhu našla a je schopna udat na trhu veškeré své 

výrobní kapacity. 

 

2.3.2. Nově vstupující společnosti na trh 

Z předchozího odstavce vyplývá, ţe konkurence v tomto výrobním odvětví je velice 

silná a bylo by velice obtíţné se prosadit pro nově vstupující firmu na trh. Navíc jsou 

v tomto prostředí velmi vysoké vstupní náklady, je třeba vystavět výrobní halu, ke které 

je nutný pozemek. Dalším velice nákladným prvkem jsou výrobní technologie, jejichţ 

pořizovací cena se pohybuje v řádu milionů EUR.  

Pokud by se někdo přece jen rozhodl pro vstup na tento trh vyţadovalo by to velice 

dobře propracovaný business plán, velkou trpělivost při snaze prosadit se na trh  
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a značné finanční prostředky. Avšak všechny tyto aspekty by nemusely stačit, aby se 

společnost uchytila a zaujala místo na trhu. 

 

2.3.3. Vyjednávací síla odběratelů 

V prostředí, kde je vysoká míra konkurence, je vyjednávací síla odběratelů vysoká, 

protoţe mají velmi dobrou pozici pro vyjednávání nízkých pořizovacích cen výrobků 

pod tlakem změny dodavatele.  

Pro společnost Litobal s.r.o. jsou navíc největšími odběratelskými partnery 

velkoobchody, které její výrobky dále zprostředkovávají konečným zákazníkům a o to 

je tlak ,na nízké ceny, z jejich strany větší. 

 

2.3.4. Vyjednávací síla dodavatelů  

V papírenském průmyslu není snadné změnit dodavatele pro svoji výrobu. 

Dodavatelskoodběratelské vztahy jsou budovány na dlouhodobé bázi, firmy mají často 

zamluvené určité mnoţství na celý rok a společnosti pouze oznamují jaké mnoţství 

odeberou v daném období od svého dodavatele. Dodavatelé mají často na dlouhou dobu 

dopředu zamluvenou téměř celou produkci, proto by změna dodavatele byla velice 

obtíţná. Ceny jsou do značné míry ovlivněny produkcí celulózy, pokud je tato produkce 

nízká je nutné také očekávat vyšší ceny.  

Během krize se dodavatelé snaţili sníţením cen nalákat k vyšším odběrům materiálu, po 

oţivení odvětví ovšem své ceny změnili opačným směrem a případné ztráty z těchto 

prodejů si berou nazpět. 

 

2.3.5. Ohrožení substituty 

Pro výrobky z kartonu je prakticky nemoţné najít na trhu substitut, který by jim mohl 

plně konkurovat. V oblasti papírových sáčků je tato situace ovšem naprosto odlišná. Za 

výrobky, které mohou suplovat funkci papírových sáčků, můţeme povaţovat např. 

igelitové tašky nebo krycí fólie. Je ovšem nutné podotknout, ţe produkty z papíru jsou 
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na rozdíl od ropných produktů plně recyklovatelné, na druhou stranu pro výrobky typu 

igelitových tašek hrají významnou roli niţší pořizovací náklady.  

 

2.3.6.  Vyhodnocení konkurenčního prostředí 

Na základě Porterova modelu 5-ti konkurenční sil jsem jednotlivé hrozby a ohroţení 

rozdělil, na obrázku 6, do tří skupiny. Zeleně jsme vyznačil ohroţení ze strany nově 

vstupujících společností na trh, protoţe se v tomto případě jeví jako vysoce 

nepravděpodobné. Ţlutá barva značí středně vysoký stupeň ohroţení ze strany 

substitutů. Poslední kategorie je naznačena červenou barva a jedné se o dodavatel  

a odběratele, jejichţ vyjednávací síla je na velmi vysoké úrovni a o ohroţení ze strany 

stávající konkurence, která se na tomto trhu pohybuje. 

Obrázek 6: Porterův model 5-ti  konkurenčních sil společnosti Litobal s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, podle http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html (5) 
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2.4. Portfolio analýza, BCG matice 

Společnost Litobal s.r.o. v současné době produkuje výrobky z kartonu a papírové 

sáčky. Během letošního roku 2011 připravuje spuštění produkce papírových tašek.  

U výrobků z kartonu firma figuruje pouze na regionálním trhu, tudíţ relativní trţní podíl 

těchto výrobků z celkového hlediska je velmi nízký, coţ by v normálním případě vedlo 

k zařazení těchto typů výrobků do kategorie psi. V této analýze ovšem nahlíţím na 

výrobky z pohledu firmy a jejich přínosů pro firmu. Dalším důvodem, proč nezařazuji 

tyto výrobky do kategorie psů je to, ţe u kartonových výrobku v dnešní době neexistuje 

moţnost jejich nahrazení či inovace. Tyto výrobky mají sice malý trţní podíl na trhu, 

ale společnosti se daří umístit celou její produkci na trhu a přinášejí stále zisk. Tempo 

růstu trhu je závislé na výši poptávky od odběratelů, kterými jsou ve většině případů 

výrobní podniky, které kartonové výrobky pouţívají jako balící materiál.  

V případě papírových sáčků se jedná o jinou situaci, jejich trţní podíl vzhledem 

k velikosti firmy a velikosti její konkurence není opět nikterak obrovský, ale na rozdíl 

od výrobků z kartonu se tyto výrobky pohybují na mnohem větším trhu, protoţe se ve 

většině případů jedná o export. Je také nutné dodat, ţe produkce papírových sáčků je 

podstatně větší oproti výrobkům z kartonu. Vzhledem k získaným informacím při 

jednání o diplomové práci s majitelem společnosti jsem tyto výrobky definoval jako 

dojné krávy. Většina společností v dnešní době přechází k výrobkům, které jsou 

šetrnější k ţivotnímu prostředí, coţ papírové sáčky bez pochyby jsou, proto se v této 

oblasti můţe počítat s vyšším tempem růstem trhu.  

Připravovanou novou výrobu papírových tašek bude pro společnost moţné označit jako 

hvězdu. Jedná se opět o výrobky šetrnější k ţivotnímu prostředí, které je moţné 

s vyuţitím nových technologií produkovat tak, aby svojí cenou mohly konkurovat 

igelitovým taškám. Opět se nemůţeme bavit o velkém relativním trţním podílu, ovšem 

tempo růstu trhu by mohlo být vysoké.   

Na obrázku 7 jsou zobrazeny jednotlivé strategické jednotky z pohledu společnosti 

Litobal s.r.o. nikoliv z pohledu trhu. Bylo by velice sloţité určit relativní trţní podíl 

tohoto podniku na trhu, na kterém se pohybuje. Jako SBU 1 v obrázku figurují 

kartonové výrobky a z velikosti kruhu je patrné, ţe tyto výrobky přinášejí z pohledu 

firmy nejmenší trţby. Druhý typ výrobku, který je v současné době ve výrobě jsou 
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papírové sáčky, označené SBU 2, přinášejí mnohem větší trţby pro podnik a jsou 

dojnými krávami v pravém smyslu slova. V sektoru hvězd se objevuje připravovaný 

výrobek, papírové tašky SBU 3. Podle mnou získaných informací tento výrobek 

vykazuje značný potenciál a měl by v budoucnu zaujmout pozici velmi výnosného 

produktu.  

Obrázek 7: BCG matice pro výrobky společnosti Litobal s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, podle http://www.synext.cz/analyza-trzni-pozice-firmy-znacky-

produktu.html (10) 

  

2.5. PEST analýza 

2.5.1. Politické a legislativní faktory 

Podnikání v oblasti průmyslu, který se zabývá zpracování papíru není na území České 

republiky ve značné míře ovlivňována politickými a legislativními faktory. V této 

oblasti by ovšem bylo moţné zmínit DPH, jejíţ výše má vliv na cenu produktu. Pokud 

by tedy došlo ke zvýšení DPH, tak by se zvýšila cena materiálu i cena výsledných 

produktů společnosti Litobal s.r.o. 
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Vzhledem k významnému objemu obchodů se zahraničními partnery by bylo moţné 

povaţovat za faktor, který by mohl ovlivnit obchodování firmy se zahraničními 

partnery, zavedení cel ze strany států, na jejichţ trzích společnost operuje s cílem 

ochránit domácí produkci. Na druhou stranu společnost obchoduje výhradně ve státech 

Evropské unie a tato moţnost je velice nepravděpodobná. 

Společnost Litobal s.r.o. vyrábí produkty, které je moţné plně recyklovat, takţe se 

nemusí obávat regulačních nařízení, které se dotýkají oblasti ţivotního prostředí. 

Nejedná se ani o nebezpečné produkty, které by podléhaly zvláštním podmínkám pro 

prodej či export. 

Je třeba také ovšem zmínit faktory, které mohou ovlivnit chod firmy v pozitivním 

směru. Hlavním pozitivním faktorem v politickém a legislativním prostředí můţeme 

označit poskytování dotací pro malé a střední podniky ze strukturálních fondů Evropské 

unie nebo například program společnosti Czech invest nazvaný Eko-energie, jenţ 

proběhl jiţ ve třech etapách a poskytoval dotace na sníţení energetické náročnosti 

výroby nebo na vybudování obnovitelných zdrojů produkujících zelenou elektrickou 

nebo tepelnou energii. 

 

2.5.2. Ekonomické faktory 

Česká republika není členem Evropské měnové unie a její měnou zůstává i nadále 

Česká koruna. Tento faktor ve velké míře ovlivňuje příjmy společnosti. Za posledních 

několik let jsme byli svědky výraznému posilování české měny, coţ má za důsledek 

nejen sniţování příjmů, ale i to ţe cena zboţí firmy se dostává do nevýhody proti 

zahraničnímu zboţí. Vlivem posilování měny se její zboţí stává draţším pro zahraniční 

subjekty a sniţuje se konkurenceschopnost firmy oproti zahraničním společnostem. Na 

tuto skutečnost musí společnost reagovat sníţením cen. 

Dalšími faktory, které ovlivňují chod firmy, jsou ekonomický růst České republiky, 

který vede ke zvýšení nebo sníţení ve spotřebě, výše úrokových měr nebo míra inflace, 

která můţe limitovat ekonomický rozvoj společnosti. 
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2.5.3. Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory nepatří k těm, které by mohly mít velký význam na 

budoucí vývoj společnosti. Její výrobky nejsou zaměřeny na specifické cílové skupiny 

zákazníků, je moţné říci, ţe její výrobky končí v rukou konečných zákazníků všech 

generací. Produkty jsou ovlivněny poţadavky velkoobchodů, které zprostředkovávají 

výrobky konečným zákazníkům. 

V dnešní době, kdy se zákazníci stávají více uvědomělými v oblasti ţivotního prostředí 

můţeme označit výrobky firmy jako šetrné vůči ţivotnímu prostředí, protoţe je moţná 

jejich plná recyklace, čímţ mohou získat konkurenční výhodu např. proti výrobcům 

igelitových tašek nebo fólií. 

 

2.5.4. Technické a technologické faktory 

V dnešní době je velice důleţitá inovační činnost podniku v oblasti výrobních 

technologií nebo nahrazování staré techniky novějšími, výkonnějšími stroji. Tento fakt 

se týká všech odvětví nejen odvětví na výrobu papírenských produktů. Tato skutečnost 

je pro společnosti velice nákladnou záleţitostí, na druhé straně velice přínosnou  

a důleţitou. Podnik, který zanedbává inovační činnost, ztrácí svoji 

konkurenceschopnost na trhu. Podniky mohou být v této oblasti také ovlivněny 

povinností vyuţívání technologií, které jsou šetrnější k ţivotnímu prostředí. 

Je také nutné předpovídat budoucí vývoj odvětví,  zanalyzovat přínos nových 

technologií pro společnost a z moţných inovací nebo nových technologií zvolit tu 

nejvýhodnější, coţ vyţaduje velmi dobré strategické rozhodování managementu 

společnosti. 
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2.6. Analýza spotřeby elektrické energie 

Společnost Litobal s.r.o. odebírá elektrickou energii jednak jako velkoodběratel, ale 

také jako maloodběratel. Ve výrobní hale na výrobu papírových sáčků, která je pro 

firmu energeticky náročnější, společnost odebírá elektrickou energii jako velkoodběratel 

a v roce 2010 odebrala celkově 326 851 kWh za cenu 1 173 395 Kč .  

V tabulce 3 je vyhodnocena spotřeba elektrické energie v jednotlivých měsících v roce 

2010 a průměrná měsíční cena elektrické energie. 

Tabulka 3: Velkoodběr elektrické energie v roce 2010 

 

Zdroj: Litobal s.r.o. 

V budově, kde společnost sídlí, je umístěna administrativní část firmy a provozní část 

zabývající se produkcí výrobků z kartonu. Tato část společnosti figuruje jako 

maloodběratel elektrické energie. V roce 2010 firma odebrala 72 369 kWh elektrické 

energie za  průměrnou cenu 4,66 Kč/kWh. Celkové náklady na maloodběr elektrické 

energie tedy byly 337 240 Kč. 

Z uvedených cen za velkoodběr a maloodběr elektrické energie je vidět velký rozdíl 

průměrné ceny za 1 kWh. Plánovaný rozvoj výrobního programu roku 2011 – výroba 

papírových tašek bude energeticky zabezpečena obdobně jako výroba papírových sáčků 
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formou velkoodběru elektrické energie. Co se týká energetické náročnosti tohoto 

připravovaného rozvoje, je kvantitativně na úrovni provozu výroby papírových sáčků. 

Sumárně můţeme tedy počítat v krátké budoucnosti s průměrným velkoodběrem 

elektrické energie na hranici 60000 kWh měsíčně a maloodběrem elektrické energie 

6000 kWh za měsíc.  

Veškeré uvedené ceny elektrické energie jsou uvedeny bez DPH, protoţe společnost 

Litobal s.r.o. je plátcem DPH. 
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2.7. SWOT analýza 

V tabulce 4 jsou jednotlivé faktory SWOT analýzy seřazeny sestupně, od faktorů 

s největší váhou po faktory s váhou nejniţší. 

Tabulka 4: SWOT analýza společnosti Litobal s.r.o. 

Strengths-silné stránky: 

S1 Rozšiřování výroby  

S2 Využívání nových technologií 

S3 Zavádění nových produktů do 

výroby 

S4 Dlouholeté působní na trhu 

S5 Vyuţívání dotací z EU 

 

Weaknesses-slabé stránky: 

W1 Vysoká energetická 

náročnost výroby 

W2 Maloodběratel i velkoodběratel 

elektrické energie (různé ceny) 

Opportunities-příležitost: 

O1 Počasí (hurikány, bouře-

zničené lesy, vyšší produkce 

celulózy a nižší ceny) 

O2 Zájem o odkoupení společnosti 

O3 Sníţení sazby DPH 

Threats-hrozby: 

T1 Silná konkurence 

T2 Rostoucí kurz České koruny 

vůči EUR 

T3 Nedostatečná produkce 

celulózy ve světě 

T4 Rostoucí ceny materiálu a 

energií 

T5 Zvyšující se přepravní náklady 

(ceny pohonných hmot) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z analýzy SWOT jsem došel k závěru, ţe je pro společnost Litobal s.r.o. nejvhodnější 

tzv. diverzifikační strategie. Jedná se o strategii max-min, při které by společnost měla 

maximalizovat svoje silné stránky s ohledem na hrozby.  
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2.8. Shrnutí výsledků předchozích analýz 

Po prostudování veškerých teoretických podkladů a předcházejících analýz současného 

stavu společnosti Litobal s.r.o. jsem došel k závěru, ţe jednou z moţností, jak zvýšit 

konkurenceschopnost společnosti, je řešení problematiky sníţení nákladů na výrobu 

sníţením nákladů v oblasti spotřeby elektrické energie dodávané distribuční společností. 

Tuto problematiku je moţné systémově řešit dvěma způsoby: 

 Optimalizovat náklady za jednotku dodané elektrické energie od distribuční 

společnosti  

o Výběr optimálního smluvního dodavatele elektrické energie – reálná 

moţnost přinášející dílčí úsporu s převaţujícím rizikem hodnověrnosti 

distribuční společnosti  

o Optimalizovat problém velko a maloodběru elektrické energie – reálné 

systémové řešení pro odborníka na danou problematiku např. energetik 

společnosti Litobal s.r.o. 

 Optimalizovat mnoţství vlastní spotřebované elektrické energie od distribuční 

společnosti  

o Optimalizovat spotřebu elektrické energie vyuţíváním nových 

technologií. Toto řešení bylo ve společnosti Litobal s.r.o. provedeno. 

Pouţívané technologie jsou v současné době zabezpečovány a  řízeny  

moderním zařízením s optimalizovanou spotřebou elektrické energie. Při 

plánovaném rozšíření výrobního programu byla spotřeba elektrické 

energie jedním z kritérií výběru nových systémů a strojů  

o Omezit mnoţství odebírané elektrické energie od distribuční společnosti 

vybudováním vlastního zdroje. Tuto variantu je moţno řešit: 

 Vybudováním vlastní malé vodní elektrárny – není moţno pro 

tuto variantu nejsou příhodné přírodní podmínky 

  Vybudováním vlastní větrné elektrárny – není moţno pro tuto 

variantu nejsou příhodné místí a přírodní podmínky  
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 Vybudováním vlastní energetické kogenerační jednotky na 

zemní plyn. Tato varianta je moţná, ale je odvislá na ceně plynu 

a poměrech v distribuční síti ve vztahu k odběrům přebytků 

elektrické energie zejména v nočním období 

 Vybudováním vlastního solárního zdroje elektrické energie. Tato 

varianta je příznivá z pohledu klimatických tak i z pohledu 

atraktivnosti tohoto odvětví, vyuţití systému zelených bonusů. 

Z hlediska umístění zdroje přichází v současné době pouze 

varianta na budově společnosti. Této variantě se budu ve své 

diplomové práci dále zabývat. 
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3 Návrh podnikatelského záměru 

Pro vybudování solárního zdroje je k dispozici střecha výrobní haly se   700 m
2
, která 

má sklon 30 stupňů a 300 m
2
 vodorovné střechy. Na 1 kWp výkonu je třeba 8 m

2 

nakloněné střechy a 16 m
2 

na rovné střeše. V oblasti, kde je vybudování solární 

elektrárny plánováno, 1 kWp výkonu vyrobí okolo 1000 kWh ročně. 

Dle informací získaných z analýzy spotřeby elektrické energie by firma Litobal s.r.o. 

vyuţila zdroj aţ o maximální kapacitě okolo 400 kWp. Na takto velký zdroj ovšem 

nepostačuje plocha střechy výrobní haly společnosti. Je moţné s určitostí říci, ţe 

společnost bude schopná spotřebovat veškerou vyrobenou elektrickou energie 

z vlastního zdroje. 

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám, které v odvětví panují, sestavím 

podnikatelský záměr jako alternativní a bude se skládat ze tří moţných variant.  

 První variantou je vybudování solárního zdroje o výkonu 30 kWp, na který se 

nevztahuje povinnost odvodu 26 % daně ze zeleného bonusu a zelený bonus má 

největší hodnotu  

 Druhá varianta kalkuluje s vybudováním zdroje o výkonu 100 kWp, kde je 

sazba zeleného bonusu niţší a jiţ je nutné uhradit 26 % daň ze zeleného bonusu 

 Třetí varianta umoţní vyuţití celé plochy střechy a maximální výkon by se měl 

pohybovat na hranici 106 kWp, u této varianty opět platí povinnost odvodu 26 % 

daně ze zeleného bonusu, který je u solárních zdrojů s výkonem nad 100 kWp 

nejniţší.   

Projekt vybudování solárního zdroje je plánován na 25 let, coţ je doba, na kterou 

výrobci solárních panelů garantují minimální 80 % účinnost solárních panelů. 

Výkupní ceny a zelené bonusy jsou pro kaţdý solární zdroj garantovány státem na 20 

let, coţ znamená, ţe po dvacátém roce se výkupní cena a zelený bonus za vyrobenou 

elektrickou energii můţe změnit, ale v následných kalkulacích se počítá se stejným 

vývojem ceny jako v předešlých letech. 
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Není také jistý další vývoj daně, která byla uvalena na elektrickou energii 

vyprodukovanou ze solárních zdrojů. V současné době je tato daň 26 % na zdroje  

o vyšším výkonu neţ 30 kWp. Tato daň byla zavedena jako jedno z dočasných 

pokrizových řešení a byla uvalena i zpětně. V současné době se tato daň řeší  

u Ústavního soudu. V kalkulacích pro tento podnikatelský záměr se počítá s touto daní 

pro všechny roky provozu solárních zdrojů. 

V jednotlivých variantách se uvaţuje pouze o spotřebě vyrobené elektrické energie ve 

výrobní hale, na jejíţ střeše bude vybudován solární zdroj. Další moţností by byl přenos 

vyrobené elektřiny do budovy, kde je společnost maloodběratelem elektrické energie  

a její cena je vyšší. V tomto případě je ovšem nutné zaplatit poplatek distribuční 

společnosti za vyuţití distribuční soustavy. Výše poplatku mi nebyla poskytnuta od 

distributora elektrické energie společností EON. 

V jednotlivých kalkulacích se počítá pouze s investičními náklady na jednotlivé 

varianty solárních zdrojů, protoţe jsou solární panely uváděny jako bezúdrţbové. Do 

výpočtu nejsou také započteny náklady na následnou likvidaci solárního zdroje, které 

vzniknou po ukončení jeho doby ţivotnosti. Tyto náklady by ovšem neměly mít zásadní 

vliv na rentability a doby návratnosti jednotlivých variant.  

Všechny tři výše zmíněné varianty jsou závislé na výběru typu solárního panelu, jenţ 

nezávisí na celkovém výkonu solárního zdroje, ale na dalších faktorech. Proto provedu 

analýzu vhodnosti solárního panelu pro všechny tři varianty souhrnně. 

 

3.1. Výběr nejvhodnějšího typu solárních panelů 

V současné době se na trhu se solárními panely prodávají tři druhy solárních panelů 

(amorfní, polykrystalické a monokrystalické), které se liší svými charakteristickými 

vlastnostmi jako je např. účinnost. Proto je důleţitým krokem zvolit solární panely, 

které budou pro projekt optimální. 
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3.1.1. Monokrystalické solární panely 

Obrázek 8 zobrazuje monokrystalický solární panel, na kterém je vidět typický 

osmiúhelníkový tvar.  

Obrázek 8: Monokrystalický solární panel 

 

Zdroj: http://www.123store.cz/solarni-panely/solarni-monokrystalicky-panel-80w (16) 

- „Nejúčinnější druh solárních panelů,“ (15) 

- „Nejvhodnější druh solárního panelu při orientaci na jih a ideálním sklonu 35 

stupňů nebo v systémech sledujících slunce, pokud je ovšem,“ (15)  

- „Vyznačují se velmi vysokou stabilitou výkonu oproti svým konkurentům,“ 

(15) 

- Vzhledem k osmiúhelníkovému tvaru se efektivně nevyuţívá celá plocha 

solárního panelu 

- „Minimální státem požadovaná účinnost monokrystalického solárního panelu je 

18 %,“(15)   

- Je to nejdražší možná varianta solárního panelu 
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3.1.2. Polykrystalické solární panely 

Obrázek 9 znázorňuje typický polykrystalický solární panel 

Obrázek 9: Polykrystalický solární panel 

 

Zdroj: http://wifi.aspa.cz/kyocera  (17) 

- „Mají velmi podobné vlastnosti s monokrystalickými solárními panely a liší se 

pouze strukturou krystalické mřížky,“ (15) 

- „Jsou vhodnější pro konstrukce, které nemají ideální sklon 35 stupňů, ale 

jejich sklon se pohybuje mezi 20 až 50 stupni,“ (15) 

- U těchto panelů vychází velmi dobře poměr ceny a účinnosti 

- „Minimální státem požadovaná účinnost monokrystalického solárního panelu je 

16 %,“(15)   
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3.1.3. Amorfní solární panely 

Na obrázku 10 je zobrazen amorfní solární panel, který je typický tím, ţe je celý černý 

Obrázek 10: Amorfní solární panel 

 

Zdroj: http://www.123store.cz/solarni-panely/solarni-amorfni-panel-36w (16) 

- „ Nižší pořizovací náklady panelů o 15 až 20 %,“ (13) 

- „Příznivý teplotní koeficient (při zvýšených letních teplotách dochází k nižšímu 

snížení účinnosti než u krystalických panelů),“ (13) 

- „Oproti krystalickým modulům dosahuje lepšího výkonu při částečném 

zastínění modulů, částečné zastínění není příčinou častých výpadků modulů 

jako celku, k zastínění dochází často např. od komínů, okolních stromů, mraků 

atd.,“ (13) 

- „Vysoká účinnost i za zhoršených světelných podmínek, zejména při zatažené 

obloze,“ (13) 

- „U amorfních solárních panelů není státem určena jejich minimální 

účinnost,“ (7) 

- „Jedná se o doposud nejméně rozšířenou technologii,“ (13) 

- „Vyšší náklady na instalaci (cena rámů, invertorů, kabeláže, atd.),“ (13) 

- „Z tří uvedených kategorií mají nejnižší účinnost, která se pohybuje v rozmezí 7 

až 9 %, pro srovnatelný výkon s krystalickými panely potřebují 2 až 2,5 krát 

větší plochu,“(14) 

- Vzhledem k vyšší hmotnosti nejsou zcela vhodné pro střešní systémy 
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3.1.4. Vyhodnocení výběru solárních panelů 

 Nejméně vhodným typem solárních panelů pro plánovanou výstavbu solárního 

zdroje jsou amorfní solární panely. U tohoto typu panelů jsou velmi dobré provozní 

charakteristiky a vlastnosti vyřešeny  na úkor vyšších nákladů na instalaci a  vyšší 

hmotnosti. Z hlediska vyšší hmotnosti výrobce nedoporučuje amorfní solární panely 

pro střešní provedení.  

 Jako druhý druh solárních panelů, který jsem posoudil jako nevhodný pro 

danou instalaci jsou monokrystalické solární panely. Ty se sice vyznačují velmi 

vysokou účinností, ale to jen v případě, pokud se jedná o ideální sklon střechy. 

V jejich neprospěch hovoří také nejvyšší pořizovací náklady a osmiúhelníkový tvar, 

který neumoţňuje plně vyuţít plochu panelu. 

 Jako nejvýhodnější varianta se jeví polykrystalické solární panely, které se 

vyznačují jen o něco niţší účinností neţ monokrystalické solární panely a vykazují 

velmi podobné vlastnosti s monokrystalickými panely. Nejpodstatnější vlastností, 

která hrála při jejich volbě hlavní roli, je jejich účinnost na střechách, které nemají 

ideální sklon, stejně tak, jako je tomu v případě vybudování této konkrétní solární 

elektrárny. 

 

3.2. Solární zdroj o výkonu 30 kWp 

Při volbě solárního zdroje s nejmenším výkonem a to 30 kWp není výrobce povinen 

odvádět státu 26 % daň ze zeleného bonusu a zelený bonus je vládou stanoven  pro rok 

2011 na 6,50 Kč/Kw bez DPH. 

 

3.2.1. Investiční Náklady na solární zdroj o výkonu 30 kWp  

Předběţný odhad investičních nákladů na vybudování zdroje s touto kapacitou byl 

vykalkulován společností, které se zabývá distribucí a montáţí solárních zdrojů na klíč, 

na částku 1 770 000 Kč bez DPH. V ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál jako 

jsou fotovoltaické moduly, kabeláţ, měniče ,nosné konstrukce a také dodání a montáţ 
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solárního zdroje. Tato cena obsahuje veškeré náklady aţ po uvedení solárního zdroje do 

provozu. 

V případě tohoto solárního zdroje se průměrné investiční náklady na výkon 1 kWp 

pohybují ve výši 59 000 Kč. 

 

3.2.2. Přínosy solárního zdroje o výkonu 30 kWp 

V tabulce 5 je uvedena průměrná produkce elektrické energie v jednotlivých měsících  

a průměrná denní produkce. Tyto hodnoty jsou vypočteny programem na 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php při stoprocentní účinnosti solárního 

zdroje. Tento solární zdroj je schopen vyrobit ročně aţ 26 590 kWh.  

Tabulka 5: Produkce solárního zdroje o výkonu 30 kWp 

 

Zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php (18) 
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V tabulce 6 je vypočten výkon solární elektrárny v jednotlivých letech. V tomto 

výpočtu kalkuluji s nejpesimističtější variantou účinnosti solárních panelů, která je 

garantovaná výrobci panelů. Jiţ od prvního roku provozu jsem konzervativně stanovil 

předpoklad, ţe solární panely budou schopny vyrobit maximálně 90 % svého 

maximálního výkonu a počínaje třináctým rokem se tento výkon sníţí na 80 %. Tento 

rozdíl je moţné porovnat s údaji v tabulce 5, kde je uveden při 100 % účinnosti 

solárních panelů maximální roční výkon 26 590 kWh. Od prvního roku výroby počítám 

s průměrným výkonem 23 931 kWh a od třináctého roku se průměrná roční produkce 

pohybuje na úrovni 21 272 kWh. Reálná skutečnost se bude pravděpodobně pohybovat 

v prvních dvanácti letech mezi 90 a 100 % a v následném období mezi 80 aţ 90 % roční 

výroby. Do analýzy je lepší zahrnout konzervativnější předpoklady, protoţe pak 

následný skutečný přínos bude pouze lepší. 

Jako výchozí  cenu  za 1 kWh elektrické energie prvního roku provozu solární 

elektrárny jsem stanovil  průměrnou cenu roku 2010, kterou společnost platila za 

velkoodběr elektřiny, navýšenou o 5 %. Pro další roky jsem počítal opět s průměrným  

5 % ročním nárůstem ceny elektrické energie, coţ se jeví jako velmi realistická varianta. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Zelený bonus pro první rok je pro solární zdroje s výkonem do 30kWp státem stanoven 

na 6,50 Kč/kWh bez DPH. V dalších letech se výše zeleného bonusu odvíjí od trţní 

ceny elektřiny, přičemţ jeho maximální růst je určen na 4 %. Při průměrném ročním 

růstu ceny elektrické energie o 5 % ročně zelený bonus roste o maximálně přípustná  

4 % ročně.  

Tento solární zdroj je za dobu své životnosti, která je stanovena na 25 let schopen 

vyrobit za nejméně příznivých předpokladů účinnosti výkonu solárních panelů 

okolo 563 708 kWh. Celkový příjem ze zelených bonusů by se měl pohybovat   

6 810 247 Kč bez DPH a na spotřebě elektrické energie je by společnost měla 

ušetřit v příštích 25 letech dalších 3 997 632 Kč bez DPH.  
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Tabulka 6: Příjem zelených bonusů a ušetřené náklady ze zdroje o výkonu 30 kWp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.3. Rentabilita vloženého kapitálu a doba návratnosti první varianty 

 

 

 

ROI = 610,61 % 

Výnosnost první varianty vyšla na 610,61 %, coţ znamená, ţe investované prostředky 

se  vrátí více neţ šestkrát v průběhu ţivotnosti solárního zdroje.  

Investice do solárního zdroje o výkonu 30 kWp, který není zatíţen odvodem ţádné 

speciální státem stanovené daně, by se měla vrátit nejpozději během sedmého roku, jak 

vyplývá z grafu 3.  
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Graf 3: Doba návratnosti zdroje o výkonu 30 kWp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3. Solární zdroj o výkonu 100 kWp 

Solární zdroje, které mají výkon od 30 kWp do 100 kWp mají státem stanovený zelený 

bonus pro rok 2011 4,90 Kč/kWh bez DPH. Vlastník tohoto zdroje je povinen odvádět 

26 % daň ze zeleného bonusu.   

 

3.3.1. Investiční náklady na solární zdroj o výkonu 100 kWp  

Podle informací poskytnutých společností na distribuci a montáţ solárních zdrojů se 

celkové investiční náklady na vybudování solárního zdroje o výkonu 100 kWp pohybují 

okolo 5 500 000 Kč bez DPH. V této ceně jsou zahrnuty stejné poloţky jako 

v předchozím případě. 

U solárního zdroje s touto kapacitou se jiţ dostáváme na niţší průměrné investiční 

náklady, které je třeba vynaloţit na výkon 1 kWp a to 55 000 Kč. 

 

3.3.2. Přínosy solárního zdroje o výkonu 100 kWp 

Solární elektrárna o výkonu 100 kWp je schopna ročně vyprodukovat aţ 88 710 kWh 

elektrické energie ročně, jak je uvedeno v tabulce 7. Solární elektrárna má stejně jako 

v předešlém i následujícím případě nejvyšší výkon v červenci a naopak nejniţší 

v prosinci.  
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Tabulka 7: Produkce solárního zdroje o výkonu 100 kWp 

 

Zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php (18) 

Tabulka 8 znázorňuje produkci zdroje o výkonu 100 kWp za stejných podmínek  

a předpokladů jako u předcházející varianty . Cena za elektrické energie za 1 kWh je 

zde stejná a kalkulace se liší pouze výší zeleného bonusu, který je pro solární zdroje  

o výkonu od 30 do 100 kWh stanoven vládou na 4,90 Kč/kWh bez DPH. Hodnoty 

zeleného bonusu jsou uvedeny před odečtením zeleného bonusu pro moţnost porovnání 

se zdrojem o niţším výkonu. 

U zdroje takového výkonu je již mnohem výraznější rozdíl produkce, pokud se 

uvažuje 90 nebo 80 % účinnost solárních panelů. Celková produkce je v tomto 

případě 1 880 652  kWh v průběhu životnosti solárního zdroje. Souhrn příjmů ze 

zelených bonusů činí za 25 let životnosti solární elektrárny 17 127 730 Kč bez DPH. 

Uvedená částka je před zdaněním zeleného bonusu 26 %. Zelený bonus po zdanění 

je roven 12 674 520 Kč bez DPH. Celková úspora na nákladech na elektřinu se 

bude pohybovat okolo 13 336 965 Kč bez DPH. Po sečtení obou těchto částek  se 

dostáváme k celkovému přínosu solárního zdroje o výkonu 100 kWp pro 

společnost 26 011 485 Kč bez DPH. 
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Tabulka 8: Příjem zelených bonusů a ušetřené náklady ze zdroje o výkonu 100 kWp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 



54 

 

3.3.3. Rentabilita vloženého kapitálu a doba návratnosti druhé varianty 

 

 

 

 

ROI = 472,94 % 

Vlivem uvalené daně na zelený bonus a jeho niţší hodnotu se rentabilita rapidně sníţila 

i přesto, ţe průměrné náklady na 1 kWp jsou niţší. U této varianty je výnosnost 472,94 

%, coţ znamená bezmála pětinásobné zhodnocení investovaného kapitálu během 25 let 

ţivotnosti solárního zdroje. 

Investice do zdroje o výkonu 100 kWp by se měla vrátit v průběhu osmého roku, jak 

vyplývá z grafu 4. 
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Graf 4: Doba návratnosti zdroje o výkonu 100 kWp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4. Solární zdroj o maximálním výkonu 106 kWp 

Pokud instalovaný výkon solárního zdroje přesahuje 100 kWp, pak je státem 

garantovaný zelený bonus na úrovni 4,50 Kč/kWh bez DPH, který je stejně jako 

v předchozím případě zatíţen daní 26 %. 

 

3.4.1. Investiční náklady na solární zdroj o výkonu 106 kWp  

Vzhledem k tomu, ţe se výkon solárních zdrojů u druhé a třetí varianty příliš neliší, tak 

zde není ani nikterak velký rozdíl v nákladech na vybudování. Při zahrnutí stejných 

sluţeb a druhů materiálu se výše celkových investičních nákladů pohybuje okolo 

5 830 000 Kč bez DPH. 

Výše průměrných investičních nákladů ne 1 kWp výkonu je při nepatrném rozdílu ve 

výkonech solárních zdrojů stejná, 55 000 Kč. 

 

3.4.2. Přínosy solárního zdroje o výkonu 106 kWp 

Maximální vyuţití plochy střechy výrobní haly je třetí moţnou alternativou a její 

výrobní moţnosti jsou uvedeny v tabulce 9. V porovnání s předchozí variantou není 

roční rozdíl v produkci nikterak velký, protoţe na plochu střechy je moţné umístit zdroj 

o maximálním výkonu 106 kWp. 
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Tabulka 9: Produkce solárního zdroje o výkonu 106 kWp 

 

Zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php (18) 

Zdroj o výkonu 106 kWp jiţ spadá do kategorie solárních zdrojů s nejniţší výší 

zeleného bonusu, který je stanovený státem. Výše produkce tohoto solárního zdroje je 

vykalkulována v tabulce 10. Zelený bonus uvedený v této tabulce je opět, pro moţnost 

porovnání,  před odečtením daně 26 %. 

Při této výši zeleného bonusu a za stejných podmínek a předpokladů jako 

v předchozích variantách je celkový příjem ze zelených bonusů roven hodnotě 

16 665 767 Kč bez DPH, při zdanění tohoto bonusu 26 % se dostáváme na částku 

12 332 668 Kč bez DPH. Úspora na nákladech je 14 130 778 Kč bez DPH, to vše při 

produkci 1 992 588 kWh. Celkový přínos tohoto zdroje pro společnost je 

26 463 446 Kč bez DPH. 

Jiţ z těchto údajů je patrné, ţe celková výše zeleného bonusu je niţší neţ u druhé 

varianty a dá se usoudit, ţe tato verze bude tou méně výhodnou.  
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Tabulka 10:  Příjem zelených bonusů a ušetřené náklady ze zdroje o výkonu 106 kWp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.4.3. Rentabilita vloženého kapitálu a doba návratnosti třetí varianty 

 

 

ROI = 453,92 % 

U této varianty s nejniţším zeleným bonusem a stejným daňovým zatíţením jako  

u předchozí varianty dochází opět ke sníţení výnosnosti a to na 453,92 % i vzhledem 

k tomu, ţe se průměrné náklady na 1 kWp nezmění. Tato varianta tedy nabízí nejniţší 

zhodnocení vloţeného kapitálu. 

Investice do tohoto solárního zdroje se vrátí nejpozději v průběhu devátého roku 

provozu, jak je patrné z grafu 5.  
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Graf 5: Doba návratnosti zdroje o výkonu 106 kWp 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.5. Vyhodnocení výběru výkonu solárního zdroje 

První varianta se vyznačuje nejvyšší rentabilitou investovaného kapitálu a zároveň 

nejkratší dobou návratnosti investice. Celkový přínos tohoto solárního zdroje po 

odečtení investičních nákladů je 9 037 878 Kč bez DPH. Tento zdroj by ovšem 

nepokrýval významné procento spotřeby elektrické energie podniku.  

Při zohlednění daně a niţšího bonusu se doba návratnosti druhé varianty prodlouţí  

o jeden rok oproti variantě první a její rentabilita se také značně sníţí, ale zdroj s tímto 

výkonem pokryje větší mnoţství spotřeby elektrické energie podniku a tím ušetří více 

nákladů. Vzhledem k této vyšší úspoře bude mít tento solární zdroj celkový přínos po 

odečtení investičních nákladů pro podnik na úrovni 20 511 485 Kč bez DPH. 

Z jednoduchého porovnání je patrné, ţe tento celkový přínos je více jak dvojnásobný 

proti první variantě a z tohoto důvodu bude pro společnost prospěšnější. 

Varianta třetí nabízí maximální vyuţití plochy střechy výrobní haly aţ na výkon 106 

kWp. Tato varianta spadá do kategorie s nejniţším zeleným bonusem, coţ se projevuje 

na rentabilitě této varianty, a ta je nejniţší ze všech tří variant. Doba návratnosti se 

protahuje o další rok, ale přesto tato varianta nabízí celkový přínos společnosti  

20 633 446 Kč bez DPH. Z uvedených údajů se tato varianta jeví jako nejméně 

výhodná.  
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4 Harmonogram implementace 

Celková doba trvání projektu na vybudování solárního zdroje je stanovena 

harmonogramem na obrázku 11 na 106 dní. Nejpodstatnější činností, která je 

v harmonogramu uvedena, je vyjádření provozovatele distribuční soustavy k rezervaci 

výkonu FVE investorem. Během rozhodování provozovatele distribuční soustavy budou 

probíhat jednání se stavebním úřadem a výběr dodavatele solárního zdroje. 

Po ukončení této fáze vypracuje dodavatel solárního zdroje projektovou dokumentaci 

investorovi a provozovateli distribuční soustavy, který ji musí schválit. Jakmile je 

projektová dokumentace schválena následuje samotná výstavba solárního zdroje. Po 

dostavění solárního zdroje je nutné podat ţádost o licenci u ERÚ.  

Závěrečnou fází projektu je jiţ jen připojení solárního zdroje do distribuční sítě a jeho 

následný komerční provoz. 

Obrázek 11 zobrazuje celý harmonogram projektu se všemi jednotlivými činnostmi  

a jejich dobou trvání. 
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Obrázek 11: Harmonogram na vybudování solárního zdroje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (MS Project) 
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5 Závěr 

Z podnikatelského záměru vyplývá, ţe je moţné realizovat všechny tři varianty na 

vybudování solárního zdroje pro výrobní podnik, při vyuţití technologie 

polykrystalických solárních panelů. 

Nejméně výhodnou variantou na vybudování solárního zdroje je, po vyhodnocení 

podnikatelského záměru, varianta o výkonu 106 kWp, který by vyuţil maximální 

plochu střechy výrobní haly. Hlavní podmínkou u této varianty bylo maximální vyuţití 

plochy střechy. Volba maximálního vyuţití plochy se jeví jako nejméně vhodnou, 

protoţe pro ni platí nejniţší zelený bonus a 26 % daň na zelený bonus. U této varianty je 

zásadním problémem, ţe plocha střechy neumoţňuje vybudování solárního zdroje  

o vyšším výkonu neţ 106 kWp. Tento výkon je příliš blízko k hranici pro vyšší zelený 

bonus, kterou je výkon 100 kWp a 6 kWp výkonu navíc není schopno nahradit rozdíl na 

výši bonusu. 

Pokud se majitel firmy bude chtít zaměřit čistě jen na nejvyšší rentabilitu projektu  

a jeho nejkratší dobu návratnosti, tak by byla jednoznačnou volbou první varianta, která 

počítá s vybudováním solárního zdroje o výkonu 30 kWp. Alternativa solárního zdroje 

o tomto výkonu byla zvaţována z důvodu maximalizace zeleného bonusu a také 

vlastník tohoto solárního zdroje není povinen odvádět 26 % daň ze zeleného bonusu. 

Tato varianta ovšem není schopna pokrýt významnou část denní spotřeby elektrické 

energie výrobní haly jako ostatní dvě varianty a její celkový přínos pro společnost je ze 

všech variant nejniţší. 

V případě zaměření se na maximální celkový přínos pro společnost je nejvýhodnější 

varianta druhá na vybudování solárního zdroje o výkonu 100 kWp, která disponuje 

pouze o jeden rok delší dobou návratnosti a niţší rentabilitou. Solární zdroj s touto 

výrobní kapacitou jiţ pokryje značnou část denní spotřeby elektrické energie výrobní 

haly. Hlavní rysem této varianty je maximální výkon solárního zdroje, který spadá do 

druhé kategorie zeleného bonusu. 

Jako nejvýhodnější varianta, kterou bych vlastníkovi společnosti doporučil je varianta 

druhá (solární zdroj o výkonu 100 kWp), která nemá nejkratší dobu návratnosti 

investice ani nejvyšší hodnotu rentability, ale oba tyto ukazatele jsou na velmi dobré 
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úrovni, rozhodujícím faktorem je celkový přínos pro firmu, který zahrnuje ušetřené 

celkové náklady na spotřebovanou elektrickou energii a celkový součet zelených 

bonusů. 

Tento projekt je stále ještě moţné realizovat v letošním roce vzhledem k harmonogramu 

implementace. Pokud by se realizace neuskutečnila do konce roku 2011, mohly by 

nastat další legislativní změny, které by mohly mít negativní vliv na realizaci projektu. 

Závěrem bych chtěl podotknout, ţe jsem se tímto podnikatelským záměrem začal 

zabývat v roce 2010, kdy byla v České republice platná jiná legislativa. Výkupní ceny 

elektrické energie i zelené bonusy byly podstatně vyšší, coţ znamenalo kratší dobu 

návratnosti a vyšší rentabilitu jednotlivých projektů. Ponechání této legislativy by 

v případě tohoto podnikatelského záměru vedlo k maximálnímu vyuţití plochy střechy  

a tím maximálního výkonu solárního zdroje.  
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