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1 Úvod 

Investice do fotovoltaické elektrárny je z pohledu čistě ekonomického investice jako 

každá jiná. Majitele primárně zajímá návratnost vložených prostředků a výnos během 

životnosti jeho projektu. Problém v tomto odvětví však tkví v tom, že ekonomické 

podmínky se během provozu sluneční elektrárny několikrát zásahem státního aparátu 

změnily a původní propočty, ze kterých investoři vycházeli v počátku svého investičního 

záměru, se radikálně měnily. Pravdou je, že se také v průběhu exponovaných let 2009 až 

2014 dramaticky změnila pořizovací cena fotovoltaických elektráren. 

Cílem této bakalářské práce je simulovat na solární elektrárně o výkonu 30 kWp 

změnu rentability pro investory, kteří se rozhodli vložit do takového projektu své peníze. 

Provedeno zde bude srovnání výnosnosti investice do výkonově stejné fotovoltaické 

elektrárny v rozmezí jednotlivých šesti let 2009 - 2014. 

Výpočty v této práci zohledňují obecná pravidla pro ekonomickou analýzu 

zamýšleného projektu. Důraz je kladen zejména na dynamické ukazatele efektivnosti 

investic. Do vlastních kalkulací jsou zaimplementovány změny legislativy, změny jak 

výkupních cen elektrické energie a Zelených bonusů, tak i změny tržních cen silové 

elektřiny a v neposlední řadě také změny daní v jednotlivých letech. Ve zjednodušené 

podobě si tak lze udělat obraz o výhodnosti investice do solární elektrárny ve 

sledovaném období. 

 Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část, kapitola Teoretická 

východiska zvolené problematiky, bude věnována základnímu pohledu na investice. Bude 

zde popsána jejich charakteristika a klasifikace. Dále zde budou objasněny základní 

ekonomické pojmy, jako je rentabilita či diskontní míra, tedy pojmy přímo související 

s následným hodnocením výhodnosti jednotlivých investic. V další části bude věnován 

náležitý prostor historickému vývoji v oblasti fotovolataických elektráren v České 

republice a to zejména legislativním změnám, které měly na výslednou ekonomiku 

solárních systémů zásadní vliv. V praktické části bude na základě vstupních hodnot 

proveden výpočet ekonomické výhodnosti investice do solární elektrárny v jednotlivých 

letech 2009 až 2014 a to metodou Čisté současné hodnoty. Na základě takto získaných 

výsledných hodnot bude posouzena zajímavost této investice z pohledu investora. 

Závěrečná část se bude zabývat zejména pohledem do dalších let a smysluplností investice 

do solárních systémů z pohledu současně platné legislativy a aktuálních tržních cen. Budou 
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zde také nastíněna další možná připadající řešení, která by zatraktivnila zájem budoucích 

investorů do fotovoltaických elektráren jakožto perspektivních zdrojů obnovitelné energie. 
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2 Teoretická východiska zvolené problematiky 

V této části se bakalářská práce bude věnovat obecnému pohledu na investice jako 

takové, na jejich charakteristiku, plánování, klasifikaci a na zdroje jejich financování. Dále 

zde budou objasněny pojmy jako rentabilita a diskontní míra. Zmíněny zde dále budou jak 

statické, tak dynamické metody hodnocení investic, tedy např. ukazatele jako doba 

návratnosti, čistá současná hodnota či vnitřní výnosové procento. Pro zhodnocení časového 

vývoje a porovnání investice do FVE jsou tyto pojmy zásadní. Díky postupnému časovému 

srovnání vypočtených hodnot v období jednotlivých šesti let lze potom zpětně určit, které 

parametry měly na výslednou úspěšnost či neúspěšnost investice zásadní vliv. 

Nejen tyto ekonomické veličiny, ale také zákony týkající se FVE (a to jak zákony 

týkající se odpisů anebo sazby korporátních daní) značnou měrou ovlivňují výsledné 

vypočtené ekonomické hodnoty. I této oblasti bude věnován samostatný prostor.  

„Matematika se bezesporu stala hlavním jazykem moderní ekonomie“
1
, proto 

v teoretické části této práce bude proveden popis vybraných vzorců, jakožto základního 

matematického aparátu potřebného pro vlastní ekonomickou analýzu. 

 

2.1 Investice, jejich charakteristika, plánování, klasifikace a zdroje 

Obecně platí, že investice jsou nepostradatelné pro úspěšný růst každé firmy a bez 

investic je ohroženo přežití podniku v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí. Bez 

schopnosti a vůle investovat je podnik odsouzen ke stagnaci a z dlouhodobého hlediska 

k úpadku. Důležité ovšem je, vybrat si takové investiční projekty, které jsou v souladu 

s podnikovou strategií, jsou dobře zváženy a to zejména z pohledu možných rizik, 

vlastních investičních schopností podniku a prošly základními fázemi investičního procesu. 

Investice do stavby fotovoltaické elektrárny jsou investicí, kdy investor očekává na 

základě svých vložených prostředků jejich brzkou návratnost a zejména co nejvyšší 

zhodnocení při rozumné míře rizika.  

                                                
1 SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 2. 

vyd. Praha: 65. pole, 2012, 367 s. ISBN 978-80-87506-10-3., str 297 
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2.1.1 Charakteristika investic 

Z makroekonomického pohledu je investice považována za „kapitálová aktiva 

sestávající ze statků, které nejsou určeny pro bezprostřední spotřebu, ale jsou určeny pro 

užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových statků“.
2
 

Z makroekonomického, anebo také národohospodářského pohledu se rozlišují investice 

hrubé a čisté. O hrubých investicích se hovoří v případě investic do nových budov, strojů a 

zařízení, kdy hrubou investici tvoří celková částka investovaná do těchto dlouhodobých 

aktiv. V případě čistých investic jsou od částky hrubých investic odečteny finanční odpisy.  

Jedná se tedy o čistý přírůstek zásob investičních statků v ekonomice v průběhu daného 

období. Z makroekonomického pohledu jsou tedy investice zdrojem dlouhodobého 

ekonomického růstu, zvyšují poptávku a tím následně i výrobu a zaměstnanost. 

Naproti tomu podnikové pojetí chápe investice buď v užším smyslu jako majetek, 

který není určen ke spotřebě, ale je určen k tvorbě dalšího majetku a ten pak podnik 

prodává na trhu, nebo v širším pojetí jako v současnosti obětované prostředky na pořízení 

majetku, který bude dlouhodobě pomáhat podniku přinášet vyšší užitky a v důsledku toho 

následně umožní získat i vyšší finanční efekty.
3
 

 

2.1.2 Klasifikace investic 

Klasifikovat investice lze několika způsoby. Podle podnětu k investicím se 

investice dělí na
4
 interní, vzniklé z podnikové potřeby, která může nabývat několika 

podob. Může jít o potřebu úspor nákladů, obnovy nebo rozvoje z důvodu nedostatečné 

kapacity, ale může se také jednat o potřebu umístění kapitálových zdrojů vytvořených 

v minulých obdobích tak, aby byly efektivně využívány. Podnět k Externím investicím 

může vycházet z přirozeného rozvoje a růstu podniku. Často bývá iniciován novými 

příležitostmi na trhu, nabídkami nových kontraktů a existencí nových technologií a 

výrobních postupů. Dalším důvodem bývá snaha o regulaci vlastních slabých stránek. 

Většinou jde o legislativně vynucené investice do ochrany životního prostředí nebo 

bezpečnosti práce. 

                                                
2 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-

80-247-1992-4., str. 272 
3 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2009, 285 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7, str. 13 
4 Tamtéž str. 14 
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Z hlediska účetnictví se rozlišují investice finanční, hmotné a nehmotné. Podle 

vztahu k rozvoji podniku jsou klasifikovány investice obnovovací, rozvojové a 

regulatorní. Další dělení je podle vzájemného vlivu více projektů a to plně substituční, 

zčásti substituční, nezávislé a komplementární. Již ze samotných názvů je patrné, že 

půjde o investice, kdy jedna částečně, anebo zcela nahrazuje druhou investici, investice na 

sobě vůbec nezávisí, anebo jedna investice podmiňuje a doplňuje investici další. Podle 

charakteru peněžního toku se investice dělí na investice s konvenčním tokem a s tokem 

nekonvenčním. V prvním případě se znaménka hotovostních toků mění jen jednou, ve 

druhém případě vícekrát. Podle věcné náplně je možné se setkat například s dělením 

investic na investice do nového výrobní zařízení, do nového produktu, organizační 

změnu, novou organizaci, novou firmu a nové okolí. 

Podle těchto kritérií patří investice do fotovoltaické elektrárny mezi investice interní, 

hmotné, rozvojové, nezávislé, konvenční a jde o nové výrobní zařízení. 

Jakožto každá investice by i zamýšlená investice do FVE měla projít všemi základními 

fázemi investičního procesu, kterými jsou fáze
5
 předinvestiční, kdy dochází k identifikaci 

projektů, jejich předběžnému výběru a zejména ke studii proveditelnosti (Feasibility 

Study) a dále fáze investiční a provozní. 

Technicko-ekonomická studie proveditelnosti. (Feasebility Study) by měla na základě 

získaných a fundovaně zpracovaných informací poskytnout veškeré podklady pro finální 

rozhodnutí.
6
 Jsou v ní zahrnuty všechny požadavky, možnosti a varianty související 

s uvedením investice do investiční fáze. Na odpovídající úrovni by zde měly být 

zpracovány jak technické, tak ekonomicko – finanční požadavky. Výchozí informace jsou 

čerpány z aktuální situace na trhu (v tomto případě energetickém), obecně platné 

legislativy a také z předvídatelné predikce v daném odvětví. Situace v konkrétní 

společnosti je pak hodnocena v kontextu mikro i makrookolí. Vše je podloženo důkladnou 

finančně ekonomickou analýzou a hodnocením jednotlivých variant projektů. Na jejím 

vypracování se podílí tým složený z odborníků ze všech potřebných oblastí (energetika, 

obnovitelné zdroje, legislativa, daňové poradenství, úvěrový specialista atd.). V případě 

zjištění nedostatečných (zejména finančních) efektů neproveditelnosti, či jiných slabin, je 

celý projekt zamítnut. Studie technicko - ekonomické proveditelnosti by měla obsahovat 

                                                
5 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. str. 283 
6 Tamtéž, str. 284-285 
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analýzu trhů, marketingovou strategii, analýzu vstupů, analýzu výrobního zařízení a 

použité technologie, analýzu lidských zdrojů, analýzu lokalizace projektu, analýzu 

organizace a řízení, analýzu rizika, finanční analýzu a plán realizace. 

 

2.1.3 Plánování investic 

Plánování investic je jednou z nejsložitějších činností podnikového managementu. 

Jejich vlastní plánování vychází z dlouhodobých strategických cílů podniku, kdy se hledají 

způsoby a cesty jak tyto cíle naplnit. Hledají se pro ně zdroje, sestavují se rozpočty, hledá 

se uplatnění pro volné finanční prostředky, vyhledávají se investiční příležitosti a hodnotí 

se efektivnost jednotlivých projektů. Strategický podnikatelský plán je produktem 

vrcholového vedení, top managementu, zejména pracovníků výroby, marketingu a financí. 

Jsou v něm stanoveny cíle v oblasti nových produktů, zdokonalení stávajících výrobků, 

snižování nákladů, hledání nových investičních příležitostí, ale obsahuje také cíle v oblasti 

sociální či ekologické.
7
  Mezi dominantní cíle podniku patří maximalizace zisku a 

maximalizace tržní hodnoty firmy. Jedním ze základních ukazatelů pro řadu podnikových 

rozhodování jsou skutečné peněžní příjmy z konkrétní investice (Cash Flow). Nově se při 

plánování investic setkáváme také s ukazateli EVA (Economic Value Added) neboli 

ekonomická přidaná hodnota a MVA (Market Value Added) jenž značí tržní přidanou 

hodnotu podniku. V prvním případě jde o rozdíl mezi čistým provozním ziskem a 

celkovými náklady na kapitál, ve druhém případě jde o rozdíl mezi tržní hodnotou podniku 

a do něj investovaným kapitálem.  

 

2.1.4 Zdroje financování investic 

Pro vlastní financování investic jsou obecně používány jak zdroje vlastní, tak 

zdroje cizí. Mezi vlastní zdroje financování v podniku patří:
8
 vklady vlastníků nebo 

společníků, nerozdělený zisk, odpisy a výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku a 

zásob. V případě financování investic z nerozděleného zisku se hovoří o tzv. 

samofinancování. Kromě těchto vlastních zdrojů se dnes ve značné míře používá 

financování pomocí zdrojů cizích, kdy se hovoří o zapojení tzv. cizího kapitálu. U 

                                                
7 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-

80-247-1992-4., str. 273-5 
8 Tamtéž str. 279 - 281 
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rozsáhlejších investic ani jiná možnost není. V tomto případě se jedná především o 

investiční úvěr (případ formy financování použitý i v této bakalářské práci), obligace, 

krátkodobý úvěr, dlouhodobé rezervy, splátkový prodej, leasing, rizikový kapitál a dotace 

(jak ze státního či místního rozpočtu, zejména dnes však dotace z fondů Evropské unie). 

Cizí (vypůjčený) kapitál (myšleno dlouhodobý bankovní úvěr nebo půjčka) se musí 

splácet. Splátky v sobě zahrnují jednak vlastní splátky (úmor), tak úrok (ten je položkou 

finančních nákladů). Získá-li podnik cizí kapitál formou obligací (cenný papír, který se 

někdy označuje jako dluhopis), musí v průběhu doby jejich splatnosti vyplácet jejich 

držitelům úrokový výnos a následně v termínu jejich splatnosti vyplatit částku odpovídající 

jejich nominální hodnotě. Další možné členění zdrojů financování je na zdroje interní 

(zisk, odpisy, dlouhodobé rezervy), tedy prostředky, které vznikly vlastní podnikovou 

činností a zdroje externí (vnější). Mezi tyto zdroje patří vklady, účasti, úvěry, finanční 

leasing a další zdroje, přicházející do podniku zvnějšku. 

Bezpochyby hlavním zdrojem cizího kapitálu pro financování řady investičních 

projektů jsou komerční banky a úvěrové společnosti. V současné době, podle informací 

zveřejněných na stránkách České národní banky,
9
 na našem trhu působí celkem 44 

registrovaných bank a poboček zahraničních bank a dále 17 zastoupení zahraničních bank. 

Stránky ČNB dále evidují celkem 343 zahraničních finančních nebo úvěrových institucí.  

 

Tabulka 2.1 Banky a družstevní záložny působící v ČR ke dni 22. 3. 2014 

Skupina Počet subjektů ve skupině 

Banky a družstevní záložny 

Banky a pobočky zahraničních bank 44 

Družstevní záložny 12 

Zastoupení zahraniční banky 17 

Zahraniční finanční nebo úvěrové instituce a pobočky zahraničních 
finančních nebo úvěrových institucí poskytující přeshraniční služby v ČR 343  

Zdroj: ČNB 

 

 

                                                
9 Česká národní banka: Celkový přehled počtu subjektů ke dni 22.03.2014. [online]. [cit. 2014-03-22]. 

Dostupné z: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=30.03.2014&p_ses_idx=1
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=30.03.2014&p_ses_idx=16
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=30.03.2014&p_ses_idx=133
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=30.03.2014&p_ses_idx=134
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Potenciální investor tak má z čeho vybírat. Nicméně musí vždy počítat s tím, že 

banka po něm bude vyžadovat podrobný podnikatelský záměr spolu s rozpočtem. Dále 

bance bude muset předložit informace týkající se účelu půjčky, stupně vlastního zadlužení, 

schopnosti podniku splácet úroky a vlastní půjčku a také v neposlední řadě záruky.  

 

2.2 Objasnění pojmu rentabilita 

Rentabilita (z ital. renta, z lat. rendita, výnos, příjem) nebo také výnosnost, 

znamená schopnost dosahovat výnosu (zisku) na základě vložených, v našem případě 

finančních prostředků. Je to jeden ze základních ekonomických pojmů. Obecně se na 

rentabilitu dá dívat také jako na poměr mezi finančními prostředky, které plynou 

z podnikatelských aktivit, a mezi finančními prostředky, které byly na tyto aktivity 

alokovány. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy 

vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit 

a které dát přednost. Nezřídka pak bývá rentabilita také součástí motivační složky odměn 

managementu. 

V praxi se často objevují tzv. ukazatele rentability.
10

 Někdy se označují jako 

ukazatele výnosnosti, návratnosti či anglicky jako Profitability Ratios. Spolu s ukazateli 

likvidity, aktivity a zadluženosti, patří do skupiny tzv. poměrových ukazatelů. 

Matematicky jde o poměr konečného efektu (výstupu) k nějaké srovnávací základně 

(vstupu). Vstup může být jak na straně pasiv, tak na straně aktiv, či na úplně jiné bázi. 

Všechny ukazatele rentability mají podobnou interpretaci, neboť říkají, kolik korun zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele. „Důležité je zpracovávat ukazatele v časových řadách za 

sebou a pozorovat trendy a vývoj jednotlivých ukazatelů. Z toho pak lze usoudit o 

vhodném či nevhodném vývoji.“
11

 Autoři odborných publikací se na ukazatele rentability 

dívají podobně, přesto zde najdeme určité rozdíly. V podnikové praxi se nejčastěji 

používají následující ukazatele: 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed). Jde o 

jeden ze základních ukazatelů, který říká, kolik provozního hospodářského výsledku před 

                                                
10 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str. 97-98 
11 ČVANČAROVÁ, Zuzana. Podniková ekonomika. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská. Technická 

univerzita, 2007, 309 s. Studijní opora pro distanční vzdělávání. ISBN 978-802-4814-216., str. 240 
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zdaněním podnik dosáhl z jedné investované koruny. V čitateli se nachází provozní zisk 

(EBIT), ve jmenovateli je pak suma celkových pasiv bez krátkodobých závazků. 

 

      
    

                                                      
              

V celopodnikovém měřítku se tento parametr často používá pro hodnocení jednotlivých 

investičních projektů. Ukazuje efektivitu podniku ve využití dlouhodobých investic. 

 

 Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets). Je klíčovým měřítkem rentability. 

Někdy se také nazývá jako produkční síla.
12

 Poměřuje zisk s celkovými aktivy 

investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakého kapitálu (vlastního či cizího) byla 

tato aktiva financována. V čitateli se opět nachází provozní zisk, ve jmenovateli potom 

celková aktiva. 

 

     
    

      
                                                                                                                                    

 

Rentabilita aktiv tak ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv 

generovat zisk. V některých výpočtech se u ukazatele ROA ve jmenovateli vyskytují 

aktiva očištěná o některé hodnoty, například o přechodné a dohadné položky. Někdy se 

také v čitateli objevuje zisk po zdanění: 

 

     
   

      
                                                                                                                                    

 

 „V ukazatelích ROA lze místo celkových aktiv rovněž použít tzv. průměrných 

aktiv, tj průměrný stav aktiv z počátku a konce sledovaného období“
13

 

                                                
12 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str. 98-99 
13 FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 381 s. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3985-4., str 346 
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 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity). Další z klíčových 

ukazatelů, který měří, kolik čistého zisku (EAT – Earnings After Taxes) připadá na jednu 

korunu investovaného kapitálu. ROE měří efektivnost, se kterou podnik využívá kapitál 

vlastníků. Na tento ukazatel soustřeďují pozornost zejména akcionáři, společníci a další 

investoři. Důležité je správně vymezit vlastní kapitál, který v sobě zahrnuje jak základní 

kapitál, tak další složky jako emisní ážio (rozdíl mezi akcií v nominální hodnotě a akcií 

v emisní hodnotě, jinými slovy emisní příplatek), zákonné a další fondy vytvářené ze zisku 

a zisk za běžné období. 

     
   

               
                                                                                                                   

ROE se často používá i pro benchmarking (tj. srovnání s konkurenty ze stejného 

oboru). ROE (stejně jako ROA) je však přirozeně závislé na oboru činnosti dané firmy – 

zatímco někde je běžné, že ROE se pohybuje v řádu stovek procent (např. investiční 

společnosti), v jiných oborech jsou to jen jednotky (např. hutní průmysl). 

 Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales). Vypovídá o efektivnosti podniku. 

Ukazatel určuje, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč tržeb. V čitateli se může objevit jak čistý 

zisk (EAT – Earnings After Taxes), tak zisk před úroky a zdaněním (EBIT – Earnings 

Before Interest and Taxes).
14

  

 

     
   

                                                                
         

  

     
    

                                                                
         

 

Jde o jasný a srozumitelný ukazatel, vypovídající o faktické, celkové marži ve 

společnosti po zohlednění všech nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. Někdy 

se proto můžeme setkat také s označením Operating Profit (provozní zisk) anebo Operating 

Income Margin (provozní zisková marže). Z porovnání jeho hodnoty s hodnotami ve 

                                                
14 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. str. 99-100 



 

15 

 

stejném odvětví, lze usuzovat na úroveň cen dosahovaných konkrétním podnikem a také na 

výši podnikových nákladů.
15

  

Pokud má tento ukazatel nižší hodnotu, než je průměr v odvětví, nebo sektoru, 

znamená to, že ceny výrobků jsou relativně nízké, případně že má společnost vysoké 

náklady. 

 Soustavu ukazatelů rentability je vhodné doplnit o tzv. Du Pontovu analýzu. Jedná 

se vlastně o rozklad ukazatelů ROA a ROE. Pyramidová struktura tohoto rozkladu slouží 

k odhalení základních činitelů efektivnosti. Zde jsou základní rovnice:
16

 

 

                                                                                                                                  

 

    

      
 

    

     
 
     

      
                                                                                                                 

 

    
          

     
 
     

      
 

      

               
                                                                            

 

Z Du Pontovy analýzy (Du pontova rozkladu) je vidět, že Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) je dána ziskovostí tržeb, obratem aktiv a finanční pákou. 

 

2.3 Diskontní míra 

V odborné literatuře
17

 se lze setkat například s tímto vymezením zmíněného pojmu: 

„Diskontní míra je nástroj, pomocí kterého se zpravidla do hodnoty podniku promítá 

faktor času a faktor rizika.“ Diskontní míra (Discount Rate) je tedy: 

                                                
15 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-

80-247-1992-4., str. 348 
16 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. str. 100 
17 MAŘÍKOVÁ, Pavla. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 

242      s. ISBN 978-80-245-1242-6. str. 9 
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 míra výnosnosti užívaná pro přepočet peněžní částky, která má být vydána 

nebo přijata v budoucnosti, na současnou hodnotu této částky.  

 míra výnosnosti očekávaná investorem při akvizici budoucího peněžního toku 

s ohledem na riziko spojené s možností tento výnos získat.  

Riziko je chápáno jako míra přesnosti, s níž lze předvídat výsledky hospodaření 

podniku. Pro stanovení samotného diskontního faktoru je možno použít více 

ekonomických nástrojů. Jedním z nich je určení hodnoty WACC, což jsou průměrné 

vážené náklady na celkový kapitál. (Weighted Average Cost of Capital). Ten v sobě již 

promítá náklady jak vlastního kapitálu, tak kapitálu cizího.
18

     

 

                 
 

 
      

 

 
                                                                                            

 

Kde: 

WACC jsou průměrné náklady kapitálu 

rd jsou náklady na kapitál věřitelů 

t je daň z příjmu 

D je kapitál věřitelů 

E je vlastní kapitál 

C je celkový investovaný kapitál (C = E + D) 

re jsou náklady na vlastní kapitál 

 

Je vidět, že na stanovení diskontní míry mají silný vliv náklady jak vlastního, tak 

cizího kapitálu. Náklady na cizí kapitál se v principu propočtou jako vážený průměr 

z efektivních úrokových měr, které podnik platí z nejrůznějších forem cizího kapitálu. 
19

 

V praxi to jsou nejčastěji dluhopisy, bankovní úvěry a leasing. 

Náklady na vlastní kapitál ovlivňuje několik faktorů. Je třeba si uvědomit, že 

vlastní kapitál není zdarma. Náklady na tento kapitál jsou dány výnosovým očekáváním 

                                                
18 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9. str. 249  
19 MAŘÍKOVÁ, Pavla. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 

242      s. ISBN 978-80-245-1242-6. str. 71-76 
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příslušných investorů. Toto očekávání je nutno odvozovat z možného alternativního 

výnosu kapitálu s přihlédnutím k riziku.  

Obecně se lze setkat s pojmem „Náklady obětované příležitosti“ (Oportunity Cost), 

anebo také s „Cenou ušlé příležitosti“. V podstatě jde o to, že konkrétní projekt (investiční 

záměr) by se měl diskontovat sazbou, která odpovídá výnosu jiného nejlepšího možného 

investičního projektu. 

Dalším pojmem souvisejícím s diskontní mírou a umožňující její správné stanovení 

(zejména u akciových trhů) je tzv. „Riziková prémie“.  

Diskontní míru je možno určit také na základě průměrné rentability vlastního 

kapitálu v odvětví. Další možností je odvození nákladů vlastního kapitálu z nákladů cizího 

kapitálu.
20

 Využívá se zde poznatku, že náklady na vlastní kapitál jsou z povahy větší než 

náklady na kapitál cizí. A to proto, že vlastník nese větší riziko než věřitel a požaduje tedy 

logicky i vyšší výnos. K nákladům na cizí kapitál, se tedy přirazí několik procentních bodů 

(2 až 4). Tím se získá určitý odhad nákladů na vlastní kapitál.  

Riziko, tak jak je zde uvažováno, se člení na dva základní faktory. Jde o faktory 

obchodního rizika, které v sobě skrývá volatilitu vývoje v konkrétním oboru podnikání a 

příslušného trhu, riziko konkurence, rizika na úrovni managementu a rizika možných 

výrobních problémů. Druhou skupinou jsou rizika finanční zahrnující zejména kolísání 

peněžních toků v důsledku např. změny nákladových úroků. 

Diskontní míra by měla být vždy minimálně na úrovni očekávané inflace. Výnos 

z investice v tomto případě alespoň pokryje ztrátu danou očekávanou inflací a nedojde tak 

ke znehodnocení prostředků. 

 

2.4 Metody pro hodnocení investic 

V praxi se lze setkat s celou řadou metod a technik použitelných ke zhodnocení 

efektivnosti investic. Základní členění je podle faktoru času a rozděluje tyto metody 

hodnocení do dvou základních skupin. Jedná se o tyto metody:
 21

 

                                                
20 MAŘÍKOVÁ, Pavla. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 

242      s. ISBN 978-80-245-1242-6. str. 201 
21 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 286-288 
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 Statické metody 

o Celkový příjem z investice 

o Průměrný roční výnos 

o Průměrná (prostá) doba návratnosti 

o Průměrná procentní výnosnost 

o Průměrný výnos z účetní jednotky 

 

 Dynamické metody 

o Čistá současná hodnota 

o Vnitřní výnosové procento 

o Index ziskovosti 

o Diskontovaná doba návratnosti 

 

Statické metody nezohledňují faktor času a jsou tedy vhodné v případech, kdy čas 

v  rozhodování nehraje zásadní roli. Naopak metody dynamické již faktor času zohledňují 

a s výhodou se aplikují u projektů s delší dobou ekonomické životnosti.  

V obou případech jsou investice charakterizovány těmito základními vstupními 

veličinami:
22

 

 Počáteční kapitálový výdaj C0 

 Cash Flow plynoucí z investice v jednotlivých letech CFi 

 Doba životnosti investice n 

 Vážené podnikové náklady na kapitál WACC 

 

 

2.4.1 Celkový příjem z investice 

Jednoduchá statická metoda, jejíž výsledek je roven součtu všech očekávaných 

peněžních toků během doby životnosti investice: 

                                                
22 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 286 
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Podle tohoto kritéria je přijatelná taková investice, která má větší celkový příjem, 

než je počáteční výdaj
23

. 

 

2.4.2 Průměrný roční výnos 

Průměrný roční výnos je dán součtem všech peněžních toků CFi spojených 

s investicí C0, dělený dobou životnosti investice n: 

 

     
  

 
                                                                                                                                           

Kde CP je Celkový příjem z investice. (viz. vzorec 2.11) 

Tento další statický ukazatel podává orientační informaci o tom, s jakým efektem 

lze počítat v jednotlivých letech. To může sloužit např. jako podklad pro úvahy o splácení 

závazků plynoucích z pořízení investičního majetku. 

 

2.4.3 Průměrná (prostá) doba návratnosti 

Tato doba udává, za jak dlouho by mělo dojít při rovnoměrné realizaci peněžních 

toků ke splacení vlastní investice.
24

 

   
  

   
                                                                                                                                              

 

2.4.4 Průměrná procentní výnosnost 

Další statický parametr, který udává, kolik % z investovaného kapitálu se ročně průměrně 

vrátí: 

                                                
23 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 

1. vyd. Praha: Grada, 2009, 285 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7, str. 51-54 
24 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 287 
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2.4.5 Průměrný výnos z účetní jednotky 

Průměrnou účetní výnosovou míru (ABMP – Accounting-Based Profitability 

Measures) lze určit jako poměr průměrných očekávaných zisků a průměrné čisté účetní 

hodnoty investice.
25

 

 

      
      

 
   

    
 
   

                                                                                                                         

 

ZC je zůstatková cena majetku 

zisk je čistý provozní zisk 

n je doba životnosti investice 

Jako nejefektivnější investice se v případě použití této další statické metody vybere ta, 

která dosahuje nejvyšší procentuální hodnoty. 

 

2.4.6 Čistá současná hodnota  

V této bakalářské práci je jako základní hodnotící metoda (a zároveň i hodnotící 

kritérium) výnosnosti investice do fotovoltaického systému, použíta dynamická metoda 

Čisté současné hodnoty - NPV. Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV) je 

základem všech dynamických metod a zároveň je metodou nejpoužívanější a 

nejvhodnější.
26

 Dává totiž srozumitelný výsledek a tím i jasná rozhodovací kritéria. 

Metoda NPV je nejsprávnějším způsobem hodnocení efektivnosti investic. Tato metoda 

má několik základních vlastností. Bere v úvahu faktor likvidity, času i rizika. Je 

univerzální, závisí pouze na prognózovaných Cash Flow a podnikové diskontní míře. 

                                                
25

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice. 

1. vyd. Praha: Grada, 2009, 285 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7, str. 56 
26 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 288 
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Realizace investice zvedne (anebo také sníží, v případě nerentabilní investice) hodnotu 

podniku a to v konkrétních měnových jednotkách. Je aditivní, což znamená, že její 

výsledky lze v portfoliu více investic sčítat a umožňuje tak pracovat s kombinacemi více 

investic. 

Současnou hodnotou peněžní částky vynaložené (anebo také získané) v budoucnu, 

je částka, která vynaložená (získaná) dnes by na konci období vzrostla při dané úrokové 

míře (v našem případě diskontní míře) na budoucí hodnotu. Postup zjištění takovéto 

hodnoty se nazývá diskontováním.
27

         

   
  

      
      

 

      
                                                                                                      

Číslo v hranaté závorce je odúročitel, anebo také diskontní faktor. Písmenem „i“ (z 

angl. interest) je označována úroková, anebo také diskontní míra. (např. 12%). Písmeno 

„P“ udává současnou hodnotu, Kn potom očekávanou, budoucí hodnotu peněz v n-tém 

roce. 

Diskontování má mimořádný význam v řadě ekonomických výpočtů, ve kterých 

vystupuje čas jako proměnná, neboť s jeho pomocí lze srovnávat hodnoty z různých 

období. Právě zde platí pravidlo, že koruna získaná dnes má zcela jinou hodnotu, než 

stejná částka získaná např. za pět let. 

Základní vzorec pro výpočet NPV vypadá takto:
28

      

          
   

      
  

   

      
     

   
      

        
   

      

 

   

              

NPV = Čistá současná hodnota 

C0 = Počáteční investice 

CFi = Peněžní toky v jednotlivých letech 

k = diskontní míra 

                                                
27 SYNEK, Miloslav, Heřman KOPKÁNĚ a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická 

analýza. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2009, xviii, 301 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-154-

3. str. 86 
28 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 289-290 
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Metoda vlastně pouze porovnává kapitálové příjmy a výdaje z investice, ale v jejich 

současné hodnotě (oboje přepočítané diskontováním na úroveň hodnoty peněz v roce 

pořízení investice). NPV pak ve výsledku (ve svém absolutním čísle) a to v Kč anebo 

libovolné jiné měně udává, kolik peněz nad investovanou částku podnik získá navíc, tj. o 

kolik vzroste jeho hodnota. Investici je obecně možno přijmout jen tehdy, pokud je 

výsledná hodnota NPV ≥ 0.  

Čistá současná hodnota je opředena mýtem, který říká, že pokud NPV = 0, není 

vhodné investici přijímat, protože celkový výnos je nulový. Je třeba si však uvědomit, že i 

v tomto případě dojde k dosažení a vytvoření přesně takového efektu, který splnil 

požadavky investora na výnosnost zadrženého kapitálu a to během doby trvání 

zamýšleného investičního projektu (během jeho předpokládané doby životnosti). Bude-li 

NPV < 0, nelze s jistotou tvrdit, že investice je ztrátová. S určitostí lze jen říci, že v tomto 

konkrétním případě je její výnosnost menší než očekávaná. (určená diskontní mírou). 

Nedojde tedy k navrácení kapitálu v požadovaném zhodnocení. Nicméně investovaná 

částka se i v tomto případě může investorovi vrátit. 

I metoda NPV má své slabiny. Jednou z nich je pouze absolutní výsledek, který 

může zkreslit pohled při srovnávání více investic. Je proto vhodné tuto metodu doplnit 

některou z dalších metod, která tento relativní pohled ukazuje (např. metoda IRR). Další 

slabinou je vysoká citlivost na vývoj úrokových měr, jinak řečeno na určení diskontní 

míry. Její výše se totiž zásadním způsobem promítá do výsledné kalkulace. V současném 

turbulentním ekonomickém prostředí je tato predikce značně obtížná.
29

 

 

2.4.7 Vnitřní výnosové procento  

Vnitřní výnosové procento, nebo také vnitřní míra výnosnosti (Internal Rate of 

Return – IRR) je další často používaná dynamická metoda hodnocení investic, založená na 

principu čisté současné hodnoty peněz. IRR lze chápat jako relativní výnos (tedy 

rentabilitu), kterou projekt poskytuje během doby své předpokládané životnosti. Číselně 

potom představuje diskontní míru, která vede právě k situaci, kdy NPV = 0. 

 

                                                
29 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 290 
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 Základní vzorec pro určení IRR:     

     
   

        

 

   

                                                                                                      

Pro investice, jejichž doba životnosti je delší než dva roky nelze jednoduše 

matematicky (algebraicky) stanovit přesný výpočet. Používá se (byť to může znít zvláštně) 

metoda pokus – omyl, anebo postup sofistikovanější tzv. iterační, kdy je na základě 

postupného přibližování směřováno k očekávané situaci, kdy NPV = 0. V tomto případě se 

používá metoda prokládání křivek, známá jako lineární interpolace.  

Tak jako NPV i metoda IRR má své slabiny. Tuto metodu lze totiž s úspěchem 

použít pouze u investic, jejich peněžní toky mají konvenční průběh. Tedy znaménko u 

peněžních toků se mění pouze jednou. U nekonvenčních peněžních toků (kdy dochází ke 

změně znaménka Cash Flow několikrát) může nabývat IRR více hodnot. V případě, že 

v průběhu investičního projektu se vyskytují jen samá kladná znaménka u peněžních toků 

(např. v případě získání dotace na počáteční investici) nemusí IRR vůbec existovat. 

Obecně platí, že investice podle kritéria IRR je přijatelná, pokud je IRR větší než 

diskontní sazba, či WACC. Čím vyšší je IRR, tím lepší je návratnost investice. „Počítáme-

li vnitřní výnosovou míru pro více investic, doporučujeme k realizaci tu investici, která má 

nejvyšší vnitřní výnosovou míru,“
30

 

V obou případech, jak při výpočtu IRR, tak i při výpočtu NPV se dnes hojně používá 

ekonomicko – matematických nástrojů obsažených například v programu MS-Excel. 

(funkce MÍRA.VÝNOSNOSTI a funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA). Tyto funkce jsou 

použity při výpočtech v praktické části této bakalářské práce. 

 

2.4.8 Index ziskovosti 

Anebo také Profitability index – PI, je dalším dynamickým ukazatelem používaným 

při hodnocení výhodnosti investic.
31

 

 

                                                
30 ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN 978-80-

247-3669-3., str. 25 
31 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 300 
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Tento index je vlastně poměrem diskontovaných výnosů a počáteční investice. Obecně 

platí, že projekt je možno přijmout, pokud Index ziskovosti PI > 1. Je jasné, že pokud platí 

výše uvedené, musí být NPV > 0. Tento index je s výhodou používán při srovnání více 

různých projektů. 

 

2.4.9 Doba návratnosti (doba splacení) 

Ve finančních analýzách se lze setkat se dvěma podobami doby návratnosti 

V prvním případě jde o výpočet statickou metodou, kdy je doba návratnosti (Payback 

Period – PP) chápána jako doba (počet let) za kterou se kumulované peněžní toky plynoucí 

z projektu vyrovnají s počáteční investicí. (viz. kapitola 2.4.3) Nevýhodou této první 

metody je fakt, že tento výpočet vůbec nezohledňuje časovou hodnotu peněz, tedy 

skutečnost, že peníze získané za určitou dobu, pro nás mají jinou hodnotu (menší) než 

stejné peníze získané dnes. Mluvíme tedy o tom, že tato metoda nerespektuje faktor času. 

Tento nedostatek eliminují dynamické metody. Ty již berou faktor času v potaz a 

na základě diskontního faktoru jej promítají do výpočtů. Diskontovaná doba návratnosti 

potom určí takové období (počet let), za které peněžní tok výnosů (Cash Flow) přinese 

hodnotu, rovnající se počáteční investici.
32

 Obě dvě metody však spojuje jedna nepřesnost 

a to, že nepočítají s dalšími peněžními toky po skončení projektu. 

 

    
                    

               
                                                                                                          

Cash Flow může mít podobu diskontovaných i nediskontovaných peněžních toků. 

Podle toho se následně mluví o diskontované a nediskontované době návratnosti. Je 

zřejmé, že čím je kratší doba splácení, tím je investice výhodnější. Taktéž platí, že doba 

splacení musí být kratší, než je plánovaná doba životnosti investice.
33

 

                                                
32 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, xxxviii, 811 s. Beckova 

edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9, str 301 - 302 
33 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, 452 s. ISBN 978-

80-247-1992-4, str 295 
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2.5 Časový pohled na vývoj v oblasti FVE 

Pro výpočty, které následují v analytické části této práce, je zapotřebí kromě 

vlastních vzorců a hodnot potřebných ke kalkulacím v jednotlivých letech znát také další 

informace, které mají na samotný výpočet nemalý vliv. Jde např. o hodnoty (o výši) 

Zelených bonusů v jednotlivých letech, odpisy, tržní cenu elektrické energie a sazbu daně 

z příjmu právnických osob. 

 

2.5.1 Historický vývoj v oblasti FVE v ČR 

Dříve, než v této bakalářské práci bude věnována pozornost historickému vývoji 

fotovoltaiky v ČR, bude proveden krátký exkurs do historie. Základní princip, 

fotoelektrický jev, byl objeven francouzkým fyzikem Alexandrem Edmondem 

Becquerelem již v roce 1839. Teoretické vysvětlení předložil v roce 1930 německý fyzik 

Walter Schottky. Zásadním momentem pro vývoj solárních článků jakožto finálního 

výrobku, byl objev tranzistoru v Bellových laboratořích v roce 1947. Se začátkem jejich 

výroby totiž začala i masová výroba polovodičů na bázi křemíku.
34

 

Fotovoltaické (anebo také sluneční či solární) elektrárny (FVE) patří mezi takzvané 

obnovitelné zdroje energie (OZE). Obecně jde o přírodní energetické zdroje, které mají 

schopnost částečné, anebo úplné obnovy. Patří zde zdroje energie sluneční, větrné, 

geotermální, vodní, ale také biologicky rozložitelný odpad, biomasa, bioplyn, skládkový 

plyn a kalový plyn z čističek a odpadních vod.
35

 

Využívání solární energie má minimální dopady na životní prostředí. Neprodukuje 

škodlivé odpady (CO2) a v podstatě neovlivňuje tepelnou rovnováhu země. Většina 

solárních systémů je také technicky jednoduchá a vyznačuje se dlouhou životností a 

minimálními nároky na obsluhu. Výhodou solárních systémů je i to, že se dají instalovat 

v husté městské zástavbě.
36

 

Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů se v ČR poprvé objevuje v roce 

2002. V tomto roce vyhlásil Energetický regulační úřad výkupní ceny pro jednotlivé 

                                                
34 HENZE, Andreas a Werner HILLEBRAND. Elektrický proud ze slunce: fotovoltaika v praxi: technika, 

přehled trhu, návody ke stavbě. 1. české vyd. Překlad Václav Losík. Ostrava: HEL, 2000, 136 s. ISBN 
80-861-6712-7., str. 7 

35 CEP newsletter, září 2012, Alena Vitásková, ředitelka ERÚ: Zastavme podporu obnovitelných zdrojů 
36 MURTINGER, Karel. Solární energie pro váš dům. 1. vyd. Brno: ERA, 2005, 91 s. ISBN 80-736-6029-6. 
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kategorie obnovitelných zdrojů energie formou cenového rozhodnutí č. 1/2002 ze dne 27. 

listopadu 2001.
37

 Pro fotovoltaické elektrárny byla tímto rozhodnutím určena cena 6.000 

Kč/MWh. Tato forma podpory však neměla větší vliv pro rozšíření fotovoltaických 

elektráren. Až do konce roku 2003 Energetický regulační úřad vydal pouze dvě licence na 

výrobu elektřiny ze slunečních elektráren, v následujícím roce dalších šest. 

Ke změně této situace došlo v roce 2005, přijetím přelomového zákona č. 180/2005 

Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem tohoto zákona bylo 

dosáhnout 8% podílu na spotřebované energii ČR z OZE. Jednalo se o cíl určený na 

základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o 

podpoře elektřiny vyrobené z OZE na vnitřním trhu s elektřinou. ČR přijala tento cíl v 

souvislosti se vstupem do EU v roce 2004. 
38

 

Obsah tohoto zákona tak učinil rok 2005 přelomovým rokem. Jeho prostřednictvím 

bylo možné nastavit investorům podmínky vhodné k masivnímu rozšiřování výstavby 

výroben z OZE . Tato zásadní změna byla obsažena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 

10/2005 ze dne 18. listopadu 2005. Pro rok 2006 tak byla výkupní cena více než 

zdvojnásobena a to na částku 12.590 Kč/MWh v případě Zeleného bonusu a na částku 

13.200 Kč/MWh v případě přímého prodeje. V zákoně bylo dále garantováno, že výkupní 

ceny pro nové instalace meziročně nebudou klesat o více než 5%. Pro rok 2007 byly 

stanoveny ceny 12.750 Kč/MWh, resp 13.460 Kč/MWh v případě přímého prodeje. Pro 

rok 2008 byly rozhodnutím ERU č. 7/2007 nastaveny výkupní ceny na 12.650 Kč/MWh, 

resp 13.460 Kč/MWh, tedy minimální změna oproti roku 2007. V roce 2009 došlo k 

rozlišování zdrojů podle výkonu, pro instalace s výkonem do 30kW byla stanovena 

výkupní cena 12.890 Kč/MWh a 12.790 Kč/MWh pro instalace nad 30kW. V dalším roce 

byla situace obdobná, 12.250 Kč/MWh resp. 12.150 Kč/MWh.  

V roce 2009 vyhlásila EU nový ambiciózní plán dosáhnout do roku 2020 20% podíl 

OZE na výrobě i spotřebě primárních energetických zdrojů. Pro ČR byl s ohledem na 

regionální podmínky stanoven závazný cíl výroby elektřiny z OZE na úrovni 13,5% do 

roku 2020 prostřednictvím směrnice č. 2009/28/ES ze dne 23. 4. 2009.  K 1. lednu roku 

                                                
37 Energetický regulační úřad: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/CR%201_2002.pdf 
38 Obnovitelné zdroje energie - energetický potenciál a jeho vývoj v čase: Prognózy rozvoje se rychle mění. 

BECHNÍK, Bronislav a Radim SROKA. TZB-info [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://energetika.tzb-info.cz/energeticka-politika/6056-obnovitelne-zdroje-energie-energeticky-potencial-a-

jeho-vyvoj-v-case 
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2010 se zvýšil počet výroben na 6032, s celkovým výkonem 1820 MW. V tomto roce již 

bylo téměř jisté, že splnění cíle podílu 13,5% OZE dosáhneme již v roce 2013, tedy o sedm 

let dříve.
39

 Masivní rozšíření FVE tak kromě nákladů na podporu vyvolalo také nutnost 

sekundárních investic do přenosové soustavy, které se promítly v cenách elektřiny pro 

konečné spotřebitele. S novým  cílem omezit rozvoj FVE , vychází zákon č. 137/2010 Sb. 

který s účinností od 20. května 2010 umožňuje pokles výkupních cen pro nové instalace o 

více než 5%, čehož energetický regulační úřad využil při stanovení výkupních cen pro rok 

2011, kdy došlo k poklesu o 55%. Pro instalace s výkonem do 30kW to bylo 7.803 

Kč/MWh, pro 30-100kW 6.141 Kč/MWh a nad 100kW 5.723 Kč/MWh. 

Tyto změny se však netýkaly vysokých výkupních cen pro instalace do roku 2009. 

Řešením tohoto problému byl zákon č. 402/2010 Sb., jenž s účinností od 1. ledna 2011 

zavedl pro zdroje uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 odvod ve výši 26% z 

výkupních cen a 28% ze Zeleného bonusu po dobu tří let s výjimkou zdrojů s výkonem do 

30kW, které jsou umístěny na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené 

se zemí pevným základem evidovaným v katastru nemovitostí. Dále zde je zákon č. 

330/2010 Sb., který rovněž s účinností od 1. ledna 2011 definoval podporu pouze pro 

zdroje připojené do elektrizační soustavy ČR, tím byly vyloučeny z podpory ostrovní 

systémy. Dále s účinností od 1. března téhož roku bylo rozhodnuto, že se podpora bude 

týkat jen nových zdrojů s výkonem do 30kW, které jsou umístěny na střešní konstrukci 

nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidovaným v 

katastru nemovitostí. Výkupní cena v roce 2012 činila pro zdroje do 30 kW 6.160 

Kč/MWh. V roce 2013 (od 1. ledna) byla výkupní cena rozdělena na 3.410 Kč/MWh pro 

zdroje o výkonu do 5kW a na 2.830 Kč/MWh pro 5-30kW, od 1. července 2013 pak 2.990 

Kč/MWh do 5kW a 2.430 Kč/MWh pro 5-30kW. Pro rok 2014 byla podpora výkupu 

elektrické energie vyrobené využitím slunečního záření zcela zastavena. 

 Vývoj cen pro nově postavené elektrárny v letech 2002 až 2014 nejlépe ilustruje 

následující tabulka i s označením jednotlivých cenových rozhodnutí: 

 

 

                                                
39 CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku: newsletter září 2012. VITÁSKOVÁ, Alena. [online]. [cit. 2014-

03-22]. Dostupné z: http://cepin.cz/docs/newslettery/News_9_2012_nahled.pdf 

 



 

28 

 

Tabulka 2.2 Výkupní ceny elektrické energie pro nově postavené FVE 

Výkupní ceny el. energie pro nové FVE s výkonem 30 kW 

V Kč/MWh (v prvním roce provozu) 

Připojení v 
roce 

Číslo cenového 
rozhodnutí ERU 

Přímý prodej Zelený bonus 

2002 1/2002                    6 000 Kč    

2003 1/2003                    6 000 Kč    

2004 26/2003                    6 000 Kč    

2005 10/2004                    6 040 Kč    

2006 10/2005                 13 200 Kč                        12 590 Kč  

2007 8/2006                 13 460 Kč                        12 750 Kč  

2008 7/2007                 13 460 Kč                        12 650 Kč  

2009 8/2008                 12 890 Kč                        11 910 Kč  

2010 5/2009                 12 250 Kč                        11 280 Kč  

2011 2/2010                    7 500 Kč                           6 500 Kč  

2012 7/2011                    6 160 Kč                           5 080 Kč  

2013 4/2012                    2 430 Kč                           1 880 Kč  

2014 4/2013                           0 Kč                                    0 Kč   

Zdroj: Vlastní zpracování na základě jednotlivých cenových rozhodnutí ERÚ 

 Důležitým parametrem u všech ekonomických výpočtů jsou daně. V případě 

provozu FVE se lze setkat s několika druhy těchto daní. Základní daní pro všechny 

podnikající subjekty je daň z příjmu. Ta se v průběhu let 2009 – 2014 změnila o jeden 

procentní bod (v roce 2009 byla 20%, v dalších letech potom 19%). Další daní, se kterou 

se potýkají vlastníci solárních elektráren postavených v letech 2009 a 2010, je tzv. daň 

solární. Solární daň byla původně zavedena jako legislativní opatření na tzv. „solární 

boom“ v roce 2010 a byla přijata zpětně pro elektrárny s instalovaným výkonem nad 30 

kWp, které byly uvedené do užívání od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Povinnost 

odvádět solární daň ve výši 26% pro přímý prodej a 28% v případě Zeleného bonusu, byla 

stanovena novelou zákona č. 180/2005 Sb. a to původně na dobu tří let od 1. ledna 2011 do 

31. prosince 2013. Od 1. ledna 2014 budou podléhat odvodu solární daně pouze elektrárny 

s instalovaným výkonem nad 30 kWp, uvedené do užívání v průběhu roku 2010 a to po 

dobu trvání práva na podporu elektřiny. Pro tyto elektrárny je sazba daně v roce 2014 

stanovena ve výši 10%, resp. 11% v případě Zeleného bonusu.  

 Veškerá podpora slunečních elektráren, postavených v roce 2014 se zastavuje. 

Nárok na podporu se nadále bude vztahovat pouze na FVE uvedené do provozu do 31 

prosince 2013. Tyto změny obsahuje novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných 

zdrojích energie. 
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2.5.2 Současná situace 

Podle ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Sb. mohou fyzické osoby a 

právnické osoby podnikat v energetických odvětvích na území České republiky pouze na 

základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Dále je nutné mít souhlas s 

připojením FVE do distribuční sítě od některého z distributorů (ČEZ, EON, PRE) a počkat 

na kladné vyřízení žádosti, které trvá obvykle 1 až 2 měsíce. 

 Majitel FVE tedy musí mít platné Identifikační číslo (IČ). To se stává místem 

některých sporů, které v předchozích letech skončily až u Ombudsmana. Z pohledu zákona 

je na provozovatele FVE pohlíženo jakožto na podnikatele. Tento člověk, i když nemá 

žádné další příjmy (a jinak je nezaměstnaný) se právě z tohoto titulu nemůže zapsat na 

Úřadě práce a přichází tak například o možnost pobírat podporu v nezaměstnanosti. Je to 

paradox, neboť příjmy z vlastněné FVE ještě zdaleka nemusely dosáhnout počáteční 

investice. Příjmy plynoucí z fakturace vyrobené elektrické energie jsou předmětem daně 

z příjmů. Základ daně je standardně snižován o náklady plynoucí z provozu jako u 

ostatních výdělečných činností. Majitel FVE může také využít výdajový paušál ve výši 

40%. Od 1. 1. 2011 jsou zrušeny pětileté daňové prázdniny z příjmů plynoucích z provozu 

FVE, a to i pro instalace, které byly zrealizovány a připojeny do distribuční sítě i před 

tímto datem. Toto zrušení daňového osvobození upravuje novela zákona č. 346/2010 Sb. o 

daních z příjmu z listopadu 2010. 

U solární elektrárny instalované na střeše budovy dojde z hlediska daňových odpisů 

k technickému zhodnocení této budovy a také ke vzniku samostatné movité věci – 

solárního systému produkujícího střídavý nebo stejnosměrný proud. Tento systém v 

minulosti spadal do třetí odpisové skupiny s dobou odpisování 10 let. Novela zákona o 

daních z příjmů přinesla nová opatření i v oblasti daňových odpisů. Části solární 

elektrárny, označené ve Standardní klasifikaci produkce kódem 31.10, 31.20 a 32.10, jež se 

nyní odpisují ve druhé a třetí odpisové skupině, mají prodloužené odpisy bez výjimky na 

20 let. Pro všechny provozovatele elektráren jsou zavedeny povinné rovnoměrné odpisy 

bez možností jejich přerušení.
40

 

Dne 13. 9. 2013 Senát ČR definitivně schválil zásadní novelu zákona o 

podporovaných zdrojích energie. Tímto krokem se fakticky zastavuje možnost čerpat 

                                                
40 Legislativa: Podmínky pro fotovoltaiku v ČR pro rok 2013. AEKO S.R.O. [online]. [cit. 2014-03-22]. 

Dostupné z: http://www.solarnivyroba.cz/legislativa 
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provozní podporu pro nově vybudované FVE. Výše těchto podpor stanovuje na základě 

garantovaných výkupních cen nebo Zelených bonusů Energetický regulační úřad.
41

 

 

2.5.3 Dostupnost a cena současných technologií 

Na současném trhu v ČR jsou dostupné tři technologie fotovoltaických panelů a to 

monokrystal, polykrystal a panely amorfní. Nejlepší poměr cena/výkon nabízí panely 

polykrystalické.
42

  

Nejúčinnější komerčně dostupné panely jsou z monokrystalického křemíku. Jedná 

se o jediný typ panelů, jehož účinnost se blíží 20 % (účinnost jednotlivých 

monokrystalických křemíkových článků na tomto panelu je až 22 %). Jednotlivé články i 

celý panel jsou celé černé, veškeré kontakty jsou na zadní ploše. Panel, který by měl 

účinnost vztaženou na celkovou plochu 22% či více ještě nikdo sériově nevyrobil. 

Nejlepší poměr účinnost/cena mají články z multikrystalického (polykrystalického) 

křemíku, které jsou v současnosti na trhu nejrozšířenější. U těch již účinnost panelů v 

průmyslové výrobě překročila 17 %, i když typické hodnoty jsou zatím nižší (okolo 15 %). 

Má-li provozovatel omezenou plochu, na kterou může tyto panely umístit, pak představují 

optimální volbu.  

Nejlevnější jsou tenkovrstvé fotovoltaické panely, jejichž výrobní náklady se v 

současnosti dostaly pod magickou hranici 1 USD za Watt-peak. Účinnost tenkovrstvých 

panelů je však ve srovnání s krystalickými zhruba poloviční, v mnoha případech i hluboko 

pod 10 %. 

 

 

 

 

 

                                                
41 Senát posvětil ukončení podpory obnovitelných zdrojů. ING. STUPAVSKÝ, Vladimír. TZB-info [online]. 

[cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://oze.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-obnovitelna-energie/10336-

senat-posvetil-ukonceni-podpory-obnovitelnych-zdroju 
42 Fotovoltaika - jaká je nejlepší dostupná technologie?. VANĚČEK, Milan a Antonín FEJFAR. TZB-info 

[online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/6327-fotovoltaika-jaka-je-

nejlepsi-dostupna-technologie 
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Obr. 2.1 Jednotlivé typy solárních panelů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TZB-info
43

 

V souvislosti se sluneční elektrárnou se často vyskytuje pojem Watt peak (Wp). Je 

to údaj, jednotka, která udává maximální výkon fotovoltaického panelu a potažmo celé 

elektrárny. Jde vlastně o nominální výkon, který je udáván i v rámci licenčního řízení. Jde 

o výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu, tedy při 

energetické hustotě záření 1000W/m
2
, 25°C a světelném spektru odpovídajícím 

slunečnímu záření po průchodu bezoblačnou atmosférou Země. Watt peak je jednotkou 

špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy 

přibližně o výkon dodávaný panelem nebo systémem za bezoblačného letního dne. 

Obr. 2.2 Příklad instalace FVE na střeše velkoobchodního skladu  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiál firmy Janča 

                                                
43 Začínáme s fotovoltaickými panely, 2. část - stručný přehled trhu v ČR. VOJÁČEK, Antonín. TZB-info 

[online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/6091-zaciname-s-

fotovoltaickymi-panely-2-cast-strucny-prehled-trhu-v-cr 
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2.6 Metodika vlastní práce 

V rámci samotného řešení této bakalářské práce bylo nejdůležitější získat věrohodná 

a pokud možno co nejpřesnější data. Pořizovací ceny solárních elektráren v jednotlivých 

letech se podařilo získat od přímého výrobce těchto systémů a to od firmy Solartec 

z Rožnova pod Radhoštěm. Vývoj úrokových sazeb komerčních bank pro podnikatelské 

subjekty byl stanoven na základě statistického systému ARAD České národní banky. 

Výpočet skutečné roční produkce fotovoltaické elektrárny byl proveden na základě 

konzultace s odborníky z Energetického konzultačního a informačního střediska při 

Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Tito disponují relevantními údaji o množství 

slunečních dnů a intenzitě dopadajícího slunečního záření. Dodavatelské ceny elektrické 

energie v letech 2009 až 2014 byly získány z běžně dostupných ceníků dominantního 

dodavatele elektrické energie, dostupných na stránkách společnosti ČEZ. Ceny Zelených 

bonusů a výkupní ceny v případě přímého prodeje elektřiny vyrobené ve sluneční 

elektrárně se podařilo získat prostudováním jednotlivých cenových rozhodnutí, která na 

svých stránkách publikuje Energetický regulační úřad. Sazby daní pro právnické osoby lze 

dohledat na stránkách Českého statistického úřadu. Taktéž z běžně dostupných zdrojů lze 

zjistit informace týkající se odpisů FVE, informace o solárních daních či o osvobození od 

daně z příjmu pro určité skupiny. 

Všechna tato data bylo třeba analyzovat a setřídit do přehledných tabulek (viz. 

přílohy). Poté byly v programu MS-Excel provedeny všechny potřebné výpočty. 

Následnou syntézou vypočtených hodnot a jednotlivých informací bylo možno provést 

vlastní zhodnocení výhodnosti investic do sluneční elektrárny v jednotlivých letech. 

Konkrétně zde byly použity tyto techniky: 

 Sběr dat 

 Analýza dat 

 Syntéza 

 Komparace 

 Dotazování formou řízeného rozhovoru 

 Finanční analýza 
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3 Analytická část 

V této části jsou provedeny vlastní výpočty základních ekonomických parametrů 

fotovoltaických elektráren postavených v jednotlivých letech 2009 až 2014. Jistým 

zjednodušením je použití stejné diskontní sazby (7%) pro všechna období. Jako s 

investorem je zde uvažováno s firmou s ručením omezeným, vedoucí podvojné účetnictví. 

Tomu budou odpovídat i korporátní sazby daně v jednotlivých letech (Daně z příjmu 

právnických osob). Taktéž ve všech případech se uvažuje o vlastních prostředcích 

investora (Equity) ve výši 20% z pořizovací ceny FVE. Jde tedy o kalkulaci v rámci tzv. 

„Zadluženého projektu“, do jehož výpočtu vstupuje jak platba jistiny, tak platba úroků 

během doby splácení úvěru.  

Životnost projektu je ve všech případech stanovena na dobu 20 let. S touto dobou 

kalkuluje i samotný výpočet. (i když lze předpokládat, že FVE bude dále, i když s menší 

účinností, produkovat elektrickou energii i v dalších letech) 

Jelikož parametry jako solární daň, daň z příjmu PO, či výkupní cena elektrické 

energie a Zelené bonusy od roku 2014 dále nejsou známy, jsou považovány od roku 2014 

do konce životnosti projektu za neměnné. V rámci výpočtu je také počítáno s tím, že 

investor je schopen sám zužitkovat 50% jím vyrobené elektrické energie. FVE tedy pracuje 

v režimu Zeleného bonusu. Což je pro majitele FVE výhodnější, než režim přímého 

prodeje. Ve všech výpočtech je počítáno s tím, že investor (a majitel FVE) je plátce DPH. 

Všechny hodnoty jsou tedy chápány jako ceny bez DPH.  

Tím, že majitel sluneční elektrárny sám spotřebuje 50% vlastní produkce elektrické 

energie, ušetří za tuto energii částku, kterou by jinak platil dodavateli. Ve výpočtech se 

vychází ze známých cen energie společnosti ČEZ pro podnikatele a firmy
44

 v jednotlivých 

letech a z předpokladu odběrové sazby C02d. Na úsporu, vycházející z vlastní spotřeby, je 

pohlíženo jakožto na parciální výnos. 

 Přebytečnou elektrickou energii, kterou výrobce sám není schopen využít a 

spotřebovat, je povinností distributora vykoupit. Jelikož v době provozu FVE (během dne) 

je na trhu přebytek této „Zelené energie“ je v dnešní době velice těžké najít subjekt, který 

by za tuto energii byl ochoten zaplatit zajímavou částku. Z praxe je známo, že současná 

výkupní cena takových přebytků je téměř nulová (0,064 Kč/kWh). Výnos z tohoto prodeje 

                                                
44 Ceníky elektřiny pro podnikatele a firmy. ČEZ A.S. [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.cez.cz/firmy/cs/ke-stazeni/ceniky/elektrina.html 
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je tedy z výpočtu vyloučen, neboť je zanedbatelný. Současná legislativa bohužel 

neumožňuje tyto přebytky prodat třeba sousedovi, či jinému subjektu za dohodnutou tržní 

cenu a producent této energie je tak v legislativní pasti. 

 

3.1 Vstupní údaje 

Výpočet základních ekonomických parametrů v jednotlivých letech ovlivňují 

zejména následující vstupní veličiny: Pořizovací cena FVE, dotované výkupní ceny 

elektrické energie a Zelené bonusy v jednotlivých letech, cena peněz (průměrná úroková 

míra komerčních bank), daňová zátěž, odpisy a tržní cena elektrické energie. 

 

3.1.1 Ceny elektrické energie 

Jelikož ve vlastním výpočtu je uvažováno, že část (50%) vyrobené elektrické 

energie majitel FVE sám spotřebuje, bude v samotné kalkulaci potřeba vyčíslit úsporu, 

plynoucí právě z toho, že tuto energii nebude nakupovat od standardního dodavatele 

(ČEZ). Ve vlastním výpočtu se vychází z běžně dostupných ceníků publikovaných na 

internetu a z předpokladu, že majitel FVE má své odběrné místo zařazeno do distribuční 

sazby C02d pro podnikatele. (nevyužívá tedy dvousazbový tarif) Za těchto předpokladů lze 

sestavit následující tabulku, která zobrazuje vývoj ceny silové elektřiny v jednotlivých 

letech. 

 

Tabulka 3.1 Ceny silové energie 

Rok 

Cena silové energie, dodavatel ČEZ a.s., sazba C02d 

Distribuce Systémové Podpora Zúčtování Obchod 
Výsledná 

cena 

Cena za 1MWh (VT) Služby 
výkupu 

OZE 
OTE Cena za 1MWh (VT) 

(Kč/kWh) 

2009 1 981,96 141,01 52,18 4,75 2 030,00 4,21 

2010 2 002,71 155,40 166,34 4,75 1 712,00 4,04 

2011 2 127,87 155,40 370,00 4,75 1 671,00 4,33 

2012 2 169,84 144,00 419,22 6,75 1 821,00 4,56 

2013 2 251,54 132,19 583,00 7,56 1 722,00 4,70 

2014 2 022,09 119,25 495,00 7,55 1 464,00 4,11 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející z oficiálních ceníků ČEZ a.s. 
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Z výše sestavené tabulky je vidět pohyb ceny elektrické energie v inkriminovaných letech 

2009-2014. Patrná je jednak změna ceny silové elektřiny, plynoucí ze změny její obchodní 

ceny a ceny za distribuci, ale výborně je zde i vidět podíl ceny za podporu výkupu OZE, 

která z původních 52 Kč/MWh v roce 2009 vyšplhala až na 583 Kč/MWh v roce 2013. 

V roce 2014 tato cena klesla o 88 Kč/MWh a to na základě cenového rozhodnutí ERÚ č. 

5/2013 ze dne 28. 11. 2013. 

 

3.1.2 Pořizovací ceny FVE v letech 2009 - 2014 

Jedním z hlavních parametrů pro výpočet vlastní rentability FVE je její pořizovací 

cena (na klíč, včetně montáže) v jednotlivých letech 2009 až 2014. Existuje mnoho zdrojů 

a statistik, které porovnávají vývoj cen jednotlivých komponent (solárních panelů, 

měničů). V této bakalářské práci jsou použíta „ostrá data“, tedy skutečné ceny kompletních 

systémů dodávaných na klíč od renomovaného dodavatele fotovoltaických systémů - firmy 

SOLARTEC, s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm. Na základě údajů z jejich interních 

účetních zdrojů byla sestavena následující tabulka:
45

 

 

Tabulka 3.2 Pořizovací ceny FVE v letech 2009-2014 

Rok Průměrná pořizovací cena FVE Průměrná pořizovací cena FVE o výkonu 30 kW 

2009 114 000 Kč/kW 3 420 000 Kč 

2010 64 000 Kč/kW 1 920 000 Kč 

2011 55 000 Kč/kW 1 650 000 Kč 

2012 40 000 Kč/kW 1 200 000 Kč 

2013 35 000 Kč/kW 1 050 000 Kč 

2014 30 000 Kč/kW 900 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování vycházející z podkladů firmy SOLARTEC s.r.o. 

 

Pokles pořizovacích cen fotovoltaických systémů nejlépe ilustruje graf na následující 

straně. V průběhu šesti let se cena výkonově stejné sluneční elektrárny snížila na 26% 

původní pořizovací ceny. 

 

                                                
45 Tato data poskytl Ing. Martin Hnídek, obchodní ředitel společnosti SOLARTEC s.r.o. 
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Graf č. 3.1 Pořizovací ceny FVE v letech 2009 – 2014 

 

Zdroj. Vlastní zpracování 

 

Je zřejmé, že jednotlivé instalace a jejich ceny se mohou lišit případ od případu a to 

zejména výběrem použitých komponent (konkrétní typ solárního panelu, model a výrobce 

střídače), poskytovanou zárukou a doprovodnými službami (monitoring FVE, servis, 

optimalizace spotřeby, záruka). Nemalý vliv na výslednou cenu celého systému, 

dodávaného v drtivé většině obchodních případů formou „na klíč“, má samotná montáž a 

připojení na distribuční soustavu. Jistě bude jiná cena u FVE postavené na venkovním 

travnatém porostu, na šikmé (sedlové) střeše, či na střeše ploché.  

 

3.1.3 Aktuální cena FVE 30 kW – stavebnicový systém 

Aktuální cenu potvrzuje i kalkulačka běžně dostupná na internetu
46

, kterou 

provozuje na svých stránkách další renomovaný dodavatel fotovoltaických systémů 

pražská firma SOLLARIS s.r.o. Je třeba si uvědomit, že se jedná o systém stavebnice, 

který neobsahuje přípravné práce (příprava rozvaděče) a potřebná povolení. 

                                                
46 Fotovoltaický systém o výkonu 30 kWp: Ceníky elektráren na klíč. SOLLARIS s.r.o. [online]. [cit. 2014-

03-22]. Dostupné z: http://www.sollaris.cz/media/download/cenik-canadian-solar-30.pdf 
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 Následující obrázek č. 3.1 ukazuje aktuální kalkulaci stavebnicového systému FVE 

s výkonem 30 kWp. V ceně je zahrnuto celkem 120 ks fotovoltaických panelů Canadian 

Solar s nominálním výkonem 250W, měniče Solarmax, jsou zde základní silové prvky, 

hliníková konstrukce Schletter a cena je včetně vlastní montáže, dopravy a následné 

povinné revize. Kalkulovaná cena neobsahuje DPH. 

Obr. 3.1 Kalkulace stavebnicového systému FVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sollaris s.r.o., ceníky elektráren na klíč, www.sollaris.cz 
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3.1.4 Dotované výkupní ceny elektrické energie a Zelené bonusy 

Tabulka Výkupní ceny a Zelené bonusy pro FVE postavené v jednotlivých 

letech uvedená jakožto příloha č. 16, má pro vlastní výpočet zcela zásadní význam. 

Přehledně zobrazuje trend vývoje cen elektrické energie vyrobené sluneční elektrárnou a to 

jak v režimu přímého prodeje, tak v režimu Zeleného bonusu. Část údajů přitom vychází ze 

známých hodnot vycházejících z jednotlivých cenových vyhlášení Energetického 

regulačního úřadu a část z odhadu dalšího cenového vývoje. V případě přímého prodeje je 

zohledněna indexace výkupní ceny ve výši 2% i po roce 2014, v případě Zeleného bonusu 

je cena po roce 2014 zafixována na poslední známé hladině. 

 

3.1.5 Průměrná bankovní úroková míra na trhu v ČR v letech 2009 – 2014. 

Vývoj úrokových sazeb úvěrů komerčních bank v jednotlivých letech lze zjistit na 

webových stránkách České národní banky v systému ARAD. Z těchto údajů bude čerpat 

vlastní výpočet. Souhrnně je zobrazuje tabulka č. 3.3. Patrné je zde postupné snižování 

úrokových sazeb v jednotlivých letech. 

 

Tabulka 3.3 Průměrné úrokové sazby komerčních bank v jednotlivých letech
47

 

 

Období 

UK1 

Nefinanční podniky (S.11) - úvěry 
celkem bez kontokorentů, 

revolvingových úvěrů a 
pohledávek z kreditních karet 

31. 12. 2013 2,26 

31. 12. 2012 2,61 

31. 12. 2011 2,86 

31. 12. 2010 3,47 

31. 12. 2009 3,72 

31. 12. 2008 4,8 

Zdroj: ČNB, systém ARAD 

                                                
47 Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody. 

ČNB [online]. [cit. 2014-03-22]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=13101&p_strid=AAB

AA&p_lang=CS 
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3.1.6 Daňová zátěž v jednotlivých letech 

V tabulce níže je zobrazena sazba daně právnických osob v jednotlivých letech a 

také mimořádná „Solární daň“. 

 

Tabulka 3.4 Sazby daní 

Rok 
Sazba daně z příjmu Solární daň  Solární daň  

právnických osob přímý výkup Zelený Bonus 

2009 20%     

2010 19%     

2011 19% 26% 28% 

2012 19% 26% 28% 

2013 19% 26% 28% 

2014 19% 10% 11% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pozn.  

Solární daň je aplikována na FVE postavené v letech 2009 a 2010 s výkonem nad 30 kWp. 

Solární daň se sazbami v roce 2014 je určena pouze pro FVE, uvedené do provozu v roce 

2010. Jde o srážkovou daň, kdy odvod není placen ze zisku, ale z výroby. Může tak dojít (a 

dochází) k situaci, kdy tuto daň zaplatí i podnikatel, který nedosahuje očekávaný zisk.  

 

V rámci jednotlivých projektů (simulací) je počítáno s tím, že FVE postavené 

v letech 2009 a 2010 byly až do začátku roku 2011 osvobozeny od daně z příjmu. Říká to 

Zákon č. 586/1992 Sb., o  daních  z  příjmů,  ve znění  pozdějších předpisů,  který byl  

novelizován zákonem č. 346/2010 Sb. s účinností ke dni 1. 1. 2011. Tato novela zrušila bez 

náhrady osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení. Tato změna se týkala jak 

fyzických, tak právnických osob. Podle § 4 odst. 1 písm. e)  ve znění platném do 31. 12. 

2010 platilo osvobození těchto příjmů,  a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé 

uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Protože novela zákona o 

daních z příjmů neobsahuje žádná přechodná ustanovení, poslední zdaňovací období, za 

které bylo možné toto osvobození uplatnit, byl rok 2010. Osvobození počínaje rokem 2011 
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(od 1. 1. 2011) se proto vlivem novely neuplatní ani u zařízení, které byly uvedeny do 

provozu před 1. 1. 2011.  

Jelikož v této práci jsou simulovány kalkulace se solární elektrárnou o výkonu 30 kWp, 

umístěnou na střeše provozní budovy, placení solární daně se jí nedotkne. Naopak 

osvobození od daně z příjmu v letech 2009 a 2010 ano. 

 

3.1.7 Vlastní výpočet vybraných ukazatelů 

Pro stanovení čisté současné hodnoty (NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR), 

doby návratnosti a diskontované doby návratnosti, jsou použity obecné vzorce (viz. 

kapitoly 2.4.6 a 2.4.7 ), se kterými počítá také tabulkový procesor MS Excel:  

   

           
   

      
                                                                                                           

 

   

 

Kde: 

C0 = vstupní investice 

k = diskont  

CFi = součet peněžních toků ve zvoleném časovém období (roce) 

n = pořadí daného časového období (roku). 

Pro IRR pak platí, že:  

     
   

        

 

   

                                                                                                                   

Pro výpočet anuitních splátek úvěru byl použit upravený vzorec vycházející z výpočtu 

SHA (Současné hodnoty anuity)
48

:       

               
  

 
      

 
                                   

 

         
           

                                                
48 SYNEK, Miloslav, Heřman KOPKÁNĚ a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická 

analýza. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2009, xviii, 301 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-

154-3., str. 96 



 

41 

 

Pro výpočet peněžních toků (Cash Flow) v jednotlivých letech platí:
49

 

FCFE = EAT +odpisy –  ČPK – INV + S                             (3.4) 

 

V tomto řešeném případě ke změnám  ČPK nedojde. Vzorec se tak zjednoduší: 

FCF = EAT + ODP – INV + S        (3.5) 

Kde: 

FCF = Volné Cash Flow 

EAT = Čistý zisk 

INV = Investice (v tomto případě investiční podíl, Equity) 

S = Saldo úvěru 

 

3.2 Konkrétní příklad výpočtu FVE pro rok 2009 

První část výpočtů pro rok 2009 je obsažena v následující tabulce: 

 

Tabulka 3.5 Vstupní hodnoty s prvotními kalkulacemi. 

Kalkulace rentability FVE postavené v roce 2009 

Předpokládaná celková investice 3 420 000 

Equity (20%) 684 000 

Výše potřebného úvěru 2 736 000 

Úroková sazba (p.a.) 4,8% 

Délka splácení úvěru (let) 10 

Měsíční splátka úvěru -28 753 

Roční splátka úvěru -345 034 

Výkon FVE (kWp) 30 

Předpokládaná roční produkce (kWh) 24 192 

Vlastní spotřeba z celk. produkce 50% 

Vlastní spotřeba kWh 12 096 

Diskontní sazba 7% 

OPEX (průměrné roční provozní náklady) 20 000 

Roční úbytek výkonu 0,8% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                
49 DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010, 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2. 
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Komentář k tabulce 3.5 

Tabulka 3.5 zobrazuje vstupní hodnoty vlastní kalkulace a také první výpočty. Jako 

vstupní a zároveň variabilní hodnoty jsou zde (a také v následné kalkulaci MS-Excel) tyto 

položky: Cena FVE, podíl vlastních zdrojů (Equity) ve výši 20%, známá úroková sazba 

komerčních bank v roce 2009, fixní doba splácení investičního úvěru v délce 10 let, 

nominální výkon FVE, podíl vlastní spotřeby (50%) a investorem stanovená diskontní 

sazba ve výši 7%. Průměrné roční provozní náklady (OPEX) jsou stanoveny ve výši 

20.000 Kč a zahrnují v sobě např. pojištění FVE, pravidelné povinné revize a běžnou 

údržbu. Samotný výpočet také počítá s každoročním úbytkem výkonu 0,8%. Výrobci totiž 

v drtivé většině případů garantují 80% výkonu fotovoltaických panelů po 25 letech. 

Další hodnoty v této tabulce již byly vypočteny.  

Předpokládaná roční produkce elektrické energie vychází z této úvahy: 

Roční doba slunečního svitu v konkrétní lokalitě
50

 1620 h. 

Energetická využitelnost slunečního svitu: 1.120 h ročně. 

Průměrná Intenzita slunečního svitu 600 W / m
2
 

Účinnost FV panelů 15% 

Při 8 m
2
/ kWp vychází výsledná plocha = 240 m

2
 

Výpočet skutečné roční produkce FVE 30 kWp: 

1.120 x 0,6 x 0,15 x 8 x 30 = 24.192 kWh 

Taktéž měsíční splátka úvěru je kalkulována (funkce PLATBA v MS-Excel) jako 

anuitní splátka z poskytnutého úvěru a odpovídá kalkulačnímu vzorci na výpočet anuity. 

(vzorec  3.3) 

 

Komentář k tabulce uvedené jako příloha č. 10 

V této příloze je proveden kompletní výpočet finančních toků po dobu dvaceti let. 

Roční výroba (produkce) postupně se stářím fotovoltaických panelů klesá a to o 0,8% 

ročně. Tento každoroční pokles výroby elektrické energie je v samotném výpočtu 

                                                
50 ČR, Severní Morava, informace poskytla Hvězdárna Valašské Meziříčí, Ing. Libor Lenža, Energetické 

Konzultační a Informační Středisko EKIS. 
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zohledněn. Vlastní spotřeba zůstává neměnná na úrovni 50% původního výkonu FVE. 

Cena za zelený bonus se mění až do roku 2014 podle platných cenových předpisů. Jelikož 

další určení této ceny nelze exaktně určit, je po tomto roce kalkulováno se stejnou 

hodnotou, jako v roce 2014. Stejné je to u ceny za elektrickou energii. Po roce 2014 je ve 

výpočtu zafixována. Celkový výnos tedy počítá jak s fakturací Zeleného bonusu, tak 

s výnosem v podobě úspory za spotřebovanou energii. OPEX (Operating Expense), neboli 

provozní náklady na zajištění podnikatelské činnosti související s provozem FVE, jsou 

opět nastaveny fixně po celou dobu životnosti FVE. Odpisy jsou stanoveny dle §31 zákona 

o daních z příjmů pro odpis dlouhodobého hmotného majetku ve čtvrté odpisové skupině 

(20 let), kam jsou FVE zařazeny a to bez možnosti zrychleného odepisování a bez 

možnosti přerušení odpisů. V prvním roce činí odpisy 2,15%, ve zbývajících letech potom 

5,15% z pořizovací ceny. Diskontní faktor diskontuje peněžní toky v jednotlivých letech 

nastavenou sazbou 7%.  

Daň vychází historicky z faktu, že FVE měly být původně po dobu pěti let 

osvobozeny od daně, což se rokem 2011 změnilo a příjmy začaly podléhat běžným 

příjmům právnických osob. Jelikož vývoj této daně po roce 2014 je také obtížné 

predikovat, je zafixován na stávající úrovni 19%. V posledních čtyřech sloupcích je již 

kalkulováno samotné Cash Flow, kumulované Cash Flow (CCF), diskontované Cash Flow 

a kumulované diskontované Cash Flow. 
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3.3 Finální vypočtené hodnoty pro jednotlivé roky 2009 – 2014 

Hledané výsledné ekonomické ukazatele, vypovídající o výhodnosti investice do 

FVE v jednotlivých letech, jsou soustředěny do tabulky 3.6, která v sobě kumuluje finální 

hodnoty získané z výpočtů uvedených v přílohách č. 10 až 15. 

 

Tabulka 3.6 Výsledné ekonomické ukazatele v jednotlivých letech 

  NPV IRR Investice ΣCF  ΣDCF  Doba úhrady 
Diskontovaná 

doba 

  (Kč) % (Kč) (Kč) (Kč) (Let) úhrady (Let) 

2009 203 559 9% 684 000 2 706 598 887 559 14 15 

2010 1 274 659 30% 384 000 3 644 083 1 658 659 4 5 

2011 446 297 15% 330 000 1 930 316 776 297 11 12 

2012 511 188 21% 240 000 1 738 352 751 188 7 9 

2013 -58 749 5% 210 000 575 127 151 251 16 >20 

2014 -430 670 --- 180 000 -210 806 -250 670 >20 --- 

Vlastní zpracování, viz. přílohy č. 10 až 15. 

 

Popis k tabulce č. 3.6: 

NPV  Čistá současná hodnota 

IRR  Vnitřní výnosové procento 

Investice V tomto případě pouze hodnota vlastních prostředků (Equity), nikoliv 

hodnota celé FVE, z větší části financované úvěrem 

ΣCF  Suma peněžních toků za 20 let (bez počáteční investice) 

ΣDCF  Suma diskontovaných peněžních toků za období 20 let 

Doba úhrady Prostá (nediskontovaná) doba úhrady 

Diskontovaná doba úhrady – Diskontováno diskontní sazbou 7% 
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4 Shrnutí výsledků 

Z výše uvedené Tabulky 3.6 jsou jasně patrné výsledky vlastní finanční analýzy. Pro 

jednotlivé roky jsou zde stanoveny základní ukazatele a to dynamické i statické. Je zde 

vyčísleno NPV, IRR a diskontovaná i nediskontovaná doba úhrady.  

Hodnoty NPV v prvním sloupci mají zřejmou a zcela zřetelnou vypovídací schopnost. 

Původně státem plánovaná návratnost investice do FVE byla 15 let. V roce 2009 se prostá 

doba návratnosti přiblížila 14 letům. Extrémní situace nastala v roce 2010, kdy došlo 

k zásadnímu poklesu pořizovací ceny FVE, snížení úrokových sazeb u podnikatelských 

úvěrů, a při tom se v zásadě nezměnily ceny u Zeleného bonusu ani u přímého prodeje. Je 

jasné, proč vláda právě u elektráren, pořízených v těchto letech, zavedla mimořádnou 

solární daň. V roce 2011 se situace začala vracet k „normálu“ a prostá doba návratnosti se 

ze 4 let v roce 2010 vrátila blíže ke kalkulovaným patnácti rokům. Rok 2012 vypadá v této 

simulaci také zajímavě, neboť prostá doba návratnosti vychází na 7 let. V roce 2013 došlo 

opět k dramatické změně výkupních cen a Zelených bonusů. To posunulo reálnou 

návratnost investice k hranici plánovaných 15-ti let. Zajímavé je, že i když NPV je v tomto 

roce záporné, investice se zaplatí. Nedosáhne se však zamýšleného zhodnocení, které 

určuje zvolený 7% diskontní faktor. Od roku 2014 se stavba FVE evidentně nevyplatí. 

Úspora při 50% vlastní spotřeby nepokryje náklady vynaložené na investici do FVE ani 

během doby 20 let, což je uvažovaná doba životnosti projektu. Do kladných čísel by se 

investor dostal pouze v případě, že bude schopen sám spotřebovat více jak 90% vyrobené 

energie, anebo v případě, že bude uvažována delší životnost fotovoltaické elektrárny. 

 V kontextu těchto výsledků je třeba však mít neustále na paměti, že jde pouze o 

simulaci s jasně danými předpoklady: Výkon FVE 30 kWp, instalace na střeše výrobní 

haly (tím se vyhneme placení solární daně), schopnost spotřebovat 50% vyrobené energie a 

dané parametry úvěru a 20% Equity. Kalkulace také předpokládá odběratelskou sazbu 

C02d a ceníkové ceny energií od společnosti ČEZ. S jinými parametry dospějeme 

samozřejmě k jiným výsledkům. 
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5 Návrhy a doporučení 

Z uvedených výpočtů, které zohledňují trend snižující se ceny elektrické energie pro 

domácnosti i pro podnikatele (meziroční pokles tržních cen silové elektřiny v letech 

2013/2014 o cca 10%), dále pak z důvodu zrušení provozní podpory pro nově vybudované 

elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie (OZE), vyplývá současná špatná 

rentabilita tohoto typu investice. Prozatím stále platí podpora pro malé vodní elektrárny, 

větrné elektrárny, zdroje využívající geotermální energii a také biomasu v rámci podpory 

KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Zde je návratnost určitě ekonomicky 

zajímavější než u FVE. Je to dáno současným vládním rozhodnutím a aktuální dotační 

politikou státu zaměřenou na výše jmenované obnovitelné zdroje energie. Výjimkou je 

stavba FVE v těch případech, kdy je provozovatel schopen sám spotřebovat maximum 

vyrobené elektrické energie (více jak 90%). Bez Zelených bonusů a podpory výkupu 

energie vyrobené v OZE, je ale návratnost takové investice (podle velikosti sluneční 

elektrárny), více než 15 let. Nicméně i tento výpočet lze velice dobře nasimulovat. V potaz 

je ale třeba brát klesající cenu elektřiny a zejména silné konkurenční prostředí 

alternativních dodavatelů elektrické energie na českém trhu, které tlačí cenu této komodity 

směrem dolů. Jistým východiskem by mohlo být zavedení net meteringu. Jde o systém 

další možné podpory rozvoje fotovoltaiky, který umožní výrobci solární energie její větší 

spotřebu a to tím způsobem, že v situaci, kdy vyrábí více elektrické energie než je schopen 

sám zužitkovat, dodá tento „přebytek“ do sítě a následně (např. večer) si tuto naspořenou 

energii odebere. Jde o jakýsi systém akumulace bez baterií, využívající namísto 

akumulátorů distribuční rozvodnou síť. Dnes net metering funguje ve většině států USA, 

Kanadě a Austrálii. V Evropě jsou průkopníky tohoto systému Dánsko, Španělsko, Itálie 

nebo Ukrajina. V podpoře fotovoltaiky nás v tuto chvíli předběhlo i sousední Slovensko, 

kde dosáhli toho, že připojení malých zdrojů do 10 kWp je nárokové a významně 

legislativně zjednodušené. Navíc v tuto chvíli na Slovensku upřesňují podmínky pro 

zavedení finanční podpory na investici do FVE. Česká republika bude mít k dispozici do 

roku 2020 celkem 30 mld. ze zdrojů EU právě na podporu různých technologií pro snížení 

energetické náročnosti budov. Fotovoltaika by měla být nepochybně jedním 

z podporovaných řešení. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo porovnat výhodnost investice do solární elektrárny v rozmezí 

šesti let 2009 až 2014. Pro vlastní hodnocení byla jako primární použita dynamická metoda 

čisté současné hodnoty. Podle tohoto kritéria byla vyčíslena výsledná hodnota NPV, která 

jasně říká, jak se v jednotlivých letech investorům jejich záměr povedl. Vlastním výpočtům 

předcházela důkladná analýza mnoha faktorů. Výkupních cen vyprodukované elektrické 

energie a Zelených bonusů, daňové a legislativní změny a také analýza tržních cen 

elektrické energie v jednotlivých letech. Kromě hodnoty NPV byly provedeny také 

výpočty dalších ukazatelů. Vnitřního výnosového procenta (IRR) a také diskontované a 

nediskontované doby návratnosti. Vypočtené hodnoty ukazují na to, že na rozdíl od 

předchozích let se v současné době investice do fotovoltaické elektrárny jednoznačně 

nevyplatí. 

Investice do projektů, které by podniku v následujících letech měly přinést očekávaný 

zisk, jsou předmětem mnoha úvah vlastníků firem a jejich vrcholového managementu. Ke 

správnému rozhodnutí zda konkrétní záměr realizovat či nikoliv, jistě značnou měrou 

přispívá i kvalitně provedená finanční analýza, používající zejména dynamické metody 

hodnocení výnosnosti investic. Nejen matematický aparát, ale i orientace v legislativě je 

v mnoha případech nutnou podmínkou pro správné investiční rozhodnutí, tedy pro finální 

rozhodnutí, zda do konkrétního projektu investovat svůj, popřípadě i cizí kapitál, anebo 

kterému z více projektů dát přednost.  

Fotovoltaické elektrárny se v průběhu několika minulých let staly fenoménem, který 

ukázal na nutnost sladit legislativní rozhodnutí s aktuálními tržními podmínkami a včas 

tato rozhodnutí přehodnocovat a aktualizovat. Z médií lze pozorovat dvě extrémní situace, 

kdy na jedné straně určití investoři dosahují významných zisků, ale jsou zde i 

provozovatelé solárních elektráren, které ohrožuje tzv. „rdousící efekt“, vyplývající 

zejména z ex-post zavedení solární daně, která zásadním způsobem ovlivnila rentabilitu 

mnoha realizovaných projektů. 

Současná legislativa a zejména rozhodnutí vlády a následně Energetického 

regulačního úřadu již dále vůbec nepodporovat výrobu elektřiny s využitím slunečního 

záření, znamená s největší pravděpodobností konec další výstavby fotovoltaických 

elektráren v České republice. Obecně je tento stav považován za špatný, neboť energie ze 

slunce je čistým, obnovitelným zdrojem a úplným zrušením podpory pro tuto „Zelenou 
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energii“ stát de facto zastavil další rozvoj solárního odvětví. Je škoda, že na rozdíl 

například od států ve Skandinávii, kde spousta rodinných domků je téměř energeticky 

soběstačných, tento trend u nás pokračovat nebude. Pokračující podpora větru a biomasy 

není šťastná, neboť mnohem více narušuje ráz krajiny a mění původní pěstitelské zvyklosti 

v naší zemi. Jako rozumná se i v mnoha jiných státech jeví podpora malých solárních 

elektráren na střechách rodinných domů. To umožní vyrábět čistou, ekologickou energii 

nejen pro nás, ale i pro další generace. Takto nám nezbude nic jiného, než solární pole – 

plantáže těch, kteří v mnoha případech své zisky převádějí do daňových rájů a skrývají se 

za anonymními akciemi. Řešení tady ale je, předpokládá však změnu legislativy, 

přehodnocení přístupu k obnovitelným zdrojům energie, zrušení poplatků za OZE a 

součinnost takových institucí jako je ČEZ, distribuční společnosti, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu a Energetický regulační úřad.  
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