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ABSTRAKT 

Následující text se věnuje problematice větrných elektráren. Uvádí základní rozdělení 

větrných motorů podle principu jejich funkce a vhodnosti jejich použití pro výrobu elektrické 

energie. Uvádí parametry, které musí splňovat lokality vhodné pro výstavbu větrné elektrárny a 

uvádí příklad větrné mapy České republiky. V práci jsou popsány některé nejčastěji instalované 

stroje v České republice. Navazující kapitoly popisují ekonomickou stránku provozu větrné 

elektrárny, rozebírají základní dělení nákladů, uvádí způsoby daňového odpisování hmotného 

majetku, výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jsou zde vybrány některé 

z nejčastěji používaných metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic VTE. Zde jsou 

zastoupeny metody statické a dynamické z hlediska časové hodnoty peněz, možnosti a omezení 

jejich použití. 

 Získané poznatky jsou základem pro návrh a realizaci programu pro výpočet ekonomické 

efektivnosti větrné elektrárny. Cílem práce je vytvořit počítačový program, který na základě 

zadaných vstupních hodnot a výpočetních metod vypočítá ekonomické ukazatele a ekonomickou 

efektivitu projektu větrné elektrárny z hlediska celkových investičních nákladů a vlastního 

kapitálu investora projektu. Na základě vyhodnocení údajů bude možné určit, zda investice do 

výstavby větrné elektrárny dokáže zajistit požadovaný objem finančních prostředků. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Větrná elektrárna; Ekonomická efektivnost; Náklady větrné elektrárny;  

 Doba návratnosti; Vnitřní výnosové procento; Čistá současná hodnota; 

   

 



 Abstract 

 

7

ABSTRACT 

The following text is devoted to wind power stations. It shows basic distribution of wind 

engine according to the principle of their function and suitability of their use for power 

generation. It shows the parameters that must satisfy the suitable sites for building wind power 

stations and it shows wind maps of the Czech Republic. There are described some of the most 

frequently installed machines in the Czech Republic. Next chapters describe the economics 

running part of wind power stations; analyze the basic cost-sharing, mention methods of tax 

depreciation of tangible assets, the redemption value of electrical energy from renewable sources. 

There are chosen some of the most used methods for assessment the economic efficiency of wind 

power stations. There are common methods of static and dynamic in terms of time value of 

money, the possibilities and limitations of their use. 

This information is a basis for designing and implementing a program to calculate the 
economic efficiency of wind power station. The goal is to create a computer program based on 
your input values and calculation methods to calculate the economic indicators and economic 
effectiveness of project wind power station in terms of total investment coasts and on equity 
capital projects. Based on evaluation of data it will be ready to determine whether the investment 
in to the construction of wind power station can provide the required funding. 

 

KEY WORDS:  Wind power; Economic effectiveness; Wind power costs;  

 Payback period; Internal rate of return; Net present value 
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1 ÚVOD 
 Zemi lze popsat čtyřmi živli, které ji provázejí celými dějinami a staly se součástí 

její definice. Je to oheň, voda, vítr a země. Zkusme se zamyslet nad významem využití 

těchto čtyř složek energie naší planety, nad délkou trvání těchto přirozených složek a nad 

jejich obrovskou silou. 

 Oheň lze považovat za první využívaný zdroje energie, který se osvědčil již lidem 

v pravěku. Nejdříve na oheň čekali, až se snese z nebe, a později si ho dokázali vytvořit 

sami s pomocí jednoduchých pomůcek tehdy, když ho potřebovali. Proto zřejmě není 

divu, že je hojně využíván v odstupu několika desítek tisíc let a podíváme-li se na využití 

ohně dnes v době technického rozkvětu ve všech odvětvích lidské činnosti, má zatím 

nezastupitelnou funkci v oblasti energetiky. Ovšem plamen nelze zažehnout bez paliva a 

kyslíku. 

 Voda je další ukázka přirozené energie země, která ovšem oproti ohni nepotřebuje 

nutně žádné další látky k tomu, aby se dala využít pro energetické účely člověka. 

Můžeme ji tedy nazvat energií čistou, jejíž zdroj je stále doplňován přirozenými 

klimatickými cykly naší planety, proto je tak často používáno spojení nevyčerpatelný 

zdroj energie, který má obrovský význam již po staletí, přičemž v minulém století došlo 

k jeho zdokonalení a lepšímu využívání jeho energie díky zvyšování účinnosti vodních 

motorů. 

 Země je z energetického hlediska zdrojem geotermálních pramenů a biomasy, 

která je tolik důležitým zdrojem pro oheň. Geotermální energie se využívá především 

v severských zemích, kde jsou silné geotermální prameny, které se dají využít jednak pro 

ohřev vody, ale i výrobu elektrické energie. V našich podmínkách nejsou geotermální 

prameny tak vydatné, abychom je mohli využít pro přeměnu na elektrickou energii, ale 

některé státy, jako například Island nebo Norsko pokrývají z geotermální činnosti většinu 

spotřeby elektrické energie. Země je v podstatě hlavním zdrojem pro energetiku 

současnosti. Hnědé a černé uhlí, ropa a další frakce z ní získané představují skupinu 
fosilních paliv pro konvenční elektrárny. Dalším významným palivem je uran, který je 

základním palivem v jaderných elektrárnách, jehož dobývání a obohacování s sebou nese 

nemalou zátěž pro naši planetu.   

 Vítr stejně jako ostatní zdroje má velký energetický potenciál, který se 

s postupným  rozvojem technologií stále častěji a lépe využívá k pohonu mechanických 

zařízení a výrobě elektrické energie. Stejně jako voda, je vítr čistým zdrojem primární 

energie a při přeměně na sekundární energii nedochází k žádným emisím škodlivých 

látek.  

 V průběhu posledních dvou století došlo k obrovskému technickému i 

společenskému rozvoji. Lidstvo se neustále stává závislejším na dodávkách energie a 

celkové potřebné množství elektrické energie je každým rokem vyšší. Fosilní paliva a 

jiné neobnovitelné zdroje nejsou schopny zaručit trvale udržitelný rozvoj a pokrýt 

spotřebu energie na více než 100 – 200 let (mimo jaderného paliva).  Je proto na místě 
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zabývat se otázkou využití energie z čistých zdrojů uvedených na začátku kapitoly, 

inovovat zařízení určená k transformaci energie, zlepšovat jejich účinnost a snižovat 

energetickou náročnost jejich výroby.  

Obnovitelné zdroje energie by v konkurenci konvenčních zdrojů při zachování 

stejných výkupních cen neobstály. Proto je výkupní cena elektrické energie z OZE vyšší 

než výkupní cena z konvenčních zdrojů. Tím se zvyšuje zájem investorů vložit své 

prostředky do výstavby OZE. Výkupní ceny jsou stanoveny tak, aby projekt nebyl 

ztrátový a měl dobu návratnosti 10-15 let. Zkušenosti z minulých let ukazují důsledky 

příliš velkých výkupních cen elektrické energie z fotovoltaických elektráren.            
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2 E�ERGIE VĚTRU 
 V této kapitole se budeme věnovat využití energie větru v různých odvětvích 

lidské činnosti, z pohledu historie a dneška, vysvětlíme vznik větru a přeměnu jeho 

energie na energii elektrickou. V závěru kapitoly se seznámíme s větrnou mapou české 

republiky a vybraných evropských zemí. 

 

2.1 Vznik a využití větru  
Vítr vzniká vlivem nerovnoměrného ohřívání povrchu země slunečním zářením 

[1]. Pevniny se ohřívají mnohem rychleji než plochy moří a oceánů. Od zahřátého 

povrchu se ohřívá i jemu přilehlá vrstva vzduchu. Teplý vzduch má snahu stoupat vzhůru, 

protože je lehčí než studený vzduch. Celý děj je výrazně ovlivněn rotací Země a 

střídáním dne a noci. V zemské atmosféře tím vznikají tlakové rozdíly známé jako 

tlakové níže a výše. Vyrovnáváním tlakových rozdílů vzniká vítr, který vane vždy 

směrem od tlakové výše k tlakové níži. Vlivem rotace Země není tento pohyb přímočarý, 

ale jeho pohyb spíše opisuje spirálu u tlakové výše i níže. Na severní polokouli jde kolem 

tlakové níže spirální pohyb proti směru hodinových ručiček a u tlakové výše ve směru 

hodinových ručiček. Na jižní polokouli je smysl rotace opačný. 

Můžeme tedy říct, že vítr je jev způsobený povrchem země, který se neomezuje 

jen na malou výšku nad povrchem, ale zasahuje do středních a končí až ve velkých 

výškách, v našich zeměpisných šířkách je to přibližně v deseti kilometrech nad 

povrchem. Přízemní vítr nad pevninou je ovlivněn tvarem povrchu, pohořími, lesy apod., 

na rozdíl od moře a pobřežní pevniny, zvláště, v případě plochého pobřeží. Kromě směru 

větru, který je nerovným zemským povrchem podstatně měněn, vznikají těsně u povrchu 

velké víry, které způsobují, že vítr nad pevninou není stálý, resp. jeho intenzita, rychlost, 

směr. Nad mořem a přilehlým pobřežím jsou tyto změny směru a intenzity mnohem 

menší, ale i nad pevninou existují místa, kde je vítr o větší intenzitě a je stálejší. Jsou to 

obvykle místa na temenech hor, v horských sedlech a podobně.  

 Energii větru používali naši předci stejně jako energii vody k pohonu 

nejrůznějších mechanických zařízení, která jim dokázala ušetřit namáhavou práci. 

Nejčastěji to byly mlýn, pila, hamr a vodní čerpadlo. Značně velká část populace ví, že 

větrné mlýny byly hojně vystavěny v Holandsku a jiných přímořských zemích. Pravdou 

je, že i v českých zemích bylo vystavěno několik větrných mlýnů a některé z nich 

jsou renovovány a zpřístupněny veřejnosti.  

 Naše společnost je v otázce větrné energetiky rozdělena na dva tábory. Někteří 

technici a manažeři, kteří pracují v energetice přínos větrné energetiky a malých vodních 

elektráren snižují, protože z hlediska pokrytí celostátní roční spotřeby energie jsou takřka 

zanedbatelné a cena energie z takových zdrojů je značně vyšší než z elektráren jaderných 

nebo uhelných. Naproti tomu druhá strana poukazuje na skutečnosti, jež tato tvrzení 

zpochybňují. Celkový růst výroby a spotřeby elektrické energie, který je dlouhodobě 

neudržitelný, je neřešitelný, do té doby, než bude možné získávat energii např. jadernou 
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fůzí. Vyrovnání cen energie z velkých zdrojů a lokálních malých zdrojů energie je pouze 

jedna strana problému. Druhá strana problému je omezení celkové výroby elektrické 

energie z větru, jelikož není možné stanovit přesnou hodnotu vyrobené elektrické energie, 

které můžeme dosáhnout na našem území a místních podmínkách. Pro zajímavost, odhad 

celkové energie vyrobené z větru na našem území je 1 – 15% z celkové výroby [1]. 

Taková hodnota není zdaleka zanedbatelná. Problém nastane ve chvíli, kdy z lokalit 

vhodných k výstavbě VTE odečteme plochy zabírající chráněná území. Samotná VTE 

zabírá se svou technologickou a stavební částí poměrně malý prostor. Větší zásah do 

krajiny znamená samotná stavba zařízení, kdy je nutné připravit přístupové komunikace.   

Zkušenosti z celého světa ukazují, že stavba VTE  se vyplatí pouze v místech, 

kde je průměrná rychlost větru za rok alespoň 4,8 m.s-1 nebo více [1]. Míst na území ČR 

splňujících tuto elementární podmínku není mnoho a nacházejí se většinou v horách, jsou 

špatně dostupná a někdy jsou i v chráněných oblastech. Bylo by velmi rozumné, aby 

v těchto místech byly postaveny elektrárny o velkých výkonech, aby byl energetický zisk 

co největší.  

Dolní, energeticky využitelnou hranicí je rychlost větru v = 5 m.s-1 [1]. Vítr o 

menší rychlosti je již málo využitelný, zejména proto, že je nestálý. Horní využitelná 

hranice větru v je kolem 25 m.s-1, což je 90 km.h-1 . Větší rychlosti větru jsou již 

nebezpečné pro elektrárnu i její okolí, a proto se v takovém případě elektrárna odpojí. 

Celková vyrobená energie v dané elektrárně závisí na počtu hodin, kdy je elektrárna 

v provozu a na rozložení četnosti rychlostí větru během daného období. Četností 

rozumějme počet časových intervalů (hodiny, dny), kdy v dané lokalitě foukal vítr danou 

rychlostí. Výpočet celkové vyrobené energie v dané lokalitě je dále ovlivněn i účinností 

větrného motoru, která také závisí na rychlosti větru. Nejvíce energie vyrobíme, když 

větrný motor navrhujeme, tak, aby jeho maximální účinnost byla dosažena při rychlosti 

větru, která umožňuje získat maximum energie v dané lokalitě, tedy vybíráme takový 

větrný motor s takovými parametry, aby co nejvíce korespondoval s lokalitou, do níž se 

chystáme větrný motor umístit.  

V případě, že máme v plánu postavit větrnou elektrárnu, a máme vybranou 

lokalitu, měli bychom se zajímat, jaké větrné poměry zde panují. Ústav fyziky atmosféry 

Akademie věd České Republiky na svých stránkách [2] uvádí mapu území republiky, 

v níž jsou uvedeny rychlosti větru na daném území. Měření jsou prováděna v různých 

výškách.  

Větrná mapa (Obrázek 1) [2], poskytuje jakýsi prvotní náhled na zamýšlenou 

lokalitu a její vhodnost k výstavbě VTE. Bohužel pro přípravu projektu není hodnota 

průměrné rychlosti větru z větrné mapy dostačujícím ukazatelem, jelikož měření nejsou 

prováděna ve výšce rotoru VTE, a je proto nutné na místě předpokládané výstavby 

provádět kontinuální měření rychlosti a směru větru, jež bude součástí dokumentů pro 

projekt, po dobu jednoho roku. 
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Obrázek 1- Větrná mapa ČR, rychlost větru měřena ve výšce 10m nad zemí [2] 

 

2.2 Současný stav a předpokládaný vývoj výstavby VTE 
 

Plánování výstavby větrných elektráren a rozvoj jejich technologie, je jedním 

z nejúčinnějších způsobů, jak minimalizovat jejich dopad na okolní prostředí, faunu a 

flóru. Větrná energie hraje důležitou roli na cestě k cíli Evropské unie, kterým je 

dvacetiprocentní podíl energie získané z obnovitelných zdrojů na celkové evropské 

spotřebě energie do roku 2020. V Evropské unii jsou státy s velkým větrným 

potenciálem, ať už se jedná o elektrárny na pobřeží (onshore) nebo na elektrárny 

umístěné v pobřežních vodách (offshore). Celkové investiční náklady na výstavbu 

větrných elektráren v Evropě dosáhly v roce 2009 hodnoty 13 miliard eur [3], z čeho 

náklady na příbřežní elektrárny dosáhly 11,5 miliardy eur a náklady na offshore 

elektrárny 1,5 miliardy eur. V roce 2010 byly náklady vynaložené na vybudování nových 

onshore elektráren v objemu 2,6 miliardy eur [4] a offshore elektráren v objemu 10,1 

miliardy eur [4]. Celkové investice do větrných elektráren v Evropě tak činily 12,7 

miliardy eur. 

 Největší Instalovaný výkon větrných elektráren má v evropské unii Německo 

s celkovými 27 214 MW [4]. S největším meziročním přírůstkem se na první místo 

zařadilo Španělsko s novými instalacemi 1516 MW. Statistika instalací větrných 
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elektráren a celkového instalovaného výkonu jednotlivých států je zpracována níže 

(Tabulka 1) a (Obrázek 2) [4]. 

 

 
Obrázek 2 - Souhrnný instalovaný výkon VTE v roce 2010 v Evropě [4] 

Španělsko 16% 1516 MW 

Německo 16% 1493MW 

Francie 12% 1086 MW 

UK 10% 962 MW 

Itálie 10% 948 MW 

Švédsko 6% 604 MW 

Rumunsko 5% 448 MW 

Polsko 4% 382 MW 

Portugalsko 4% 363 MW 

Belgie 4% 350 MW 

Dánsko 4% 327 MW 

Ostatní 6% 575 MW 

Tabulka 1 2ové instalace Evropa 2010 [4] 
 

V globálním pohledu je vidět značný nárůst instalací větrných elektráren v Asii. 

Čína, která patří k největším znečišťovatelům ovzduší, zvyšuje v posledních čtyřech 

letech tempo instalace nových zdrojů větrné energie a od roku 2006 se rozsah daných 

kapacit prakticky zdvojnásobil. Ke konci roku 2008 měla Čína úhrnný instalovaný výkon 

o hodnotě 12 120 MW. V roce 2009 došlo k nárůstu o 13 000 MW. V roce 2010 se tempo 

lehce zpomalilo, nový instalovaný výkon byl 16 500 MW a celkový instalovaný výkon 

tak dosáhl hodnoty 42 287 MW. Statistika instalací větrných elektráren a celkového 
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instalovaného výkonu jednotlivých států je zpracována v tabulce  (Tabulka 2)  a na 

obrázku (Obrázek 3) [5]. 

 

Obrázek 3- 2ový instalovaný výkon VTE 2010, TOP 10 [5] 

Stát [%] [MW] 

Čína 46 % 16 500 
USA 14% 5 115 
Indie 6% 2 139 
Španělsko 4% 1 516 
Německo 4% 1 493 
Francie 3% 1 086 
UK 3% 962 
Itálie 3% 948 
Kanada 2% 690 
Švédsko 2% 603 
Ostatní 13% 4 750 

Celkem  35 802 
Tabulka 2- Instalovaný výkon VTE za rok 2010, TOP 10 [5] 

Budování kapacit k produkci energie z větru se neustále rozvíjí a do několika let 

Čína počítá s vybudováním sedmy obřích větrných farem v provinciích Hebei, Gansu a 
vnitří Mongolsko [6]. Celkový instalovaný výkon těchto farem je předpokládaná na 

120 GW což je porovnatelné s hodnotou 122 GW instalovaného výkonu VTE na celém 

světě ke konci roku 2008. Investiční náklady na vybudování tohoto projektu jsou 

odhadovány na 146 miliard USD, což je zhruba 2,8 biliónu Kč.  

 Česká republika patří v evropské unii k zemím s horšími větrnými podmínkami 
danými geografickým umístěním. Přesto je u nás dostatek lokalit vhodných pro výstavbu 
VTE, ale získání stavebního povolení v těchto lokalitách je zatím velmi obtížné a 
v některých případech takřka nemožné. Největším problémem v realizaci projektu je 
dlouhotrvající schvalovací řízení stavebního povolení, k němuž je třeba oslovit 23 
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proces v Rakousku trvá 10 měs
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podpora od institucí i obyvatelstva. Doba potře
ČR udávána mezi 32 a 50 měsíci [7]. Pro srovnán
0 měsíců, v Německu 30 měsíců a ve Španělsku 5
m vlivem omezujícím výstavbu větrných elektráre
ikrát nižší než v případě výkupu elektřiny z fo
delší časový horizont návratnosti investice.   

aného výkonu v ČR a meziroční přírůstky jsou
 rok 2005 – 2010 [8]. 

3- souhrn instalací VTE v MW, ČR [8] 

odle krajů znázorňuje (Obrázek 4), a uvádí (T
těno v Ústeckém kraji a nejméně instalací je ve Zl
lováno jen 11,7 MW přesto, že je tento kraj vel

vaný výkon VTE v MW, rozdělení podle krajů

1

Olomoucký Karlovarský Pardubický

Jihomoravský Středočeský Liberecký

Zlínský

Souhrn [MW] Roční přírůstek [MW] 
28 26 
54 62 

116 34 
150 42 
192 23 
215  

21

 potřebná k získání 
nání schvalovací 

lsku 58 měsíců [7].  
ektráren je výkupní 

fotovoltaických 

y jsou zpracovány 

Tabulka 4)[8]. 
 ve Zlínském kraji. 
raj velmi vhodný k 

 

ajů [8] 
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Kraj Výkon 
Jihomoravský 8,2 MW 
Karlovarský 36 MW 
Liberecký 4,3 MW 
Moravskoslezský 4 MW 
Olomoucký 37,4 MW 
Pardubický 19,2 MW 
Středočeský 6 MW 
Ústecký 86,9 MW 
Vysočina 11,7 MW 
Zlínský 0,2 MW 

Tabulka 4- Instalace VTE V ČR 2010, rozdělení podle krajů [8] 

 Do června 2010 muselo 27 členských států EU poskytnout evropské komisi 
orientační cíle, z hlediska kapacity (MW) a energie (MWh) pro všechny energetické 
technologie. Česká republika počítá podle [9] s nárůstem instalovaného výkonu větrných 
elektráren do roku 2020 v rozmezí 1600 – 1800 MW. Všechny země evropské 27 by 
v případě vyplnění těchto scénářů disponovali instalovaným výkonem o hodnotě 230 – 
265 GW.  
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3 TECH�OLOGIE VĚTR�ÝCH ELEKTRÁRE� 
 
 V počátcích využívání větru, nebylo možné konstruovat složité větrné motory, jaké máme 

k dispozici dnes. Lidé tedy konstruovali jednoduché lopatky větrných motorů ze dřeva, plachet a 

podobných přírodních materiálů. Pojďme si tedy ukázat typy větrných motorů používaných pro 

výrobu el. energie, ale i těch, které slouží experimentálním účelům. 

 Větrné rotory můžeme rozdělit do dvou kategorií podle aerodynamického principu, jež 

používají k roztáčení lopatek. První skupina využívá odporového principu a druhá vztlakového 

principu. První typ využívá rozdílný odpor vhodně tvarovaných těles při obtékání proudem 

vzduchu z opačných směrů. Typickým příkladem je miskový anemometr – přístroj měřící 

rychlost viz (Obrázek 5) [10] 

Obrázek 5- Miskový anemometr, odporový princip [10] 

Miska obtékaná ze směru na vypouklou polokouli má mnohem menší odpor než miska 

obtékaná ze směru na vydutou vnitřní polokouli. Poměr těchto odporů při stejně rychlosti je až    

1 : 4. Výsledný efekt je zmenšen tím, že při obtékání ze strany s malým aerodynamickým 

odporem se sečte obvodová rychlost rotace s rychlostí větru a při obtékání ze strany s velkým 

odporem se od rychlosti větru odečte obvodová rychlost [1]. Výkon lze zvětšit technickým 

opatřením, které zajistí rozvírání lopatek, aby při obtékání ze strany o malém aerodynamickém 

odporu byla čelní plocha tělesa malá a při velkém odporu naopak velká. Obvodová rychlost ve 

všech případech musí být menší než rychlost větru, aby vůbec mohl vzniknout hnací krouticí 

moment. Otáčky takového větrného motoru bez odběru energie z hřídele jsou úměrné rychlosti 

větru, tedy zdvojnásobení rychlosti větru znamená zdvojnásobení otáček s přesností do jednotek 

procent. 

 Nevýhodou tohoto typu větrného motoru je jeho malá účinnost. Z výkonu procházejícího 

plochou větrného motoru se na hřídel převede pouze malá část, asi 5%. Zbytek protékající 

energie zůstává nevyužit nebo dojde k jeho spotřebování na rozvíření proudu a v důsledku toho 

se přemění na teplo. 

 Druhý typ větrného motoru využívá vztlakovou sílu na lopatce, tedy lopatka pracuje jako 

rotující křídlo. Složka vztlakové síly ve směru pohybu lopatky je hnací silou a vytváří krouticí 
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moment [1]. Odpor lopatky tento krouticí moment trochu zmenšuje, ale poměr vztlakové a 

odporové síly na správně navržené lopatce je až 1 : 50, a tak odpor lopatky tažný efekt vztlaku 

příliš nezmenší. Výsledná účinnost přeměny energie větru na práci hřídele je podstatně větší 

oproti odporovému typu, až 50 %. Dalším významným přínosem pro další zpracování energie 

hřídele jsou otáčky motoru. Obvodová rychlost konců lopatek je v tomto případě dvojnásobkem 

až desetinásobkem rychlosti větru. I tento typ větrného motoru má otáčky bez odběru energie z 

hřídele úměrné rychlosti větru, ale vzhledem k několikanásobně vyšším otáčkám je menší 

přesnost úměry. Proto se nepoužívá v konstrukcích přesných anemometrů, ale své místo nalezl 

v konstrukcích anemometrů s nižší třídou přesnosti (přesnost ± 5%) a pro výrobu elektrické 

energie, jelikož všechny větrné elektrárny dnes používané používají vztlakového principu.  

Pro případ méně náročných aplikací jako například pohon čerpadla, se často používá 

Halladayova turbína (známější pod názvem Americké kolo), jejíž konstrukce je patentována od 

roku 1854. Halladayova turbína je regulovatelná natáčením žaluzií na oběžném kole, čímž se 

měnila účinná plocha rotoru a regulace, pomocí centrální páky, tedy byla možná v kterémkoliv 

okamžiku chodu zařízení. Větrný mlýn vybavený Halladayovou turbínou [11], se v ČR podařilo 

dochovat pouze jeden, (Obrázek 6), v obci Ruprechtov. 

 
Obrázek 6 - Větrný mlýn s Halladayovou turbínou v obci Ruprechtov, ČR [11] 

 

 Větrné motory využívající rozdílné principy mají své výhody i nevýhody, z nichž plyne i 

jejich možnost použití v energetických aplikacích. Pro účely energetiky, tedy přeměnu energie 

větru na energii elektrickou je výhodné použít větrné motory vrtulové, tedy pracující na principu 

vztlakovém. Proto v následujícím textu věnujeme svou pozornost právě technice, konstrukci a 

zařízení vrtulových větrných elektráren.  

 V dalším textu si představíme výrobky předních dodavatelů VTE, které jsou nejvíce 

zastoupeny na území ČR. Do této skupiny patří dánská společnost Vestas a německá společnost 

RePower. 
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3.1 Větrné elektrárny VESTAS 
 Větrné elektrárny společnosti Vestas využívají při přenosu mechanické energie vrtule na 

hřídel generátoru převodovku. Zvolil jsem typ V 90 – 2,0 MW řadící se svým výkonem do 

kategorie největších. 

 Hlavní části strojovny a rotorového kuželu jsou naznačeny na obrázku (  

Obrázek 7) [12]. Rotor je vybaven systémem OptiSpeed umožňujícím rotoru variabilitu počtu 

otáček [13]. Regulace je provedena systémem pitch naklápěním listů trojlistého rotoru zařízením 

OptiTip, což je zvláštní regulační systém polohování listů firmy Vestas, kdy úhel nastavení listů 

je vždy optimálně přizpůsoben okamžitým větrným podmínkám. Díky této technologii je zároveň 

optimalizována výroba elektrické energie i hladina hluku. Mechanická energie je od rotoru 

přenášena hlavní hřídelí spojenou s převodovkou na generátor. Pro přenos mechanické energie 

z převodovky na generátor je použito kompozitní spojky. Generátor je použit asynchronní, 

čtyřpólový s vinutým rotorem. Při větší rychlosti větru zajišťuje systém OptiSpeed a regulace 

naklápění listů OptiTip ideální odevzdávaný výkon a jeho nezávislost na hustotě vzduchu 

v oblasti jmenovitého výkonu.  Při malých rychlostech větru tyto systémy, OptiSpeed a OptiTip, 

zajišťují ideální nastavení počtu otáček rotoru a vhodné nastavení úhlu listů rotoru. Zastavení a 

zabrzdění větrné elektrárny je provedeno nastavením listů rotoru do polohy praporu, tedy 

rovnoběžně k větru. Parkovací mechanická brzda je umístěna na vysokorychlostním hřídeli 

převodu. Všechny funkce větrné elektrárny jsou kontrolovány a řízeny řídícími 

mikroprocesorovými jednotkami. Změny úhlu nastavení listů jsou aktivovány hydraulickým 

systémem, který umožňuje pohyb listů axiálně až o 95°. Čtyři převodovky poháněné elektrickými 

motory zajišťují nastavení gondoly do správné pozice proti směru větru.      

  

Obrázek 7- VTE vestas V 90, 2MW [13] 
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Jmenovitý výkon 2000 kW 
Jmenovitá rychlost větru 14,0 m.s-1 
Zapojovací rychlost větru 4,0 m.s-1 
Odpojovací rychlost větru 23,0 m.s-1 
Průměr rotoru 90 m 
Plocha rotoru 6362 m2 
Počet listů rotoru 3 
Počet otáček rotoru 8,2 – 17,3 min-1 
Hmotnost včetně náby 36 300 kg  
Hmotnost gondoly (bez rotoru) 68 000 kg 
Generátor asynchronní, zdvojené napájení 
Počet otáček generátoru 1680 min-1 
Napětí  690 V 
Regulace výkonu pitch 
Regulace otáček aktivní naklápění listů  
Hlavní brzdový systém nastavení listů do praporu  
Vedlejší brzdový systém kotoučové brzdy 
Natáčení gondoly 4 elektrické motory 
Výška a hmotnost ocelových věží 80,0 m – 147 000 kg 

95,0 m – 200 000 kg 
105,0 m – 224 000 kg 

Betonový základ  
Rozměry 15,9 x 15,9 x 1,8 – 2 m 
Hmotnost betonu 1 104 000 kg 
Hmotnost armovací výztuže  40 000 kg 
Hmotnost celého základu 1 144 000 kg 

Tabulka 5- Vybraná technická data větrné elektrárny Vestas V 90, 2 MW [12] 

 
 

 
Obrázek 8- Výkonová křivka VTE Vestas V 90, 2MW [12] 
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3.2 Větrná elektrárna RePower MM 92 
 Výrobky společnosti RePower zaujímají v české větrné energetice druhou příčku. 
Zastoupeny jsou převážně velkými 2 MW [14] stroji využívajících k transformaci mechanické 
energie větru na elektrickou energii planetární převodovku spřaženou s asynchronním 
generátorem a střídačem. Generátor je vzduchem chlazený pomocí tepelného výměníku a uložený 
přes zvuk a vibrace tlumící prvky na nosném rámu, aby se zamezilo průniku akustických emisí. 
 Regulace otáček rotoru elektrárny je provedena systémem Pitch, tedy nastavením listů 
rotoru do ideálního úhlu náběhu ke směru větru. Každý list má svou nezávislou záložní sadu 
baterií pohánějících systém natáčení v případě, že dojde k selhání nebo výpadku sítě.  
 Brzdění je prováděno nastavením listů do polohy 91°, čímž dojde ke ztrátě vztlaku. 
Natáčení gondoly je prováděno pomocí čtyř převodovkových motorů. Čas sepnutí a směr otáčení 
motorů řídí elektronický senzor větru s odpovídajícím softwarem. 
 Gondola je vyrobena ze skelného laminátu doplněného vrstvami zvukové izolace. Přístup 
do gondoly je ze stožáru otvorem v základním rámu. Stožár je kónický, trubkovitý ocelový 
složený ze tří až pěti segmentů v závislosti na výšce hlavy.  
 Vybrané parametry VTE RePower MM 92 jsou zpracovány v tabulce (Tabulka 6)  
   

       Jmenovitý výkon 2000 kW 

Jmenovitá rychlost větru 11,2 m.s-1 

Zapojovací rychlost větru 3,0 m.s-1 

Odpojovací rychlost větru 25,0  m.s-1 

Průměr rotoru 82 m 

Plocha rotoru 5261 m2 

Počet listů rotoru 3 

Počet otáček rotoru 10 – 20 ± 12%  min-1 

Hmotnost včetně náby 34 000  kg 

Hmotnost gondoly (bez rotoru) 60 000 kg 

Generátor asynchronní, 4pólový 

Počet otáček generátoru 900 – 1800 ± 12 % min-1 

Napětí 690 V 

Regulace výkonu pitch 

Regulace otáček aktivní naklápění listů 

Hlavní brzdový systém nastavení listů do praporu 

Vedlejší brzdový systém nastavení listů 

Natáčení gondoly 6 elektrických motorů 

Výška věží  

kónická ocelová 59,0 ; 80,0 ; 100,0  m 

Tabulka 6- Vybraná technická data větrné elektrárny RePower MM 92, 2MW [14] 

 Podoba této elektrárny je zachycena na obrázku (Obrázek 9) [15]. Její výkonová 
charakteristika je pak zobrazena na obrázku (Obrázek 10), a lze ji nalézt například v [16]. 
 
 



 Technologie větrných elektráren 

 

 

 

28

 
 

Obrázek 9- Větrná elektrárna RePower MM 92, 2MW [15] 

 

 

Obrázek 10- Výkonová křivka VTE RePower MM92, 2MW [16]
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4 HOD�OCE�Í EKO�OMICKÉ EFEKTIV�OSTI  
 

 V této kapitole se budeme zabývat rozdělením finančních nákladů a metodami, které se 

používají pro hodnocení ekonomické efektivnosti. Uvedeme také způsob výpočtu daňových 

odpisů, odpisové skupiny a možnosti odpisování.   

4.1 �áklady VTE 
 Náklady větrné elektrárny můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle určitých 

kritérií jejich vynakládání [17]. První skupinou jsou náklady závisející na objemu výroby, které 

dále rozlišujeme na náklady stálé (fixní), např. úroky, odpisy, náklady na údržbu zařízení atd., a 

náklady proměnné (variabilní), např. režijní náklady, náklady za opravy atd. Druhou skupinu 

tvoří náklady jednorázové a trvalé. Jako nejlepší příklad jednorázových nákladů můžeme uvést 

náklady investiční. Trvalé náklady jsou spojené s celou délkou trvání projektu, jako představitele 

můžeme uvést náklady provozní. 

 Roční náklady obecně dělíme na stálé a proměnné.  

Náklady spojené s provozem zařízení jako jsou mzdové, náklady na údržbu a opravy, 

rozumíme, jako roční provozní náklady [17]. 

 Roční výrobní náklady jsou roční provozní náklady navýšené o pravidelné odpisy a úroky. 

Pro roční výrobní náklady tedy můžeme uvést vztah 

odpúrúdrpr 22222 +++=      [Kč.r-1; Kč.r-1]  (4.1) 

kde 2 celkové roční výrobní náklady 

 2pr proměnné náklady 

 2údr náklady na údržbu 

 2úr náklady tvořené úroky 

 2odp odpisy 
 

 Úroky, odpisy a náklady na údržbu jsou, jak bylo řečeno, náklady stálé. Můžeme je proto 

vyčíslit odvozením z pořizovací ceny zařízení (stavby), a to následujícím způsobem [17] 

i
údr

údr K
p

2 ⋅=
100

      [Kč.r-1; %.r-1, Kč]  (4.2) 

i
úr

úr K
p

2 ⋅=
100

      [Kč.r-1; %.r-1, Kč]  (4.3) 

i
odp

odp K
p

2 ⋅=
100
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kde púdr  procento údržby 

  púr  procento úroku  

  podp  odpisové procento 
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  Ki pořizovací cena   

   Stálou část ročních nákladu můžeme z předchozích vztahů vyjádřit zápisem 

v nákladovém tvaru, nebo jako procentní část z pořizovací ceny stroje ve tvaru 

 ii
odpúrúdr

odpúrúdri K
p

K
ppp

2222 ⋅=⋅
++

=++=
100100

   [Kč.r-1] (4.5)  

kde 2i stálá část ročních výrobních nákladů, náklady odvozené z investičních  

   nákladů 

  p celkové roční procento 

  

 Pro celkové roční výrobní náklady tedy platí  

pi 222 +=        [Kč.r-1; Kč.r-1 ] (4.6) 

V souvislosti s výstavbou VTE a její výrobou existují ještě tzv. externality (externí náklady). 

Externí náklady [18] vznikají při každé lidské činnosti a můžeme je definovat jako náklady, které 

doprovázejí činnost jednoho subjektu a působí nežádoucí a neplacené efekty subjektu druhému. 

Externality jsou specifické zejména nemožností jejich regulace subjektem, kterému externality 

vznikají. Nejsou úmyslně směřovány ke druhému subjektu, protože externalita je nežádoucí efekt.  

V energetice má problematika externalit a jejich internalizace značný význam [18] 

především u konvenčních zdrojů elektrické energie, např. znečištění vzduchu škodlivými 

emisemi. Internalizace znamená zahrnutí externalit do nákladů subjektu. V případě větrné 

elektrárny nedochází k přímému znečištění ovzduší ani vod. Za externalitu můžeme v takovém 

případě považovat rizika spojená s výstavbou VTE, jejich dopravou a především s výrobou 

vlastního zařízení, při které vzniká velké množství emisí.  

Vyjádření externích nákladů pro případ větrných elektráren udávají různí autoři v rozmezí 

0,4 – 10 centů/kWh [18] vyprodukované energie.  

4.2 Odpisy  
  Každý majetek má svou životnost, po kterou je schopen užívání, popřípadě plnění funkcí 

pro, které byl pořízen. Životnost se dále dělí na fyzickou a morální. Fyzická životnost respektuje 

dobu, po kterou je dané zařízení provozuschopné. Morální životnost respektuje dobu, po níž není 

provoz zařízení podstatně dražší, než provoz nového zařízení se stejnou funkcí. 

 Odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku. Můžeme říci, že představují část majetku, 

která za dané období přešla do hodnoty výrobku, na jehož produkci se podílela. Odepisování je 

metoda, která rozloží pořizovací cenu majetku jako náklad do několika období. Odpisy se dělí na 

účetní a daňové. 

 Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, tedy skutečné opotřebení 

provozovaného zařízení. Výše odpisů se stanoví z pořizovací ceny majetku podle platného 

odpisového. 

 Daňové odpisy slouží k promítnutí patřičné částky z majetku do daňových nákladů. 

Způsob výpočtu upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu [19], a to §26 - §32a. Výpočet 

daňových odpisů dlouhodobého hmotného majetku je uveden v §30 - §32. Dobu, po kterou je 
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zařízení účetně odpisováno uvádí (Tabulka 7) [19], obsažená v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmu. 
Odpisová skupina Doba odpisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

Tabulka 7- Doba účetního odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny [19] 

 Pro daňové odepisování existují dvě možnosti jeho časového průběhu, jejichž použití 

upravuje [19].  Jedná se o rovnoměrné odpisování majetku a zrychlené odpisování majetku.  

 V případě rovnoměrného odpisování jsou zákonem stanovené roční odpisové sazby podle 

jednotlivých odpisových skupin. V prvním roce odpisování je odpisová sazba poloviční, aby 

nebylo nutné respektovat, ve které části roku k pořízení majetku došlo. Roční odpisové sazby pro 

rovnoměrné odpisování udává následující tabulka (Tabulka 8) [19].  

 

Odpisová 

skupina 

Roční odpisová sazba pro hmotný majetek [% . r-1] 

1. rok odpisování Další roky odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2,0 

Tabulka 8- Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování hmotného majetku [19] 

  Pro případ, že je použito odpisování zrychlené, stanový zákon pro jednotlivé 

odpisové skupiny hodnoty koeficientů pro zrychlené odpisování (Tabulka 9). Odpis pro první rok 

stanovíme ze vstupní ceny majetku (zařízení) poděleným koeficientem pro první rok odpisování. 

Pro další roky je odpis počítán jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a koeficientu pro další 

roky odpisování, od kterého se odečte počet let již proběhlých odpisů. Koeficienty pro zrychlené 

odpisování udává (Tabulka 9) [19]. 

Odpisová 

skupina 

Koeficient pro zrychlené odpisování 

1. rok odpisování další roky odpisování zvýšená zůstatková cena 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

Tabulka 9- Koeficienty pro zrychlené odpisování [19] 
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4.3 Výnosy VTE 

Větrná elektrárny vydělává peníze jedině tehdy, když fouká vítr o dostatečné rychlosti a 
elektrárny je v provozu. Vyrobená elektrická energie je závislá na síle větru a tzv. větrné křivce 
dané elektrárny, viz kapitola (3.1, 3.2) Výkupní cena vyrobené elektrické energie je každým 
rokem stanovována energetickým regulačním úřadem a to pro jednotlivé obnovitelné zdroje 
s členěním podle data uvedení zdroje energie do provozu. V tabulce (Tabulka 10) jsou uvedeny 
výkupní ceny elektrické energie pro větrné elektrárny. Výkupní cena je každým rokem 
valorizována. Stanovuje ji Energetický Regulační Úřad (ERÚ) [20]. 

   Tabulka 10- Výkupní ceny elektrické energie z VTE pro rok 2000 – 2011[20] 

4.4 Stanovení diskontní sazby 
Diskontní sazba je definována [21] jako výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizikovosti 

srovnatelné investiční alternativy. Teoreticky je diskontní míra vyjádřením nejlepšího možného 
výnosu alternativní investice k investici posuzované. Důležité je, že tento výnos by měl být 
dosažitelný se stejným rizikem. Diskontní sazba je nástroj, který slouží k převodu budoucí 
hodnoty hotovostních toků na jejich hodnotu současnou, za pomoci diskontování. 

4.4.1  �ominální a reálná diskontní sazba 
Při vyjadřování hotovostních toků [21] musíme na počátku rozhodování uvážit, zda 

zahrneme do peněžních příjmů i vliv inflace. Máme tedy na výběr, zda budeme udávat finanční 

toky v nominální podobě, tedy zahrneme příslušný vliv meziroční inflace, nebo v reálné podobě, 

kdy nebudeme do peněžních toků zahrnovat inflaci, což znamená, že peněžní toky budeme 

udávat ve stálých cenách.  

Ať už se rozhodneme pro způsob výpočtu s nominální či reálné podobě, je nutné dodržet 

základní kritéria výpočtu. Pokud totiž provedeme výpočet správně, nebude mít volba žádný vliv 

na dále zmíněné ukazatele ekonomické efektivnosti. Nedodržení těchto kritérií bude mít za 

následek jednoznačné zkreslení výsledných hodnot. Uveďme tato tři kritéria [21] 

ROK UVEDENÍ 
DO PROVOZU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VTE 2006 
[Kč.MWh-1] 3140 3140 3140 3140 2830 2700 2460 
VTE 2007 

[Kč.MWh-1] 3200 3200 3200 3200 2890 2750 2510 2460 
VTE 2008 

[Kč.MWh-1] 3280 3280 3280 3280 2960 2820 2570 2520 2460 
VTE 2009 

[Kč.MWh-1] 3410 3410 3410 3410 3070 2930 2670 2620 2550 2340 
VTE 2010 

[Kč.MWh-1] 3480 3480 3480 3480 3140 2990 2730 2680 2610 2390 2230 
VTE 2011 

[Kč.MWh-1] 3550 3550 3550 3550 3550 3210 3050 2790 2670 2440 2280 2230 
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a) V analýze musí být jednoznačně uvedeno, zda jsou toky počítány v nominální nebo 

reálné podobě 

b) Všechny toky musí být počítány jednotně 

c) Ve stejné podobě jako hotovostní toky se musí objevit při výpočtu ukazatelů i 

diskontní sazba. Převodní vztah mezi reálnou a nominální sazbou je uvádí vztah (4.7) 

 V praxi je nejběžnější vyjádření údajů v nominálních hodnotách. 

 
 Nominální diskontní míru můžeme určit ze vztahu (4.9), např. [22] 

trenom idd +=       [-]     (4.7) 

kde dre,t  reálná diskontní míra v roce t 

 dnom,t  nominální diskontní míra v roce t 

 it  míra inflace v roce t 

 
 Reálná diskontní sazba pro rok t se vypočítá dle vztahu (4.8) [21] 

100.1
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kde ire,t  reálná diskontní míra v roce t 

 inom,t  nominální diskontní míra v roce t 

 it  míra inflace v roce t 

 

4.4.2 Diskontní sazba WACC 
Určení diskontní sazby [23] vychází z váženého průměru nákladů na kapitál. Jako váhu 

používáme podíl cizího a vlastního kapitálu na celkové financování. 

 Výpočet WACC je určen vztahem (4.9) 
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kde r bezriziková úroková sazba 

  β koeficient 

  TRP tržní riziková přirážka 

  DP dluhová prémie 

  D cizí kapitál 

  E vlastní kapitál 

  d efektivní daňová sazba 

Náklady na vlastní kapitál jsou určeny z bezrizikové úrokové sazby a dále z tržní rizikové 

přirážky upravené koeficientem β, který vyjadřuje poměr mezi rizikem v daném odvětví investice 

a rizikem referenčního trhu. Pro výrobny energie z OZE je koeficient β odhadován na hodnotu 

0,9. Tržní riziková přirážka vyjadřuje riziko investování v nějaké konkrétní zemi na základě 
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jejího ratingu.  Její hodnotu můžeme vyhledat například v [24]. Efektivní daňová sazba je sazba 

daně z příjmu právnických osob. 

Náklady na cizí kapitál jsou dle [23] určeny bezrizikovou úrokovou sazbou, ke které je 

připočítána dluhová prémie. Dluhová prémie vyjadřuje určité riziko, je závislá na době fixace 

úrokové sazby, délce financování, podílu vlastního kapitálu atd.  

4.5 Metody hodnocení efektivnosti investic 
 Volba vhodného investičního projektu se nazývá investiční rozhodování. Investiční 

projekt je model reálné ekonomické situace, který je charakterizován peněžním tokem v rámci 

daného období vymezeného investičním horizontem (předpokládaným ukončením projektu). 

Peněžní tok (cash flow) je přitom pohyb finančních prostředků v čase zachycující celkovou 

platbu za dané období, tedy příjmy a výdaje [17]. 

 Základními kritérii pro investiční rozhodování jsou 

a) výnosnost projektu – kritériem při rozhodování je objem zisku nebo ztrát z daného 

investičního projektu  

b) rizikovost projektu – posuzuje variabilitu investičního projektu 

c) likvidita projektu – posuzuje možné ukončení daného investičního projektu před 

dosažením investičního horizontu 

 Metody hodnocení efektivnosti investic dělíme podle zohlednění faktoru času na metody 

statické, které nerespektují faktor času, a metody dynamické, respektující čas, a podle pojetí 

efektu z investice na nákladové metody hodnocení efektivnosti, kde se jako kritérium používá 

úspora nákladů, ziskové metody hodnocení efektivnosti, kde se jako kritérium používá 

vykazovaný zisk, a příjmové metody hodnocení efektivnosti, kde se jako kritérium používá 

peněžní příjem z investice. 

 Pokud použijeme metody založené na principu nákladového hodnocení efektivnosti 

investice, musíme vzít na zřetel náklady investiční i náklady provozní, které jsou přímo spojené 

s fungováním investice [17]. Není možné slučovat investiční náklady jednorázové a pravidelně 

vynakládané provozní náklady. Jejich spojení je vytvořeno pomocí průměrných ročních nákladů, 

kdy se investiční náklady vyjádří formou úroků z vynaložených investic. Náklady samy o sobě 

ale nereflektují změny zisku vlivem změny produkce, a proto je lze použít pouze pro potřeby 

porovnání investičních projektů, které zajišťují stejný rozsah výroby. Pomocí nákladových 

kritérií tedy není možné hodnotit absolutní efektivnost projektu. Používají se často pro hodnocení 

různých variant projektu, jež všechny zajišťují stejný rozsah produkce. Pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektu větrné elektrárny se tedy dají použít pouze v případě, že 

porovnáváme dvě různá zařízení se stejnými jmenovitými technickými parametry a výrobními 

charakteristikami od různých výrobců. Tyto metody se nedají použít pro dvě rozdílná zařízení, 

která nezaručují stejný rozsah produkce ( výroby el. energie). 

 Zisková kritéria hodnocení efektivnosti investičních [17] projektů používají jako hlavní 

vypovídací hodnotu investování zisk, resp. čistý zisk, snížený o daň ze zisku. Zisk ovšem 

nereprezentuje celkový peněžní tok příjmu z investice, protože neobsahuje podíl odpisů, které 

představují náklad, ale neznamenají fyzický výdaj peněz. Současné metody vyhodnocování 
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efektivnosti investičních projektů dávají přednost kritériím, které jsou založený na peněžním 

příjmu z investice, kterým je součet čistého zisku a odpisů. 

 Dále se budeme zabývat základními a nejčastěji používanými metodami hodnocení 

efektivnosti investičních projektů.     

4.5.1 Metoda průměrných ročních nákladů (Annual Cost) 

 Tato metoda je z hlediska zohlednění času metodou statickou [17]. Principem metody je 

porovnání průměrných ročních nákladů srovnatelných variant investičních projektů. Za 

nejvýhodnější variantu je považována taková, která má nejnižší průměrné roční náklady. 

 Výpočet provádíme dle vztahu (4.10). 

piodp 2Ki2AC +⋅+=    [Kč.r-1; Kč.r-1, -, Kč, Kč.r-1]  (4.10) 

kde AC  průměrné roční náklady 

 2odp roční odpisy 

 i roční úroková míra (požadovaná minimální výnosnost, kterou investice musí  

  zajistit) 

 Ki pořizovací náklady 

 2p roční provozní náklady 

 

4.5.2 Metoda diskontovaných nákladů (Discounted Cost) 

 Tato metoda je z hlediska faktoru času dynamická [17]. Porovnává souhrn všech nákladů 

spojených s realizací jednotlivých variant projektu za celou dobu jeho životnosti. Výpočet 

provedeme dle vztahu (4.11.)  

A
pi 2KDC +=      [Kč; Kč, Kč]    (4.11) 

kde DC diskontované náklady 

 Ki pořizovací náklady 

 2p
A

 součet ročních diskontovaných provozních nákladů 

 Aktualizaci (diskontování) provádíme ke dni uvedení příslušné varianty investičního 

projektu do provozu. V případě, že jsou roční provozní náklady konstantní, lze aktualizaci určit 

pomocí zásobitele. Diskontované (aktualizované) náklady jsou finanční částka, kterou by 

společnost v okamžiku uvedení investice do provozu musela mít k dispozici pro zajištění jejího 

pořízení a provozu po celé uvažované období životnosti projektu. Pro součet diskontovaných 

ročních provozních nákladů platí vztah (4.12). 

1)1(

1)1(

)1(

1

1

11

−+
−+

⋅
+

⋅=
−
−

⋅⋅=⋅=
i

i

i
2

q

q

q
2R22

n

np

n

npnp
A
p   [Kč]   (4.12) 



 Hodnocení ekonomické efektivnosti 

 

 

 

36

kde 2p roční provozní náklady 

 Rn zásobitel 

 q úročitel 

 i roční úroková míra  

 n doba odpisování   

4.5.3 Metoda čisté současné hodnoty (�et Present Value) 

Jedná se o dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů [17], u které je 

efekt investice považován peněžní příjem. Čistá současná hodnota je definovaná jako rozdíl 

celkových aktualizovaných příjmů a pořizovacích nákladů. Metoda je závislá na odhadu 

hotovostních toků a diskontní sazbě. Jiné faktory nezohledňuje [21]. Výpočet se provádí podle 

vztahu (4.13). 

( ) i

n

j
j

j K
i

P
2PV −

+
=∑

=1 1
    [Kč; r, Kč.r-1, -, Kč]  (4.13) 

kde 2PV čistá současná hodnota 

  n doba životnosti 

  Pj peněžní příjem z investice v j. roce její životnosti 

  i roční úroková míra (minimální výnosnost, kterou investice musí zajistit) 

  Ki pořizovací náklady 

Peněžní příjem z investice určíme pro j. rok dle následujícího vztahu 

odpjdjj 2ZP +=      [Kč.r-1; Kč.r-1, Kč.r-1]   (4.14) 

kde Zdj čistý zisk v j-tém roce 

  2odpj odpisy v j-tém roce 

Aktualizovaný peněžní příjem vypočítáme podle vztahu (4.15) 

( ) j

jA
j

i

P
P

+
=

1      
[Kč.r-1; Kč.r-1,-,r]   (4.15) 

 V případě, že porovnáváme dle varianty investičního projektu, je z hlediska čisté současné 

hodnoty brána za výhodnější varianty, jejíž NPV je nejvyšší. 

 V případě posuzování absolutní efektivnosti, postupujeme podle následujících 

rozhodovacích podmínek. 

� NPV < 0 diskontované peněžní příjmy nepřevyšují pořizovací náklady, investiční 

projekt je považován za nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru 

výnosnosti projektu. 
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� NPV > 0 diskontované příjmy přesahují pořizovací náklady, investiční projekt je 

považován za efektivní, tedy pro investora zajišťuje požadovanou míru výnosnosti, 

vyjádřenou úrokovou mírou i. 

4.5.4 Metoda indexu ziskovosti (Profitability Index) 

 Index ziskovosti [17] představuje relativní velikost čisté současné hodnoty vztaženou 

k pořizovacím nákladům investičního projektu. Jeho výpočet je následující 

i

n

j
j

j

K

i

P

PI
∑
= +

= 1 )1(
     [-; r, Kč.r-1, -, Kč]   (4.16) 

kde PI index ziskovosti 

 Ki pořizovací náklady 

 i roční úroková míra (minimální výnosnost, kterou investice musí zajistit) 

 Při porovnání více variant je opět za nejvýhodnější považována ta, jejíž index ziskovosti 

je nejvyšší. Pro posuzování absolutní efektivnosti se řídíme podle následujících rozhodujících 

podmínek. 

� PI < 1 investiční projekt je považován za nepřijatelný 

� PI > 1 investiční projekt je považován za přijatelný 

 

4.5.5 Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return) 

Vnitřní výnosové procento je podle definice [17], taková úroková míra, při níž je současná 

hodnota peněžních příjmů z investice rovna pořizovacím nákladům. 

( ) i

n

j
j

j
K

IRR

P
=

+
∑
=1 1

    [r; Kč.r-1, %.r-1, Kč]   (4.17) 

kde IRR vnitřní výnosové procento 

 Pj peněžní příjem z investice v j. roce její životnosti 

 Ki pořizovací náklady 

 Můžeme tedy říct, že vnitřní výnosové procento je maximální úroková míra, při níž 

investiční projekt ještě není ztrátový. Je-li vnitřní výnosové procento vyšší než uvažovaná 

úroková míra i, je projekt ekonomicky přínosný, tedy má vyšší výnosnost než jaká je 

požadovaná. Při porovnávání více variant se pak jako ekonomicky výhodnější volí ta, která má 

výnosové procento nejvyšší. 

 Z uvedeného vztahu nejsme schopni přímo vyjádřit požadovanou veličinu, tedy IRR. Její 

výpočet provádíme pomocí některé vhodné iterační metody.  
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 Rozhodování na základě hodnoty IRR s sebou přináší jisté komplikace zejména při 

posuzování dvou investičních projektů. Může totiž nastat takový případ, že oba projekty budou 

splňovat kritérium IRR ≥ i, ale hodnota NPV bude u jednoho projektu kladná a u druhého 

záporná. Proto je vhodné před vyřknutím závěru ověřit relevantnost výpočtu IRR například 

hodnotou NPV [21]. 

4.5.6 Metoda průměrné výnosnosti (Averge Rate of Return)  
Metoda průměrné výnosnosti je statickou metodou [17]. Průměrnou výnosností se rozumí 

roční zisk připadající na jednotku celkových pořizovacích nákladů.  

i

d

K

Z
ARR =      [r-1; Kč.r-1, Kč]   (4.18) 

kde ARR průměrná výnosnost 

 Ki pořizovací náklady 

 

4.5.7 Metoda doby návratnosti (Payback period) 
Jedná se o metodu statickou [17]. Doba návratnosti investičního projektu je definována jako 

doba, za kterou se investice splatí z peněžních příjmů, které zajistí.  

 
odpd

i

2Z

K
PB

+
=      [r; Kč, Kč.r-1, Kč.r-1]   (4.19)  

kde PB doba návratnosti 

 Ki pořizovací náklady  

 2odp odpisy 

 Zd zdaněný zisk 

Pro případ hodnocení ekonomické efektivnosti metodou doby návratnosti je značně 

nepřesné. Jelikož se jedná o metodu statickou, je nemožné její přímé využití pro projekt, jehož 

peněžní příjem se rok od roku mění a není stálý. Pokud tato vlastnost splněna není, je nutné 

použít součet peněžních příjmů do roku t, přičemž rozdíl mezi investičními náklady a součtem je 

v roce t záporný ale v roce t+1 již kladný. Metodou lineární aproximace pak můžeme dopočítat 

zbytek, který přičteme k roku t. 

 Tento ukazatel není sám o sobě vhodný k rozhodování o efektivnosti projektu, ani pro 

jejich vzájemné srovnávání [21]. Jeho použití lze doporučit jako doplňující k ostatním 

ukazatelům. 
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4.5.8 Metoda reálné doby návratnosti (Real Payback Period) 
Je metoda dynamickou. Vyjadřuje dobu splacení investice při uvažování diskontní sazby. 

Reálná doba návratnosti RDN se vypočítá z podmínky uvedené např. v [25]. Pro případ 

zvoleného označení veličin nabývá podmínka tvaru (4.20). 

0
1

=−∑ = i

RD2

j

A
j KP     [r; Kč.r-1, Kč]    (4.20) 

kde RD2 reálná doba návratnosti 

  Pj
A aktualizovaný peněžní příjem v j. roce 

  Ki investiční náklady 

  j rok 1.-RD2 

 Vztah (4.17) vyjadřuje schopnost investice splatit náklady spojené s jejím pořízením 

v době její životnosti. Peněžní příjem je v tomto případě aktualizovaný, tedy zahrnuje časovou 

hodnotu peněz. Hodnota RDN udává počet let, po který se bude investice splácet [21]. 
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5 PROGRAM PRO VÝPOČET EKO�OMICKÉ EFEKTIV�OSTI  
V této kapitole využijeme vědomostí z kapitol předchozích a definujeme požadavky na 

program, který bude schopen vypočítat na základě reálných dat ukazatele ekonomické 
efektivnosti projektu VTE a zobrazit vybrané veličiny v grafech.  

5.1 Analýza požadavků na výpočetní program 
Základním rozhodnutím je zvolit vhodné prostředí pro tvorbu programu pro výpočet 

ekonomické efektivnosti. Nabízí se použití několik prostředí, např. MatLab®, Mathematica, 

Microsoft Excel. Pro základní ověření funkčnosti a správnosti se jeví jako nejlepší možnost 

použití tabulkového editoru Microsoft Excel. Jeho výhoda spočívá v relativně jednoduchém 

naprogramování potřebných funkcí. Další výhodou je zpracování vypočítaných hodnot, protože 

poskytuje velkou škálu možností editace úpravy a návrhu grafů. Jeho omezení spočívá především 

v zadávání a změně vstupních údajů, které musí být přepisovány a nelze je upravovat například 

jezdci nebo táhli, což snižuje uživatelský komfort. Tento nedostatek mohou odstranit výše 

zmíněné programy.   

Analýzu vytvářeného programu povedeme ve třech základních rovinách   

• vstupní data, 

• metody vhodné pro určení ekonomické efektivnosti projektu VTE 

• výstupní data 

Na základě analýzy definujeme seznamy položek vstupních hodnot, ze kterých bude program 

při výpočtu vycházet, definujeme podmínky a metody výpočtů, a určíme výstupní hodnoty, které 

budou dále zobrazeny v grafech. 

5.1.1  Technické a ekonomické vstupní hodnoty 
Vstupní data jsou nejdůležitější součástí pro všechny výpočty. Jak bylo uvedeno výše, závisí 

na nich reálnost vypočítaných hodnot, a co je důležitější, reálnost zisku z provedené investice.  

Kategorii vstupních dat bychom měli rozdělit podle jejich principu na technické a 

ekonomické vstupní hodnoty. Jejich další rozvoj už záleží jen na tom, jak moc obsáhlý seznam 

položek chceme obsáhnout. Vzhledem k tomu, že program má sloužit jako pomůcka při výuce a 

měla by tedy podpořit osvojení si základních vztahů mezi ekonomickými veličinami, nebylo by 

nejvhodnější uvádět zbytečně rozsáhlé položkové seznamy vstupních hodnot. 

V případě seznamu technických vstupních hodnot, se jedná v podstatě o seznam položek 

vstupní investice (Kč), tedy jednotlivých komponent VTE, potřebných stavebních úprav a 

seznam položek provozních nákladů (Kč.r-1). Všechny vstupní hodnoty budou uváděny bez DPH, 

jelikož předpokládáme, že provozovatel je plátce DPH.  

Investiční náklady: 

� Projekt, vyjadřuje cenu projektové dokumentace 



 Program pro výpočet ekonomické efektivnosti 

 

 

 

41

� Technologie, cena technologie VTE např. tubus, gondola, listy atd. 

� Základ, cena betonového základu 

� Zpevněné plochy, cena prací nutných k zabezpečení zpevněných ploch pro těžkou techniku  

� Příprava území, cena prací předcházející stavebním pracím 

� Úprava el. sítě, investiční náklady potřebné pro úpravu přípojného místa DS   

� Kabelové vedení, investiční náklady do kabelové přípojky k DS 

� Rozvodna-Elektrická část, investiční náklady technologie rozvodny elektrické energie 

� Rozvodna stavební část, investice stavební části rozvodny 

� Letecké překážkové značení,  

� Pozemek, investice potřebná k výkupu pozemku 

� Jednorázová odměna obci 

� Provize bance za vyřízení úvěru, platí pro případ částečného, nebo plného financování 
úvěrem 

� Provize bance za bankovní záruku, platí pro případ částečného, nebo plného financování 
investice úvěrem 

 

Roční provozní náklady: 

� Balíček služeb dodavatele technologie, roční náklady, společnost dodávající technologii 
poskytuje za dohodnutých podmínek servis zařízení  

� Servis, v případě, že servis chceme uplatnit jako samostatnou položku 

� Administrativní výdaje, výdaje spojené s obsluhou zařízení, administrativním zabezpečením, 
vlastní spotřebou el. energie, mzdami zaměstnanců atp. 

� Monitorování, roční náklady na monitorování VTE prováděno datovými službami mobilních 
operátorů  

� Vlastní spotřeba elektřiny, roční náklady na elektrickou energii využitou pro natáčení, 
regulaci, komunikaci, signalizaci a měření. 

� Mzdy, roční náklady na zaměstnance  

� PHM, roční náklady na pohonné hmoty   

� Platba obci, roční platba příslušné obci  

� Pronájem pozemků, roční platba v případě, že pozemky pod VTE nejsou vykoupené 

� Pojištění, roční platba pojištění VTE 

� Rezerva, představuje peněžní objem vyhrazený na krytí vzniklých nepravidelných nákladů 

� Rezerva na velké opravy, roční rezerva na velké opravy, vyjadřuje částku, která nemůže být 
použita pro jiné účely 

 
 Některé výše uvedené položky, představují sdružení položek následujících. Jako příklad 

může sloužit položka Administrativní výdaje, která sdružuje položky Monitorování, PHM, Mzdy 
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a Vlastní spotřeba el. energie. Pokud nemáme k dispozici detailněji rozepsané náklady na 

jednotlivé položky, ale máme k dispozici jejich součet, uvedeme jen tento součet. Zbylé položky 

mají nulovou hodnotu.  

 Seznam ekonomických vstupních hodnot je určen způsobem financování projektu, 

ekonomickými ukazateli ovlivňujícími investici a předpokládanou roční výrobou VTE. Seznam 

ekonomických vstupních hodnot by měl obsahovat následující položky. 

� Vlastní kapitál, představuje objem vlastních finančních prostředků vložených do projektu 

� Podíl úvěru, představuje objem finančních prostředků úvěru vložený do projektu 

� Investice celkem, součet vlastního a cizího kapitálu, musí souhlasit s celkovými 

investičními náklad projektu  

� Úrok úvěru, procentní část navýšení dlužné částky určené poskytovatelem úvěru 

� Splatnost úvěru, doba, po kterou je úvěr splácen 

� Roční splátka úvěru, dělíme na úrok a splátku jistiny. Úrok se odečítá od daňového 

základu. Jistina se splácí z příjmů VTE.  

� Výkupní cena elektrické energie 

� Požadovaná minimální výnosnost 

� Daň z příjmu 

� Valorizace cen indexem spotřebitelů, vychází z míry inflace určené indexem cen 

spotřebitelů předchozího roku 

  Vyjmenované položky jsou nejdůležitější pro potřeby našich výpočtů. Valorizace cen 

indexem spotřebitelů se provádí každý rok podle míry inflace předchozího roku (období). 

V našem případě má vliv na výkupní cenu elektrické energie, která je tak pro VTE v provozu 

každým rokem vyšší.  

 Výrazným způsobem ovlivňuje investici roční míra inflace. V našem případě roční míra 

inflace zvyšuje provozní náklady, ale má pozitivní vliv na časovou hodnotu investice, jelikož 

ovlivňuje (zvyšuje) aktualizovaný peněžní příjem (snižuje celkovou diskontní míru). 

 Do části vstupních hodnot zařadíme výpočet daňových odpisů, průběh splácení úvěru a 

výpočet roční tržby VTE. 

 Výpočet daňových odpisů bude proveden pro rovnoměrné odpisování majetku. Výpočet je 

určen skupinou, resp. dobou odpisu jednotlivých částí zařízení (viz. kapitola 4.2), do kterých jsou 

zařazeny určité části VTE. Odpisy budou provedeny pro tři celky  

� Technologie elektrárny 

� Elektrickou část vybavení rozvodny, elektrické systémy 

� Stavební část VTE (betonový základ) 
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Pro každý celek bude proveden samostatný výpočet odpisů po dobu životnosti elektrárny, 

tedy pro 20let. Stavební část je odepisována třicet let, ale pro naše úvahy je důležitých právě jen 

20let. U každého celku bude možné jednoduše zadat roční odpisové procento pro první rok i roky 

následující. 

V případě, že bude projekt VTE financován z určité části čerpáním úvěru, je nutné vypočítat 

průběh splácení úvěru. Bude tedy nutné sestavit tabulku, ve které budou vypočítány tyto položky 

� Dluh na začátku roku 

� Roční splátka úvěru 

� Úrok 

� Splátka jistiny 

� Dluh na konci roku 

 Ve výpočtech ekonomické efektivnosti budeme operovat především s položkou úrok, 

která je jako jediná dávána do nákladů a snižuje tedy daňový základ. Splátka jistiny nám říká, 

kolik budeme muset zaplatit na konci roku z peněžního příjmu VTE peněžnímu ústavu. Tuto 

položku nemůžeme dát do nákladů.  

 Při výpočtu tržby VTE budeme vycházet z předpokládané výroby pro daný projekt. Ta je 

dána lokalitou a vybraným zařízením. Hodnota příslušná prvnímu roku bude muset reprezentovat 

skutečnou hodnotu danou měřením v dané lokalitě a patřičně upravenou opravnými koeficienty. 

Hodnoty dalších let bude možné volit stejné jako první rok, nebo dle reálných možností a 

předpokladů.     

5.1.2 Metody vhodné pro výpočet ekonomické efektivnosti projektu VTE 

Metody popsané v kapitole (4.4) nejsou všechny vhodné pro náš účel. Nevhodné už z jejich 

definice, jsou například nákladové metody. Hlavním důvodem jsou rozdílné výkonové křivky 

VTE různých výrobců. To má za následek nedodržení definice nákladových metod, které jsou 

použitelné, pouze u zařízení, která zaručují stejný objem výroby. Dalším důvodem jejich 

nevhodnosti je fakt, že jejich použití se omezuje převážně na porovnávání různých variant 

investičních projektů.  

Všechny ostatní metody jsou pro naše potřeby vhodné a využijeme je tedy při návrhu 

programu. Výpočty a položky vypočítaných hodnot jsou určeny potřebami metod v kapitole 

(4.4). 

Doba návratnosti je (PB) metoda statická, tedy nezohledňuje časovou hodnotu peněz. Udává 

čas, za který se investice zaplatí z peněz, které vydělá. Její výpočet provedeme 

z předpokládaných hodnot základního návrhu.  

Reálná doba návratnosti (RDN), je metoda dynamická, a pracuje s veličinami platnými pro 

jednotlivé roky. Proto podává přesnější výsledky než prostá doba návratnosti. Výsledkem 

výpočtu je časové období, po kterém je předpokládáno úplné zaplacení investice, nebo jinak 
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řečeno, vrátí se investiční náklady do projektu vložené. Čistá současná hodnota v tomto roce je 

rovna nule, což je dalším důkazem, že investice se vrátila, ale de facto nic nevydělala.  

Metoda čisté současné hodnoty (NPV) udává hodnotu investice v požadovaném roce 

provozu investice, nejčastěji na konci životnosti investice. V návrhu programu určíme čistou 

současnou hodnotu investice v 10., 15. a 20. roce provozu VTE. Desátý rok provozu je vybrán 

proto, že představuje právě polovinu životnosti VTE, a je tedy výhodné znát její čistou současnou 

hodnotu. Rok patnáctý je důležitý z hlediska končícího garantovaného výkupu el. energie ze 

zdroje OZE, tedy VTE. Pokud je hodnota NPV v patnáctém roce záporná nebo, rovna nule, 

projekt je možné brát za rizikový. Z hlediska rostoucího trendu v poptávce po elektrické energii, 

není důvod, proč by po uplynutí doby garantovaného výkupu elektrické energie neměla být 

vyráběná elektrická energie odebírána. Tento rok je spíše teoretickým příkladem hodnoty 

investice, jejíž provoz by nebyl zaručen po uplynutí této doby. Vyhodnocení bude provedeno 

automaticky. Porovnávána bude hodnota ve 20. roce provozu a nulová hodnota. Určující 

podmínka je určena kapitolou (4.5.3), 2PV > 0. 

Vnitřní výnosové procento (IRR) určuje maximální výnosnost projektu. Pro hodnocení je 

důležitá minimální požadovaná výnosnost projektu. Pokud je IRR nižší než požadovaná 

výnosnost projektu ve sledovaném období, není projekt efektivní a nevyplatí se. IRR bude 

vypočítáno pro stejné roky jako NPV. Pro desátý a patnáctý rok provozu VTE má spíše 

informativní charakter. Důležitá a uplatňovaná hodnota je pro rok dvacátý, který určuje životnost 

VTE. Pokud v tomto roce není IRR větší nebo rovno požadované minimální výnosnosti, je 

projekt neefektivní. Vyhodnocení bude provedeno automaticky, bude vztaženo k 20. roku 

provozu a minimální požadované výnosnosti zadané v tabulce FI2A2COVÁ2Í. Podmínka je 

určena kapitolou (4.5.5), IRR ≥ i. 

Index ziskovosti (PI) udává poměr mezi peněžním příjmem VTE a investičními náklady. 

Jeho hodnota bude počítána opět pro 10., 15. a 20 rok provozu VTE. Vyhodnocení bude 

provedeno automaticky z podmínky PI > 1, viz kapitola (4.5.4). 

5.1.3 Výstupní data programu 

Všechny výsledky výpočtů budou zpracovány v tabulkách, které budou přehledně označeny. 

Tabulky výpočtů budou barevně odlišeny pro zvýšení přehlednosti. Bude provedeno základní 

rozdělení tabulek na nákladové, ziskové a tabulku udávající ekonomické vyhodnocení investice. 

Vypočítané hodnoty budou seřazeny ve sloupcích, podle roku provozu VTE.  

 V grafech budou zobrazeny takové hodnoty důležitých veličin. Výhodné je uvést grafy, 

v nichž budou zpracovány hodnoty nákladů, zisků, peněžních příjmů počítaných s inflací i bez 

inflace, vývoj NPV v průběhu celé životnosti VTE a předpokládanou výrobu v jednotlivých 

letech. 

Program bude obsahovat dva moduly odlišné z hlediska jejich cíle hodnocení. 

 První modul bude provádět výpočty ekonomické efektivnosti investice z hlediska její 

absolutní efektivnosti. To znamená, že výpočet bude vycházet ze vstupních hodnot projektu, ale 
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nebude v něm zahrnuto splácení úvěru. Program musí sám zajistit, aby nebyly při výpočtu 

zohledněny veličiny související s náklady na splácení úvěru. Tímto výpočtem ověříme reálnou 

schopnost investice splatit případné dluhy spojené s její realizací. Pro výpočet budou uvedeny 

všechny výše uvedené metody výpočtu ekonomické efektivnosti investice, tedy PB, RDN, NPV, 

IRR, PI. 

Druhý modul bude rozsáhlejší, jelikož bude zahrnovat veškeré peněžní toky po celou dobu 

životnosti VTE. Při výpočtu budou zohledněny vlivy na investici, dané inflací, předpokládanými 

změnami výkonu zařízení, předpokládaným vývojem daně z příjmu a výkupní ceny elektrické 

energie. Výpočty budou primárně prováděny s uvažováním inflace, protože dynamické metody 

podávají lepší výsledky než metody statické, ale zejména z důvodu reálnosti výpočtu. Inflace se 

uplatňuje v každém roce investice a je minimální pravděpodobnost stavu, kdy bude inflace 

nulová po celou dobu provozu VTE. U každé z e zadávaných proměnných veličin bude možné 

nastavit různé hodnoty pro různé roky, jedna veličina tak nebude vázána žádnou funkcí pro 

všechny roky.   

Oproti prvnímu modulu, který bude jako vztažnou investici používat celkové investiční 

náklady, bude druhý modul používat jako vztažnou investici vlastní finanční prostředky vložené 

do projektu (vlastní podíl kapitálu). Všechny ekonomické ukazatele tak budou vztaženy 

k hodnotě vlastní investice. 

5.2 Konstrukce a popis programu 
Pro realizaci bude využit program Microsoft Excel.  

Vývojový diagram na obrázku (Obrázek 11) naznačuje jednoduché schema programu.  

 

Obrázek 11-Vývojový diagram I. část 
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Pro realizaci v programu Microsoft Excel budeme potřebovat 5 listů. Každý pojmenovaný 

list, bude v dalším textu označován jako modul. První list nazveme VSTUP2Í HOD2OTY. Druhý 

list nazveme ZÁKLAD, bude obsahovat výpočty pro základní ekonomické zhodnocení projektu. 

Třetí list nazveme SCÉ2ÁŘ, ve kterém bude možné rozšířené zadávání faktorů ovlivňujících 

peněžní toky VTE po dobu její životnosti. Čtvrtý list nazveme DATA. V něm bude uveden časový 

vývoj vybraných ekonomických faktorů. Pátý list nazveme POMOC2É VÝPOČTY. Zde budou 

zapsány výpočty, které jsou využity pro vykreslení vypočítaných veličin do grafů. Tento list 

vznikne zejména pro zvýšení přehlednosti předchozích modulů. 

Buňky, které budou obsahovat vzorec, tedy jejich hodnota je závislá na hodnotě, resp. 

hodnotách, dalších buněk, budou odlišeny žlutou výplní. Do těchto buněk není možné zadávat 

žádné hodnoty.   

Všechny náklady budou uvedeny v tisících Kč. Procenta budou zadávána přímo, např. při 

zadávání hodnoty 2% napíšeme hodnotu 2. 

5.2.1 Modul VSTUP�Í HOD�OTY 

Návrh vychází z kapitoly (5.1.1). První modul obsahuje oblasti TECH2ICKÁ ČÁST a 

EKO2OMICKÁ ČÁST.   

Technická část obsahuje v prvním sloupci všechny výše jmenované položky. Druhý sloupec 

obsahuje uživatelem zadávané hodnoty nákladů na každou položku. Třetí sloupec obsahuje 

jednotky zadávaných veličin. 

Každá tabulka obsahuje součet všech zadávaných hodnot. Tento součet nám dále poslouží 

pro porovnání vstupních hodnot ekonomické části. 

 Tabulky ekonomické části mají stejné uspořádání jako předchozí, ale obsahují jiné seznamy 

položek.  

Tabulky jsou rozděleny do skupin 

� Financování 

� Daňové odpisy 

� Průběh splácení úvěru 

� Výroba elektrické energie 

� Výpočet diskontní sazby WACC 

 



 Program pro výpočet ekonomické efektivnosti 

 

 

 

47

 

Tabulka 11- Vstupní hodnoty technická část 

5.2.1.1 Financování 

Ve třetím sloupci (Tabulka 12) jsou v řádcích položek Vlastní kapitál a Podíl úvěru uvedeny 

procentní podíl vlastního a cizího kapitálu (úvěr). Výpočet je proveden dle vztahu (5.1). 

KC

KVLK
E i −=       [%; Kč;Kč;Kč]    (5.1) 

    kde E procentní podíl vlastního kapitálu 

  Ki investiční náklady 

  KVL vlastní kapitál 

  KC cizí kapitál 

U položky Investice je ve čtvrtém sloupci prováděno ověřování rovnosti vstupních hodnot 

uvedených v technické a ekonomické části. Na základě součtu buněk Vlastní kapitál a Podíl 

úvěru reprezentovaný buňkou Investice a porovnáním s buňkou Celkem pro součet investičních 
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nákladů. Pokud je údaj shodný, zobrazuje buňka „OK“, v opačném případě se zobrazí 

„NEODPOVÍDÁ ZADÁNÍ“.  

 

Tabulka 12- Vstupní hodnoty ekonomická část 

Roční splátka úvěru vynakládaná na konci jednotlivých období se podle [21] vypočítá dle 

následujícího vztahu 

1

1

−
−

⋅⋅=
n

n

q

q
qPR     [Kč.r-1]      (5.2) 

Výkupní cena elektrické energie představuje hodnotu platnou pro první rok provozu VTE, viz 

kapitola (4.3). Pro první rok je zadávána uživatelem, pro další roky je pak vypočítána na základě 

valorizace ceny indexem spotřebitelů viz kapitola (5.2.1.4). Požadovaná výnosnost (diskontní 

sazba d) zadávána jako nominální diskontní sazba, platná pro celou dobu životnosti projektu.   

Vypočítaná diskontní sazba WACC má pouze informativní charakter a je závislá na velmi 

proměnných veličinách. Slouží pouze jako informativní ukazatel. Pokud bychom chtěli její 

přesný výpočet, musíme aktualizovat všechny její koeficienty uvedené v kapitole (4.4). 

5.2.1.2 Daňové odpisy 

Tabulka pro daňové odpisy (Tabulka 13) je sestavena dle požadavků určených v kapitole 

(5.1.1). Výpočet je proveden pro případ rovnoměrného odpisování podle vztahu (5.3) pro první 

rok a vztahu (5.4) pro roky následující. Odpisové koeficienty stanoví [8].  

teiodp K2 ,1 0215,0 ⋅=     [Kč.r-1; r-1, Kč]   (5.3) 

kde 2odp1  odpisy v 1. roce 

  0,0215  odpisový koeficient 

  Ki,te  investiční náklady na technologii elektrárny 

teKi2odp ,0515,02 ⋅=     [Kč.r-1; r-1, Kč]   (5.4) 
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kde 2odp2  odpisy v 2. až 20. (30.) roce 

  0,0515  odpisový koeficient 

  Ki,te  investiční náklady na technologii elektrárny 

Celkové odpisy jsou součtem odpisů Technologie elektrárny, Elektročásti a Stavební části 

v jednotlivých letech. V dalších výpočtech budeme používat výhradně tento součet odpisů. 

 

Tabulka 13- Vypočítané hodnoty daňových odpisů 

5.2.1.3 Průběh splácení úvěru 

V tabulce (Tabulka 14) je vypočítán průběh splácení úvěru. Hodnota dluhu na začátku roku 

je počáteční dlužná částka, ze které vycházíme při dalších výpočtech. Roční splátka úvěru se 

skládá z části úroku a splátky jistiny. Výpočet roční splátky je uveden dle vztahu (5.4).  

  Náklady spojené s úrokem Roční úrok je položka, která je počítána pro každý z m let, kde 

m představuje dobu splatnosti úvěru. Výpočet je proveden podle vztahu (5.5) 

100100 ,1,,
úr

jz
úr

jkjúr

p
S

p
S2 ⋅=⋅= −    [Kč;Kč,%.r-1]    (5.5) 

kde Núr,j náklady spojené s úrokem 

  Sk,j-1 dlužná částka na konci předchozího roku 

  Sz,j dlužná částka na začátku roku 

  půr úrok úvěru  

 Splátku jistiny musíme zajistit z peněžního příjmu VTE. Její hodnotu tvoří rozdíl roční 

splátky úvěru a úroku pro daný j rok. Výpočet je proveden dle vztahu (5.6) 

júrjjist 2RR ,, −=      [Kč;Kč,Kč]    (5.6) 

kde Rjist,j splátka jistiny v j roce splátky 

  R roční splátka úvěru  

  Núr,j náklady spojené s úroky v j roce 
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Tabulka 14- Vypočítané hodnoty průběhu splácení úvěru 

V Případě, že není využito financování za pomoci úvěru, je tabulka automaticky naplněna 

hodnotou 0.  

Výpočet je připraven pro maximální délku splatnosti 20 let. Tato hodnota je dostačující 

vzhledem k životnosti VTE by nebylo rozumné využívat úrok s delší dobou splatnosti. 

5.2.1.4 Výroba elektrické energie 

Tabulka výroby elektrické (Tabulka 15) energie je uvedena dále. Do položky Předpokládaná 

výroba zadáváme hodnotu předpokládané roční vyrobené elektrické energie, určenou na základě 

měření v lokalitě předpokládané výstavby VTE. Pro první rok je nutné zadat právě hodnotu 

stanovenou na základě měření.  

 

Tabulka 15- Vypočítané hodnoty tržby VTE pro modul ZÁKLAD 

Roční tržba je závislá na výkupní ceně elektrické energie. Ta je každým rokem stanovována 

ERÚ. V programu je prováděna valorizace výkupní ceny na základě položky Valorizace cen 

indexem spotřebitelů. Tento index je používán pro vyjádření roční míry inflace daného roku. 

Valorizace výkupní ceny je tedy závislá na míře inflace předchozího roku.  

 Výpočet tržby pro j rok je proveden dle vztahu 

valjpjj iVCET ⋅⋅= 1    [Kč.r-1;MWh,Kč.MWh-1,-]  (5.7) 

kde Tj tržba v j roce 

  Ep,j předpokládaná vyrobená elektrická energie v j roce 

  VCj-1 výkupní cena v roce j-1 

  ival míra valorizace cen  

 Pro výpočty v modulu ZÁKLAD je míra valorizace cen indexem spotřebitelů pro všechny 

roky stejná. Vychází z předpokládaného vývoje inflace po dobu životnosti VTE.  
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5.2.1.5 Výpočet diskontní sazby WACC 
Výpočet diskontní sazby je veden přesně podle požadavků definovaných v kapitole (4.4.2). 

Vypočítaná hodnota je uvedena  

5.2.2 Modul ZÁKLAD 

Modul obsahuje dvě části odlišné ve způsobu výpočtu stejných ekonomických parametrů. 

V případě prvního výpočtu je do vstupních hodnot promítnut vliv inflace. Část je označena 

VÝPOČET S UVÁŽE2ÍM I2FLACE. Ve druhé části je výpočet prováděn bez vlivu inflace na 

vstupní hodnoty. Tento způsob není reálný, jelikož inflace je ovlivněna mnoha vlivy a je velmi 

nepravděpodobné, že by měla konstantní nulovou hodnotu po několik let. Hodnoty získané 

z tohoto výpočtu nám poslouží pro přímé porovnání výsledků obou výpočtů. Na obrázku 

(Obrázek 12) je uveden vývojový diagram pro modul ZÁKLAD. 

 

Obrázek 12- Vývojový diagram II. část 

5.2.2.1 Výpočet ekonomických parametrů s uvážením inflace 

Výpočty jsou provedeny na základě kapitol (4.5) a (5.1.2). Tabulka vypočítaných hodnot 

(Tabulka 16) platí pro případ zahrnutí vlivu inflace na roční náklady, výkupní cenu a 

aktualizovaný peněžní příjem.  

Odpisy jsou vypočítány v modulu VSTUP2Í HOD2OTY a zde jsou zobrazeny pro úplnost 

vypočítaných hodnot.  

Do položky nepravidelné roční náklady uvedeme hodnotu nákladů, které vznikly nahodile. 

Tuto položku využijeme pouze v případě, že počítáme s nulovou hodnotou rezervy na velké 

opravy a rezervy  ve výčtu položek pravidelných nákladů.   

Položka pravidelné roční náklady představuje součet ročních nákladů z modulu VSTUP2Í 

HOD2OTY.  



 Program pro výpočet ekonomické efektivnosti 

 

 

 

52

Celkové roční náklady v j. roce jsou vyjádřeny součtem hodnot nepravidelné roční náklady 

2nj a pravidelné roční náklady 2rj pro m. rok, dle vztahu (5.8) 

rjnjj 222 +=      [Kč.r-1; Kč.r-1, Kč.r-1]   (5.8) 

Tržba projektu je vypočítána v modulu VSTUPNÍ HODNOTY. Zde je zobrazen její vývoj 

v jednotlivých letech. 

Hrubý zisk je vypočítán dle vztahu (5.9). Vyjadřuje daňový základ pro výpočet daně 

z příjmu.  

odpjjjhj 22TZ −−=     [Kč.r-1; Kč.r-1, Kč.r-1, Kč.r-1]  (5.9) 

kde Tj tržba v j. roce 

  Nj celkové roční náklady 

  Nodp,j odpisy 

Daň ze zisku je odváděna po uplynutí daňových prázdnin, což představuje dobu 5 let [8]. V 

prvních pěti letech je tak projekt osvobozen od daně z příjmu, což příznivě působí na výsledné 

peněžní příjmy. Vypočítá se dle vztahu (5.10) 

100

d
ZD hjj ⋅=      [Kč.r-1; Kč.r-1, %.r-1]   (5.10) 

 

Tabulka 16 - Vypočítané hodnoty pro výpočet s vlivem inflace 

Čistý zisk představuje kladný rozdíl výnosů a nákladů projektu. Vypočítá se dle vztahu (5.11) 

jjdj DZZ −=       [Kč.r-1; Kč.r-1, Kč.r-1]   (5.11) 

Peněžní příjem Pj představuje součet čistého zisku Zdj a odpisu Nodpj v j. roce. Výpočet je 

proveden podle vztahu (4.11). 

 Aktualizovaný peněžní příjem je vypočítán dle vztahu (4.12). Pro nultý rok provozu je 

uvedena hodnota počátečních investičních nákladů se záporným znaménkem. To je nutné 
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z hlediska výpočtu NPV. Pro další roky je uvedena kladná hodnota aktualizovaného peněžního 

příjmu pro daný rok. 

Ekonomické parametry jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 17) . V prvním řádku je vypočítána 

prostá doba návratnosti PB. V případě, že je PB menší než životnost VTE je u hodnoty aktivní 

nápis vyhovující. V opačném případě je aktivní nápis nevyhovující. Toto porovnávání je použito 

pro okamžitý přehled o ekonomických faktorech a je provedeno u všech následujících 

vyhodnocených ekonomických faktorů. 

Ve druhém řádku je uvedena reálná doba návratnosti vycházející ze vztahu (4.17). Pro 

vyhodnocení platí stejná podmínka jako u prosté doby návratnosti. 

Další ukazate ekonomické efektivnosti jsou vypočítány pro 10., 15. a 20. rok provozu VTE. 

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je zde vztahováno ke 20. roku, ověřování tedy 

probíhá pro 20. rok. 

 

Tabulka 17- Ekonomické vyhodnocení pro výpočet s vlivem inflace 

5.2.2.2  Výpočet ekonomických parametrů bez uvážení inflace 

 Tento výpočet je proveden s využitím stejných vztahu uvedených v předchozí kapitole 

(5.2.2.1). Rozdíl je ve vstupních hodnotách, které nejsou ovlivněny inflací a tedy ani valorizací 

cen. Pro tento případ je opět použita nominální diskontní míra uvedená v kapitole (4.4.1). Zde by 

se nabízelo použít k diskontování reálnou diskontní míru. Podle definice je to diskontní míra, 

která je snížena o podíl inflace a diskontuje se s ní peněžní příjem, ve kterém není zahrnut vliv 

míry inflace. Podle výše zmíněné kapitoly, se zdá, že by nyní měli být vypočítané ekonomické 

ukazatele stejné, což ovšem není pravda, i když jsme dodrželi podmínku vyjádření finančních 

toků v reálné hodnotě. Problém je na straně výpočtů při zahrnutí vlivu inflace. Jelikož jsou 

náklady i tržby v jednotlivých letech ovlivněny inflací, resp. valorizací výkupní ceny elektrické 

energie, a jsou tak udávány v nominálních hodnotách, ale nejsou stejné. Podle definice se totiž 

musejí diskontovat nominální peněžní příjmy nominální diskontní sazbou a reálné příjmy reálnou 

diskontní sazbou. Jinak řečeno pokud bychom chtěli použít pro výpočet reálnou diskontní sazbu a 

reálné cash flow a dospět ke shodným výsledkům, museli bychom celý výpočet vést v reálných 

hodnotách, tedy nemůžeme počítat s rostoucí cenou nákladů a výší výkupní ceny.  

Důsledkem předchozího odstavce je fakt, že použití správné diskontní sazby je klíčové pro 

správnou interpretaci výsledků, a je výhodnější výpočet provádět s nominální diskontní sazbou a 

nominálními peněžními příjmy. Tabulka vypočítaných hodnot (Tabulka 18) pro případ bez 

uvažování inflace je uvedena dále. 
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Tabulka 18- Vypočítané hodnoty pro výpočet bez vlivu inflace 

Na základě výpočtů v modulu ZÁKLAD jsou v grafech zobrazeny následující grafy 

� kumulovaný peněžní příjem, pro případ s inflací a bez inflace 

� zisk a peněžní příjem, vyneseny hodnoty pro čistý a hrubý zisk a peněžní příjem pro 

oba případy 

Ukázka zobrazení vybraných veličin je uvedena na následujícím obrázku (Obrázek 13) 

 

Obrázek 13- Zobrazení průběhů vypočítaných finančních veličin 
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5.2.3 Modul SCÉ�ÁŘ 

V této části programu, budeme věnovat větší pozornost efektivitě projektu z hlediska nákladů 

investora, jinak řečeno budeme vztahovat ekonomické parametry k vlastnímu kapitálu do 

investice vloženého. Tato část je v podstatě nejdůležitější pro investora, který chce znát vývoj 

všech parametrů v čase, který je ovšem závislí jen na predikci, tedy určitém předpokladu, jak se 

bude vyvíjet ekonomická situace v průběhu příštích dvaceti let. Dvacet let je zde důležitá 

hodnota, jelikož tak dlouhá je předpokládaná životnost VTE.  

Modul SCÉ2ÁŘ vychází stejně jako modul předchozí z modulu vstupních hodnot. Na 

začátku jsou zobrazeny položky výkupní cena elektrické energie, představující počáteční výkupní 

cenu pro první rok, požadovaná výnosnost a daň z příjmu. Všechny položky (Tabulka 19), jsou 

zde zobrazeny pouze pro zvýšení pohodlí uživatele, který nemusí přepínat jednotlivé listy. 

 

Tabulka 19 - Přehled zadaných hodnot z modulu VSTUP2Í HOD2OTY 

Všechny výpočty v tomto modulu jsou nezávislé na modulu ZÁKLAD. Vycházejí ze 

zadaných vstupních hodnot pro ekonomické a finanční vstupní hodnoty. Zároveň je uživateli 

nabídnuta paleta sedmy parametrů, které výrazným způsobem ovlivňují výsledné hodnoty 

ekonomické efektivity a peněžních příjmů celého projektu. V této části výpočtu je přesnější 

používat termíny volný peněžní příjem a volný aktualizovaný peněží příjem. Vycházíme z toho, že 

tyto hodnoty, resp. finanční objem, jsou nám volně k dispozici. Jinak řečeno, jedná se o takové 

finanční prostředky, které představují skutečný volný finanční objem, který je možné využívat 

pro vlastní účely. Ekonomické parametry nezávisle zadávané pro každý rok provozu VTE 

zobrazuje následující tabulka (Tabulka 20). Uveďme jejich základní funkci a popis zadávání 

hodnot. 

 

Tabulka 20 - Tabulka rozšířeného zadávání 

� Vývoj daně z příjmu, pro každý rok můžeme zadat predikci daně z příjmu platné pro 

daný rok provozu například na základě známého vývoje v minulosti [26] 

� Předpokládaná valorizace výkupní ceny el. energie, představuje hodnotu navyšující 

výkupní cenu z minulého roku. Chceme-li zadat 2% valorizaci výkupní ceny, 

zapíšeme do příslušné buňky číslo 2. 



 Program pro výpočet ekonomické efektivnosti 

 

 

 

56

� Předpokládaná inflace, je založena na predikci vývoje inflace. Určit míru inflace na 

období 20 let je téměř nemožné. Možností jak určit míru inflace může být například 

průměrná hodnota inflace za posledních deset let. K vyjádření inflace použijeme míru 

inflace stanovenou na základě přírůstku indexu spotřebitelských cen v daném roce. 

Pokud chceme zadat 2% míru inflace, zapíšeme do příslušné buňky číslo 2. 

� Změna výroby, je vhodné kalkulovat se snížením výroby například v důsledku vážné 

poruchy na zařízení. Vzhledem k velikosti a složitosti některých komponentů VTE 

není v určitých případech možné odstranit poruchu do několika dnů, a VTE tak může 

být odstavena z důvodu poruchy například po dobu 6 měsíců. Pokud chceme zadat 

například 50% snížení výroby, zadáme do příslušné buňky číslo -50.  

 

Obrázek 14- Vývojový diagram III. část 

V tabulce (Tabulka 21) jsou uvedeny vypočítané hodnoty nákladů pro jednotlivé roky 

provozu. Jednotlivé položky nákladů jsou od druhého roku provozu upraveny podle vztahu 

(5.12), pro případ nákladů vlastní spotřeba elektřiny. Hodnota nákladů z roku minulého je 

upravena násobkem míry inflace platné pro daný rok.   
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Tabulka 21- Vypočítané hodnoty ročních nákladů  

)1( 1inf,,1, ++ +⋅= jjVSjVS i22   [Kč.r-1; Kč.r-1,-]    (5.12) 

kde 2VS,j+1  náklady vlastní spotřeby elektrické energie v roce j+1 

 2VS,j  náklady vlastní spotřeby elektrické energie v roce j 

 iinf,j+1  míra inflace v roce j+1 

 

Tabulka vypočítaných hodnot nákladů je vytvořena obdobně jako v předchozím modulu. 

Celkové roční náklady jsou součtem daného sloupce. Pro potřeby výpočtu je nadále použita právě 

položka celkové roční náklady. 

Následuje tabulka vypočítaných finančních veličin. Způsob výpočtu se nijak neliší od 

výpočtů v modulu základ. Oproti modulu základ obsahuje tabulka modulu scénář položku splátka 

jistiny.  

 

Tabulka 22- Vypočítané finanční veličiny I. 

Jak je uvedeno výše, zajímá nás volný peněžní příjem získaný z investice. Ten vypočítáme 

z čistého zisku splátky jistiny a odpisů v daném roce. Vztah (5.13) uvádí výpočet volného 

peněžního příjmu. 
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jjistjodpjdvj R2ZP ,,,, −+=    [Kč.r-1; Kč.r-1, Kč.r-1, Kč.r-1]  

 (5.13) 

kde Pj,v volný peněžní příjem v j. roce 

 Zd,j čistý zisk v j. roce 

 2odp,j odpisy v j. roce 

 Rjist,j splátka jistiny v j. roce 

 Výsledkem výpočtu peněžního příjmu je hodnota zapsaná v tabulce (tabulka 23). Následně 

je hodnota aktualizována dle vztahu (4.12). 

 

Tabulka 23- Vypočítané finanční veličiny II. 

V poslední tabulce (Tabulka 24) jsou uvedeny hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti 
investice vztažené k vlastnímu kapitálu. Hodnoty ukazatele PB a RDN jsou uvedeny pro hodnotu 
20 let, tedy hodnotu životnosti investice. Zbylé ukazatele (IRR, NPV, PI) jsou uvedeny pro 10., 
15. a 20. rok provozu. 

 

Tabulka 24- Ekonomické vyhodnocení, efekt z vlastního kapitálu 

Na základě výpočtů v modulu ZÁKLAD jsou v grafech zobrazeny následující grafy 

� předpokládaná výroba dle scénáře (Obrázek) 

� průběh splácení úvěru 

� volný aktualizovaný peněžní příjem 

� volný peněžní příjem 

� aktualizovaný peněžní příjem v porovnání s hodnotami modulu základ 

Tyto grafy jsou uvedeny v příloze (Příloha A). 

5.2.4  Modul DATA 
Modul DATA lze charakterizovat jako pomůcku při určování sazby daně z příjmu, míry 

inflace a vývoje výkupních cen. Každá zmíněná veličina je zde reprezentována tabulkou a 
hodnotou pro různá časová období. 

První tabulka (Tabulka 25), zahrnuje průběh inflace v minulých letech. Tabulka obsahuje 
data od roku 1995 do roku 2010. Hodnoty lze nalézt například v [26].  
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Tabulka 25- Vývoj inflace v období let 1995 - 2010[26] 

Další tabulka (Tabulka 26) zahrnuje hodnoty daně z příjmu právnických osob v období let 
1998 až 2011. Tyto hodnoty udává například [27] 

 

Tabulka 26 - Vývoj daně z příjmu v letech 1993 - 2011[27] 

Poslední tabulka (Tabulka 27) shrnuje výkupní ceny elektrické energie v období let 1998 – 
2011 [20].  

 

Tabulka 27 - Vývoj výkupní ceny elektrické energie z VTE [20] 

5.2.5 Modul VÝPOČTY PRO GRAFY 
Tento modul obsahuje pomocné výpočty nutné pro zobrazení některých veličin 

v jednotlivých modulech. Je zde prováděn výpočet doby návratnosti PB, reálné doby návratnosti 
RDN a kumulovaný aktualizovaný peněžní příjem Pj

A, který můžeme též považovat za vývoj 
NPV v jednotlivých letech. 

5.3 Příklad výpočtu ekonomické efektivnosti projektu VTE 
Zadejme si ukázkový příklad projektu VTE, který budeme hodnotit pomocí vytvořeného 

programu.  

Předpokládejme následující parametry [29]: 

Předpokládaná výroba VTE bude 4900 MWh.r-1. 

Výkupní cena elektrické energie bude 2250 Kč.MWh-1 (nižší výkupní cena než stanovená pro 
rok 2011). 

Použita bude technologie společnosti VESTAS, 1ks VESTAS V 90, 2MW 
Vstupní investice: Technologie 60 mil. Kč, základ 4 mil. Kč, úprava terénu 90 tis.Kč, zpevnění 
příjezdových cest a dalších ploch 1,5 mil. Kč, stavební část rozvodny 600 tis.Kč, elektrická část 
rozvodny 2 mil. Kč, projektová dokumentace 1,6 mil. Kč, pozemek 350 tis. Kč, poplatek za 
připojení do ES 300 tis. Kč, letecké překážkové značení 900 tis. Kč, kabelové vedení 800 tis.Kč. 
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 Roční provozní náklady: servis a údržba 800 tis. Kč.r-1, administrativní výdaje 300 tis. 
Kč.r-1, platba obci 100 tis. Kč.r-1, pojištění 600 tis. Kč.r-1, vlastní spotřeba elektřiny 60 tis. Kč.r-1, 
rezerva na velké opravy 750 tis. Kč.r-1, rezerva rozpočtu 200 tis. Kč.r-1. 
 Pro první případ bude na financování využito úvěru 60 mil. Kč, s úrokovou sazbou 5 %.r-

1. Poplatek za vyřízení úvěru činí 0,8% z částky 60mil. Kč. Provize za bankovní záruku činí 1,5% 
z částky 50 mil. Kč a zbytek bude financován z vlastních zdrojů. Pro porovnání výsledků 
vypočítáme zadaný příklad při financování projektu z vlastních zdrojů.   
 Budeme předpokládat roční míru inflace 2% shodnou s valorizací výkupních cen 
elektrické energie. Po celou dobu budeme předpokládat sazbu daně ze zisku ve výši 19%. 
Požadovanou výnosnost investice zvolme 6%. 

Vložíme zadané hodnoty do programu a můžeme zhodnotit výsledky. Nejdříve provedeme 
zhodnocení pro výpočet, který v sobě zahrnuje vliv míry inflace na vstupní hodnoty.  

Zhodnocení provedeme na základě tabulky vypočítaných ekonomických ukazatelů, viz 
(Tabulka 28). Doba návratnosti PB je kratší než životnost investice, tedy 20 let. Proto můžeme 
říci, že z tohoto hlediska lze investici považovat za přínosnou. Doba návratnosti 8,8 roků je 
poměrně dlouhá. Reálná doba návratnosti je vypočítána na základě diskontovaných peněžních 
toků a lépe tak vystihuje skutečnou dobu návratnosti a tedy splacení investice, které v tomto 
případě nastane zhruba ve třech čtvrtinách třináctého roku. Pokud budeme počítat s garantováním 
výkupní ceny po dobu 15 let provozu VTE, bude po této době již investice splacena. RDN je 
kratší než životnost VTE. Z tohoto hlediska je projekt považován za efektivní. Vnitřní výnosové 
procento IRR pro dvacátý rok provozu je 9,97 %. I z tohoto hlediska je možné považovat tento 
projekt za přínosný. Velikost čisté současné hodnoty je pro dvacátý rok provozu 26,302 mil. Kč. 
Hodnota je kladná, tedy i z tohoto hlediska je projekt považován za přínosný. Index PI udává 
hodnotu relativní čisté současné hodnoty vztaženou k pořizovacím nákladům investičního 
projektu. Hodnota PI 1,36 znamená, že investice je za dobu své životnosti schopna zajisti 
finanční prostředky pro své splacení a ještě zajistit nějaký zisk. Pokud indexem PI vynásobíme 
hodnotu investičních náklad a od výsledku investiční náklady odečteme, získáme čistou 
současnou hodnotu projektu. Jelikož je PI větší než 1, je z tohoto hlediska možné považovat 
projekt za přínosný.  

    

 
Tabulka 28- Tabulka ekonomických ukazatelů, vliv inflace, příklad 

 Na obrázku (Obrázek 15 ) je uveden graf vývoje aktualizovaného peněžního příjmu. 



 Pro

 

 

Obrázek 15 - Gr

Tímto jsme zhodnotili efe
provedeme zhodnocení projek
představu o výnosech projektu

Zhodnocení provedeme 
(Tabulka 29). Doba návratno
návratnosti RD2 je 6,1 roku, c
celkových investičních náklad
hodnota projektu v patnáctém 
to znamená, že po uplynutí 
investovaných prostředků sp
hodnotu přes 14,4 mil. Kč. P
současná hodnota je 31,6 mil. 

Tabulka 29

Závěrem se dá říci, že tak
zisk. Tento zisk pro investor

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

1 2 3 4 5

Program pro výpočet ekonomické efektivnosti 

 

Graf aktualizovaný peněžní příjem, roční a kum

tili efektivitu projektu z hlediska celkových inves
projektu z hlediska vlastních zdrojů financování, k
ojektu vzhledem k vloženému kapitálu.  

eme na základě tabulky vypočítaných ekonom
vratnosti PB (5 roků) je kratší než životnost in

, což je podstatně méně než v případě hodnoce
nákladů. Investice se tedy investorovi vrátí do 6 
áctém roce je přes 14,4 mil. Kč a IRR má hodnotu
ynutí doby garantovaného výkupu elektrické en
ků splacena a volný aktualizovaný kumulovaný
 Kč. Pro dvacátý rok provozu investice je pak I

mil. Kč.    

29 - Tabulka ekonomických ukazatelů, vlastní ka

 že takový projekt je ekonomicky efektivní a doká
vestora neznamená rychle zbohatnutí, představu

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

kumulovaný roční

 61

 

 kumulovaný 

 investičních nákladů. Nyní 
ání, které nám přinese lepší 

onomických ukazatelů, viz 
ost investice. Reálná doba 
dnocení projektu na základě 

6 -7 let. Čistá současná 
odnotu 19,1%. Pro investora 
ké energie je hodnota jeho 
lovaný peněžní příjem má 
pak IRR téměř 22%. Čistá 

 

ní kapitál 

a dokáže investorovi zajistit 
dstavuje spíše dlouhodobou 

16 17 18 19 20



 Program pro výpočet ekonomické efektivnosti 

 

 

 

62

investici s výnosem větším než 9 % v případě celkových investičních nákladů a téměř 22% 
výnosem pro případ vlastního vloženého kapitálu.  

Nyní zhodnotíme výpočet pro případ financování celého projektu z vlastních zdrojů. 
Zhodnocení provedeme na základě tabulky vypočítaných ekonomických ukazatelů v modulu 
SCÉ2ÁŘ, viz (Tabulka 30). Po změně financování projektu se v modulu základ neprojeví žádné 
změny, protože výpočet nebere v úvahu způsob financování. Změna se neprojeví ani v modulu 
SCÉ2ÁŘ, kde je výpočet zaměřen na efekt investice z vlastního kapitálu.   

 

Tabulka 30 - Tabulka ekonomických ukazatelů, financování vlastním kapitálem (100%) 

V případě financování projektu jen z vlastních finančních zdrojů, jsou výsledky výpočtu 
shodné jako v případě modulu ZÁKLAD. Zhodnocení efektivnosti investice pro tento případ je 
provedeno výše.  

Z předchozích výpočtů vyplívá, že v případě částečného financování investice za využití 
úvěru, je investice výhodnější, z hlediska ekonomických ukazatelů než pro případ celkového 
financování projektu vlastním kapitálem.  
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6 ZÁVĚR 
Obnovitelné zdroje energie mají své výhody i nevýhody. Mezi jejich hlavní výhody patří 

nulové emise při výrobě elektrické energie a jejich „nevyčerpatelnost“. Hlavní nevýhodou je 

jejich problematické začleňování do diagramů výroby elektrické energie. Tato skutečnost plyne 

z náhodného charakteru jejich výroby, tedy závislosti na povětrnostních podmínkách. Další 

nevýhodou je malý výkon jednotlivých zařízení, což znamená větší zastavěnou plochu a větší 

zásah do krajiny. Výstavba větrných elektráren je v České republice omezena také z důvodů její 

polohy a ne příliš ideálních větrných podmínek. Nejvhodnější lokality pro výstavbu jsou z větší 

části umístěny v chráněném území nebo jsou jinak nepřístupné.  

V zahraničí je každým rokem do větrných elektráren investováno cca 10 – 12 miliard euro. 

Zhruba tři čtvrtiny z této částky jsou investovány do elektráren stojících na pevnině a zbylá část 

pak do elektráren umístěných v pobřežních vodách. Největší množství ročních přírůstku 

instalovaného výkonu představují v EU státy Německo, Španělsko, Francie a Velká Británie. 

V celosvětovém hledisku se objevuje největší množství meziročních přírůstků v Číně, Spojených 

státech amerických.  

Výběr technologie VTE má velký vliv na ekonomickou efektivitu projektu. Na trhu je velké 

množství strojů s rozsáhlou škálou výkonů stroje. Současný trendem jsou elektrárny o větších 

výkonech od 2 MW. Jejich použití je výhodné zejména v lokalitách s nižší průměrnou rychlostí 

větru. Je důležité si uvědomit, že investiční náklady jsou z největší části tvořeny právě cenou 

technologie. Volba je tak limitována i cenou zařízení. Na celkové využití větrné elektrárny má 

vliv i volba výšky věže VTE a zvolený průměr rotoru. Větrné elektrárny umístěné na nižších 

stožárech mají v určitých případech (dle kubické křivky vertikálního rozložení rychlosti větru) 

prokazatelně nižší koeficient ročního využití elektrárny, než elektrárny na vyšších stožárech, což 

vede ke snížení tržeb za vyrobenou elektrickou energii. V některých případech projektu je ovšem 

výška stožáru limitována požadavky institucí, které se k záměru výstavby vyjadřují. Investorovi 

nezbývá než přijmout námitky a projekt přepracovat pro jinou výšku věže a tím snížit jeho 

výnosnost.  

Zisk větrné elektrárny je přímo závislý na množství vyrobené elektrické energie a výkupní 

ceně elektrické energie. Výroba je závislá na lokalitě a výběru technologie. Výkupní cena je pak 

každoročně stanovena ERÚ. Výkupní cena elektrické energie ovlivňuje ekonomickou efektivitu 

projektu, její dobu návratnosti a všechny ekonomické ukazatele.  

Pro výpočet ekonomických ukazatelů jsou využity metody statické i dynamické z hlediska 

respektování časové hodnoty peněz. Metody používající nákladové kritérium (AC, DC) nejsou 

vhodné pro hodnocení absolutní ekonomické efektivnosti větrné elektrárny. Pro jejich použití 

musí být splněna podmínka stejné produkce výroby, což v případě zařízení s rozdílnou 

výkonovou křivkou není zaručeno. Pro výpočty jsou použity metody založené na hodnocení 

ziskových kritérií, tedy na peněžním příjmu z investice. Tyto metody jsou vhodné pro 

vyhodnocení absolutní efektivnosti investice.  
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Navržený program je zpracován v prostředí Microsoft Excel. Využití tohoto prostředí přináší 

výhodu v jeho rozšiřitelnosti, editaci a možnostem zobrazení vypočítaných hodnot v grafech. 

Pokud bude program použit jako podpora výuky, je zvolené prostředí výhodné. Pro další 

zpracování je možné použít některý z výše jmenovaných programů, čímž můžeme zvýšit komfort 

změny nastavených hodnot. 

Výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu větrné elektrárny je proveden ze dvou 

pohledů. Z pohledu efektivnosti celého projektu, kdy jsou ekonomické ukazatele vztaženy 

k celkovým investičním nákladům a z pohledu efektu z vlastního kapitálu do investice vloženého. 

První případ zpracovává navržený program v modulu základ. Výpočet je veden na základě 

zadaných vstupních hodnot. Ukazatele ekonomické efektivnosti jsou vztaženy k celkovým 

investičním nákladům. Na základě tohoto výpočtu můžeme rozhodnout ve prospěch či 

neprospěch realizace projektu. Druhý případ je zpracováván v modulu scénář. Výpočet 

ekonomických ukazatelů je zde vztažen na vlastní kapitál. Modul scénář je dále doplněn 

rozšířeným zadáváním veličin, které silně ovlivňují ekonomickou efektivitu. Můžeme zde 

jednoduše zadat pro každý rok změny veličin jako je předpokládaná inflace, předpokládaná 

valorizace výkupní ceny elektrické energie, změnu výroby elektrické energie, změny nákladů a 

vývoj daně z příjmu. Tyto veličiny mají velký vliv na peněžní toky v jednotlivých letech. 

Program je založen na metodách, které se v praxi běžně používají pro výpočet ekonomické 

efektivnosti projektu. Zároveň však využívá možnosti rozšířeného zadávání vybraných 

parametrů, které mohou upřesnit vstupní hodnoty. Problémem je jejich přesné určení. Například 

předpokládaný vývoj inflace se dá jen těžko odhadnout, a proto se používá například průměrná 

hodnota za období předchozích deseti let. Stejně jako v případě určení míry inflace můžeme 

zmínit například změnu výroby. Výroba elektrické energie je předpokládaná na základě výsledků 

kontinuálního měření větru v místě předpokládané výstavby VTE. Je tedy pravděpodobné, že 

roční výroba bude kolísat okolo hodnoty udané měřením, ale není jisté, zda bude větší či naopak.  

Ekonomická efektivnost projektu větrné elektrárny je ovlivněna velikostí investičních 

nákladů, které jsou z největší části závislé na technologii, ročních výrobních nákladů a tržby. 

Cena technologie se snižuje s počtem instalovaných zařízení ve světě. Jelikož je technologie 

nejčastěji nakupována u zahraničních společností, má na konečnou cenu velký vliv i kurz eura. 

Roční výrobní náklady jsou určeny především servisem, údržbou, závazky vůči obci, popř. bance 

v případě nákladů na úrok. Tržba je jediným zdrojem příjmu a její zajištění závisí především na 

provozuschopnosti zařízení a příznivých větrných podmínkách. Investice do větrné elektrárny je 

dlouhodobou záležitostí. Nemůžeme počítat s rychlým návratem investovaných prostředků ani 

závratnými výdělky. Na druhou stranu nelze říci, že by VTE umístěné na vhodném místě byly 

ztrátové. Stejně jako každý investiční projekt, přináší investice do VTE určité riziko se kterým je 

nutné počítat. 

Výsledky výpočtu ekonomické efektivnosti projektu jsou závislé na přesnosti vstupních 

údajů. Tyto hodnoty často nejsme schopni určit přesně a můžeme je jen odhadovat. Na závěr 

můžeme konstatovat, že výsledky jsou jen tak přesné, jak přesné jsou vstupní hodnoty výpočtu.       
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