





















 


 






 
 







            
       




















 

            






















 
 

 





Anotace 

Předmětem bakalářské práce je podnikatelský záměr realizace fotovoltaické elektrárny na 

střechu jednoho ze skladovacích areálů ve vlastnictví firmy, zhodnocení návratnosti projektu 

realizovaného v roce 2009 oproti roku 2008 a změn, které mají na tento projekt vliv. Na 

základě toho zvážím, zda je investice do této oblasti stále výhodná. 

 
Annotation 

The subject of the thesis is a business plan for a photovoltaic power plant installation on the 

roof of one of the storage facilities owned by the company, the assessment of the return of the 

project realized in 2009 as compared to 2008, and the changes that have an impact on this 

project. On this basis, I will determine whether the investment in this area is still profitable.  
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Úvod 

 
Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila „Podnikatelský záměr rozvoje firmy: 

analýza návratnosti fotovoltaické elektrárny.“ 

 

Analyzovaná firma  vlastní několik skladovacích areálů převážně v Brně a tyto areály 

má z  95% dlouhodobě pronajaty. V minulém roce firma na jedné střeše skladovacího 

areálu zrealizovala fotovoltaickou elektrárnu (dále FVE) o výkonu 95,4 kWp. Původně 

firma zamýšlela zrealizovat i FVE o výkonu  149,4kWp. Tento záměr již ale nebylo 

možno technicky provést. 

 

Protože byla ale velikost zelených bonusů vyplácených za výrobu el.energie z 

obnovitelných zdrojů (dále OZE) v r. 2009 snížena, rozhodla jsem se analyzovat změny 

v návratnosti elektrárny v r.2009 oproti r.2008.  

 

Protože by případné další elektrárny na několika dalších nevyužitých střechách 

skladovacích areálů byly financovány z finančních zdrojů firmy, bude mým úkolem 

vypracovat podnikatelský záměr a na jeho základě přesvědčit management a vlastníky 

firmy, aby s dalšími investicemi do této oblasti souhlasili. 
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1       Charakteristika podniku 
 

V této části práce jsem se zaměřila na popis analyzované firmy. 

 

1.1      Historie firmy 

 

Společnost byla založena začátkem roku 2006. Původně byl předmětem činnosti firmy 

velkoobchod. Firma ale velkoobchod nikdy neprovozovala a už od svého vzniku se 

zabývala pouze pronájmem nebytových prostor. Firma vlastní několik nemovitostí 

v Brně, převážně se jedná o areály se skladovacími prostorami a také skladovací areály 

ve Zlíně a Tišnově. 

Většina základního kapitálu firmy byla vložena do společnosti akcionářem, formou 

nepeněžitého vkladu. V průběhu let 2007 a 2008 se vedení firmy rozhodlo pro další 

investice do nemovitostí, které byly financovány z dlouhodobých úvěrů v hodnotě 

182.000 tis. Kč. 

V prosinci roku 2008 firma zrealizovala FVE o výkonu 95,4kWp a využila tak rozsáhlé 

plochy  střechy jednoho ze svých skladovacích areálů. 

 

1.2     Předmět podnikání 

 

V současné době je předmětem podnikání společnosti dle výpisu z obchodního rejstříku 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

Firma dále vlastní licenci od Energetického regulačního úřadu na výrobu solární 

energie. 

 
1.3     Právní forma společnosti 

 

Analyzovaná společnost je akciová společnost. Statutárním orgánem firmy je 

představenstvo, které má 3 členy. Jménem společnosti jedná každý člen představenstva 

samostatně . 

Dozorčí rada má 3 členy. Základní kapitál firmy je 163.200 tis.Kč. 
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Akcie společnosti jsou na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. 

 

1.4    Obchodní situace firmy 

 

Firma se pohybuje na trhu s nemovitostmi. Pronajímá nebytové prostory. Jde převážně 

o skladovací prostory. Většina nájemníků tyto prostory využívá k provozování 

velkoobchodů. 

Protože developerské firmy neustále staví v Brně nové budovy pro pronájem převážně 

kancelářských prostor, konkurence v pronájmech se neustále zvyšuje. 

Protože ale firma vlastní budovy, které jsou situovány v zajímavých lokalitách Brna, 

mají její nájemníci zájem o dlouhodobý pronájem.       

 

Z tabulky č.1 můžeme vidět, že se tržby postupně zvyšují, i když má firma neustále 

pronajato 95% celkových ploch, které vlastní. To je zapříčiněno tím, že firma vynaložila 

v průběhu let 2007-2008 značné finanční prostředky do staveb nových skladovacích 

areálů s menšími kancelářskými budovami a v průběhu roku 2008 také starší objekt 

zakoupila v dražbě a financovala jej úvěry. 

Rychlé zvyšování tržeb koncem roku 2007 tedy značí kolaudaci většího areálu, jehož 

pronájem měla firma nasmlouvaný již delší dobu dopředu. Další zvyšování tržeb od 

června r. 2008 je opět způsobeno kolaudací stavby kancelářských prostor a jejich 

okamžitý pronájem. 

 

 
Tabulka 1. Tržby z prodeje tržeb firmy v tis. Kč od jejího vzniku po současnost zdroj:výkazy firmy 

 
Tržby v 
tis.Kč. 

leden únor březen duben květen červen červene
c srpen  září  říjen listopad prosine

c 

rok 
2006 / / 1486 1483 1485 1485 1513 1516 1511 1511 1511 1705 

rok 
2007 2129 2068 2071 2059 2095 2090 2125 2124 2788 2143 2223 3490 

rok 
2008 3234 3199 3628 3684 3778 3960 4275 4211 4358 4292 4267 4320 
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1.5     Ziskovost firmy, likvidita a stabilita 

                  

Rentabilita celkového kapitálu společnosti  ROA ( RETURN ON ASSETS )                                   

ROA = Zisk/Celková aktiva  

ROA pro rok 2006    ROA = 6287+1872+0 / 132221 = 0,0758 ≈ 7,58 % 

ROA pro rok 2007    ROA = 6345+1958+1163 / 281874 = 0,0335 ≈ 3,35% 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že v oblasti rentability celkového kapitálu si vedla 

společnost v r. 2007 hůře, rentabilita celkového kapitálu se snížila oproti roku 2006 o 

4,23% 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE ( RETURN ON EQUITY ) 

ROE = Zisk po zdanění/Vlastní kapitál 

ROE pro rok 2006    ROE = 6287/125487= 0,0501 ≈ 5,01% 

ROE pro rok 2007    ROE = 6345/124301= 0,0510 ≈ 5,10% 

Rentabilita vlastního kapitálu se v r. 2007 téměř nezměnila. 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu ROCE  ( RETURN ON CAPITAL 

EMPLOYED) 

ROCE = Zisk/Vlastní kapitál + dlouhodobé závazky 

ROCE pro rok 2006  ROCE = 6287+1872+0/125487+0 =0,065 ≈ 6,5% 

ROCE pro rok 2007  ROCE = 6345+1958+1163/124301= 0,0861 ≈ 8,61 % 

 

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu se v r. 2007 zvýšila o 2,11% 

Rentabilita tržeb ROS ( RETURN ON SALES ) 

ROS = Zisk po zdanění / tržby 

ROS pro rok 2006    ROS = 6287/15206+0 = 0,4134 ≈ 41,34% 

ROS pro rok 2007    ROS = 6345/27405+175 = 0,2300 ≈ 23% 

Rentabilita tržeb se oproti roku 2006 snížila o 18,34 %, přesto je pořád na vysoké 

úrovni, 1Kč tržeb v r. 2007 přispěla k navýšení zisku o 0,23 Kč. 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost = Cizí kapitál / Aktiva 
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Celková zadluženost firmy v r.2006    

Celk. zadluženost = 6734/132221 = 0,0509 ≈5,09% 

Celková zadluženost firmy v r.2007    

Celk. zadluženost = 157340/281874 = 0,5581≈55,81% 

Oproti roku 2006 se celková zadluženost firmy výrazně zvýšila, což bylo způsobeno 

investicí do staveb, které byly financovány z úvěru. 

 

Běžná likvidita ( CURRENT RATIO ) 

BL= oběžná aktiva  / krátkodobé závazky 

Běžná likvidita v r. 2006      BL = 14571/3084+0 = 4,72 

Běžná likvidita v r. 2007      BL = 20247/9893 = 2,046 

Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 2-3. Je to hodnota fin. zdravých podniků. 

Hodnoty menší než 1 jsou z hlediska fin. zdraví nepřijatelné. 

Z výsledků je patrné, že společnost patří mezi finančně zdravé podniky. 

 

Okamžitá likvidita ( CASH RATIO ) 

OL = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 

Okamžitá likvidita v r. 2006         OL = 6772/3084 = 2,1958 

Okamžitá likvidita v r. 2007         OL = 6398/9893 = 0,6467 

Doporučená hodnota ukazatele okamžité likvidity je 0,2-0,5 a vyšší hodnota se považuje 

za špatné hospodaření s kapitálem. Z výsledků je patrné, že hospodaření firmy 

s kapitálem se v r. 2007 zlepšilo, ale stále nedosahovalo doporučených hodnot. 

 

1.6     Organizační struktura firmy 
 

Obrázek 1. Organizační struktura firmy 

 

 

 

 

 

 

Ředitel firmy 

Asistentka Technik Účetní 
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Z obrázku č.1 organizační struktura firmy vidíme, že pro běžný chod firmy stačí pouze 

4 zaměstnanci. 

Ředitel firmy uzavírá za firmu nájemní smlouvy a smlouvy s firmami, které zajišťují 

různé opravy budov. Ředitel firmy je také odpovědný zástupce licencované činnosti, na 

základě které firma vyrábí solární energii. Asistentka firmy vyhotovuje smlouvy a 

zajišťuje veškerou korespondenci firmy, také komunikaci s nájemníky budov a vyřizuje 

případné reklamace nájemníků. 

Technik se stará o zajišťování oprav na budovách a kontroluje přes monitorovací systém 

chod elektrárny. 
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2      Analýza současného stavu 
 

Sluneční elektrárny jsou jedním z obnovitelných zdrojů energie, které v ČR v poslední 

době zažívají velký boom. Na rozdíl od větrných elektráren, o kterých se často mluví a 

proti kterým jsou pořádány protesty a petice, jsou fotovoltaické články stále na pokraji 

zájmu široké veřejnosti. Cena energie z těchto zdrojů je mnohonásobně vyšší než z už 

tak velmi drahých a kritizovaných větrných elektráren. 

FVE nenarušují krajinný ráz. Výhodou je, že si může každý člověk zrealizovat malou 

elektrárnu například na střeše svého rodinného domu o výkonu jednotek kW 

instalovaného výkonu. 

Nevýhodou FVE je závislost výroby na počasí, tedy na délce a intenzitě slunečního 

svitu. (14) 

 
2.1    Výroba solární energie z již zrealizované elektrárny. 

 

V polovině minulého roku firma zamýšlela další investice do výstavby kancelářské 

budovy k pronájmu. Kvůli počínající ekonomické krizi v závěru roku ale od tohoto 

plánu ustoupila a začala se zaměřovat na investici do fotovoltaických elektráren, které 

hodlala kvůli vzrůstajícím cenám elektrické energie umístit na nevyužité střechy svých 

areálů. 

 

Výhodou firmy je, že vlastní několik skladovacích areálů, na jejichž střechách je 

realizace elektráren možná. 

Původně firma vyhlásila výběrové řízení na realizaci elektráren na klíč o výkonech 

95,4kWp na střeše skladovacího areálu o rozloze cca. 3.200 m2 a 149 kWp na střeše 

skladovacího areálu o rozloze cca. 6.189 m2. 

 

Protože se již dopředu očekával pokles výkupních cen a zelených bonusů v 

r. 2009, rozhodla se firma pro realizaci pouze menší elektrárny, protože realizaci větší 

elektrárny již nebylo možno technicky provést. Dle zákona č.180/2005Sb.o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie § 6 odst.4 nesmí být výkupní ceny pro 

následující kalendářní rok nižší než 95% hodnoty výkupních cen  platných v roce, 
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v němž se o novém stanovení rozhoduje. Výkupní ceny pro rok 2009 opravdu klesly o 

5%.  

 

Tato investice by se měla firmě postupně vracet jednak formou zelených bonusů od 

státu za výrobu energie z obnovitelných zdrojů a také formou fakturace vyrobené a 

zároveň skutečně spotřebované elektrické energie nájemníkům pronajímaného objektu. 

Energie vyrobená, ale nespotřebovaná je vracena zpět do sítě a fakturována firmě E.ON 

Energie,a.s.. Zelené bonusy již firma v současné době získává za el. energii z již 

zrealizované elektrárny o výkonu 95,4 kWp také prostřednictvím této distribuční firmy. 

 

Na základě cenových nabídek na nezrealizovanou elektrárnu o výkonu 149 kWp na 

střeše skladovacího areálu o rozloze cca. 6.189 m2 z obou roků, budu investici do FVE 

v praktické části porovnávat a zjišťovat, zda je investice do této elektrárny, popřípadě 

dalších ještě pro firmu výhodná. 

 

Výhodnost investice je ale nutno také posoudit ne pouze podle velikosti zelených 

bonusů, ale také porovnáním skutečně vyrobené el. energie s předem  daným odhadem 

výroby při daném výkonu. 

 

Firmě se tedy podařilo zrealizovat v prosinci r. 2008 fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 

95,4 kWp. V tabulce č. 2 jsem porovnala skutečně vyrobenou energii s energií 

předpokládanou, uvedenou v nabídce. 
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Tabulka 2.  Elektřina vyrobená FVE o výkonu 94,5kW , upraveno podle nabídky firmy Solarhaus s.r.o. 

Měsíc 
Výroba za měsíc 
(kWh)  

Výroba za den  
(kWh) 

Skutečná výroba za 
měsíc (kWh)r.2009 

Porovnání skutečně 
vyrobené energie s 
nabídkouv % 

Leden                       3 013                       99,0                         1 953     64,80% 

Únor                       3 626                     152,1                         2 597     71,62% 

Březen                       7 675                     252,3                         5 384     70,14% 

Duben                       9 947                     327,0                       11 860     119,23% 

Květen                     11 941                     392,5                                 -                                -     

Červen                     11 325                     372,3                                 -                                -     

Červenec                     12 382                     407,1                                 -                                -     

Srpen                     11 183                     367,6                                 -                                -     

Září                       8 312                     273,2                                 -                                -     

Říjen                       6 827                     224,4                                 -                                -     

Listopad                       3 024                       99,4                                 -                                -     

Prosinec                       2 106                       69,3                                 -                                -     

Roční průměr                       7 697                     253,0                                 -                                -     

Celková roční 
výroba(kWh/rok)                     92 361                                  -                                -     

 

 

Z tabulky č.2 je zřejmé, že elektrárna v prvním čtvrtletí roku 2009 vyráběla zhruba ve 

výši 70 % předpokládaných hodnot. V lednu byla nižší hodnota vyrobené el. energie 

způsobena  především počátečními výpadky ve výrobě velkých částí elektrárny. Proto 

se firma rozhodla investovat také do monitorovacího systému Fronius Datalogger Web, 

který kontroluje fotovoltaické zařízení po síti. Případné výpadky ve výrobě lze zjistit 

přes internet. Cena tohoto zařízení pro jednu elektrárnu je dle nabídky dodavatelské 

firmy 20.000 Kč bez DPH. 

 

Vzhledem k tomu, že bylo v prvním čtvrtletí opravdu špatné počasí a minimum 

slunečních dnů, potom výroba ve výši 70% z předpokládané není zcela špatný výsledek. 

V dubnu bylo počasí zase extrémně teplé a slunečné. Elektrárna vyrobila o 22,05 % 

více, než byla předpokládaná výroba a téměř dosáhla nejvyššího možného výkonu, 

srovnatelného s předpokladem vyrobené energie v měsíci červenci. 
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2.2    Energie slunce – výroba elektřiny  

 

Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze slunečního záření. Na území 

ČR dopadne za rok asi milionkrát více sluneční energie, než je naše roční spotřeba 

elektřiny. 

Sluneční záření lze nejefektivněji přeměňovat na teplo, přeměna na elektřinu je dražší. 

Přímo ji lze získávat pomocí fotovoltaických panelů, nepřímo pomocí větrných a 

vodních elektráren nebo tepelných elektráren spalujících biomasu či bioplyn. 

Fotovoltaická zařízení představují jednoduchý a elegantní způsob, jak sluneční paprsky 

přeměnit na elektřinu. Pracují na principu fotovoltaického jevu : částice fotony dopadají 

na článek a svou energií z něho „vyráží“ elektrony. Polovodičová struktura článku pak 

uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud.  

Se stejnými základními stavebními prvky - solárními články je možné realizovat 

aplikace s nepatrným výkonem až po velké elektrárny s výkony v MW. Solární článek 

je polovodičový velkoplošný prvek s alespoň jedním PN přechodem. Na rozhraní 

materiálů P a N vzniká přechodová vrstva P-N,  v níž existuje elektrické pole vysoké 

intenzity. Toto pole pak uvádí do pohybu volné nosiče náboje vznikající absorbcí světla. 

Vzniklý elektrický proud odvádějí z článků elektrody.(12) 

 

Fotovoltaické  panely se rozdělují dle technologie výroby článků na monokrystalické, 

polykrystalické a amorfní. Podle výkonnosti se vyrábějí fotovoltaické panely o 

nominálních výkonech 10Wp až 300 Wp. (17) 

 

V ČR je průměrně 11460 hodin solárního svitu ročně. Ze sluneční mapy na obrázku č.2 

vidíme, že nejvýhodnějším místem pro zřízení sluneční elektrárny je Jižní Morava. 

Velký boom slunečních elektráren je ale již také na jihu Čech. Prudký růst ale 

v atraktivních lokalitách končí, protože přenosové sítě již začínají být přetížené a jejich 

kapacita přestává stačit. Množství elektrického proudu narůstá a distribuční společnosti 

začínají mít problémy s připojením nových zdrojů. (17,22,21) 
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Obrázek 2. Sluneční mapa ČR Zdroj(http://www.nano-solar.cz/slunecnimapa.htm) 
 

 

 
 

 

 

V roce 2008 byl instalovaný výkon slunečních elektráren v České republice 39,5MW, 

celkový počet vydaných licencí, kterých je přes1200, však byl na 55MW, což je 10x 

více než v r. 2007. (14) 
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Graf 1.  Instalované fotovoltaické systémy v ČR zdroj:  

Czech RE Agency- www.czrea.cz 

 

 
 

 

 

Důkazem, že je fotovoltaický systém pro investory výhodný, je nárůst instalací v roce 

2007. První rok garantované výkupní ceny znamenal 615% nárůst instalací 

fotovoltaických systémů oproti minulým rokům. V roce 2007 ale byla cena garantována 

pouze po dobu 15-ti let.Další ohromný nárůst v roce 2008 byl způsoben zvýšením 

garancí doby výkupu na 20 let. (11) 

 

Vyšší cena, za kterou musí společnosti nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů 

energie, je rozpočítána mezi všechny odběratele elektrické energie v ČR rovným dílem. 

Při vyúčtování elektrické energie najde každý odběratel  na svém účtu položku: 

příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Výše tohoto 

příspěvku byla v roce 2008  40,75 Kč/MWh a v roce 2009 je 52,18 Kč/MWh, což je 

meziroční nárůst téměř 30%. (14) 

 

2.3      Podmínky pro výrobu solární energie v ČR 

 

Sluneční elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie. Provoz sluneční elektrárny je 

podnikáním podle zvláštního předpisu, podle Energetického zákona, č. 91/2005 Sb. a na 
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tuto činnost je nutné získat licenci ERÚ. Licence je obdobou živnostenského listu a 

opravňuje k podnikání v daném oboru. Další nutnou podmínkou provozu sluneční 

elektrárny jsou obchodní smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ, E.ON), 

na základě kterých pak provozovatel elektrárny fakturuje vyrobenou elektrickou energii. 

Dodávky energie do distribuční sítě pak mohou probíhat ve dvou základních režimech. 

V režimu výkupní ceny, tj. v případě, že provozovatel dodává veškerou vyrobenou 

energii do distribuční sítě nebo v režimu zelených bonusů, tj. v případě, že provozovatel 

vyrobenou energii spotřebovává a do distribuční sítě dodává pouze přebytky. Za 

spotřebovanou energii dostane provozovatel zaplacený zelený bonus, za dodané 

přebytky výkupní cenu. 

 Zelený bonus  je příplatek k tržní ceně elektřiny, který může získat výrobce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů elektřiny. Systém zelených bonusů je uveden v zákoně  

č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů. V případě, že si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí režim 

podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě zelených bonusů a prodá 

vlastní elektřinu za tržní cenu jakémukoliv konečnému zákazníkovi či obchodníkovi 

s elektřinou, má právo inkasovat od provozovatele regionální distribuční soustavy na 

základě předloženého výkazu zelené bonusy. Výše zeleného bonusu v Kč/MWh je pro 

každý druh obnovitelného zdroje každoročně upravována a zveřejněna v cenovém 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. (10) 

 
Tabulka 3. Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření 

 Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2008 ze dne 18.listopadu 2008 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny elektřiny dodané do 
dítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh 

Výroba elektřiny využitím slunečního 
záření po 1.lednu 2009 s 
instalovaným výkonem do 30kW 
včetně  12890 11910 
Výroba elektřiny využitím slunečního 
záření po 1.lednu 2009 s 
instalovaným výkonem nad 30kW  12790 11810 
Výroba elektřiny využitím slunečního 
záření pro zdroj uvedený do provozu 
od 1.ledna 2008 do 31.prosince 2008 13730 12750 
Výroba elektřiny využitím slunečního 
záření pro zdroj uvedený do provozu 
od 1.ledna 2006 do 31.prosince 2007 14080 13100 
Výroba elektřiny využitím slunečního 
záření pro zdroj uvedený do provozu 
před 1.lednem 2006 6710 5730 
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Výkupní ceny a zelené bonusy jsou podle vyhlášky č. 150/2007 Sb. uplatněny po dobu 

životnosti výroben elektřiny, přičemž předpokládané doby životnosti pro jednotlivé 

kategorie obnovitelných zdrojů jsou uvedeny v příloze č.3 vyhlášky č. 475/2005 Sb. 

v platném znění. (10) 

 
Tabulka 4.  Garance výkupních cen v rocích zdroj www.eru.cz 

Typ obnovitelného zdroje Garance výkupních cen (roky) 

Malá vodní elektrárna 30 

Biomasa 20 

Bioplyn 20 

Skládkový, kalový, důlní plyn 15 

Větrná elektrárna 20 

Geotermální elektrárna 20 

Fotovoltaická elektrárna 20 

 

 

Každého současného i budoucího výrobce el. energie z obnovitelných zdrojů se 

především týkají tyto právní předpisy: 

- zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), 

- zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, 

- vyhláška  ERÚ č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou. Přílohou této 

vyhlášky je výkaz, který zasílá každý měsíc výrobce energie o výrobě elektřiny. 

cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008, ve kterém jsou stanoveny výkupní ceny a zelené 

bonusy, které jsou vypláceny výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů za vyrobenou 

elektřinu. (10) 
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2.4       Postup při zřizování fotovoltaické elektrárny: 

 

1) Podle objemu peněz , které bychom chtěli do FVE  investovat, odhadneme 

velikost elektrárny. Orientačně se cena pohybuje při stavbě na klíč od 98.000 -

110.000 Kč/kWp instalovaného výkonu, záleží na velikosti FVE, u menších 

elektráren je cena ještě vyšší. 

2)  Pokud instalujeme panely na šikmou střechu, musíme počítat s plochou zhruba 

8m2/kWp.  Pokud použijeme pevné panely na stojanech, (což je náš případ) je 

zábor plochy 2x-3x větší kvůli rozestupům mezi řadami panelů. 

3) Musíme zjistit na stavebním úřadě, jestli v místě realizace záměru nebrání 

stavbě elektrárny územní plán, ochranná pásma nebo jiné okolnosti. 

4) Podáme žádost o předběžný souhlas s připojením k síti. 

5) Musíme získat vyjádření statika k velikosti  možné zátěže panelů na budově 

6) S  místním distributorem el. energie jednáme o technických podmínkách 

připojení k síti  musíme znát technické parametry (celkový instalovaný výkon, 

v závislosti na povoleném zatížení budovy). 

7) Vypracování projektové dokumentace. 

8) Podáme žádost na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí a následně 

stavebního povolení. Elektrárnu můžeme postavit jen v území, kde je to 

v souladu s územním plánem. 

9) Zažádeme ERÚ o udělení licence. Musíme stanovit odpovědného zástupce. 

Pak můžeme připojit  instalovaného zařízení k síti. (20) 
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3       Teoretická východiska 

 
V teoretické části jsem se zaměřila na literaturu zabývající se sestavením 

podnikatelského záměru a dále na podmínky nutné pro výrobu elektrické energie 

z OZE. 

 
3.1      Náplň podnikatelského záměru 

 

Dle Vebera a kol., v knize Podnikání malé a střední firmy je úspěch v podnikání  spojen 

s vhodným podnikatelským záměrem a jeho prosazením do praxe. (6, str.60) 

Výsledky technicko - ekonomických studií projektů, investiční program firmy a její 

finanční plán nám poskytují základní informace pro to, abychom mohli zpracovat 

podnikatelský záměr  projektu nebo skupiny projektů, které se chystá firma uskutečnit. 

Jako synonymum podnikatelského záměru je často užíván termín podnikatelský plán 

(business plan). Fotr a kol. v knize Podnikatelský záměr a investiční rozhodování uvádí, 

že podnikatelský plán je celofiremní dokument, který charakterizuje všechny oblasti 

firmy a jejich žádoucí vývoj. Podnikatelský plán, který budeme zpracovávat 

v souvislosti s realizací investičního projektu nebo souboru projektů  je označujeme 

jako podnikatelský záměr.( 2, str.305) 

 

3.2 Účel podnikatelských plánů 

 

„Rozhodnutí pro podnikání musí být podpořené podnikatelským záměrem, tzn., že 

podnikatel musí mít určitou ideu, představu v jaké oblasti podnikat.“ (6, str.54) 

 

„Podnikatelský plán si můžeme představit jako silniční mapu a plánovací proces je 

čtením v mapě: rozhodnutí kde jsme, zvolení města, kam chceme jít a následně můžeme 

začít plánovat cestu do zvoleného města, tedy i prostředky, kterými se do města 

dostaneme.“ 

(3, str.9) 
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Pokud firmě chybí finanční prostředky na to, aby mohla záměr realizovat, pak pomocí 

záměru se firma snaží přesvědčit poskytovatele kapitálu, že by měl být projekt 

realizován a zdůraznit jeho výhodnost. (2, str.305) 

 

3.3      Struktura podnikatelského plánu 

 

Fotr a kol., v knize Podnikatelský záměr a investiční rozhodování uvádí, že 

podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto základní části: 

- realizační resumé, 

- charakteristiku firmy a jejích cílů, 

- organizaci řízení a manažerský tým, 

- přehled základních výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie, 

- shrnutí a závěry, 

- přílohy. 

(2, str.305) 

 
3.3.1      Realizační resumé 

 

Realizační resumé by mělo především obsahovat dle Fotra a kol. tyto části: 

- název a adresa firmy, 

- charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní projektu, 

- popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit a distribučních cest, kterých využije 

k dosažení těchto trhů,  

- strategické zaměření firmy na období příštích  3 – 5 let, včetně jejích 

dlouhodobých cílů a způsobů dosažení těchto cílů,  

- zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků firmy ve 

vztahu k danému projektu, 

- finanční aspekty, které zahrnují odhady zisku v následujících pěti letech, 

velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos pro 

poskytovatele kapitálu. (2, str.305) 
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3.3.2      Charakteristika firmy a jejích cílů 

 

V této části podnikatelského záměru budeme popisovat důležité části historie firmy již 

od jejího založení a  dále její vývoj po současnost a způsob, jakým je financována. 

Dále budeme charakterizovat produkty nebo služby, které jsou náplní projektu. 

Také si musíme stanovit cíle, ke kterým má vést realizace projektu. 

(2, str.306) 

 
3.3.3       Organizace řízení  a manažerský tým 

 

Hlavní náplní této části jsou organizační schémata, ze kterých jsou jasně čitelné  

pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků. 

Dále jsou v této části charakterizováni vedoucí pracovníci a také jejich platová úroveň. 

 (2, str. 306) 

 
3.3.4    Přehled základních výsledků a závěrů technicko - ekonomické studie 

projektu 

 

Studie musí obsahovat zdroje údajů, například z nabídkových řízení nebo odhady 

celkových nákladů. K těmto odhadům můžeme využít náklady na projekty, které již 

firma zrealizovala .( 2, str.26) 

 

Dle Fotra a kol., by v této části podnikatelského záměru měly být shrnuty základní 

výsledky a závěry technicko- ekonomické studie, které se týkají : 

-          výrobního programu nebo poskytovaných služeb  

-          analýzy trhu a marketingové strategie 

-          popisu technologie a velikosti výrobní jednotky 

-          materiálových vstupů a energie 

-          umístění výrobní jednotky 

-          lidských zdrojů 

-          organizace a řízení 

-          finanční analýzy  a hodnocení 
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-          analýzy rizik 

-          plánu realizace  

(2, str. 33, 307) 

 
3.3.4.1         Analýza trhu a marketingová strategie 

 

Cílem uskutečnění projektu je uspokojení poptávky a nebo využití zdrojů firmy kterými 

disponuje a zatím zůstávají nevyužity. 

Tím, že trh analyzujeme, získáváme přehled o podnikatelském okolí a na základě toho 

si můžeme vytýčit cíle, kterých chceme dosáhnout. 

(2, str.34) 

 

3.3.4.1.1      Marketingový výzkum – analýza trhu a poptávky 

 

Marketingový výzkum provádíme, abychom  získali informace o trhu a jeho okolí,  

jako jsou informace o poptávce a konkurenci, potřebách a chování zákazníků, 

konkurenčních produktech a marketingových nástrojích. 

K tomu, abychom potřebná data získali, používáme dostupné statistiky a zprávy, které 

obsahují kvantifikované údaje nebo použijeme např. pozorování, interview.Výsledkem 

jsou pak informace, které mají nekvantitativní charakter. 

 

Pro to, abychom mohli získat a vyhodnotit marketingové informace, musíme v rámci 

zpracování této části technicko-ekonomické studie projektu stanovit: 

- cílový trh projektu, včetně popisu a analýzy jeho struktury. Musíme definovat 

trh, tj.skupiny zákazníků, regiony. Charakterizovat produkty (šíře sortimentu, 

kvalita, design), cenové úrovně (včetně rabatů a podmínek placení), podpory 

prodeje (reklama, public relations) a distribučních kanálů,  

- analyzovat zákazníky  – různé trhy mají různé charakteristiky z hlediska chování 

zákazníků,   

- analyzovat tržní konkurenci – popis současné konkurence, potencionální 

budoucí konkurenti a substituční výrobky či služby, kteří budou ovlivňovat náš 

podíl na trhu. 
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- analyzovat distribuční kanály, které spojují výrobce s konečnými spotřebiteli 

- analyzovat obor, do kterého projekt patří a také posuzovat životní cyklus tohoto 

oboru a určit, ve které fázi životního cyklu se tento obor nachází) 

- stanovit, jak se bude vyvíjet poptávka 

 

Tento souhrn výsledků marketingového výzkumu nám slouží k popisu tržní 

příležitosti a tržního rizika projektu. (2, str.35) 

 

3.3.4.1.2     Nástin strategie projektu (firmy) 

 

„Plánování je stanovení hlavních cílů, formulování, zhodnocení a výběr vhodných 

přístupů, strategií a taktik i dalších činností, které umožňují dosažení plánovaných cílů.“ 

(4, str.111) 

 

Strategie projektu firmy zahrnuje také SWOT analýzu. Ta zkoumá vzájemné vazby 

silných stránek (S-strengths) a slabých stránek (W- weaknesses) a ty jsou výsledkem 

interní analýzy a příležitostí (O-opportunities) a hrozeb (T-threats), které vychází z 

externí analýzy.(3, str. 48) 

 

3.3.4.1.3      Marketingový mix 

 

Veber a kol., v knize Podnikání malé a střední firmy uvádí, že marketingový mix je 

charakterizován souborem nástrojů, jejichž prostřednictvím může marketing ovlivňovat 

tržby. 

Základní prvky marketingového mixu se označují jako 4P: 

- product     -  výrobek, služba,  

- price          - cena, ocenění výrobku, 

- place         - místo, ve smyslu umístění, 

- promotion -  propagace, zahrnující reklamu, podporu prodeje. (6, str.128) 

Projekt bude úspěšný pouze pokud jeho výrobky (služby) najdou uplatnění na trhu. 

Proto je nutné specifikovat v rámci zpracování technicko- ekonomické studie výrobní 
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sortiment projektu a zvažovat, jestli se máme zaměřit na jeden produkt nebo vyrábět 

více odlišných produktů. (2, str. 39) 

Pokud budeme stanovovat prodejní cenu, musíme zohlednit výši nákladů na jednotku 

produkce, cenovou politiku hlavních konkurentů, poskytované slevy a také platební 

podmínky.  

Pokud vstupujeme na trh s novým výrobkem nebo chceme udržet pozici  výrobku na 

trhu v dlouhodobě, musíme se zaměřit na podporu prodeje, jako je reklama a propagace 

nebo orientace na značkové zboží. 

Hlavními distribučními kanály jsou velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 

zákazníkům. 

 (2, str.40) 

 
3.3.4.2        Popis technologie a velikost výrobní jednotky 

 

Dle Fotra a kol. budeme postupovat tak, že budeme zvažovat a hodnotit různé varianty 

velikosti výrobní jednotky vzhledem k nejistotě prodejů i možnosti budoucího rozšíření 

výrobní jednotky. 

 

Volba menší výrobní jednotky, která je založená na spíše pesimistických prognózách 

prodejů snižuje na jedné straně nebezpečí nevyužití této jednotky v případě nižších 

prodejů, pokud je ale poptávka vyšší, pak pracuje s vyššími jednotkovými náklady a je 

méně konkurenceschopná. 

 

Pokud zvolíme tuto variantu, která je sice méně riziková, nemůžeme počítat s příznivým  

ekonomický efektem z hlediska zisku rentability vloženého kapitálu. 

Pokud zvolíme velkou výrobní jednotku, pak v tomto případě dojde  ke značným 

ekonomickým efektům v případě příznivého vývoje poptávky, která umožní vysoké 

využití výrobní kapacity, současně je ale velká výrobní jednotka velmi riziková, protože 

pokud dojde j poklesu poptávky, bude výrobní kapacita jen částečně využita a to může 

vést ke snížení zisku nebo ke ztrátě. 

Proto můžeme zvolit kompromis mezi dosaženými ekonomickými efekty a mírou rizika 

a můžeme zvolit jednotku střední velikosti, takže v případě příznivého vývoje poptávky 
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nedojde k většímu nevyužití této kapacity, současně však nižší poptávka nepovede ke 

ztrátovému provozu. Z hlediska rizika může být výhodná strategie založená na etapové 

výstavbě. V první etapě vybudujeme jednotku menší velikosti a budeme počítat 

s budoucím rozšířením, které bude v závislosti na vývoji poptávky. 

( 2, str. 44-45) 

 
3.3.4.3       Materiálové vstupy a energie 

 

Pokud předběžně zvolíme výrobní program, technologický proces a velikost výrobní 

kapacity, pak můžeme stanovit potřebné vstupy, jako jsou základní suroviny a 

materiály, polotovary a komponenty, pomocné materiály, náhradní díly a energie. 

 

Největší část výrobních nákladů tvoří většinou základní materiály a suroviny. 

Abychom zajistili výrobní program, posuzujeme také dostupnost materiálu, substituci 

materiálu v případě nedostupnosti, možné změny ceny a jejich vliv na velikost 

výrobních nákladů. 

V technicko-ekonomické studii ale nesmíme zapomenout na náklady na různé druhy 

polotovarů, montážních dílů a komponent, pomocné materiály, jako jsou barvy, čistící 

prostředky a také náklady na elektřinu, palivo, vodu. Tyto náklady rozdělujeme na 

přímé náklady, které jsou přímo úměrné objemu produkce a nepřímé (fixní), které 

nejsou závislé na objemu produkce. 

(2, str.46-47) 

 

3.3.4.4      Lidské zdroje 

 

Technicko-ekonomická studie projektu také specifikuje počty zaměstnanců, kvalitativní 

požadavky na zaměstnance, jako je jejich kvalifikace, dovednosti a zkušenosti a určit 

výši osobních nákladů, včetně nákladů na výcvikové programy, které jsou podstatné pro 

ekonomické posouzení projektu. 

(2, str.56) 
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3.3.4.5      Organizace a řízení 

 
Pokud se jedná o rozsáhlejší projekt, musíme vyřešit v ekonomické studii i organizační 

uspořádání jednotky, která vznikne realizací projektu. 

Podstatnou složku nákladů tvoří režijní náklady a ovlivní do značné míry výši 

dosahovaného zisku a také rentabilitu projektu. (2, str.57) 

 

3.3.4.6      Finanční analýza  

 

Fotr a kol. uvádí, že ústřední postavení v technicko-ekonomické studii projektu zaujímá 

finanční analýza, protože poskytuje základní informace pro rozhodování o přijetí nebo 

zamítnutí projektu  a dále informace potřebné k posuzování výhodnosti více variant 

projektu a rozhodování o výběru varianty, která by se měla realizovat. 

Hodnocení a výběr projektů vede ke dvěma závažným rozhodnutím. Prvním z nich je 

rozhodnutí investiční,které charakterizuje určitý výrobní program a také velikost 

výrobní jednotky. je to tedy rozhodnutí, do jakých aktiv bude firma investovat. 

Jestliže se firma rozhodne určitý projekt realizovat, pak musí rozhodnout také o 

velikosti finančních zdrojů, které budou pro realizaci projektu potřebné. (2, str.63) 

 

„Peněžní tok projektu pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti tvoří veškeré příjmy 

a výdaje, které projekt generuje, resp. vyvolává během svého života, tj. v průběhu 

výstavby, v období jeho provozu a při likvidaci a to za předpokladu plného vlastního 

financování.“(2, str.87) 

 

V období výstavby existují dle Fotra a kol. pouze výdaje a to výdaje pouze investičního 

charakteru, které jsou dlouhodobě vázané v projektu.  

Období provozu je spojeno jak s příjmy, tak výdaji. Příjmy tvoří především příjmy 

z tržeb za prodej produkce, případně služeb, na které je projekt orientován. 

Výdaji, které budeme v období provozu vynakládat, jsou jednak investičního 

charakteru, jsou to výdaje na dokončení stavby po uvedení projektu do provozu a dále 

výdaje na rozšíření velikosti výrobní kapacity, pokud se poptávka vyvíjí příznivě. Mezi 

provozní výdaje patří především výdaje na nákup surovin, materiálů a energií. 
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Likvidace projektu po skončení doby jeho života může být spojena jak s příjmy, tak 

s výdaji. V některých případech budou převažovat příjmy, jindy budou převažovat 

výdaje a to v závislosti na konkrétní situaci.(2, str.88) 

 

 
3.3.4.6.1      Investiční náklady projektu ( investiční peněžní tok ) 

 

Investiční náklady (výdaje) zahrnují všechny náklady kapitálového charakteru, které 

musíme vynaložit na vybudování výrobní jednotky nebo jednotky, která poskytuje 

služby, které budou nutné pro provoz. 

Tyto prostředky jsou tedy dlouhodobě vázány v projektu. Jsou  to náklady na pořízení 

dlouhodobého majetku (náklady na nákup pozemků, výstavbu budov) čistý pracovní 

kapitál a ostatní výdaje kapitálového charakteru ( vypracování studií, náklady na 

montáž strojů).  

Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek tvoří především zřizovací výdaje, to jsou 

výdaje spojené se založením nové firmy, které vynaložíme v období od záměru zřízení 

až do termínu zápisu do obchodního rejstříku. 

Realizace projektu ale vyžaduje také finanční prostředky na nákup zásob, bez kterých 

by projekt nemohl fungovat.  

Nároky na financování oběžných aktiv ale snižují krátkodobé závazky firmy ( dluhy u 

dodavatelů surovin, materiálů, energií a služeb, závazky vůči státu). Rozdíl oběžných 

aktiv a těchto krátkodobých závazků pak tvoří čistý pracovní kapitál, který je kryt 

dlouhodobým majetkem. 

Další výdaje, které nejsou investičními náklady, ale chápeme je jako součást širšího 

pojetí investičních nákladů a jsou to např. výdaje na výzkumné a vývojové programy 

související s investičním projektem, výdaje na rekvalifikaci pracovníků pro daný 

investiční projekt. 

Odhady investičních nákladů a především v rámci zpracování technicko-ekonomické 

studie projektu můžeme stanovit v relativně krátkém čase s přijatelnou přesností pomocí 

dvou informačních zdrojů a to jednak vlastních historických databází cen v minulosti 

pořizovaných zařízení a vlastních rozpočtů, jednak zdrojů opírajících se o indexaci 
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nákladů projektů realizovaných v minulosti, respektive o známé investiční náklady 

odborných projektů s korekcí na odlišnou výrobní kapacitu a místní podmínky. 

(2, str.88-92) 

 

3.3.4.6.2       Příjmy a výdaje v období provozu ( provozní peněžní tok) 

 

„Peněžní tok v průběhu provozu projektu, tj. jeho příjmy a výdaje neinvestičního 

charakteru  je možné stanovit buď přímou nebo nepřímou metodou. 

Přímá metoda vychází z toho, že stanovíme veškeré příjmy i výdaje projektu 

v jednotlivých letech provozu. Protože rozhodující složku příjmů tvoří příjmy z tržeb, 

museli bychom stanovit především tyto příjmy v každém roce provozu. Příjmy z tržeb 

se však mohou odlišovat od objemu prodejů v hodnotovém vyjádření, tj. od výnosů 

z tržeb, pokud dochází ke změně pohledávek.  

Stejně tak je třeba rozlišovat výnosy a příjmy, je třeba rozlišovat náklady a výdaje 

v období provozu projektu. Přímá metoda stanovení peněžních toků vychází opět ze 

stanovení výdajů v jednotlivých letech provozu.V mnoha případech se výdaje rovnají 

nákladům.“ (2,str.94-96) 

 

 Fotr a kol. uvádí, jestliže jsme např. v určitém roce vyplatili mzdy v určité výši, pak 

tato částka představuje jak náklad, tak i výdaj v hotovosti. Naopak významnou 

nákladovou položkou, která není výdajem jsou odpisy. U některých položek existují 

zpravidla určité větší či menší rozdíly mezi náklady a výdaji. Některá nákladová 

položka, např. nájemné může být hrazena buď v předstihu(v předchozím roce) nebo 

opožděně (v následujícím roce). Příslušný náklad v daném roce se projeví jako výdaj 

v hotovosti buď v předchozím  nebo v následujícím roce. 

Nepřímá metoda stanovení provozního peněžního toku je založena na tom, že neurčuje 

příjmy a výdaje projektu v jeho období provozu, ale určujeme jeho výnosy a náklady, tj. 

stanovíme tzv. plánový( forma) výkaz zisků a ztrát projektu. Korekce výnosů na příjmy 

a nákladů na výdaje nám pak zajišťuje jednak čistý pracovní kapitál, jednak eliminace 

těch nákladů, které nepředstavují výdaje.(2,str.94-96) 
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3.3.4.7      Analýza rizik 

 

Riziko může být spojeno s nadějí, že dosáhneme velmi dobrých hospodářských 

výsledků, na druhé straně ale doprovází nebezpečí podnikatelského  neúspěchu, který 

vede ke ztrátám, které ale mohou také narušit stabilitu firmy do té míry, že mohou vést 

až k jejímu úpadku.(2, str. 135) 

 

„Při rozhodování za rizika a nejistoty, a to zvláště ve fázi hodnocení variant a výběru 

varianty určené k realizaci, hraje významnou roli postoj rozhodovatele k riziku. 

 Rozhodovatel (manažer, podnikatel) může mít buď averzi k riziku, sklon  k riziku, 

nebo neutrální postoj k riziku. 

Rozhodovatel s averzí k riziku se snaží vyhnout volbě značně rizikových variant a 

vyhledává málo rizikové varianty, které s vysokou pravděpodobností vedou k dosažení 

výsledků, které jsou pro něj přijatelné. 

Rozhodovatel se sklonem k riziku naopak vyhledává značně rizikové varianty (které 

mají naději na dosažení zvláště dobrých výsledků, ale jsou spojeny i s vyšším 

nebezpečím špatných výsledků, resp. ztrát) a preferuje je před variantami málo 

rizikovými. 

U rozhodovalele s neutrálním postojem k riziku jsjou averze a sklon k riziku ve 

vzájemné rovnováze.“(1, str. 65) 

 

3.3.4.8       Plán realizace 

 

Plán realizace projektu by měl, jak uvádí Fotr a kol. především stanovit: 

- jednotlivé úkoly, které je třeba zabezpečit, jako je výzkum, vývoj produktu, 

získání pozemků a instalace výrobních zařízení, objednání surovin a materiálů, 

zahájení výroby, přijetí prvních objednávek, uskutečnění prodeje, příjem prvních 

plateb. 

- termíny, ve kterých je třeba dokončit nebo zahájit tyto aktivity 

- osoby, které budou odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit 

- finanční prostředky, které bude realizace jednotlivých aktivit vyžadovat 

- výsledky, ke kterým měly vést jednotlivé aktivity 
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- vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit 

- aktivity, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické a kterým je proto 

třeba věnovat zvýšenou pozornost 

 

3.3.5    Shrnutí a závěry 

 

„Tato závěrečná část podnikatelského záměru by měla obsahovat jednak shrnutí 

základních aspektů, rozvedených v jednotlivých oddílech tohoto záměru, jednak časový 

plán realizace projektu. 

      Ve shrnutí by se měla pozornost zaměřit především na : 

- celkové strategické zaměření projektu s uvedením koordinace všech jeho 

aspektů tak, aby byly splněny dlouhodobé cíle firmy, 

- zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na přínos 

manažerského týmu k tomuto úspěchu, 

- uvedení jedinečných rysů firmy, 

- stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu, 

- procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejích zakladatelů. 

      

Z časového záměru realizace projektu by měl poskytovatel kapitálu získat především 

informace o výstavbě, době zahájení podnikatelské činnosti a o termínech, kdy bude 

třeba vynaložit finanční prostředky.“ (2, str.308) 

 
3.3.6     Přílohy 

 

„V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. výpisy z obchodního 

rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, 

výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, 

výkazy zisků a ztrát, rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, 

propočty kritických bodů, reference významných osobností aj.“ (2, str. 308, 309) 

 
 

 



 38 

3.4    Obnovitelné zdroje 

 

Zákon č. 180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů charakterizuje 

obnovitelné zdroje takto: „Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní 

přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální 

energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.“ Předmět úpravy 

zákona:„Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního 

prostředí : 

a) podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, 

b) zajistit trvalé zvyšování  podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních 

energetických zdrojů, 

c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti 

d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 

% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po r. 

2010.“ 

 

3.5      Podmínky pro získání licence na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů 

 

Aby se mohla FO nebo PO stát výrobcem el. energie z obnovitelných zdrojů, musí 

získat od Energetického regulačního úřadu licenci na výrobu elektrické energie. 

„Vlastní právní úprava žádostí o licenci a rozhodování o nich je obsažena v zákoně  

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

odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

v ustanoveních §3 až 10 a v § 96 a ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 

426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 

odvětvích, ve znění novely č. 363/2007 Sb.“(10) 
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3.5.1   Společné zásady a pravidla pro udělení licence 

 

Dle metodického návodu ERÚ k podávání žádostí o udělení , změny nebo zrušení 

licencí podle zákona č.458/2000 Sb., ponejvíce žadatelů o licenci z kategorie 

právnických osob, pochází od právnických osob, založených podle obchodního 

zákoníku, tj. jde o akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní 

společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstva. Tyto subjekty předkládají aktuální 

výpis z obchodního rejstříku. Z výpisu z obchodního rejstříku pak vyplývá zejména 

obchodní firma, IČ, sídlo  a údaje o statutárních orgánech nebo jeho členech, jako údaje 

o statutárních orgánech nebo jeho členech, jako údaje významné pro řízení o udělení 

licence. 

 

1.    Všeobecným předpokladem pro udělení licence je dosažení věku 21let a plná 

způsobilost k právním úkonům. Tyto předpoklady se týkají žadatelů o licence fyzických 

osob, osob ustanovených do funkce odpovědného zástupce a všech statutárních orgánů 

nebo členů statutárního orgánu žadatelů o licence – právnických osob. 

 

2.     Bezúhonnost žadatele o licenci  

Požadavek na bezúhonnost je vztažen na: 

- fyzickou osobu – žadatele o licenci, 

- statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu žadatele o licenci – 

právnické osoby, 

- odpovědného zástupce žadatele o licenci 

 

3.     Odborná způsobilost 

Podnikatelé v energetických odvětvích musejí splňovat též předpoklad odborné 

způsobilosti. Žadatel o licenci – právnická osoba musí vždy ustanovit odpovědného 

zástupce.  

Odborná způsobilost může být splněna tímto vzděláním a praxí: 

- úplným středním odborným vzděláním s maturitou a nejméně šestiletou praxí 

v oboru, 
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- ukončeným vysokoškolským vzděláním technického směru a nejméně tříletou 

praxí v oboru, 

- u výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně a 

samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné 

energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně vyučení v oboru a nejméně 

tříletou praxi v oboru, 

- u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výroby 20 

kWe se odborná způsobilost neprokazuje. 

 

4.      Odpovědný zástupce 

Odpovědný zástupce je energetickým zákonem považován za osobu, která odpovídá za 

výkon licencované činnosti nejen např. z technických hledisek, ale i jinak v rozsahu 

povinností držitele licence podle § 11 energetického zákona.  

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné předpoklady viz bod 1-3.  

Odpovědná osoba nesmí fungovat jako odpovědný zástupce pro více než jednoho 

držitele licence a aby odpovědný zástupce nebyl členem dozorčí rady nebo jiného 

kontrolního orgánu držitele licence. 

 

Ukončí-li odpovědný zástupce svou činnost nebo přestane-li odpovědný zástupce 

splňovat podmínky pro výkon této funkce, je držitel licence povinen navrhnout  nového 

odpovědného zástupce do 15-ti dnů. Do doby schválení nového odpovědného zástupce 

odpovídá za výkon licencované činnosti držitel  licence. 

Licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou udělovány s platností nejdéle na 

dobu 25 let, nejdéle však na dobu, na kterou je doloženo vlastnictví nebo užívací právo 

k energetickému zařízení pro výkon licencované činnosti.(10) 

 

3.5.2     Majetkoprávní, technické a finanční předpoklady pro udělení licence 

 

Dle metodického návodu ERÚ k podávání žádostí o udělení , změny nebo zrušení 

licencí podle zákona č.458/2000 Sb., každý žadatel o udělení licence musí splňovat 

majetkoprávní, technické a finanční předpoklady pro udělení licence.(10) 
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3.5.2.1  Majetkový vztah k zařízení, které bude využíváno pro výkon 

licencované činnosti 

 

Majetkový vztah musí být dle metodického návodu ERÚ k podávání žádostí o udělení , 

změny nebo zrušení licencí podle zákona č.458/2000 Sb., doložen na úrovni vlastnictví 

nebo užívacího práva. Těmto právním vztahům odpovídá také leasing, který představuje 

obvyklou právní formu pořizování zejména technických prostředků a technologických 

celků, uplatňovaných v energetických odvětvích. 

U nemovitého majetku, o němž je vedena v katastru nemovitostí, je základním 

dokladem o vlastnictví výpis z katastru nemovitostí. U staveb, které stojí na cizím 

pozemku, nezkoumá ERÚ právní vztah s vlastníkem pozemku pod stavbou, pro žadatele 

o licenci je ovšem jeho vlastním zájmu nezbytně tento vztah ošetřit v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy.(10) 

 

3.5.2.2  Technické a finanční předpoklady   

 

Finančními předpoklady se rozumí dle metodického návodu ERÚ k podávání žádostí o 

udělení , změny nebo zrušení licencí podle zákona č.458/2000 Sb., schopnost žadatele 

finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence a schopnost 

zabezpečit současně i budoucí závazky nejméně na období 5 let. 

 

Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, 

clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách. 

 

Objem dostupných finančních prostředků se prokazuje zpravidla: 

- měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za 

období posledního jednoho běžného roku nebo za kratší období, nevykonává-li 

podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku. 

- doložením podnikatelského plánu, který musí obsahovat charakteristiku žadatele, 

dlouhodobou schopnost financování podnikatelského záměru, předpokládané 

náklady a výnosy, majetkoprávní vztahy k zařízením sloužícím k výkonu 
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licencované činnosti, základní technické a materiální podmínky pro požadovanou 

činnost, zejména výkony zařízení, spotřebu surovin, finanční bilanci žadatele a 

pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je nutno doložit přílohu s údaji o 

ekonomických a technických údajích provozovny. (10) 

 
3.6      Daňový pohled 

 
Dle zákona č. 86/1992 Sb., o daních z příjmů § 19, odst. 1 písm.d platí: „ Od daně jsou 

osvobozeny příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných 

elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické 

využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, 

zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním 

předpisem, zařízení na využití geometrální energie a to v kalendářním roce, v němž byly 

poprvé uvedeny do provozu a v bezprostředně následujících pěti letech. Za první 

uvedení do provozu se považujei uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě 

něhož plynuly nebo plynou poplatníkovi příjmy a dále případy, kdy malá vodní 

elektrárna do výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud příjmy z této malé vodní 

elektrárny do výkonu nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se nepřerušuje ani 

v případě odstávky v důsledku technického zhodnocení (§33) nebo oprav a udržování.“ 
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4      Návrh podnikatelského plánu. 
 

V této části práce  budu postupovat dle teoretických  poznatků uvedených v kapitole 

3.3. 

Struktura  podnikatelského plánu  

- realizační resumé 

- charakteristika firmy a jejích cílů 

- organizace řízení a manažerský tým 

- přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

- shrnutí a závěry 

- přílohy 

 

4.1     Realizační resumé 

V návrhu podnikatelského záměru jsem změnila na žádost majitelů firmy název této 

firmy.         

Obchodní firma společnosti: XY a.s. 

Sídlo společnosti : Brno 

Právní forma společnosti: akciová společnost 

Statutární orgán: představenstvo, které má 3 členy: předsedu představenstva 

                                                                                         místopředsedu  

                                                                                         člena představen 

Způsob jednání: jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně 

Dozorčí rada:  má 3 členy : předseda dozorčí rady + 2 členové 

Základní kapitál: 163.200tis. Splaceno 100% 

Akcie:   702 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000Kč 

nejsou                           veřejně obchodovatelné. 

                 93 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000Kč, 

nejsou  veřejně obchodovatelné. 

Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových  prostor bez poskytování 

jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor. 

Datum zahájení činnosti  :  2.2.2006 
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Tento projekt je zaměřen na možnost zřízení FVE na střeše skladovacího areálu v Brně 

ve vlastnictví firmy o výkonu 149,4kWp na střeše o výměře cca 6189m2. 

V minulém roce se již firma zrealizovala stavbu menší elektrárny v Brně o výkonu 

95kWp na střeše skladovacího areálu o výměře cca 3200 m2. 

 

K financování projektu mohou být využity peněžní prostředky plynoucí z investice do 

FVE v minulém roce a dále peněžní prostředky plynoucí z pronájmu skladovacích 

areálů. 

Cílem výstavby elektrárny je využití dalších střech skladovacích areálů k této investici. 

Protože se cena elektrické energie, kterou firma platí zvýšila, podle přijatých faktur 

oproti minulému roku o 1Kč bez DPH na 1kWh, firma by také ušetřila velké prostředky 

v kancelářích, které sama využívá. Protože je v poslední době kladen důraz na vyšší 

komfort v kancelářích a firma musela ve všech svých budovách vybudovat klimatizaci, 

spotřeba elektrické energie stoupá. 

 

Obrázek 3. Ekonomický princip       Zdroj: nabídka Solarhaus s.r. 
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Z předchozího obrázku lze pochopit ekonomický princip, na kterém je založena 

výhodnost instalace FVE na střechu skladovacího areálu.  Při pořízení elektrárny v r. 

2009 je velikost zeleného bonusu 11,81 Kč. Tuto částku obdrží výrobce za 1kWh 

vyrobené zelené energie. Po uvedení elektrárny do provozu přidá distributor el. energie, 

v našem případě E ON další elektroměr, dle kterého bude zaznamenána přesná vlastní 

spotřeba budovy, na níž je systém umístěn a přesná hodnota el. energie vrácená zpět do 

sítě. Z tabulky předpokládané výroby je sice vidět, že vyrobená el. energie nedostačuje 

pokrýt energii nutnou pro chod budovy. Přebytky energie budou ale vznikat v době 

víkendů, kdy budova spotřebovává pouze minimum energie, v důsledku toho, že firmy, 

které mají tuto budovu pronajatou, neprovozují o víkendu žádnou činnost. 

 

Z obrázku je patrné, že pro majitele FVE  plynou  kromě peněz ze zelených bonusů také 

příjmy z vyrobené el. energie spotřebované nájemníky. Tato cena se podle přijatých 

faktur pohybuje okolo 3- 4 Kč za 1kWh. Přebytky el. energie vykoupí E.ON Energie,a.s 

za 0,98 Kč bez DPH za 1kWh. Z obrázku je tedy patrné, že  je pro investora výhodné 

mít budovu pronajatou a získávat další prostředky za vyrobenou el. energii 

spotřebovanou nájemníky a investorovi poté plyne z 1kWh vyrobené zelené energie cca 

15 - 16 Kč.  
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4.1.1     Výběr dodavatele FVE 

 
Tabulka 5.  Nabídky z výběrového  řízení uskutečněného v r.2008 sestaveno podle nabídek 

z výběrového řízení. 
  Kapacita 

(kWp) 
Cena za 
1kWp 

Pořizovací 
cena 

Výrobce 
panelů 

Garance 
výkonu 

Výrobce 
elektroniky 

Technologie 
panelů 

Solarhaus 95 109 000 10 355 000 Solartec 
SG180-5Z 

12let-
90%,25let-
80% 

Fronius IG Monokrystal 

 na klíč 149,4 109 000 16 284 000 Solartec 
SG180-5Z 

12let-
90%,25let-
80% 

Fronius IG Monokrystal 

Qnet CZ 
s.r.o. 

95 107 000 10 165 000 CSI Čína 
přes Němec 
distr. 

10let-
90%,20let-
80% 

Sunvays   

 na klíč 149,4 107 000 15 985 800 CSI Čína 
přes Němec 
distr. 

10let-
90%,20let-
80% 

Sunvays   

ART Solar  95 150 000 14 250 000 Suntech 
STP270-24 

10let-
90%,25let-
80% 

Solar 
Max100C 

Polykrystal 

 na klíč 149,4 142 000 21 214 800 Suntech 
STP270-24 

10let-
90%,25let-
80% 

Solar 
Max100C 

Polykrystal 

TOP-ENVI 
Tech Brno 

95 126 000 11 970 000 XZST 180 12let-
90%,25let-
80% 

Fronius IG   

 na klíč 149,4 115 000 17 181 000 XZST 180 12let-
90%,25let-
80% 

Fronius IG   

 

 
Tabulka 6.  Nabídky z výběrového  řízení uskutečněného v r.2009 sestaveno podle nabídek 

z výběrového řízení. 

Kapacita 

  (kWp) 
Cena za 
1kWp 

Pořizovací 
cena 

Výrobce 
panelů 

Garance 
výkonu 

Výrobce 
elektroniky 

Technologie 
panelů 

Solarhaus 149,4 104 000 15 537 000 

Solartec 
SG180-
5Z 

12let-
90%,25let-
80% Fronius IG Monokrystal 

EL-INSTA 
CZECH  149,4 98 680 14 742 792 

Suntech 
STP270-
24 

10let-
90%,20let-
80% Sunvays   

 na klíč 149,4 105 000 15 687 000 

SU-STP 
280S - 
18/US   

10let-
90%,20let-
80% Sunvays   

 

 

Dle nabídek jednotlivých firem jsem sestavila tabulky č. 5 a 6. V r. 2008 zvítězila ve 

výběrovém řízení firma Solarhaus s.r.o. Protože firma v r. 2009 opět vyhlásila výběrové 

řízení na dosud nezrealizovanou elektrárnu o výkonu 149,4kWp a znovu zvítězila, 
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mohu na základě těchto nabídek porovnat jednak cenu investice a také peněžní toky 

plynoucí z investice v jednotlivých letech. 

Jak můžeme vidět z tabulek č. 6 a 7 tak cena za 1 kWp postavené elektrárny na klíč u 

stejného typu panelů v roce 2009 klesla o 5000Kč na 1kWp oproti roku 2008. 

 

4.2    Charakteristika firmy a jejích cílů 

 

Firma se od svého založení věnovala pouze pronajímání svých skladovacích areálů a 

také v předešlých dvou letech investovala do výstavby dvou nových skladovacích 

areálů. K financování použila úvěry od banky.  

 

Kvůli nejisté situaci na trhu s nemovitostmi se firma rozhodla zatím neinvestovat 

finanční prostředky do nemovitostí, ale využít volných rozsáhlých střech na svých 

skladovacích areálech a investovat do solárních elektráren. 

 

V minulém roce se firmě podařilo zrealizovat solární elektrárnu o výkonu 95,4 kWp na 

ulici Novoměstská v Brně. 

Přestože firma již v minulém roce uskutečnila výběrové řízení na realizaci FVS i o 

výkonu 149,4 kWP na ulici Kšírova v Brně, k realizaci záměru nedošlo. Firma ale 

znovu v únoru roku 2009 opět zvažovala započetí výstavby FVS a znovu uskutečnila 

výběrové řízení. 

Realizací investic do FVS by chtěla firma dosáhnout toho, aby nemusela nakupovat 

drahou energii a zároveň by se jí vracela vynaložená investice formou zelených bonusů 

a prodejem vyrobené energie. 

 

4.3   Organizace řízení a manažerský tým 

 

Jak jsem již uvedla, firma zaměstnává pouze 4 zaměstnance. Ředitel firmy je zároveň 

jedním ze tří akcionářů firmy.  

Pořízení FVE nevyžaduje žádné změny v organizační struktuře firmy.  

Ředitel firmy zároveň splňuje požadavek odpovědného zástupce, který odpovídá za 

výkon licencované činnosti. 
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Pokud by nebyl ředitel firmy zároveň akcionářem, byla by zde určitá hrozba, že by 

mohl z funkce odejít. Z hlediska licencované činnosti se tedy jedná o klíčového 

pracovníka, který je odpovědným zástupcem. 

V důsledku uvedení do provozu menší FVE v loňském roce, vznikla společnosti 

povinnost odevzdávat čtvrtletní výkazy Energetickému regulačnímu úřadu. Dále 

povinnost odevzdávání měsíčních výkazů o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů 

distributorovi, tj. v našem případě firma E.ON Energie,a.s. 

Při další investici do další elektrárny neuvažuji další zaměstnance. Měsíční fakturace 

firmě E.ON Energie,a.s za vyrobenou energii vrácenou v důsledku nespotřebování do 

sítě a zelených bonusů a fakturace nájemníkům za vyrobenou a zároveň spotřebovanou 

energii není časově náročná a tuto činnost bude provádět účetní. 

Dohled prostřednictvím monitorovacího systému Fronius Datalogger Web přes internet 

by převzal technik. 

 

4.4      Technicko - ekonomická studie projektu 

V této části práce vycházím z teoretické části v kapitole 3.3.4 

 

4.4.1    Analýza trhu a marketingová strategie 

Průměrná spotřeba elektrické energie měsíčně v budově na ulici Kšírova tedy v místě 

realizace záměru v r. 2009 činí 32.600kWh. 

 

4.4.1.1     Analýza zákazníků 

 

Budoucími zákazníky jsou nájemníci, kteří budou vyrobenou energii spotřebovávat a 

dalším zákazníkem bude firma E.ON Energie,a.s., která je jako distributor povinna 

elektrickou energii z obnovitelných zdrojů vykoupit. 

 

4.4.1.2     Analýza konkurence 

 

Dá se říci, že jediným konkurentem je dodavatel el. energie firma E.ON Energie,a.s. 
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Protože el. energii potřebuje ke své činnosti v dnešní době již asi každá firma, dá se říci, 

že nájemníci budou na vyrobené energii závislí a protože firma vlastní s budovou také 

elektrickou přípojku, nemohou odebírat el. energii od konkurence. 

Tohoto postavení nájemníků ale nechce firma zneužívat a vyrobenou energii bude 

nájemníkům fakturovat za aktuální cenu od firmy E.ON Energie,a.s.. 

 

4.4.1.3      Analýza oboru  a posouzení životního cyklu 

 

 „Výroba energie ze slunečního záření je ve fázi vzniku“( 2, str.36) 

Jižní Morava je velmi vhodnou lokalitou pro tento obor. Protože se má záměr uskutečnit 

v Brně, je tato oblast z geografického hlediska pro tento záměr velmi vhodná. 

 

4.4.1.4     Vývoj poptávky 

 

V následující tabulce 7, převzaté z nabídky firmy Solarhaus s.r.o. je znázorněna 

předpokládaná výroba v jednotlivých měsících při instalovaném výkonu 149,4 kWp 

v závislosti na lokalitě a sklonu panelů 34,0st., který je ideálním sklonem. Z následující 

tabulky tedy vyplývá, že ani nejvyšší hodnota vyrobené energie v měsíci červenci 

nepokryje množství spotřebované energie. 
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Tabulka 7.  Předpokládaná vyrobená energie FVS lokalita Kšírova 

Měsíc Výroba za měsíc (kWh) Výroba za den  (kWh) 

Leden                    4 776                    157,0     

Únor                    7 296                    239,8     

Březen                   12 122                    398,5     

Duben                   15 680                    515,5     

Květen                   18 702                    614,8     

Červen                   17 832                    586,2     

Červenec                   19 463                    639,8     

Srpen                   17 609                    578,9     

Září                   13 237                    435,1     

Říjen                   10 779                    354,3     

Listopad                    4 805                    158,0     

Prosinec                    3 349                    110,1     

Roční průměr                   12 138                    399,0     
Celková roční 
výroba(kWh/rok)                 145 650       

 

 

 
Graf 2.  Předpokládaná vyrobená energie FVS lokalita Kšírova 
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4.4.1.5     SWOT analýza firmy 

Tuto část práce jsem napsala za pomoci svých poznatků, které o firmě mám a také na 

základě konzultace s pracovníky firmy. 

 

Silné stránky ( Strenghts ) 

- vlastnictví nemovitostí 

- situování nemovitostí na atraktivních místech v Brně 

- nemovitosti jsou v dobrém stavu 

- pro běžný chod firmy jsou potřební pouze 4 zaměstnanci 

- realizovaná FVE na jednom areálu 

 

Slabé stránky ( Weaknesses ) 

- nestabilita trhu s nemovitostmi 

- i přes velikost střechy skladovacího areálu, nepokryje plně zatížená střecha 

solárními panely skutečně potřebnou energii pro tuto budovu. 

        

Příležitosti ( Oportunities ) 

- nově vybudované parkoviště u nové administrativní budovy 

- velká plocha střech, které je možno využít na zřízení FVE 

- výroba el. energie pro své areály 

- možnost čerpat zelené bonusy od státu 

     -     projekt na výstavbu elektrárny o výkonu 149,4kWp je proveditelný, protože 

firma má   již zarezervovanou potřebnou kapacitu u firmy E.ON Energie,a.s 

 

Hrozby ( Threats ) 

- odchod jedné z největších firem z pronajímaných prostor 

- možná platební neschopnost nájemníků 

- na základě odchodu klíčových nájemníků nesplácení úvěru bance 
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4.4.1.6     Marketingový mix 

 

výrobek -  výrobkem je elektrická energie z obnovitelných zdrojů  

 

cena – vyrobená solární energie bude spotřebovávána přímo budovou, pouze pokud 

budova nebude energii spotřebovávat, budou přebytky vyrobené energie vraceny do 

sítě. 

Z hlediska ceny bude pro firmu mnohem výhodnější, pokud bude vyrobená el.energie 

přímo spotřebovaná nájemníky, protože cena prodané energie nájemníkům, bude dle 

faktury od firmy E.ON Energie,a.s cca.3,99 Kč bez DPH za 1 vyrobenou kWh. E.ON 

Energie,a.s bude nadále fakturovat el. energii, protože vyrobená solární energie 

nepokryje velikost potřebné energie. Za přebytky dodané do sítě bude v r.2009 firma 

dostávat pouze 1,1 Kč bez DPH za 1 kWh. dále bude firma fakturovat firmě E.ON 

Energie,a.s zelené bonusy ve výši 11,81 Kč bez DPH za 1 kWh. 

Celkem tedy firma obdrží za 1 kWh spotřebované energie budovou, na níž se elektrárna 

nachází cca. 15,80 Kč bez DPH a za 1 kWh vyrobené energie vrácené zpět do sítě  

12,91 Kč bez DPH. 

 

distribuční cesty – vyrobená solární energie je přímo spotřebovávána nájemníky přímo 

nebo jsou přebytky nespotřebované el. energie na základě smlouvy s firmou E.ON 

Energie,a.s vraceny do sítě. 

 

podpora prodeje -   výroba probíhá na střeše skladovacího areálu, která je pokryta 

solárními panely. Reklama ani propagace produktu v tomto případě není potřebná. 

 

4.4.2     Popis technologie a velikosti výrobní jednotky  

 

Firma se rozhodla nechat si vypracovat nabídky na solární elektrárnu na klíč o výkonu 

149,4kWp na základě vyjádření od statika, který stavbu posoudil z hlediska zatížení 

střechy. 

Protože se jedná o budovu kolaudovanou v roce 2007, firma se rozhodla zatížit budovu 

dle statického vyjádření v maximální dovolené výši. 



 53 

Výrobní kapacitu a odhad vyrobené energie vidíme v tabulce č.5. Největší podíl 

vyrobené elektrické energie je v měsíci červnu a v měsíci květnu. Tyto měsíce by měly 

mít největší intenzitu slunečního svitu a panely v těchto měsících by měly dosahovat 

nejvyššího výkonu.                                                                                        
 

Tabulka 8. Cenová nabídka zdroj: Nabídka firmy Solarhaus s.r.o. 

Položka  množství 

Fotovoltaický panel Solartec SG-180-5Z                      830  ks 

Střídač Fronius IG+ montáž                         1   ks 

Hliníková konstrukce+ montáž                         1   ks 

kabeláž, elektromontážní materiál+montáž                         1   ks 

ochrana přepětí a frekvence+ montáž                         1   ks 

projektová dokumentace                          1   ks 

vyřízení licence - v ceně zakázky                         1   ks 

doprava  - v ceně zakázky                         1   ks 

vyřízení veškeré administrativy - v ceně                         1   ks 

Celková cena bez DPH        15.538.000    Kč 
 

 

 4.4.3     Velikost výrobní jednotky 

 

Velikost výrobní jednotky byla zvolena dle statického posouzení a plochy střechy o  

výměře cca 6189m2. Protože ani maximální zatížení střechy a výrobní jednotka o 

výkonu 149,4 kWp nepokryje potřebnou energii spotřebovanou budovou měsíčně , o 

menší výrobní jednotce nebudu uvažovat. 

Strategii založenou na etapové výstavbě nebudu také uvažovat, protože licence na 

výrobu elektrické energie je vydávána na přesný výkon, musela by si firma při rozšíření 

výrobní jednotky zažádat na Energetický regulační úřad o rozšíření provozovny a 

podepsat novou smlouvu s firmou E.ON Energie,a.s. Také cena za realizaci elektrárny 

na klíč by se mohla při menším výkonu zvýšit. 

 

4.4.4 Umístění výrobní jednotky  

 

Umístění elektrárny je situováno na střechu skladovacího areálu v lokalitě Brno 

Komárov. 

Umístění skladovacího areálu pro tento záměr je ideální, protože střechy jsou 

orientovány k jihu a v okolí nestíní střeše žádné budovy ani vzrostlé stromy. Budova je 
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ideální také z toho důvodu, že je zde velká spotřeba, takže budova bude značnou část 

vyrobené energie spotřebovávat. 

 

4.4.4.1     Požadavky projektu na infrastrukturu. 

Protože se jedná o stavbu na střeše nového skladovacího areálu, nejsou žádné další 

požadavky  projektu na infrastrukturu 

 

4.4.4.2     Vliv projektu na životní prostředí  

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. Jeden kW instalovaného 

výkonu fotovoltaického systému ušetří ročně přibližně 850 kg emisí CO2. [21]   

 

4.4.5      Finanční analýza 

 
Tabulka 9.  Celkové investiční náklady 

   Cena v tis.Kč  
Celková cena realizace FVE    (vč.projektové 
dokumentace, vyřízení administrativy 
vztahující se k realizaci)                              15 538     

Cena za vyjádření k přetížení budovy (statika)                  30     

Cena za monitorovací systém Fronius 
Datalogger Web                  20     

Celkem            15 588     

 

4.4.5.1      Financování projektu  

 

Uvažuji financování projektu z vlastních zdrojů firmy. Protože firma vlastní 4 větší 

skladovací areály v Brně, další ve Zlíně a 2 menší areály v Tišnově, které má  téměř 

celé pronajaty, financování projektu uvažuji z vlastních zdrojů firmy, protože jí plynou 

peněžní prostředky z pronájmů a tyto prostředky by zůstaly z větší části nevyužity. Dále 

již také plynou firmě peněžní prostředky z realizované elektrárny v minulém roce. 
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4.4.5.2      Příjmy a výdaje v období provozu  

V prvním roce chodu elektrárny uvažuji 1/2 příjmů, plynoucích firmě dle nabídky, 

protože uvažuji realizaci elektrárny až v polovině roku 2009.  

 
 

Tabulka 10.  Předpokládané roční příjmy Zdroj: nabídka firmy Solarhaus s.r.o. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Příjmy z výroby solární energie 1049000 2139000 2181000 2224000 2270000 
 

 

 

Tabulka 11. Předpokládané roční výdaje Zdroj: nabídka firmy Solarhaus s.r.o. 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Náklady na provoz  5000 10000 10000 10000 10000 

Mzdové náklady  0 0 0 0 0 

Náklady na pojištění  0 0 0 0 0 

Ostatní náklady 0 0 0 0 0 
 

 

Z tabulky č.11 můžeme vyčíst strukturu výdajů . Protože firma již v r. 2008 zrealizovala 

menší elektrárnu, dohlíží na bezproblémový chod elektrárny technik prostřednictvím 

monitorovacího zařízení. 

Z tohoto důvodu již neuvažuji pro tento záměr firmy další mzdové náklady. 

Dále neuvažuji žádné náklady na pojištění elektrárny proti vandalismu a krádeži, 

protože je celý areál střežen hlídací agenturou a střecha tohoto areálu je špatně 

přístupná, takže by pojištění nemělo smysl. 

 
Tabulka 12. Rozdíl příjmů s výdajů společnosti z realizace solární elektrárny Komárov 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

příjmy - výdaje 1044000 2129000 2171000 2214000 2260000 
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Tabulka 13. Přehled ekonomického hodnocení projektu zpracováno podle nabídky a vlastních  výpočtů 

z kapitoly hodnocení projektu 

 

 

V tabulce č. 13 uvažuji příjmy z výroby el. energie ve výši 1 z  předpokládané výroby 

uvedené v nabídce firmy Solarhaus s.r.o., protože předpokládám realizaci záměru 

v červenci roku 2009. 

 

4.4.6      Analýza rizik 

Rizikem by mohl být odchod odpovědného zástupce licencované činnosti. 

Protože je ale tento odpovědný zástupce také ředitelem firmy, toto riziko je malé. 

Dalším rizikem je také to, že obor fotovoltaiky je ve fázi vzniku a je zde možnost 

komplikací, že vyrobená energie nebude v takové velikosti, jako jsou statistické 

předpoklady z předložených nabídek,  poruchovost panelů může být velká a firma bude 

muset do obnovy panelů investovat další prostředky. 

 

4.4.7      Plán realizace projektu 

 1. Realizace projektu je závislá na stanovisku stavebního úřadu. Protože se ale 

stavebními úpravami nemění stav ani způsob užívání a jejich provedení neovlivňuje 

bezpečnost ani požární ochranu a fotovoltaické panely budou montovány na plochých 

střechách s atikou, kterou nepřesáhnou a z uliční části tedy nebudou pohledově viditelné 

a stavba nebude ani jinak měnit celkový ráz stavby, z tohoto důvodu byla již stavba 

povolena. 

 

Investiční výdaje projektu 15588 

Přínos  CF v prvním roce 1044 

Provozní náklady -10 

Ostatní provozní náklady 0 
Přínos projektu celkem (čisté CF v 
prvním roce) 2088 

Doba hodnocení 
                                                                             
35let 

Diskont 10% 

Doba návratnosti 
                                                  
  7 let 

Čistá současná hodnota 8440 

Vnitřní výnosové procento IRR 16,051 
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2.Termíny ve kterých je nutné dokončit aktivity 

-    dodání technologie AC                           21 dnů 

-     dodání plastboxů na střechu                  21 dnů 

-     instalace panelů 149,4 kWp                  10 dnů  

 

Souběžně vyřizování administrativy : 

-     vyřízení rozšíření licence o další provozovnu    21 dnů  

-     vyřízení nutných podkladů E.ON Energie,a.s.   10 dnů 

 

Celkem tedy na realizaci elektrárny je potřeba  nejméně 52 dní. 

 

 

3. Osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit 

Celá administrativa  je v ceně zakázky na klíč. 

 

4.Finanční prostředky potřebné pro realizaci elektrárny. 

Celkové investiční náklady jsou vyčísleny v tabulce č.9 

 

4. Aktivity, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické 

Pro úspěšnou realizaci je nutná zarezervovaná kapacita přenosové sítě u firmy E.ON 

Energie,a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

5     Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 
 

Analýzu návratnosti a hodnocení projektu jsem přesně  provedla podle autorů J.Fotr a 

Ivan Souček dle literatury č.2  str.63-76. 

 

5.1     Doba úhrady či doba návratnosti 

 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů se nejčastěji používají tato 

kriteria: rentabilita kapitálu, doba úhrady (návratnosti), kritéria založená na 

diskontování zahrnující čistou současnou hodnotu, index rentability a vnitřní výnosové 

procento. 

 

Doba návratnosti je doba potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů projektu 

jeho budoucími čistými příjmy. Znamená to tedy, že za dobu úhrady se vrátí investorovi 

zpět prostředky vložené do projektu. 

Dobu úhrady jsem stanovila z peněžních toků projektu. Peněžní toky projektu tvoří 

příjmy a výdaje za celou dobu života projektu. 

Z nabídky firmy Solarhaus s.r.o. jsem převzala podklady pro výpočet doby úhrady . 

Dle nabídky je předpokládaná doba života projektu 35 let. Doba výstavby elektrárny je 

3 měsíce včetně vyřízení administrativy k  rozšíření licence  o další provozovnu.  

Protože v každém roce dochází ke změnám podmínek pro nově zřízené FVE,  zaměřila 

jsem se také na porovnání tohoto projektu, pokud by ho firma realizovala již v r. 2008 a 

na základě toho  bych chtěla srovnat podmínky s rokem 2009 a ukázat rozdíl 

v peněžních tocích, které by plynuly z projektů v těchto letech realizovaných. 

 

Protože se  firma  v loňském roce rozhodla umístit na střechy svých skladovacích areálů 

FVE, ale svůj záměr nakonec uskutečnila pouze na  menší střeše jednoho ze svých 

skladovacích areálů o výkonu 95,4 kWp. Dále se firma rozhoduje, zda by měla dále 

investovat do tohoto zařízení. Pro svou práci jsem využila cenových nabídek 

z výběrového řízení, které proběhlo v srpnu roku 2008 pro akci Novoměstská o výkonu 

95,4kWp a dále pro akci Kšírova o výkonu 149,4kWp, která ale zrealizována nebyla a 

v únoru roku 2009 proběhlo opět výběrové řízení na tuto akci.  
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Ve své práci jsem použila nabídky vítězné firmy Solarhaus s.r.o.z obou výběrových 

řízení . Z těchto nabídek jsem potom převzala přílohy 3 a 4. Pokud si srovnáme tabulky 

z těchto příloh,  můžeme si všimnout rozdílů ve velikosti zelených bonusů a můžeme 

porovnat, jaký vliv má snížení bonusu z 12,75 Kč v r. 2008 na 11,81 v r. 2009. Tento 

rozdíl se projeví celkovým úbytkem 129.046 Kč v prvním roce výroby elektrárny. 

Naopak náklady na pořízení investice této FVE o výkonu 149,4 kWp v r.2009 klesly a 

sice podle nabídky firmy Solarhaus s.r.o. z 16.284 tis.Kč na 15.538 tis.Kč. za pořízení 

1kWp. 

 

 V ceně investice, realizované v r.2009 je již zahrnuta cena projektu, montáž elektrárny 

a také náklady na vyřízení licence a veškeré administrativy projektu. 

 

Z tabulky v příloze č.6, pokud by byla pořízena investice již v r. 2008 je zřejmé, že 

v prvním roce by  bylo vynaloženo celkem 16.334 tis. investičních nákladů (což jsou 

náklady za elektrárnu na klíč, plus monitorovací zařízení elektrárny a vyjádření statika 

k zatížení střechy solárními panely). Rozdíl celkových příjmů a investičních nákladů 

tvoří čistý peněžní tok projektu, ze kterého stanovíme dobu úhrady. Doba úhrady tedy 

činí asi 7 let. Dále je z tabulky vidět, že by projekt celkově vydělal investorovi  

71.112 tis. Kč. 

 

Pokud zrealizujeme projekt v r. 2009, viz příloha č.5 pak v prvním roce vynaložíme  

celkem 15.588 tis. investičních nákladů (což jsou náklady za elektrárnu na klíč, plus 

hlídací zařízení elektrárny a vyjádření statika k zatížení střechy solárními panely). 

Rozdíl celkových příjmů a investičních nákladů tvoří čistý peněžní tok projektu, ze 

kterého jsem stanovila dobu úhrady. Doba úhrady tedy činí asi 8 let. Dále je z přílohy 

č.5 vidět, že by projekt celkově vydělal investorovi 69.160 tis. Kč. 

Hlavní předností doby úhrady je jednoduchost a srozumitelnost výpočtu, mezi 

nedostatky ale patří především, nerespektování faktoru času. Takže dobu úhrady 

používáme k tomu, abychom zpočátku projekt rychle posoudili. 
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5.2     Časová hodnota peněz 

 

Časová hodnota peněz je založena na tom, že stejná výše určité peněžní částky získaná 

nebo vydaná dnes nemá stejnou hodnotu, jako stejná částka získaná (vydaná) později. 

Příjmy, které získáme  v budoucnosti nejsou tak jisté, jako příjmy, které získáme 

v bližším časovém horizontu. Také inflace znehodnocuje budoucí příjmy.Faktorem, 

který působí na odlišnou časovou hodnotu peněz  jsou také náklady ušlé příležitosti, tzv. 

oportunitní náklady. Jsou chápány jako výnos, o který investor přichází tím, že 

prostředky nepoužil na druhou nejlepší investiční příležitost se stejným nebo přibližně 

stejným rizikem.  

Dnes investovaná částka peněz je se za rok zhodnotí  a její hodnota je tedy vyšší než za 

rok. 

Vzhledem k odlišné časové hodnotě peněz není možno sčítat  příjmy a výdaje 

realizované v různých časových obdobích, jak jsme to udělali  při výpočtu doby úhrady 

v tabulkách v příloze č.5 a 6. 

 

5.3       Čistá současná hodnota 

 

Čistá současná hodnota projektu představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích 

příjmů projektu a současné hodnoty všech výdajů projektu. Čistá současná hodnota je 

tedy součet diskontovaného čistého peněžního toku projektu během jeho života a 

zahrnuje období výstavby, i období provozu. 

 

Podle tabulek peněžních toků projektu v r.2008 a v r.2009 jsem vytvořila tabulky 

v příloze č. 7 a 8 čisté současné hodnoty v těchto letech. Problém představuje stanovení 

diskontní sazby. Vycházela jsem z předpokladu, že diskontní sazba je 10%. Diskontní 

faktory pro jednotlivé roky života projektu uvádí řádek č.10 tabulek v příloze č. 7 a 8. 

(0,909=1/1,1). Příjmy a výdaje v jednotlivých letech jsem vynásobila s příslušnými 

diskontními faktory a vypočítala jsem diskontované příjmy(výdaje) přepočtené 

k termínu zahájení provozu. Potom jsem tyto diskontované hodnoty za celou dobu 

života projektu sečetla a vypočítala jsem, že současná hodnota všech budoucích příjmů 

projektu by byla při dokončení investice již v r.2008   23.809 tis.Kč a současná hodnota 
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investičních výdajů by byla 16.334 tis. Kč. Čistá současná hodnota projektu by tedy při 

dokončení v r.2008 byla 7.475 tis.Kč. 

 

Stejně jsem postupovala při stanovení čisté současné hodnoty při dokončení projektu v  

r. 2009. Zase jsem vycházela z předpokladu, že diskontní sazba je 10%. Diskontní 

faktory pro jednotlivé roky života projektu je na ř.10 tabulky v příloze č.8. 

Příjmy a výdaje v jednotlivých letech jsem vynásobila s příslušnými diskontními 

faktory a vypočítala jsem diskontované příjmy(výdaje) přepočtené k termínu zahájení 

provozu. Potom jsem tyto diskontované hodnoty za celou dobu života projektu sečetla a 

vypočítala jsem, že současná hodnota všech budoucích příjmů projektu by byla při 

dokončení investice v r.2009 24.028  tis.Kč a současná hodnota investičních výdajů by 

byla 15.588 tis. Kč. Čistá současná hodnota projektu by tedy při dokončení v r.2009 

byla  8.440 tis.Kč. 

Čistá současná hodnota je základním kritériem pro rozhodování o přijetí nebo zamítnutí 

projektu. 

 

5.4 Index rentability 

 

Index rentability je blízký čisté současné hodnotě. Vyjadřuje velikost současné hodnoty 

budoucích příjmů projektu, které připadají na jednotku investičních nákladů 

přepočtených na současnou hodnotu. Číselně stanovíme index rentability jako podíl 

současné hodnoty budoucích příjmů projektu a současné hodnoty investičních výdajů. 

 

U našeho projektu, pokud by byl realizován v r. 2008 by byla rentabilita  

IR= 23.809/16.334=1,457 

Pokud by byl projekt realizován v r.2009 při diskontní sazbě 10%, pak index rentability 

IR= 24.028/15.588= 1,54 

Na jednu korunu investičních výdajů v jejich přepočtu na současnou hodnotu tedy 

projekt přináší 1,54Kč budoucích příjmů přepočtených opět na jejich současnou 

hodnotu. 
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V případě, že je čistá současná hodnota projektu rovna nule, nabývá index rentability 

hodnotu1. Pokud je čistá současná hodnota projektu větší než  nula, je index  rentability 

projektu větší než 1 a při záporné čisté současné hodnotě je index rentability projektu 

menší než 1. 

To můžeme dokázat, pokud si vezmeme tabulku z přílohy č.9. Čistá současná hodnota 

r.2009- disk.sazba 14% . I v tomto případě , bude čistá současná hodnota projektu 

kladná a ve výši 2.130 tis. Kč a index rentability  projektu by měl být  větší než 1. 

Takže po výpočtu rentability  

IR= 17.718/15.588 = 1,136  zjistíme, že index rentability je větší než 1. 

Z tabulky v příloze č.11. Čistá současná hodnota r.2009 – diskontní sazba 17%  vidíme, 

že v tomto případě je čistá současná hodnota projektu záporná ve výši -831tis. Kč. Po 

výpočtu rentability  

IR= 14.757/15.588=0,9466 a index rentability je menší než 1. 

 

5.5       Vnitřní výnosové procento 

Protože jsem provedla výpočet čisté současné hodnoty  projektu realizovaného v r.2009 

pro různé diskontní sazby, viz. tabulky v přílohách č. 8 - 11, mohu vytvořit tabulku 

závislosti čisté současné hodnoty projektu na diskontní sazbě. 

 
Tabulka 14.  Závislost čisté současné hodnoty projektu na diskontní sazbě. Vytvořeno z vlastních 

výpočtů dle metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

Diskontní sazba (%)  Čistá současná hodnota (tis.Kč) 

                                 10     8440 

                                 14     2130 

                                 16     45 

                                 17     -831 
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Graf 3.  Závislost čisté současné hodnoty projektu na diskontní sazbě Vytvořeno z vlastních výpočtů dle 

metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

Čistá současná hodnota (tis.Kč)
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Určení vnitřního výnosového procenta je založeno na lineární interpolaci. 

Z tabulky č. 16 jsem vzala hodnoty potřebné pro výpočet vnitřního výnosového 

procenta. 

IRR ≈ 16+45/(45+831)x(17-16) 

IRR ≈ 16,051 

Pro výpočet jsem použila diskontní sazbu 16%, protože při této diskontní sazbě je čistá 

současná hodnota peněžního toku kladná. Dále diskontní sazbu 17%, protože pro tuto 

hodnotu je čistá současná hodnota peněžního toku záporná. Vnitřní výnosové procento 

tohoto projektu je tedy 16,051%  (8, str.43-47) 

Z tabulky vidíme, že pokud roste diskontní sazba, klesá čistá současná hodnota projektu 

a tedy i jeho výhodnost. Velikost vnitřního výnosového procenta projektu můžeme 

vyčíst i z grafu č.3 a to v bodě, ve kterém křivka současné hodnoty protíná osu x . 

(2, str.63-75)  
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6      Závěr 
 

Ve své práci jsem navrhla podnikatelský záměr a posoudila jsem návratnost investice do 

FVE. Dle provedené analýzy bych firmě tuto investici doporučila i přes to, že se jedná o 

nový obor a dá se říci, že je zde velké riziko, že ve výrobě el. energie mohou nastat 

poruchy, které budou vyžadovat obnovení některých částí elektrárny dříve, než 

předpokládá výrobce a záruční doba na panely je pouze 5 let. Může se tedy stát, že 

obnova elektrárny si vyžádá nutnost další investice. 

 

Ceny zelených bonusů za výrobu el. energie z OZE se sice oproti r.2008 snížily o 

0,94Kč za 1 kWh, ale protože ceny panelů v r. 2009 zaznamenaly nezanedbatelný 

pokles oproti cenám v r. 2008, a sice o 4000Kč za 1kWp instalované elektrárny na klíč, 

pak je investice  do FVE stále výhodná. 

I když dle platných zákonů nesmí hodnota zelených bonusů klesnout o 5% oproti  

cenám platným v předcházejícím roce, je zde riziko, že ale klesne doba garance 

výkupních cen z 20-ti let zpět na 15 let, jak tomu bylo v r. 2007. 

 

Proto bych realizaci tohoto projektu firmě doporučila, protože si myslím, že se budou 

podmínky podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů každým rokem 

zhoršovat a proto by tento záměr měla firma uskutečnit ještě v tomto roce. 
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Příloha3.Příjmy při pořízení investice v r.2008 zdroj: Nabídka od firmy Solarhaus s.r.o. 

 

 

Rok 

Cena 
za 
1kWh 
[Kč] 

Zelený 
bonus 
[Kč] 

Výkupn
í cena 
[Kč] 

Výkon 
panelů 
[%] 

Vyrobeno 
[kWh] 

Vlastní 
spotřeba 
[kWh] 

Prodej 
do 
sítě 
[Kč] 

Zelený 
bonus [Kč] 

Ušetřeno 
[Kč] Prodej [Kč] 

Náklad
y na 
provoz 

Výsledná 
situace   
[Kč]    

2009 3,00 12,75 13,46 100,00 145650 116520 29130 1485630 349560 392089,8 -10000 2217279,8 

2010 3,21 12,88 13,86 99,20 144484,8 120015,6 24469 
1545500,88
9 385250,076 

339233,322
2 -10000 

2259984,2
9 

2011 3,43 13,01 14,28 98,41 
143328,921
6 123616,068 19713 

1607784,57
5 

424584,108
8 

281496,002
1 -10000 

2303864,6
9 

2012 3,68 13,14 14,71 97,62 
142182,290
2 127324,55 14858 

1672578,29
3 

467934,146
3 

218533,030
3 -10000 

2349045,4
7 

2013 3,93 13,27 15,15 96,84 
141044,831
9 

131144,286
5 9901 

1739983,19
8 

515710,222
6 

149993,700
3 -10000 

2395687,1
2 

2014 4,21 13,40 15,60 96,06 
139916,473
3 

135078,615
1 4838 

1810104,52
1 

568364,236
3 75491,3249 -10000 

2443960,0
8 

2015 4,50 13,53 16,07 95,29 
138797,141
5 

138797,141
5 0 

1878533,52
2 

624891,248
8 0 -10000 

2493424,7
7 

2016 4,82 13,67 16,55 94,53 
137686,764
3 

137686,764
3 0 

1882140,30
6 

663284,567
2 0 -10000 

2535424,8
7 

2017 5,15 13,81 17,05 93,78 
136585,270
2 

136585,270
2 0 

1885754,01
6 704036,771 0 -10000 

2579790,7
9 

2018 5,52 13,94 17,56 93,03 
135492,588
1 

135492,588
1 0 

1889374,66
3 

747292,790
2 0 -10000 

2626667,4
5 

2019 5,90 14,08 18,09 92,28 
134408,647
4 

134408,647
4 0 

1893002,26
3 

793206,459
2 0 -10000 

2676208,7
2 

2020 6,31 14,22 18,63 91,54 
133333,378
2 

133333,378
2 0 

1896636,82
7 

841941,064
1 0 -10000 

2728577,8
9 

2021 6,76 14,37 19,19 90,81 
132266,711
1 

132266,711
1 0 1900278,37 893669,923 0 -10000 

2783948,2
9 

2022 7,23 14,51 19,77 90,08 
131208,577
5 

131208,577
5 0 

1903926,90
4 

948577,003
1 0 -10000 

2842503,9
1 

2023 7,74 14,66 20,36 89,36 
130158,908
8 

130158,908
8 0 

1907582,44
4 

1006857,57
4 0 -10000 

2904440,0
2 

2024 8,28 14,80 20,97 88,65 
129117,637
6 

129117,637
6 0 

1911245,00
2 

1068718,90
4 0 -10000 

2969963,9
1 

2025 8,86 14,95 21,60 87,94 
128084,696
5 

128084,696
5 0 

1914914,59
3 

1134380,99
3 0 -10000 

3039295,5
9 

2026 9,48 15,10 22,25 87,24 
127060,018
9 

127060,018
9 0 

1918591,22
9 

1204077,36
1 0 -10000 

3112668,5
9 

2027 10,14 15,25 22,91 86,54 
126043,538
7 

126043,538
7 0 

1922274,92
4 

1278055,87
4 0 -10000 3190330,8 

2028 10,85 15,40 23,60 85,85 
125035,190
4 

125035,190
4 0 

1925965,69
2 

1356579,62
7 0 -10000 

3272545,3
2 

2029 11,61 15,56 24,31 85,16 
124034,908
9 

124034,908
9 0 0 

1439927,87
9 0 -10000 

1429927,8
8 

2030 12,42 15,71 25,04 84,48 
123042,629
6 

123042,629
6 0 0 

1528397,04
8 0 -10000 

1518397,0
5 

2031 13,29 15,87 25,79 83,80 
122058,288
6 

122058,288
6 0 0 

1622301,76
3 0 -10000 

1612301,7
6 

2032 14,22 16,03 26,56 83,13 
121081,822
3 

121081,822
3 0 0 

1721975,98
3 0 -10000 

1711975,9
8 

2033 15,22 16,19 27,36 82,47 
120113,167
7 

120113,167
7 0 0 

1827774,18
8 0 -10000 

1817774,1
9 

2034 16,28 16,35 28,18 81,81 
119152,262
4 

119152,262
4 0 0 

1940072,63
4 0 -10000 

1930072,6
3 

2035 17,42 16,51 29,03 81,15 
118199,044
3 

118199,044
3 0 0 

2059270,69
6 0 -10000 2049270,7 

2036 18,64 16,68 29,90 80,50 
117253,451
9 

117253,451
9 0 0 

2185792,28
8 0 -10000 

2175792,2
9 

2037 19,95 16,85 30,80 79,86 
116315,424
3 

116315,424
3 0 0 

2320087,36
6 0 -10000 

2310087,3
7 

2038 21,34 17,01 31,72 79,22 
115384,900
9 

115384,900
9 0 0 

2462633,53
4 0 -10000 

2452633,5
3 

2039 22,84 17,19 32,67 78,59 
114461,821
7 

114461,821
7 0 0 

2613937,73
8 0 -10000 

2603937,7
4 

2040 24,44 17,36 33,65 77,96 
113546,127
1 

113546,127
1 0 0 

2774538,07
3 0 -10000 

2764538,0
7 

2041 26,15 17,53 34,66 77,33 
112637,758
1 

112637,758
1 0 0 

2945005,69
2 0 -10000 

2935005,6
9 

2042 27,98 17,71 35,70 76,72 111736,656 111736,656 0 0 
3125946,84
2 0 -10000 

3115946,8
4 

2043 29,93 17,88 36,77 76,10 
110842,762
8 

110842,762
8 0 0 

3318005,01
6 0 -10000 

3308005,0
2 

celkem                        
87461279,
1 
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Příloha 4.Příjmy při pořízení investice v r.2009 zdroj: Nabídka od firmy Solarhaus s.r.o. 

 

Rok 

Cena 
za 
1kWh 
[Kč] 

Zelený 
bonus 
[Kč] 

Výkupní 
cena 
[Kč] 

Výkon 
panelů 
[%] 

Vyrobeno 
[kWh] 

Vlastní 
spotřeba 
[kWh] 

Prodej 
do sítě 
[KWh] 

Zelený 
bonus [Kč] 

Ušetřeno 
[Kč] 

Prodej 
[Kč] 

Náklady 
na 
provoz 

Výsledná 
situace   
[Kč]    

2009 3,00 11,81 12,79 100,00 145650,0 116520,0 29130 1376101,20 349560,00 372573 -10000 2 088 234  

2010 3,21 11,93 13,17 99,20 144484,8 120015,6 24469 1431558,08 385250,08 322347 -10000 2 129 155  

2011 3,43 12,05 13,57 98,41 143328,9 123616,1 19713 1489249,87 424584,11 267484 -10000 2 171 318  

2012 3,68 12,17 13,98 97,62 142182,3 127324,6 14858 1549266,64 467934,15 207655 -10000 2 214 856  

2013 3,93 12,29 14,40 96,84 141044,8 131144,3 9901 1611702,08 515710,22 142527 -10000 2 259 940  

2014 4,21 12,41 14,83 96,06 139916,5 135078,6 4838 1676653,68 568364,24 71734 -10000 2 306 751  

2015 4,50 12,54 15,27 95,29 138797,1 138797,1 0 1740037,72 624891,25 0 -10000 2 354 929  

2016 4,82 12,66 15,73 94,53 137686,8 137686,8 0 1743378,59 663284,57 0 -10000 2 396 663  

2017 5,15 12,79 16,20 93,78 136585,3 136585,3 0 1746725,88 704036,77 0 -10000 2 440 763  

2018 5,52 12,92 16,69 93,03 135492,6 135492,6 0 1750079,59 747292,79 0 -10000 2 487 372  

2019 5,90 13,05 17,19 92,28 134408,6 134408,6 0 1753439,74 793206,46 0 -10000 2 536 646  

2020 6,31 13,18 17,70 91,54 133333,4 133333,4 0 1756806,35 841941,06 0 -10000 2 588 747  

2021 6,76 13,31 18,24 90,81 132266,7 132266,7 0 1760179,42 893669,92 0 -10000 2 643 849  

2022 7,23 13,44 18,78 90,08 131208,6 131208,6 0 1763558,96 948577,00 0 -10000 2 702 136  

2023 7,74 13,58 19,35 89,36 130158,9 130158,9 0 1766944,99 1006857,57 0 -10000 2 763 803  

2024 8,28 13,71 19,93 88,65 129117,6 129117,6 0 1770337,53 1068718,90 0 -10000 2 829 056  

2025 8,86 13,85 20,52 87,94 128084,7 128084,7 0 1773736,58 1134380,99 0 -10000 2 898 118  

2026 9,48 13,99 21,14 87,24 127060,0 127060,0 0 1777142,15 1204077,36 0 -10000 2 971 220  

2027 10,14 14,13 21,77 86,54 126043,5 126043,5 0 1780554,26 1278055,87 0 -10000 3 048 610  

2028 10,85 14,27 22,43 85,85 125035,2 125035,2 0 1783972,93 1356579,63 0 -10000 3 130 553  

2029 11,61 0,00 3,48 85,16 124034,9 124034,9 0 0,00 1439927,88 0 -10000 1 429 928  

2030 12,42 0,00 3,58 84,48 123042,6 123042,6 0 0,00 1528397,05 0 -10000 1 518 397  

2031 13,29 0,00 3,69 83,80 122058,3 122058,3 0 0,00 1622301,76 0 -10000 1 612 302  

2032 14,22 0,00 3,80 83,13 121081,8 121081,8 0 0,00 1721975,98 0 -10000 1 711 976  

2033 15,22 0,00 3,92 82,47 120113,2 120113,2 0 0,00 1827774,19 0 -10000 1 817 774  

2034 16,28 0,00 4,03 81,81 119152,3 119152,3 0 0,00 1940072,63 0 -10000 1 930 073  

2035 17,42 0,00 4,16 81,15 118199,0 118199,0 0 0,00 2059270,70 0 -10000 2 049 271  

2036 18,64 0,00 4,28 80,50 117253,5 117253,5 0 0,00 2185792,29 0 -10000 2 175 792  

2037 19,95 0,00 4,41 79,86 116315,4 116315,4 0 0,00 2320087,37 0 -10000 2 310 087  

2038 21,34 0,00 4,54 79,22 115384,9 115384,9 0 0,00 2462633,53 0 -10000 2 452 634  

2039 22,84 0,00 4,68 78,59 114461,8 114461,8 0 0,00 2613937,74 0 -10000 2 603 938  

2040 24,44 0,00 4,82 77,96 113546,1 113546,1 0 0,00 2774538,07 0 -10000 2 764 538  

2041 26,15 0,00 4,96 77,33 112637,8 112637,8 0 0,00 2945005,69 0 -10000 2 935 006  

2042 27,98 0,00 5,11 76,72 111736,7 111736,7 0 0,00 3125946,84 0 -10000 3 115 947  

2043 29,93 0,00 5,26 76,10 110842,8 110842,8 0 0,00 3318005,02 0 -10000 3 308 005  

Celkem                     84 698 386  
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Příloha 5. Tabulka peněžní toky projektu pořízeného v r.2009. Vytvořeno z vlastních výpočtů dle 

metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

 

                                                                       Rok     

Položka (tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Čisté prov.příjmy 1044 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 1044 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 

4.Investiční náklady 15588                 

5.Čistý peň.tok -15588 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok -14486 

-
12357 

-
10186 -7972 -5712 -3406 -1051 1346 3786 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.Čisté prov.příjmy 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 

4.Investiční náklady                   

5.Čistý peň.tok 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok 6273 8810 11399 14043 16745 19508 22337 25235 28206 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.Čisté prov.příjmy 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 

4.Investiční náklady                   

5.Čistý peň.tok 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok 31254 34384 36858 38376 39988 41700 43517 45447 47496 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 28 29 30 31 32 33 34 35   

1.Čisté prov.příjmy 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   

4.Investiční náklady                   

5.Čistý peň.tok 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok 49671 51981 54433 57037 59801 62736 65852 69160   
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Příloha 6. Tabulka peněžní toky projektu pořízeného v r.2008. Vytvořeno z vlastních výpočtů dle 

metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Čisté prov.příjmy 0 2217 2259 2303 2349 2395 2443 2493 2535 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 0 2217 2259 2303 2349 2395 2443 2493 2535 

4.Investiční náklady 16334                 

5.Čistý peň.tok -16334 2217 2259 2303 2349 2395 2443 2493 2535 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok -16334 -14117 -11858 -9555 -7206 -4811 -2368 125 2660 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.Čisté prov.příjmy 2579 2626 2676 2728 2783 2842 2904 2970 3039 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 2579 2626 2676 2728 2783 2842 2904 2970 3039 

4.Investiční náklady                   

5.Čistý peň.tok 2579 2626 2676 2728 2783 2842 2904 2970 3039 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok 5239 7865 10541 13269 16052 18894 21798 24768 27807 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1.Čisté prov.příjmy 3112 3190 3272 1430 1518 1612 1712 1817 1930 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 3112 3190 3272 1430 1518 1612 1712 1817 1930 

4.Investiční náklady                   

5.Čistý peň.tok 3112 3190 3272 1430 1518 1612 1712 1817 1930 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok 30919 34109 37381 38811 40329 41941 43653 45470 47400 

                                                                     Rok       

Položka (tis. Kč) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1.Čisté prov.příjmy 2049 2175 2310 2452 2603 2764 2935 3116 3308 

2.Likvidační hodnota                   

3.Příjmy celkem 2049 2175 2310 2452 2603 2764 2935 3116 3308 

4.Investiční náklady                   

5.Čistý peň.tok 2049 2175 2310 2452 2603 2764 2935 3116 3308 
6.Kumulovaný čistý 
peň.tok 49449 51624 53934 56386 58989 61753 64688 67804 71112 
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Příloha 7. Tabulka čistá současná hodnota projektu pořízeného v r.2008. Vytvořeno z vlastních výpočtů 

dle metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

 

  
                                                                   
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Čisté 
prov.příjmy 0 2217 2259 2303 2349 2395 2443 2493 2535 
2.Diskonto
vané 
příjmy 0 2015 1866 1730 1604 1487 1378 1279 1181 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 0 2015 3881 5610 7215 8702 10080 11359 12540 

4.Výdaje 16334                 
5.Diskonto
vané 
výdaje 16334                 
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 
7.Čistý 
peněžní 
tok -16334 2217 2259 2303 2349 2395 2443 2493 2535 
8.Diskont.
peněžní 
tok -16334 2015 1866 1730 1604 1487 1378 1279 1181 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k -16334 -14319 -12453 -10723 -9119 -7632 -6254 -4975 -3794 
10. 
Diskontní 
faktor 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,466 

            

  
                                                         
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.Čisté 
prov.příjmy 2579 2626 2676 2728 2783 2842 2904 2970 3039 
2.Diskonto
vané 
příjmy 1093 1014 937 870 807 747 694 647 602 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 13633 14647 15583 16453 17261 18008 18702 19350 19951 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 
7.Čistý 
peněžní 
tok 2579 2626 2676 2728 2783 2842 2904 2970 3039 
8.Diskont.
peněžní 
tok 1093 1014 937 870 807 747 694 647 602 
9.Kumulov
aný -2701 -1687 -751 119 927 1674 2368 3016 3617 
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disk.peň.to
k 
10. 
Diskontní 
faktor 0,424 0,386 0,35 0,319 0,29 0,263 0,239 0,218 0,198 

  
                                                                   
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1.Čisté 
prov.příjmy 3112 3190 3272 1430 1518 1612 1712 1817 1930 
2.Diskonto
vané 
příjmy 560 523 488 193 187 181 175 167 162 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 20511 21034 21522 21715 21901 22082 22257 22424 22586 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 
7.Čistý 
peněžní 
tok 3112 3190 3272 1430 1518 1612 1712 1817 1930 
8.Diskont.
peněžní 
tok 560 523 488 193 187 181 175 167 162 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k 4177 4700 5188 5381 5567 5748 5923 6090 6252 
10. 
Diskontní 
faktor 0,18 0,164 0,149 0,135 0,123 0,112 0,102 0,092 0,084 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1.Čisté 
prov.příjmy 2049 2175 2310 2452 2603 2764 2935 3116 3308 
2.Diskonto
vané 
příjmy 156 150 146 140 135 130 126 122 119 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 22742 22892 23038 23177 23313 23443 23569 23690 23809 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 16334 
7.Čistý 
peněžní 
tok 2049 2175 2310 2452 2603 2764 2935 3116 3308 
8.Diskont.
peněžní 
tok 156 150 146 140 135 130 126 122 119 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k 6408 6558 6704 6843 6979 7109 7235 7356 7475 
10. 
Diskontní 
faktor 0,076 0,069 0,063 0,057 0,052 0,047 0,043 0,039 0 
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Příloha 8. Tabulka čisté současné hodnoty projektu pořízeného v r.2009-diskontní faktor 10%. 

Vytvořeno z vlastních výpočtů dle metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

 

  
                                                                   
Rok         

Položka 
(tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Čisté 
prov.příjmy 1044 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 

2.Diskonto
vané příjmy 1044 1935 1793 1663 1544 1432 1328 1230 1137 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 1044 2979 4773 6435 7979 9411 10739 11969 13106 

4.Výdaje 15588                 
5.Diskonto
vané 
výdaje 15588                 
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 

7.Čistý 
peněžní tok -14544 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 

8.Diskont.p
eněžní tok -14544 1935 1793 1663 1544 1432 1328 1230 1137 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k -14544 -12609 -10816 -9153 -7609,7 -6178 -4849 -3620 -2483 
10. 
Diskontní 
faktor 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,466 

  
                                                                   
Rok         

Položka 
(tis. Kč) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.Čisté 
prov.příjmy 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 

2.Diskonto
vané příjmy 1054 979 906 843 784 727 676 632 588 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 14160 15139 16045 16889 17672 18399 19075 19707 20295 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané 
disk.výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
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7.Čistý 
peněžní tok 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 

8.Diskont.p
eněžní tok 1054 979 906 843 784 727 676 632 588 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k -1429 -450 456 1300 2083 2810 3486 4118 4706 
10. 
Diskontní 
faktor 0,424 0,386 0,35 0,319 0,29 0,263 0,239 0,218 0,198 

  
                                                                   
Rok         

Položka 
(tis. Kč) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.Čisté 
prov.příjmy 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 

2.Diskonto
vané příjmy 549 513 369 205 198 192 185 178 172 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 20844 21357 21726 21931 22129 22321 22506 22684 22856 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 

7.Čistý 
peněžní tok 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 

8.Diskont.p
eněžní tok 549 513 369 205 198 192 185 178 172 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k 5255 5768 6137 6342 6540 6732 6917 7095 7267 
10. 
Diskontní 
faktor 0,18 0,164 0,149 0,135 0,123 0,112 0,102 0,092 0,084 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 28 29 30 31 32 33 34 35   

1.Čisté 
prov.příjmy 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   

2.Diskonto
vané příjmy 165 159 154 148 144 138 134 129   
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 23021 23180 23335 23483 23627 23765 23899 24028   

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
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6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588   

7.Čistý 
peněžní tok 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   

8.Diskont.p
eněžní tok 165 159 154 148 144 138 134 129   
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k 7433 7592 7747 7895 8039 8177 8311 8440   
10. 
Diskontní 
faktor 0,076 0,069 0,063 0,057 0,052 0,047 0,043 0,039   

 

 
Příloha 9. Tabulka čisté současné hodnoty projektu pořízeného v r.2009-diskontní faktor 14%. 

Vytvořeno z vlastních výpočtů dle metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

 

  
                                  
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Čisté 
prov.příjmy 1044 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 

2.Diskonto
vané příjmy 1044 1867 1669 1494 1338 1197 1074 956 854 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 1044 2911 4581 6075 7413 8610 9684 10640 11494 

4.Výdaje 15588                 
5.Diskonto
vané 
výdaje 15588                 
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 

7.Čistý 
peněžní tok -14544 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 

8.Diskont.p
eněžní tok -14544 1867 1669 1494 1338 1197 1074 956 854 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k -14544 -12677 -11007 -9513 -8175 -6978 -5904 -4948 -4094 
10. 
Diskontní 
faktor 1 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,399 0,35 

  
                                                                   
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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1.Čisté 
prov.příjmy 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 

2.Diskonto
vané příjmy 764 682 611 547 492 439 396 356 321 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 12258 12940 13551 14099 14591 15030 15426 15782 16103 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 

7.Čistý 
peněžní tok 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 

8.Diskont.p
eněžní tok 764 682 611 547 492 439 396 356 321 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k -3330 -2648 -2037 -1489 -997 -558 -162 194 515 
10. 
Diskontní 
faktor 0,307 0,269 0,236 0,207 0,182 0,159 0,14 0,123 0,108 

  
                                           
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.Čisté 
prov.příjmy 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 

2.Diskonto
vané příjmy 287 260 181 97 90 84 78 73 68 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 16390 16650 16830 16928 17018 17102 17180 17253 17321 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 

7.Čistý 
peněžní tok 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 

8.Diskont.p
eněžní tok 287 260 181 97 90 84 78 73 68 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k 802 1062 1242 1340 1430 1514 1592 1665 1733 
10. 
Diskontní 
faktor 0,094 0,083 0,073 0,064 0,056 0,049 0,043 0,038 0,033 



 81 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 28 29 30 31 32 33 34 35   

1.Čisté 
prov.příjmy 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   

2.Diskonto
vané příjmy 63 60 54 52 47 44 41 36   
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 17384 17444 17498 17550 17597 17641 17682 17718   

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588   

7.Čistý 
peněžní tok 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   

8.Diskont.p
eněžní tok 63 60 54 52 47 44 41 36   
9.Kumulov
aný 
disk.peň.to
k 1796 1856 1910 1962 2009 2053 2094 2130   
10. 
Diskontní 
faktor 0,029 0,026 0,022 0,02 0,017 0,015 0,013 0,011   
 

 
Příloha 10. Tabulka čisté současné hodnoty projektu pořízeného v r.2009-diskontní faktor 16%. 

Vytvořeno z vlastních výpočtů dle metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Čisté 
prov.příjm
y 1044 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 
2.Diskonto
vané 
příjmy 1044 1835 1613 1419 1248 1098 966 849 744 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 1044 2879 4492 5911 7159 8257 9222 10071 10815 

4.Výdaje 15588                 
5.Diskonto
vané 
výdaje 15588                 
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
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7.Čistý 
peněžní 
tok -14544 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 
8.Diskont.
peněžní 
tok -14544 1835 1613 1419 1248 1098 966 849 744 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -14544 -12709 -11096 -9677 -8429 -7331 -6366 -5517 -4773 
10. 
Diskontní 
faktor 1 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,41 0,354 0,305 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.Čisté 
prov.příjm
y 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 
2.Diskonto
vané 
příjmy 654 576 505 447 392 345 306 270 238 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 11469 12045 12550 12997 13388 13734 14039 14309 14546 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
7.Čistý 
peněžní 
tok 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 
8.Diskont.
peněžní 
tok 654 576 505 447 392 345 306 270 238 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -4119 -3543 -3038 -2591 -2200 -1854 -1549 -1279 -1042 
10. 
Diskontní 
faktor 0,263 0,227 0,195 0,169 0,145 0,125 0,108 0,093 0,08 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1.Čisté 
prov.příjm
y 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 
2.Diskonto
vané 
příjmy 210 188 126 67 61 56 51 46 43 
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 14757 14945 15071 15138 15199 15255 15306 15352 15396 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
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7.Čistý 
peněžní 
tok 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 
8.Diskont.
peněžní 
tok 210 188 126 67 61 56 51 46 43 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -831 -643 -517 -450 -389 -333 -282 -236 -192 
10. 
Diskontní 
faktor 0,069 0,06 0,051 0,044 0,038 0,033 0,028 0,024 0,021 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 28 29 30 31 32 33 34 35   
1.Čisté 
prov.příjm
y 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   
2.Diskonto
vané 
příjmy 39 37 34 31 28 26 22 20   
3.Kumulov
ané 
disk.příjmy 15435 15472 15506 15537 15565 15591 15613 15633   

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané  disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588   
7.Čistý 
peněžní 
tok 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   
8.Diskont.
peněžní 
tok 39 37 34 31 28 26 22 20   
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -153 -116 -82 -51 -23 3 25 45   
10. 
Diskontní 
faktor 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,009 0,007 0,006   
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Příloha 11.Tabulka čisté současné hodnoty projektu pořízeného v r.2009-diskontní faktor 17%. 

Vytvořeno z vlastních výpočtů dle metodiky autorů J. Fotr a I. Souček dle lit.č.2 

 

  
                                                               
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Čisté 
prov.příjm
y 1044 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 
2.Diskonto
vané 
příjmy 1044 1818 1585 1382 1207 1052 916 798 695 
3.Kumulov
ané 
disk.příjm
y 1044 2862 4447 5829 7035 8087 9003 9801 10497 

4.Výdaje 15588                 
5.Diskonto
vané 
výdaje 15588                 
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
7.Čistý 
peněžní 
tok -14544 2129 2171 2214 2260 2306 2355 2397 2440 
8.Diskont.
peněžní 
tok -14544 1818 1585 1382 1207 1052 916 798 695 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -14544 -12726 -11141 -9759 -8553 -7501 -6585 -5787 -5091 
10. 
Diskontní 
faktor 1 0,854 0,73 0,624 0,534 0,456 0,389 0,333 0,285 

  
                                                               
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.Čisté 
prov.příjm
y 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 
2.Diskonto
vané 
příjmy 604 528 461 402 351 307 269 235 205 
3.Kumulov
ané 
disk.příjm
y 11101 11629 12089 12491 12843 13149 13418 13653 13858 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
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6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
7.Čistý 
peněžní 
tok 2487 2537 2589 2644 2702 2763 2829 2898 2971 
8.Diskont.
peněžní 
tok 604 528 461 402 351 307 269 235 205 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -4487 -3959 -3499 -3097 -2745 -2439 -2170 -1935 -1730 
10. 
Diskontní 
faktor 0,243 0,208 0,178 0,152 0,13 0,111 0,095 0,081 0,069 

  
                                                                   
Rok       

Položka 
(tis. Kč) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1.Čisté 
prov.příjm
y 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 
2.Diskonto
vané 
příjmy 180 160 106 56 52 46 42 39 35 
3.Kumulov
ané 
disk.příjm
y 14038 14197 14304 14360 14411 14458 14499 14538 14573 

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 
7.Čistý 
peněžní 
tok 3048 3130 2474 1518 1612 1712 1817 1930 2049 
8.Diskont.
peněžní 
tok 180 160 106 56 52 46 42 39 35 
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -1550 -1391 -1284 -1228 -1177 -1130 -1089 -1050 -1015 
10. 
Diskontní 
faktor 0,059 0,051 0,043 0,037 0,032 0,027 0,023 0,02 0,017 

  
                                                                   
Rok                 

Položka 
(tis. Kč) 28 29 30 31 32 33 34 35   
1.Čisté 
prov.příjm
y 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   
2.Diskonto
vané 
příjmy 30 28 25 23 22 21 19 17   
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3.Kumulov
ané 
disk.příjm
y 14603 14631 14656 14679 14701 14722 14740 14757   

4.Výdaje                   
5.Diskonto
vané 
výdaje                   
6.Kumulov
ané disk. 
výdaje 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588 15588   
7.Čistý 
peněžní 
tok 2175 2310 2452 2604 2764 2935 3116 3308   
8.Diskont.
peněžní 
tok 30 28 25 23 22 21 19 17   
9.Kumulov
aný 
disk.peň.t
ok -985 -957 -932 -909 -887 -866 -848 -831   
10. 
Diskontní 
faktor 0,014 0,012 0,01 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005   

 

 

 

 

 


