
 

 

 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 
 
 
 
 
 
 

Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich 
financování 

 
 
 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:                                                                  Blanka Fabiánová 
Vedoucí bakalářské práce:                                Ing. Oldřich Vlach, Ph.D. 

 
 

Most 2010 



                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
 

Prohlášení 
 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena a tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití 

díla školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou 

práci užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k  prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské 

práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 

nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 

skutečné výše) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
V Mostě dne  20. dubna 2010                                                     Blanka Fabiánová 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto cestou poděkovala Ing. Oldřichu Vlachovi, Ph.D. za cenné připomínky 
a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. 

 

 



                                                                                                                     
 

Anotace 

Bakalářská práce Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich financování se 
zabývá vybranými druhy obnovitelných zdrojů energie, jejich stručnou charakteristikou 
a výběrem vhodných lokalit. 

Další část je zaměřena na ekonomické zhodnocení projektů fotovoltaické 
elektrárny na střeše rodinného domu v Mostě a větrného parku Jindřichovice – Stará, 
z hlediska jejich ekonomické efektivnosti pomocí finančních metod. Oba tyto projekty 
se nacházejí v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří. 

Závěrečná část obsahuje legislativní opatření na podporu obnovitelných zdrojů 
energie a různé druhy financování využívající podpor a programů na podporu úspor 
energie.   

Annotation 

Bachelor thesis for Renewable energy resources and its financing is concerned for 
concrete types of Renewable energy resources, their brief characteristics and suitable 
localities selection. 

Further chapter is focused on economic evaluation of Project, describes 
photovoltaic power station placed on the roof of house in Most, and on wind farm  in 
Jindrichovice - Stará, mainly from the  economic efficiency point of view by using 
different financial methods. Both projects are located in Krušné hory and region 
Podkrkonoší. 

 The final chapter contains legislative countermeasures to promote Renewable 
energy resources and different types of funding grants and programs applications to 
support energy savings. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 

2CO       Oxid uhličitý 
ČR        Česká republika 
ERÚ      Energetický regulační úřad 
EU        Evropská unie  
FVE       Fotovoltaická elektrárna 
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
kWh       Kilowatthodina 
kWp       Kilowattpeak  - jednotka nominálního výkonu 
MW       Megawatthodina 
OPPI     Operační program Podnikání a inovace  
OPŽP    Operační program Životního prostředí 
OZE      Obnovitelné zdroje energie 
VE         Větrná elektrárna 
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1  Úvod 

Člověk již od pradávna je inteligentní a vynalézavý tvor, naučil se zacházet s ohněm, 
bez kterého se neobešel, a naučil se jak jej získat vlastním přičiněním. K získání a udržení 
ohně potřeboval palivo a stejně jako kdysi, i dnes je palivo nepostradatelným zdrojem 
energie. Během následujících věků se toho až do současnosti moc nezměnilo. Mnoho 
energie se stále získává spalováním paliv avšak původní dřevo, které bylo zdrojem energie, 
lidstvo zaměnilo za uhlí, ropu a plyn. Tento zdroj energie je však nutno nějakým způsobem 
získat. Způsoby, jakým jsou získávány, jsou různé. Obecně lze říci, že jsou získávány 
z přírodního bohatství planety Země a to z nerostných surovin. 

Energie je termín, který nás v současnosti provází skoro na každém kroku, zejména 
pak v posledních dvou tisíciletích kdy lidstvo zaznamenalo trvale rostoucí nároky na 
spotřebu energie, důvodem je stále se zvyšující celosvětová životní úroveň. 

V současné době se Česká republika, ale i ostatní státy světa spoléhají především na 
fosilní paliva jako na základní energetický zdroj. Zásoby těchto paliv nejsou však ani 
nekonečné, ani obnovitelné, a tak se jednoho dne stane, že se vyčerpají. Problém se týká 
nejen využívání fosilních paliv, ale také jaderného paliva, které jsou spojeny 
s ekologickými problémy (skleníkový efekt, radioaktivní zamoření). 

Klimatické změny na Zemi dosáhly již takové úrovně, že se dá hovořit o klimatické 
krizi, a proto energetici na celém světě řeší naléhavý úkol, nahradit dosavadní tradiční 
zdroje energie.   

Jelikož si uvědomujeme tuto hrozbu, začínáme pátrat po nových způsobech, jak 
zajistit energetickou bezpečnost státu. Jaké další zdroje tedy existují? Existují způsoby, jak 
využít světlo a teplo ze Slunce, přispět může větrná energie, vlny řek nesou také energii, 
kterou lze spoutat, a teplo uvnitř Země by se rovněž dala využít. 

 
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza obnovitelných zdrojů energie 

v České republice. Vedle obecných informací se tato práce věnuje všeobecným výhodám a 
nevýhodám vybraných OZE a to jak v rovině obecné, tak se zaměřením na podnikatelskou 
sféru.  

Úkolem první kapitoly této bakalářské práce je obecně představit pojmy jako 
neobnovitelné zdroje energie a obnovitelné zdroje energie. Nastínit základní rozdíl mezi 
nimi. Jsou zde popsány jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a jejich možnosti využití.  

Druhá a třetí kapitola je zaměřena na rozbor vybraných dvou druhů obnovitelných 
zdrojů. Tato kapitola se věnuje energie větru a slunce. Jejich charakteristika, vhodné 
lokality a ekonomické hodnocení konkrétního investičního projektu větrné a fotovoltaické 
elektrárny v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří. 

Závěr této práce je věnován legislativě, financování a podporovaným programům, 
kterými stát podporuje rozvoj v oblast OZE. 
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2 Vybrané druhy obnovitelných zdrojů energie 

Pod pojmem „obnovitelné zdroje energie“ jsou míněny energetické zdroje, které jsou 
člověku v přírodě volně k dispozici, jejich zásoba je z lidského pohledu buď 
nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. 
Toto je zásadní rozdíl od tradičních fosilních či jaderných energetických zdrojů.  

OZE mají potenciál nahrazovat nebo případně vytěsnit fosilní paliva. Jejich rozvoj je 
také považován za důležitý nástroj na ochranu národní ekonomiky před budoucími šoky 
z nárůstu cen dovážených paliv a nákladů na likvidaci enviromentálních škod.  

OZE představují řešení, které již je k dispozici. Tyto zdroje energie jsou 
neznečišťující, nevyčerpatelné, fungují v ustáleném souladu s přírodními ekosystémy a 
zemskými fyzikálními systémy, jejich využívání je spojeno s tvorbou nových pracovních 
příležitostí a se vznikem nových průmyslových odvětví. [13] 

 
Využití OZE je důležité z několika důvodů: 

- OZE mají velmi důležitou roli v zmenšování emisí kysličníku uhličitého ( 2CO ) 
do atmosféry, 

- zmenšuje závislost na dovozu energetických surovin a elektrické energie, 
- očekává se, že se OZE stanou ekonomicky konkurenční konvenčním zdrojům 

energie v středním až dlouhém období. 
Nevýhody OZE: 

- ve srovnání s tradičními zdroji jsou zatím ekonomicky nevýhodné, jejich výstavba 
a provoz je dražší než u konvenčních zdrojů (vysoké měrné investiční náklady), 

- je třeba podpora ve formě daňových úlev nebo investičních a provozních dotací. 
[24] 

 
Obnovitelné zdroje energie můžeme rozdělit do tří základních skupin podle základní 
energie, na které jsou založeny: 

1. energie dopadajícího slunečního záření (energie Slunce, větru, vody, energie 
získávaná z biomasy …), 

2. tepelná energie zemského jádra (geotermální energie), 
3. zdroje založené na rotační a gravitační energii Země a okolních vesmírných                 
     těles (přílivová energie). [13] 

 
OZE mají větší potenciál pro budoucnost, ale momentálně mají omezené možnosti a 

dražší je energie, která z nich pochází. 

2.1 Neobnovitelné zdroje energie 

Za neobnovitelné zdroje energie považujeme nukleární energii, uhlí, ropu a zemní 
plyn. 

Uhlí, ropu a zemní plyn nazýváme fosilní paliva, sám název hovoří o jejich vzniku. 
Pozůstatky rostlin a živočichů se před mnoha milióny let začaly usazovat na dno oceánů 
nebo na zem. Časem je překryl sloj bláta, kalu a písku a v těchto podmínkách se postupně 
začaly přeměňovat do fosilních paliv. 

Spotřeba fosilních paliv se za posledních 150 let výrazně zvýšila. Spalování uhlí patří 
mezi nejnebezpečnější pro naše okolí, jelikož do atmosféry vypouští kromě 2CO , také i 
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síru a oxidy dusíku. Síra se v atmosféře spojuje s vodní párou a tvoří kyselinu siřičitou, 
která padá na zem v podobě kyselých dešťů. 

Nukleární elektrárny sice nevypouštějí 2CO , ale jejich nebezpečí spočívá v 
nukleárním palivu, které je velmi radioaktivní, a proto se musí ukládat do betonových 
bazénů nebo podzemních bunkrů na mnoho desítek let (nejradioaktivnější i na více století). 
[23] 

2.2 Obnovitelné zdroje energie 

Energie Slunce 
Sluneční energie je jakýsi prazáklad všeho, co dnes na zemi využíváme. Většina 

obnovitelných zdrojů i fosilní paliva vznikly díky Slunci. Množství energie, které získává 
zemský povrch ze slunečního záření, převyšuje přibližně 15000krát současnou 
celosvětovou spotřebu energie. 

Na Slunci probíhají již několik miliónů let termonukleární reakce. Těmito reakcemi 
se přeměňuje sluneční vodík na helium za uvolnění velkého množství energie. Ze Slunce je 
energie předávána na zemi ve formě záření.[19]. Toto záření umožňuje život na naší 
planetě a určuje všechny přírodní pochody, jako např. déšť, vítr, fotosyntézu, mořské 
proudy a další. Energie získaná ze Slunce se využívá k výrobě tepla nebo elektřiny. 
 
Energie větru 

Větrná energie je jedna z forem, do níž se transformuje sluneční záření. Lidé tuto 
energii mohou využívat, což znamená převádět ji na jiné formy energie. Dříve využívaná 
energie větru pomocí větrných mlýnů se v současnosti už téměř nevyužívá. Dnes se 
pomocí větru získává hlavně elektrická energie. V České republice se začaly větrné 
elektrárny stavět v 80. a 90. letech 20. století. K prvním podnikům, který začal vyrábět 
větrné elektrárny v ČR, patřily frýdecko-místecké Mostárny. [15] 

Větrné elektrárny užívají pro výrobu elektřiny čistý přírodní zdroj, jenž nevyžaduje 
další úpravy, neprodukují odpad ani skleníkové plyny. 

 
Energie vody 

Potenciál vodní energie je u nás využíván po staletí. Nejběžnější způsob využívání 
vodní energie je její přeměna v energii elektrickou. Ve vodních elektrárnách voda roztáčí 
turbíny, které pohání elektrické generátory a konečným výsledkem je elektrická energie. 

Zeměpisná poloha České republiky je taková, že velké řeky u nás většinou pouze 
pramení, a tak značná část vodní energie je rozptýlena v malých tocích. 

Výstavba velkých vodních elektráren přináší výrazný zásah do životního prostředí 
(přehradní hráze, zatopené oblasti, změna vodního režimu). Potenciál pro jejich výstavbu 
je už u nás v zásadě vyčerpán. 

 
Rozhodujícími ukazateli k ohodnocení konkrétní lokality jsou dva základní parametry: 

- využitelný spád, 
- průtočné množství vody. [21] 
 
Největší vodní elektrárna v České republice je na severu Moravy vybudována v 

Hrubém Jeseníku. Tato nejvýkonnější vodní elektrárna se v roce 2005 zařadila mezi 7 
největších divů ČR. 
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 Jedná se o přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně s instalovaným výkonem 2 
x 325 MW. 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně disponuje horní a dolní nádrží, výškový 
rozdíl mezi nádržemi je 510,7 m. 
Horní nádrž je znázorněna na obrázku č. 1. 
 

 
Obrázek č.1: Horní nádrž elektrárny Dlouhé Stráně                                                                           Zdroj: [11] 

 
Energie biomasy 

Energie biomasy je další formou transformování sluneční energie. Biomasa je 
organického původu a v souvislosti s energetikou se pod tímto názvem skrývá nejčastěji 
dřevo, sláma nebo jiné zemědělské produkty, zemědělské zbytky včetně exkrementů 
užitkových zvířat.  

V podmínkách České republiky je biomasa významným obnovitelným zdrojem 
energie, jelikož má nejvyšší potenciál využití. Pro její využití existuje několik technologií, 
jako je spalování, zplyňování nebo kvašení. [20] 

 
Tabulka č.1: Energetické využití biomasy 

Zdroj: [11] 
 
 
 

 
 

Skupina Technologie Produkty Výstupy 

  Spalování   Teplo, elektřina 

Zplyňování 
Chemické přeměny Rychlá pyrolýza 

Olej, plyn, dehet, metan, čpavek, 
metanol 

Elektřina, teplo, pohon 
vozidel 

Zkapalňování Olej   

Chemické přeměny 
ve vodním prostředí Esterifikace 

Metylester řepkového oleje 
(MEŘO)-bionafta Pohon vozidel 

Anaerobní digesce Bioplyn, metan 
Elektřina, teplo, pohon 
vozidel 

Alkoholové 
kvašení Etanol Pohon vozidel 

Biologické procesy Kompostování   
Teplo (z chlazení 
kompostu) 



Blanka Fabiánová: Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich financování 

2010                                                                                                                  5 

Geotermální energie 
Geotermální energie je projevem tepelné energie zemského jádra. Jejími projevy jsou 

erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. 
V nitru Země je dostatek geotermální energie, její zdroje jsou ovšem dosažitelné jen 

ve svrchní části zemské kůry. V tři až pětikilometrové vrstvě je podle odhadů 
zakonzervováno teplo jak v horninách, tak ve vodě i páře, které by stačilo pokrýt spotřebu 
lidstva nejméně na 100 000 let. 

 
Využití této energie můžeme rozdělit na přímé a nepřímé využití. 

  Přímé využití - znamená používání horké vody, která vyráží, nebo se čerpá z podzemí 

(používání v lázních, pro topení v domech nebo zahřívání skleníků…). 

  Nepřímé využití - pro výrobu elektrické energie v geotermálních teplárnách nebo 

elektrárnách. 

Výhoda tohoto zdroje je, že je levný, stabilní a trvanlivý, zpravidla nemá škodlivé 
emise. Můžeme ji využít nezávisle na počasí a ročním období. 

Nevýhodou je, že je málo míst kde se dá této energie využít. Tato místa mohou být 
provázena zemětřesením, a proto samotná stavba zařízení vyžaduje zvětšené výdaje. Často 
jsou to místa vzdálena od obydlených krajů a tak se ještě více zvětšují výdaje přenosu 
energie.[24] 

 
Následující tabulka nám ukazuje, jak výroba od roku 2001 na území ČR prudce 

stoupla, výjimku tvoří jen velké vodní elektrárny a to z důvodu, že potenciál na jejich 
výstavbu je již vyčerpán. 

 
Tabulka č.2: Výroba vybraných druhů OZE 

Druh OZE Výroba v roce 2001 [GWh] 
Předpokládaná výroba v roce 2010 

[GWh] 
Větrné elektrárny 0,6 930 

Velké vodní elektrárny 1165 1165 
Malé vodní elektrárny     

(do 10 MW) 826 1120 
Elektrárny spalující     

Biomasu 5,9 2200 
Elektrárny využívající     
geotermální energii 0 15 

Fotovoltaické elektrárny 0 15 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 
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3 Využití vybraných obnovitelných zdrojů, ekonomika 

Z výše uvedených obnovitelných zdrojů energie jsem pro studii bakalářské práce 
vybrala, energii větru a energii slunce, kterou se budu podrobněji zabývat.  

3.1  Energie větru 

Jednou z přírodních sil, kterou jsme se naučili využívat, je energie větru. Tento 
energetický zdroj je všudypřítomný a velmi vydatný, avšak na druhou stranu je nestálý a 
těžko vypočitatelný. Je k dispozici ve velkém množství po nedohlednou dobu a nabízí se 
v takové formě, že ji prostřednictvím větrných kol může lidstvo využívat.  

Energie větru patří k historicky nejstarším využívaným zdrojům energie. V Čechách 
na Moravě a ve Slezsku se využívala větrná energie již od středověku, nejvíce pak v 18. a 
19. století. Důkazem je nejméně 260 zcela nebo částečně zmapovaných lokalit, kde dříve 
stávaly větrné mlýny, které se využívaly na mletí obilí nebo k pohonu čerpadel. Následně 
sílu větru nahradila pára, ale od 70. let 20. století lidé znovu projevili o větrnou energii 
zájem. Došlo k velkému technickému skoku, který se nakonec projevil i u nás. 

Energie větru se nyní využívá zejména k výrobě elektrické energie. Dnešní větrná 
kola mají vrtulové lopatky s proměnlivým náklonem, pohánějící elektrické generátory. 
Vytvořená energie může být použita k vlastní spotřebě výrobce např. k vytápění objektů, 
osvětlení, k ohřevu vody nebo může být využívána lokálně více odběrateli. U větších 
zařízení je možné dodávat vyrobenou energii do veřejné rozvodné sítě na základě 
smluvního vztahu s distribuční společností. Menší zařízení je vhodné použít pro výrobu 
elektrické energie v místech bez přípojky elektrického napětí z rozvodné sítě. Malé 
domovní elektrárny mohou sloužit např. k čerpání vody. [15] 

Vítr je určen dvěma veličinami, a to rychlostí a směrem. Směr a rychlost větru se 
obvykle neustále mění. Příčinou energie větru je rotace Země a sluneční energie. Za 
veškerý život na Zemi a stejně tak i za vítr vděčíme Slunci. Jeho tepelné záření zahřívá 
nestejnoměrně zemský povrch a i nad ním ležící vzduchové vrstvy. Zahřátý vzduch stoupá 
vzhůru a dělá tak místo přicházejícímu studenějšímu vzduchu. Posouzeno z hlediska 
obrovských prostorů, má vzduch neustále snahu vyrovnat v atmosféře rozdíly tlaku 
vzduchu vznikající působením Slunce. Takto vyvolaný vyrovnávací pohyb vzduchové 
hmoty označujeme jako vítr. [1, 2] 

3.1.1 Výběr vhodných lokalit 

Aby byla, větrná energie ekonomicky výhodná musí splňovat kritérium vhodné 
lokality s dostatečnými větrnými podmínkami. Místa vhodná k výstavbě větrné elektrárny 
se téměř vždy nacházejí ve vyšších nadmořských výškách, obvykle nad 600 m n. m. Ve 
světě se obvykle považuje 5 m/s za minimální hranici pro využití větrné energie. Česká 
republika je vnitrozemský stát s typicky kontinentálním klimatem, který se projevuje 
významným sezónním kolísáním rychlostí větru, proto vhodné lokality pro využití větrné 
energie jsou dosti omezené. Vhodnější podmínky pro využití větrné energie mají 
přímořské státy (např. Velká Británie, Dánsko), ale i přesto je u nás mnoho vhodných 
lokalit, kde lze instalovat větrné elektrárny. Většina vhodných lokalit je většinou ve 
vrcholových částech hor (Krkonoše, Krušné Hory, Jeseníky, dané lokality jsou znázorněny 
na obrázku č. 2), bohužel jsou ale obvykle tato místa v národních parcích nebo chráněných 
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krajinných oblastech, kde ke stavbě větrných elektráren často brání předpisy o ochraně 
přírody. 

  K výběru vhodné lokality je nejvhodnější stanovení distribuční charakteristiky 
rychlosti větru za pomoci měření rychlosti v krátkých časových intervalech na vybraném 
místě ve výšce předpokládaného středu plochy uvažovaného odběru energie. 

Pro stanovení vhodné lokality k výstavbě větrné elektrárny je důležité sledování 
směru a rychlosti větru v dané oblasti. 

Směr větru udává, ze které světové strany vítr vane. Sledováním směru větru a 
grafickým zaznamenáním výsledků získáme tzv. větrnou růžici, v níž je příslušnému směru 
přiřazena také rychlost a procentuální četnost větru vanoucího určitým směrem. 

Rychlost větru se sleduje pomocí anemometru. Měření se provádí přímo v dané 
lokalitě a mělo by být alespoň šestiměsíční. Ideální je měření roční porovnané 
s dlouhodobými údaji na blízkých meteorologických stanicích nebo s výpisem větrné 
mapy, která byla vytvořena v Ústavu fyziky atmosféry v ČR. 

Pro větrné elektrárny připojené do sítě je kvalitní měření rychlosti a směru větru 
nezbytné, neboť údaje o rychlosti větru jsou pro ekonomiku projektu zásadní a jeho cena je 
ve srovnání s celkovými investičními náklady zanedbatelná.    

 
Za nejdůležitější lze považovat následující kritéria: 

- přístupnost pro stavební mechanismy, 
- vyřešení majetkoprávních vztahů ohledně pozemku, postoj místních úřadů, 

možnost vlastnictví či dlouhodobého pronájmu pozemku, 
- geologické podmínky pro základy, únosnost podloží, kvalita podkladu a seismická 

situace, 
- bezpečnost provozu, tedy dostatečná vzdálenost od obydlí s ohledem na hlučnost, 

možnost rušení televize, 
- vzdálenost elektrického vedení a kapacita trafostanice, 
- dohodu s příslušnou rozvodnou společností o připojení a výkupu elektrické 

energie, 
- roční průměrná rychlost větru musí být alespoň 4 lépe 5 m/s (ve výšce 10 m), 
- míra zásahu do okolní přírody – zátěž při výstavbě elektrárny, zátěž budováním 

přípojky, zásah do vzhledu krajiny (umístění lokality v CHKO velmi komplikuje 
povolovací řízení). [13] 
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Obrázek č.2: Větrná mapa ČR                                                Zdroj: Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR 

3.1.2 Typy větrných elektráren 

Systémy nezávislé na rozvodné síti – autonomní systémy, slouží objektům, které nemají 
možnost se připojit k rozvodné síti. Obvykle se používají mini-elektrárny s výkonem 0,1-5 
kW. 
Systémy dodávající energii do rozvodné sítě – jsou nejrozšířenější a používají se 
v oblastech s velkým větrným potenciálem. Jde o elektrárny velkých výkonů  300-3000 
kW, jsou určeny k dodávce energie do veřejné rozvodné sítě. Slouží téměř výhradně pro 
komerční výrobu elektřiny. [22] 
 
Podle výkonu větrné elektrárny 

- mini-elektrárna – do 5 kW, 
- malá – do 20 kW,  
- střední – nad 20 do 50 kW, 
- velká – nad 50 kW. 

V příloze 1. jsou uvedeny aktuální VE k 31. 12. 2009 a v příloze 2. je mapa území ČR 
s umístěním VE nad 100kW.  

 
Podle koncepce větrné elektrárny 

- zařízení s vodorovnou osou otáčení – nejrozšířenější, na podobném principu 
pracovaly již historické větrné mlýny, dnešní elektrárny mají obvykle tři lopatky, 
ale vyskytují se i typy s jedním nebo se dvěma listy (znázorněna na obrázku č. 2), 

- zařízení se svislou osou otáčení – v praxi se příliš neuplatnily, neboť u nich 
dochází k dynamickému namáhání a to snižuje jejich životnosti. [12] 
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1. rotor                                                                          
2. převodovka                                                                                     
3. generátor 
4. blokový transformátor 
5.  řídící jednotka 
6.  základový dílec 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.3:  Schéma VE                                                                                 Zdroj: www.eis.cz                                                 

3.2 Ekonomika větrné energie – projekt větrný park Jind řichovice Stará 

Oblast Krušných hor se stala rájem pro větrné elektrárny a to především pro příznivé 
větrné podmínky, které jsou hlavní podmínkou pro výstavbu větrných elektráren. V této 
oblasti již existuje několik větrných elektráren: 
Kryštofovy Hamry s instalovaným výkonem 21 x 2 MW – patří mezi největší větrné farmy 
Boží Dar – Neklid s instalovaným výkonem 0,315 MW, 
Nová Ves v Horách s instalovaným výkonem 2 x 1,5 MW, 
Moučná pod Klínovcem s instalovaným výkonem 3 x 0,6 MW, 
Klíny s instalovaným výkonem 2 MW, 
Hora sv. Šebestiána s instalovaným výkonem 3 x 1,5 MW. 
 

Větrný park Jindřichovice – Stará je situován v lokalitě zaniklé vsi Stará, asi 3 km od 
Jindřichovic a 11 km od Kraslic v nadmořské výšce 730m. Toto území je součástí 
krušnohorské oblasti, což ukazuje na velmi výhodné využití větrné energie. Umístění je 
znázorněno na obrázku č. 10 

 

Obrázek č.4:  Umístění větrného parku Jindřichovice-Stará                           Zdroj: [25] 
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Informace k projektu větrný park Jindřichovice – Stará jsem získala ob Bc. 
Miroslavy Stehlíkové, která spolupracovala na vytvoření potřebných dokumentů ke 
schválení projektu, přesněji, vypracovala studii proveditelnosti. 

Daný projekt obsahuje celkem 4 větrné elektrárny typu Enercon E82, jedná se o 
elektrárny s třílistou turbínou s výškou 108 m a výkonem 2,3 MW. Tyto elektrárny jsou 
bezobslužné, obsahují automatické systémy s možností dálkového ovládání. [27] 

 
Postup pro plánování investic lze shrnout do následujících bodů: 

• podnikatelský záměr, 
• studie proveditelnosti – obsahuje různé varianty řešení, hodnocení ekonomické 

efektivnosti, slouží jako podklad pro výběr nejvhodnější varianty, 
• výběr optimální varianty, 
• podnikatelský plán – na základě výběru vhodné varianty stanovuje postup, 

podmínky a prostředky pro dosažení daného cíle, slouží jako podklad pro získání 
finančních prostředků, 

• zajištění financování, 
• technická dokumentace, 
• realizace, která zahrnuje financování projektu, organizační a majetkové 

uspořádání. [14] 
 

Základní údaje o větrném parku obsahuje následující tabulka. 
 
Tabulka č.3: Základní údaje Větrný park Jindřichovice - Stará 

Název Větrný park Jindřichovice-Stará 

Lokalita 
obec Jindřichovice, Karlovarský 
kraj 

Provozovatel Windenergie s.r.o. 

počet VE 4 

Typ VE Enercon E82 

termín zprovoznění 2010 

doba životnosti investice 25 let 

instalovaný výkon 8 MW 

roční průměrná produkce 16 000 MWh 

Investiční náklady 376 696 200 Kč 

Provozní náklady 2 837 080 Kč 
 
 

Technicko-ekonomické parametry: 
- investiční náklady – zahrnují veškeré jednorázové výdaje spojené s přípravou 

stavby, představují nejen nákup stroje a jeho montáž, ale také projekční a 
schvalovací aktivity, stavební úpravy, vyvedení výkonu do sítě, popřípadě i 
náklady spojené se zajištěním pozemku. 

Investiční náklady pro daný projekt představují náklady dle uvedené tabulky. 
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Tabulka č.4: Investiční náklady větrný park Jindřichovice-Stará 

Investiční náklady Kč 
Náklady na projekt 7 588 800,00 
Větrná elektrárna + připojení 322 116 000,00 
Ostatní náklady + rezerva 46 991 400,00 

Celkem 376 696 200,00 
 

- provozní náklady – nutno je i počítat s náklady na obsluhu zařízení, pravidelnou 
údržbu, předpokládané opravy, režie, pojištění majetku, pozemkové daně a jiné 
poplatky. Každý rok, je třeba tyto náklady zvýšit, o roční míru inflace, v jehož 
důsledku za stejnou službu zaplatíme příští rok víc. Tyto náklady uvádí výrobce 
zařízení a zbylé se musí spočítat nebo odhadnout. 

Provozní náklady týkající se větrného parku Jindřichovice – Stará, jsou uvedeny 
v tabulce č. 3 v období pěti let, jsou každoročně navýšeny o 4% inflaci. 
 

Tabulka č.5: Provozní náklady větrný park Jindřichovice-stará 

Provozní náklady (Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 
Náklady na opravy a údržbu 1 250 000 1 300 000 1 352 000 1 406 080 1 462 323 
Náklady na hmotné dodávky 455 200 473 408 492 344 512 038 532 520 
Náklady na služby 150 000 156 000 162 240 168 730 175 479 
Režijní služby 627 880 652 995 679 115 706 280 734 531 
Ostatní provozní náklady 354 000 368 160 382 886 398 202 414 130 

Celkem 2 837 080 2 950 563 3 068 586 3 191 329 3 318 982 
 

- roční průměrná využitelnost výkonu (K) – vyjadřuje poměr, mezi skutečným a 
teoretickým množstvím elektřiny vyrobené za předpokladu, že by elektrárna 
vyráběla při 100% využití instalovaného výkonu. 

8760*Pi

W
K r=                                 rW  – roční produkce (kWh) 

                                                           Pi -  instalovaný výkon (kW) 
8760 – počet hodin v roce (365 dní * 24 hodin) 

%2323,0
8760*8000

16000000 ===K  

 
- peněžní zisk z vyrobené elektrické energie – výroba je podporována režimem 

povinného výkupu elektřiny provozovateli distribuční sítě produkce větrné 
elektrárny (v kWh), výkupní cena činí 2,23 Kč/kWh, dle aktuálního cenového 
rozhodnutí ERÚ a je počítáno s meziročním růstem cen průměrně o 4%. 

   Zisk z vyrobené elektrické energie vypočítáme z roční průměrné produkce 
násobenou výkupní cenou za jednotku elektrické energie, výsledné zisky 
v jednotlivých letech jsou uvedeny v příloze č. 6. 
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3.2.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti – větrný park Jind řichovice Stará 

Nezbytným podkladem pro rozhodování o investici je výpočet ekonomických 
dopadů hodnoceného projektu. Výsledky ekonomického hodnocení musí být známy i těm 
institucím, které na projekt poskytují část potřebných prostředků formou půjček nebo 
určité finanční podpory, dotace. 
Financování projektu větrného parku Jindřichovice – Stará: 

- vlastní kapitál 55 % - společnost Windenergie s.r.o., 
- výše dotace      40% - především OPPI, 
- komerční úvěr    5% - banka. 
 
Při investování do jakéhokoli záměru je třeba vypočítat efektivitu této investice. 

Ekonomická efektivnost se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi 
neměřitelné veličiny (např. přínosy ve prospěch životního prostředí). 

Výsledek ukáže, je-li tento záměr ziskový, a zda má cenu se projektem dále zabývat 
či nikoli. 
 
Čistá současná hodnota (ČSH) – časová hodnota peněz se mění, a proto ji musíme 
přepočítat na stejnou časovou bázi, budoucí hodnotu tedy, přepočítáme na současnou 
hodnotu, to představuje rozdíl mezi současnou hodnotou cash flow a náklady na investici. 
 

ČSH = ∑
=

−
+

n

t
t

t IN
k

CF

1 )1(
 

                                          
CF-hodnota cash flow v období t, 
IN-náklady na investici,                                                                          
k-podniková diskontní míra (3 %), 
n-doba životnosti investice (25 let).      
                                                                          
Matematicky lze dojít ke třem základním výsledkům: 
ČSH>0   projekt lze doporučit k realizaci, výnos z projektu je vyšší než je cena kapitálu    
    do něj vloženého, čím větší hodnota tím je projekt výhodnější, 
ČSH=0  projekt je na hranici rentability, 
ČSH<0  projekt není vhodné realizovat, neboť přináší menší výnos, než je    
    požadováno. 
 
Výpočty k projektu jsou uvedeny v příloze č. 7. 
 
Vstupní parametry pro výpočet: 

1) Sazba daně z příjmu vychází ze zákona o daních z příjmu, pro rok 2010 je stanovena 
ve výši 19 %, předpokládala jsem, že provozovatel využije podporu formou daňové 
úlevy dle výše uvedeného zákona týkající se osvobození od daně z příjmu (§ 4 
odstavec 1 písmeno e), a proto jsem ve výpočtu daň zahrnula až v roce 2016 ve výši 
19%. 

2) Odpisy – větrná elektrárna – díla energetická jsou zařazena do 4 odpisové skupiny.   
Doba odpisování je stanovena na 20 let. 
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Pro tento projekt jsem zvolila rovnoměrné odpisování, vstupní cena majetku je, ve 
výši 322 116,- Kč, přehled odpisů je uveden v příloze č. 9. Po dobu uplatňování 
osvobození od daně z příjmu se odpisy neuplatňují. 

3) Doba splácení komerčního úvěru ve výši 18 834 810 Kč byla stanovena na 10 let 
s úrokovou sazbou 6%. Průběh jednotlivých splátek je uveden v příloze č. 8. 

Roční anuitní splátku (splátka + úrok) jsem spočítala dle vzorce: 
 

( )
( )
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Vypočtená čistá současná hodnota je 382 642 633,- Kč, což ukazuje, že ČSH > 0 a to 

ukazuje na úspěšný projekt. 
 
Vnitřní výnosové procento (VVP) – hledáme takovou diskontní míru, při které je ČSH 
rovna nule, VVP ukazuje průměrnou míru výnosnosti investice. 
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ni -nižší zvolená úroková míra,                                         vi -vyšší zvolená úroková míra, 

nČSH  -čistá současná hodnota při nižší úrokové míře, 

vČSH -čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře. [3, 11] 

 
 Při tomto výpočtu jsem zvolila 10 % podnikovou diskontní sazbu a vypočetla ČSH, 
dosadila do vzorce obě diskontní sazby a čisté současné hodnoty. 
Vnitřní výnosové procento je 9,51 %. (výpočet uveden v příloze č. 10) 
 
Doba návratnosti investice (DN) – udává počet let, za který se kapitálový výdaj splatí 
peněžními příjmy z investice, doba splatnosti musí být kratší než doby životnosti investice, 
aby byla investice přípustná, 

 
Z

IN
DN =                                                          IN-investiční náklady, 

                                                                             Z-celkový roční zisk. 
 
Návratnost větrného parku nastane za 11,5 let.  

Z provedených výpočtů vyplývá, že daný projekt je velmi reálný. Úspěšnost projektu 
především zaručuje vybraná lokalita, která splňuje dané podmínky pro výstavbu větrné 
elektrárny a zvolený typ větrných elektráren, které umožňují poměrně vysoké procento 
využití, které činí 23%. 

 
 
 



Blanka Fabiánová: Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich financování 

2010                                                                                                                  14 

3.3 Energie slunce 

Už od pradávna znamenalo sluneční záření formu energie, ať už zdroj tepla nebo 
světla. Sluneční záření je jakýsi prazáklad všeho, co dnes na zemi využíváme. Všechny 
obnovitelné zdroje, které se učíme využívat i fosilní paliva vznikly díky Slunci. 

Dopadající záření je z větší části naší planetou zachyceno, z menší části se odráží 
zpět do kosmického prostoru. Absorbovaná energie prochází různými přeměnami, tyto 
přeměny jsou nezbytnou podmínkou života na Zemi a tedy i života člověka. Odhad stáří 
Slunce je asi 4,6 miliard let a jeho životnost se odhaduje na dalších 5-10 miliard let. 
Vzhledem k existenci lidstva je to nepředstavitelně dlouhá doba a tak tento zdroj můžeme 
označit za nevyčerpatelný. 

Slunce je nejbližší hvězda vzdálená přibližně 150 milionu km od Země. Jedná se o 
kouli žhavých plynů, která neustále produkuje ohromné množství energie. Dopadající 
energie ze Slunce na Zemi činí asi 1,4 kW/m2. Ovzduším projde jen část záření, takže 
v létě je za jasného, pěkného slunečného dne k dispozici 800 až 1000 W/m2 k dalšímu 
využití, viz obrázek č. 3. Jelikož dopad sluneční energie na Zemi je nerovnoměrné, u nás 
se intenzita dopadajícího záření v celoročním průměru pohybuje okolo 620 W/m2. 

Mapa dopadajícího slunečního záření v podmínkách ČR je uvedena v příloze č. 4. 
 

 
Obrázek č.5: Intenzita záření v podmínkách ČR                            zdroj:kolektory.blog.cz 
 
Sluneční záření dopadající na povrch Země se skládá ze dvou základních složek: 

- přímé záření tvořící prakticky rovnoběžný svazek paprsků.  
- rozptýlené záření vznikající v důsledku rozptylu paprsků v atmosféře. [4, 5,7] 

 
 

Elektrickou energii lze získat různými způsoby, přímo i nepřímo. (obrázek č. 4) 
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Obrázek č.6: Způsoby využití slunečního záření pro výrobu elektřiny                              Zdroj: EkoWATT 
 

 
Přímá přeměna využívá fotovoltaického jevu, při kterém se v určité látce působení 

světla uvolňují elektrony. Tento jev může nastat v některých polovodičích (například 
v křemíku). Fotovoltaický článek je tvořen nejčastěji tenkou destičkou z monokrystalu 
křemíku. Sluneční články se zapojují buď za sebou, abychom dosáhli potřebného napětí, 
nebo vedle sebe tak, abychom získali větší proud. Spojením mnoha článků vedle sebe a za 
sebou vzniká sluneční panel. 

 
Nepřímá přeměna – je založena na získání tepla pomocí slunečních sběračů. 
V ohnisku sběračů umístíme termočlánky, které mění teplo v elektřinu. Jednoduché 

zařízení ze dvou různých drátů spojených na koncích se nazývá termoelektrický článek. 
Jeho účinnost závisí na vlastnostech obou kovů, z nichž jsou dráty vyrobeny, a na rozdílu 
teplot mezi teplým a studeným spojem. Větší množství termoelektrických článků vhodně 
spojených se nazývá termoelektrický generátor. [25] 

3.3.1 Výběr vhodných lokalit 

- orientace na jih – správná orientace je velmi důležitá, neboť právě nejvyšší výkon 
se dosáhne nasměrováním s odchylkou mírně na západ (o 45º), kdy lze lépe využít 
i energii zapadajícího Slunce. Některé systémy mají kolektory s natáčecím 
zařízením, 

- celodenní osvit kolektorů Sluncem – maximum výkonu kolektorů nastává okolo 
14 hodiny, krátkodobé zastínění kolektorů budovami či zelení je možné spíše 
dopoledne, 

- umístění kolektorů s požadovaným sklonem – v různých ročních obdobích je 
optimální sklon odlišný, v létě je ideální sklon 20º až 30º, v zimě je ideální stupeň 
60°. Pro celoroční provoz je ideální sklon kolem 50º. Možnost umístění kolektorů 
na svislou stěnu se nedoporučuje kvůli značnému zhoršení účinnosti v létě, 
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- co nejkratší rozvody – mezi kolektorem a zásobníkem se doporučují co nejkratší 
cesty s kvalitní tepelnou izolací, kvůli snížení tepelné ztráty. [5,7] 

3.3.2 Fotovoltaické články  

Fotovoltaika využívá přímé přeměny světelné energie na elektrickou energii 
v polovodičovém prvku označovaném jako fotovoltaický nebo také solární článek. 

Tento princip byl propracován v šedesátých letech minulého století pro potřeby 
kosmonautiky – jde původně o kosmickou technologii, vyvinutou pro zásobování družic a 
vesmírných lodí elektřinou, sluneční baterie slouží jako zdroj elektrické energie a jsou 
součástí výzbroje všech umělých družic. 

Provoz solárních článků je zcela nehlučný, nevyžaduje žádnou obsluhu a jen 
nepatrnou údržbu. Provozní náklady jsou prakticky nulové. Při provozu nevznikají žádné 
zplodiny a životnost fotovoltaického článku je asi 20 let. 

Komerčně nabízené panely jsou konstruovány obvykle tak, že dávají stejnosměrný 
proud s napětím 12 V. Jejich počtem a zapojením (sériovým nebo paralelním) lze zvyšovat 
výsledné napětí nebo proud, možnosti jsou zde téměř neomezené. 

Výkon fotovoltaického systému pochopitelně závisí na intenzitě dopadajícího světla. 
Účinnost nejrozšířenějších panelů je 14 – 16 %. Články o ploše 1 2m  tak mohou, dát za 
plného slunce výkon asi 110 W. Při zatažené obloze výkon klesá asi na desetinu. Za rok lze 
z 1 2m získat 80 – 120 kWh elektřiny.[5,7] 

 
Typy fotovoltaického systému: 

Kapesní aplikace – ve spotřební energetice se s úspěchem používá slunečních 
baterií, zvláště u kapesních kalkulátorů, budíků, rádií apod. Tam kde není příliš vysoká 
spotřeba, může pár čtverečních centimetrů fotovoltaických článků nahradit jednu nebo dvě 
tužkové baterie. 

Systémy dodávající energii do rozvodné sítě – fotovoltaický zdroj elektřiny lze 
použít pro dodávku do distribuční sítě. Často se toto zapojení využívá i v rodinných 

domech, kdy 
fotovoltaika napájí 
přednostně domácí 
spotřebiče. Není-li 
v domě odběr, jsou 
přebytky prodávány do 
sítě. 

 
 
 
 
 

Obrázek č.7: Rozvod energie do rozvodné sítě                               Zdroj: [26] 
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Systémy bez distribuční sítě – tyto systémy se využívají v místech, kde není 
k dispozici  
elektřina ze sítě. Může to být 
chata, obytný automobilový 
přívěs, kde je díky 
slunečnímu  
záření zajištěn komfort 
elektrického osvětlení, 
chladničky i dalších 
spotřebičů. Fotovoltaika 
může napájet elektrický 
ohradník na pastvinách, 
nouzové telefonní budky u 
dálnic nebo výstražnou 
dopravní signalizaci. Takové 
zařízení lze kdykoliv snadno 
přemístit bez rozkopání 
chodníků kvůli napojení 
k síti. [24]  

Obrázek č.8: Rozvod energie bez distribuční sítě   Zdroj: [26]    
           

3.3.3 Solární kolektory          

Solární kolektor je zařízení využívající teplo obsažené ve slunečním záření, aby 
mohlo posloužit v domácnosti jako teplá voda, nebo vytápění. Jde o nejčistější získávání 
tepelné energie. 

Princip kolektorů je jednoduchý. Desky solárních kolektorů jsou protkány hadičkami 
s nemrznoucí směsí. Jejich úkolem je zachytávat co nejvíce slunečního záření, hlavně 
tepla. Čerpadlo žene zahřátou směs z kolektorů do tepelného výměníku, ve kterém se 
ohřívá voda uskladněná v bojleru, bazénu, topení,….[26] 

Výhodami jsou automatická funkčnost a nenáročná obsluha, nulové náklady na 
sluneční energii a čistota k životnímu prostředí. Nevýhodami jsou nemožnost využití jako 
samostatného zdroje tepla, když je slunečního záření nedostatek, a vysoké investiční 
náklady. Celková životnost zařízení je asi 15 – 20 let. 

Solární systémy se osvědčily jako spolehlivé a obvykle mají jen velmi malé nároky 
na údržbu.  
Údržba se týká – očištění krycích tabulí kolektoru, pokud jsou velmi špinavé, 

                      - kontrola koncentrace přísady proti mrznutí (každé dva roky), 
                      - kontrola hodnoty pH (každé dva roky), 
                      - zkouška pojistného ventilu, 
                      - kontrola elektroinstalace dle předpisů. [7]    
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3.4 Ekonomika fotovoltaické elektrárny – rodinného domu Most 

Výstavba fotovoltaické elektrárny je v dnešní době jednou z nejvýnosnějších a 
nejjistějších investic. Jedním z rozhodujících faktorů pro pořízení solární elektrárny je 
štědrá dotace výkupních cen garantovaná státem, vycházející z požadavků Evropské unie, 
která zajišťuje rozumnou návratnost a výnosnost této investice. 

 Množství energie, která solární elektrárna vyrobí, se odvíjí od intenzity slunečního 
záření, jak je vidět z mapy globálního záření, která je uvedena na obrázku č. 9, ze které 
vyplývá, že oblast Krušných hor a Podkrušnohorska není příliš příznivá k výstavbě 
velkých fotovoltaických elektráren. Mapa ukazuje globální sluneční záření dopadající na 
vodorovnou plochu o velikosti 1 2m  za rok a dává představu o množství využitelné 
sluneční energie. 

Nejpříznivější podmínky pro využití sluneční energie u nás jsou na Moravě, proto se 
většina velkých projektů staví právě tam. (Tabulka některých instalovaných solárních 
elektráren, je uveden v příloze č. 3) 

 

 
 

Obrázek č.9: Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/ 2m ]    Zdroj: ČHMÚ – Atlas podnebí 

 

Využívání sluneční energie se rozumí výroba elektřiny ve fotovoltaických systémech 
jak pro dodávku do sítě tak i pro vlastní spotřebu. Proto jsem zvolila malou fotovoltaickou 
elektrárnu, kterou si může pořídit každý, kdo chce být nezávislý na poli energetiky a docílit 
toho, že náklady na spotřebu elektřiny ušetří v důsledku výdělku ze sluneční elektrárny po 
dobu garantované doby 20 let. 

Zvolená elektrárna je fotovoltaická elektrárna na klíč, která je umístěna na střeše 
rodinného domu Dukelská, Most.  

Dané informace k fotovoltaické elektrárně jsem získala od Petra Lehmana, který je 
majitelem domu. Z poskytnutých výkazů a grafů (viz. příloha č. 11) jsem mohla vycházet 
pouze z roku 2009, neboť v roce 2008 byla elektrárna zprovozněna až v srpnu. 

 
 
 



Blanka Fabiánová: Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich financování 

2010                                                                                                                  19 

Ke zřízení malé fotovoltaické elektrárny je třeba mít následující dokumenty: 
• žádost provozovatele energetické soustavy (ČEZ, E.ON aj.) o připojení do sítě, 
• žádost o územní souhlas stavebního úřadu, instalací systému na střeše domu toto 

povolení není nutné, 
• žádost o licenci zaslaná na Energetický regulační úřad (v příloze č. 5. Udělení 

licence k výše uvedené FVE), 
• smlouva s distribuční společností o dodávce energie. 
 

Základní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č.6: Základní údaje o FVE Most 

Název Fotovoltaická elektrárna RD Dukelská Most 
Lokalita obec Most, Ústecký kraj 
Provozovatel Petr Lehman 
termín zprovoznění 2008 

doba životnosti investice 20 let 

instalovaný výkon 2,75 kWp 

roční průměrná produkce 2510 kWh 

Meziroční klesající výkon panelů 1 % 

investiční náklady 340 000 Kč 
 
Technicko-ekonomické parametry: 
- investiční náklady – 70% investičních nákladů představuje nákup fotovoltaických 

panelů, zhruba 15% nákladů tvoří měniče a podpěry panelů, zbylých 15% obsahuje 
náklady na projekt a instalaci elektrárny. 

Investiční náklady pro daný projekt představují náklady dle uvedené tabulky  
 

Tabulka č.7: Investiční náklady FVE Most 
Investiční náklady Kč 
Panely 238 000 
Ostatní technologie 
(měniče,stojany, kabely aj.) 51 000 
Ostatní náklady 51 000 
Celkem 340 000 

 
- provozní náklady – systémy s výkonem nižším než 5 kWp nepotřebují zvláštní 

údržbu, a proto jsou provozní náklady minimální nebo žádné, jedním z možných 
nákladů může být pojištění.  
     Větší systémy nad 5 kWp počítají s provozními náklady, možné opravy či 
výměna měničů, 0,5 až 1 % z investičních nákladů. 
     V daném příkladu se s provozními náklady nepočítá, jelikož se jedná o malý 
systém. 
 

- umístění panelů - umístění panelů je na šikmé střeše se sklonem 35% s orientací 
na jih s mírnou odchylkou na jihozápad o 20°. 
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- instalovaný výkon – výkon vyrobený solárním panelem je 1 kWp – jednotka 
nominálního výkonu. Obecně se vychází z předpokladu, že instalovaný výkon 1 
kWp je schopen vyrobit průměrně 900-1000 kWh ročně, tento výkon může být 
ovlivněn nadmořskou výškou, orientací panelů, geografickým umístěním a 
klimatickými podmínkami. 1 kWp nainstalovaného výkonu zaujme plochu 
přibližně 8 2m . 
     V případě našeho příkladu má FVE instalovaný výkon 2,75 kWp a zaujímá 
celkovou plochu 22 2m . Předpokládaný průměrný výkon FVE je 2510 kWh/rok 
s meziročním klesajícím výkonem o 1%. 
 

- peněžní zisk z vyrobené elektrické energie –  celý solární systém je připojen za 
hlavní elektroměr, je tedy možné spotřebovávat elektřinu v objektu (a tím šetřit 
náklady na odebranou elektřinu) nebo ji v případě přebytků přes hlavní 
čtyřkvadrantní elektroměr předat do sítě. V obou případech za vyrobenou 
elektřinu je inkasován tzv. zelený bonus. Zelený bonus platný pro systémy 
uvedené do provozu po 1. 1. 2008 dle rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 činí 12,65 
Kč/kWh (viz. příloha č. 12). Dle vyhlášky 150/2007 Sb. má výrobce elektřiny 
z OZE garantován roční nárůst o 2 až 4 procenta dle indexu nárůstů cen 
průmyslových výrobců po dobu životnosti zařízení, což je dle vyhlášky 364/2007 
Sb. 20 let od uvedení solárního zařízení do provozu (viz. příloha č. 13). 
K zisku z vyrobené elektřiny si déle provozovatel připočítá úspory, které 
vzniknou vlastní spotřebou vyrobené elektřiny (úspora za nenakoupenou 
elektřinu). Pokud množství vyrobené elektrické energie převyšuje spotřebu 
objektu, jsou přebytky odváděny do sítě a za ně je inkasována od provozovatele 
distribuční sítě (ČEZ, E.ON, PRE) cena za decentrální výrobu, kterou si výrobce a 
odběratel dohodnou na základě odchodní smlouvy. Dle této smlouvy provozovatel 
FVE fakturuje vyrobenou elektřinu. Cena za prodej přebytků do sítě se liší dle 
provozovatele distribuční soustavy. ČEZ a.s. vyplácí 0,064 Kč/kWh za 
decentrárlní výrobu. Naopak provozovatele distribuční sítě E. ON v roce 2008 
vyplácel za tyto přebytky 0,81 Kč/kWh. (cena za decentrální výrobu  je 
znázorněna v příloze č. 15, smlouva s provozovatelem distribuční sítě ČEZ a.s.). 
 
 V tomto případě zeleného bonusu může konečný výdělek dosáhnout až 16,95 
Kč/kWh (12,65 Kč/kWh + 4,30 Kč/kWh za ušetřené náklady na nákup energie od 
provozovatele distribuční soustavy). 

 
- vlastní spotřeba elektrické energie – majitel dostane od distributora za vyrobenou 

elektřinu zaplaceno a navíc ji může zdarma spotřebovat. Ve chvíli, když FVE 
navyrábí, nakupuje majitel  elektřinu za běžný tarif stanovený distributorem ČEZ 
a.s. ve výši 4,30 Kč/kWh.  

 
Spotřeba a úspora průměrné elektrické energie rodinného domku je uvedena 
v následující tabulce. 
 
 
 
 
 



Blanka Fabiánová: Využití obnovitelných zdrojů energie a jejich financování 

2010                                                                                                                  21 

Tabulka č.8: Spotřeba elektrické energie rodinného domu 
Spotřeba el. Energie RD Sazba ČEZ za odebranou el. energii Platba za spotřebu 

2700 kWh/rok 4,30 Kč 11610,- Kč/rok 
       

Spotřeba energie ze sítě Sazba ČEZ za odebranou el. energii Platba za spotřebu 
2025 kWh/rok 4,30 Kč 8707,50 Kč/rok 

Spotřeba vlastní energie Sazba ČEZ za odebranou el. energii Ušetřená platba 
675 kWh/rok 4,30 Kč 2902,50 Kč/rok 

 
Skutečné hodnoty jsou pouze v roce 2008 a 2009, ostatní roky jsou počítány průměrem. 
Tyto spotřeby jsou vynásobeny sazbou stanovenou od distributora ČEZ a.s ve výši 4,30 
Kč/kWh, která je každoročně navýšena o inflaci 2% (uvedeno v příloze č. 14). 

3.4.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti – fotovoltaické elektrárny RD Most 

Výpočet čisté současné hodnoty  

Pro výpočet jsem použila vzorec:  IN
k

CF
ČSH

n

t
t

t −
+

=∑
=1 )1(

 

Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 16. 
 
Vstupní parametry pro výpočet: 
    Sazba daně z příjmu ve výši 15 % vychází ze zákona o daních z příjmu, majitel se 
rozhodl využít podporu formou daňové úlevy dle výše uvedeného zákona týkající se 
osvobození od daně z příjmu (§ 4 odstavec 1 písmeno e), odpisy dlouhodobého majetku 
jsou započítány až v roce, ve kterém se odvádí daň z příjmu. FVE jako celek patří do 
odpisové skupiny 4 – stavby elektrárenské, s dobou odpisování 20 let. Je možné elektrárnu 
rozdělit na jednotlivé celky a odpisovat samostatně, např. fotovoltaické panely lze zahrnout 
do odpisové skupiny 2 s dobou odpisování 5 let. 
Odpisy pro tuto elektrárnu jsou znázorněny v příloze č. 17 a jsou zařazeny do 4 odpisové 
skupiny. 

Vypočtená čistá současná hodnota je 168 378,- Kč, což ukazuje úspěšný projekt. 
 

Výpočet vnitřního výnosového procenta 

Pro výpočet jsem použila vzorec:  ( )nv

vn

n ii
ČSHČSH

ČSH
iVVP

n
−

+
+=  

Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 18.  

 Při tomto výpočtu jsem zvolila 10 % podnikovou diskontní sazbu a vypočetla ČSH, 
dosadila do vzorce obě diskontní sazby a čisté současné hodnoty. 

Vnitřní výnosové procento je 7,02 %.  
 

Doba návratnosti investice – návratnost fotovoltaické elektrárny vypočteme podílem 
pořizovací ceny a součtu ceny za dodanou energii a ušetřených peněz za vlastní spotřebu. 
Návratnost v uvedeném příkladu FVE bude, zhruba za 9,8 let po tuto dobu bude elektrárnu 
splácet a dalších 10,2 let bude už jen vydělávat, jelikož cena za výkup vyrobené energie je 
garantovaná státem na 20 let. 
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4 Programy na podporu úspor energie v rámci evropských a státních fondů 

4.1 Politika a legislativa 

Dnem vstupu ČR 1. 5. 2004 do EU se naše republika zavázala k plnění prioritních cílů, 
které vyplývají z níže uvedených dokumentů a legislativy.  

4.1.1 Politické dokumenty EU 

Hodnocení stavu, politické cíle, záměry a plány aktivit EU jsou pro jednotlivé oblasti 
formulovány v tzv. Zelených a Bílých knihách nebo komunikačních dokumentech. 
Politické dokumenty obsahují rovněž rámec aktivity, rozsah a cílové oblasti jednotlivých 
implementačních a podpůrných programů EU. 
Nejdůležitějšími politickými dokumenty EU pro hospodaření s energií a využívání OZE 
jsou: 

• Zelená kniha o Evropské strategii pro bezpečnost dodávky energie – dokument 
přijala Evropská komise v roce 2000 a jeho smyslem je iniciace široké a otevřené 
diskuse o budoucí energetické politice Evropského společenství. Jednou ze 
zásadních priorit pro budoucnost jsou i OZE. 

• Bílá kniha „Energie pro budoucnost – obnovitelné zdroje energie“ – je klíčovým 
politickým dokumentem, ve kterém je definován cíl zvýšit podíl energie 
z obnovitelných zdrojů. Podle tohoto dokumentu by měl v roce 2010 průměrný 
podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v Evropské Unii činit 
12%. Dokument obsahuje i Akční plán pro dosažení tohoto ambiciózního cíle. 

• Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti v Evropském společenství – je 
klíčovým dokumentem v oblasti efektivního využívání energie, tento programový 
dokument je určen pro rozdělování finančních prostředků EU do programů 
podpory energetické účinnosti. 

• Integrování aspektů životního prostředí a udržitelného vývoje do energetické 
politiky a do dopravní politiky. 

• Rámcová úmluva OSN o změně klimatu – dokument obsahuje snížení celkové 
emise skleníkových plynů o 8% do období 2008-2012 v porovnání s úrovní roku 
1990. Redukce se týká emisí oxidu uhličitého. [13] 

4.1.2 Legislativa EU 

Směrnice evropského parlamentu a Rady jsou právní dokumenty s účinností zákona, 
platné závazně ve všech členských zemích EU. Požadavky Směrnic musí být začleněny do 
zákonů jednotlivých členských zemí, a jsou tedy od okamžiku vstupu do EU platné i pro 
ČR, pokud není pro vybraná ustanovení sjednáno přechodné období. Proto je důležité 
vědět o již platných nebo připravovaných Směrnicích: 

• 2001/77/EC o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu 
s elektřinou – tato směrnice byla přijata roku 2001 a stanovuje cíl, aby 22% 
elektrické energie spotřebované v EU v roce 2010 pocházelo z OZE, a definuje 
požadavky na jejich podporu. Na tuto směrnici se vztahují národní indikativní cíle 
pro podíl elektřiny z OZE a podpůrná legislativa zavádějící systém podpory pro 
výrobu elektřiny z OZE. 
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• 2003/30/EC o biopalivech a alternativních palivech pro dopravu – cílem je zvýšit 
v odvětví spotřebu biopaliv na 5,75% v roce 2010. 

• 2004/8/EC o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla – jedním z cílů je 
zvýšit příspěvek z kombinované výroby elektrické a tepelné energie do 
elektrorozvodných sítí v EU na 18% v roku 2010. 

• 20020/91/EC o energetické náročnosti budov. [28] 

4.1.3 Legislativa ČR 

Právní úprava o oblasti energetiky je tvořena třemi hlavními zákonnými předpisy: 
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) – 
upravuje podmínky pro výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou, výrobu, 
přepravu, distribuci, uskladnění a obchod s plynem, dále pak podmínky pro 
výrobu a rozvod tepelné energie. Podnikat v tomto energetickém odvětví mohou 
za podmínek stanovených zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě 
státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. 
Licence se uděluje na základě písemné žádosti. Pro obchod s elektřinou nebo 
plynem se uděluje licence na dobu 5 let, pro výrobu, přepravu, distribuci a 
uskladnění se licence uděluje nejvýše na 25 let.[8]  

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  - stanovuje opatření pro zvyšování 
hospodárnosti využití energie a práva a povinnosti při nakládání s energií a 
energetickými zdroji. Základním strategickým dokumentem je Státní energetická 
koncepce, která zpracovává a předkládá vládě ke schválení ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Dalšími důležitými dokumenty jsou Územní energetická koncepce a 
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. 
Tyto dokumenty obsahují řešení stanovených cílů. Zákon dále stanovuje 
minimální energetickou účinnost pro výrobu energie, ukazatele pro energetickou 
náročnost budov, vytápění a přípravu teplé vody a zavádí povinnost provedení 
energetického auditu pro větší spotřebitele energie a také zpracování průkazu 
energetické náročnosti budov pro všechny novostavby a opravy větších budov. 
Elektrospotřebiče jsou podle tohoto zákona povinně označovány energetickými 
štítky. [9] 

• Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů – upravuje 
pravidla podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tedy energie 
větru, slunečního záření, vody, půdy, vzduchu, biomasy, bioplynu, geotermální 
energie, energie skládkového a kalového plynu. Účelem tohoto zákona je podpora 
výroby elektřiny z OZE a zvyšování podílu OZE na spotřebě primárních 
energetických zdrojů tak, aby bylo dosaženo indikativního cíle podílu elektřiny 
z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8% do roku 2010 a 
vytvoření podmínek pro další zvyšování tohoto cíle po roce 2010. Podpora výroby 
elektřiny z OZE je stanovena jednak formou přednostního připojení těchto zdrojů 
k přenosové soustavě, a jednak prostřednictvím minimálních výkupních cen a 
zelených bonusů. Cenová podpora je stanovena odlišně podle druhu a velikosti 
zdroje, v případě biomasy také podle kvality paliva.[10] 

 
Ačkoliv se v době stanovení indikativního cíle, dosáhnout do roku 2010 8% výroby 

elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě, zdál být nereálný, díky výraznému nárůstu 
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počtu instalací a celkového instalačního výkonu FVE, zprovoznění zdrojů na spalování 
biomasy a bioplynových stanic, k jeho naplnění nebudeme mít daleko.[16]                          
( viz. obrázek č. 7) 

 

 
Obrázek č.10: Podíl výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě                                    Zdroj: [14] 
 

Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonům jsou: 
• Vyhláška č. 140/2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen – tvorba cen energie pro držitele licence,                                                                                                 
• Vyhláška č. 475/2005 Sb., k provádění zákona o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů – stanovuje termíny podat hlášení o dodaném množství energie vyrobené 
z OZE, 

• Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při 
společném spalovaní biomasy a neobnovitelného zdroje, 

• Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za 
činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 
energetického zákona, 

• Nařízení vlády 195/2001 Sb., kterým, se stanový podrobnosti obsahu územní 
energetické koncepce. 

 
Dalšími důležitými dokumenty jsou: 
• Cenová rozhodnutí ERÚ č. 4/2009 a 5/2009 – tyto dokumenty obsahují aktuální 

výkupní ceny a zelené bonusy, které jsou vypláceny výrobcům elektřiny z OZE za 
vyrobenou elektřinu.[28]. Aktuální tabulka výkupních cen a zelených bonusů 
vybraných OZE jsou v příloze č. 4.   

     Z následujících grafů je patrné, jak se výkupní cena elektřiny ročně pohybuje. 
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Obrázek č.11: Výkupní cena elektřiny pro větrné a solární elektrárny                                                 Zdroj: erú 
 

V současné době je situace dramatická především v případě žádostí o připojení 
nových fotovoltaických zdrojů k elektrizační soustavě jelikož nárůst instalovaného výkonu 
velmi rychle stoupá z původních 3,4 MW na 54,29 MW v letech 2007/2008. Do konce 
roku 2009 bylo připojeno a uvedeno do provozu dalších 250 MW. (viz. obrázek č. 6) 
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Obrázek č.12: Vývoj počtu provozoven a celkového instalačního výkonu  FVE                            Zdroj: erú 
 

Zvýšený zájem investorů o fotovoltaiku je dán zejména snížením cen fotovoltaických 
panelů o více než 40%, díky tomu se výkupní ceny elektřiny meziročně mohou pro nové 
zdroje snížit pouze o 5%, tím dochází k výraznému zvýhodnění nově budovaných FVE 
oproti ostatním druhům OZE. [16] 

4.2 Podpora formou výkupních cen a zelených bonusů 

Výrobce elektřiny má právo si vybrat, zda svou vyrobenou elektřinu nabídne 
provozovateli regionální či přenosové soustavy k výkupu nebo zda za ni bude požadovat 
zelený bonus. 

Výši výkupních cen a zelených bonusů stanovuje každoročně Energetický regulační 
úřad, výše cen a bonusů vychází z odlišných nákladů na pořízení, provoz a připojení 
jednotlivých druhů a to vždy na kalendářní rok dopředu. Při stanovení cen a bonusů 
Energetický regulační úřad musí vycházet ze zákona č. 180/2005 Sb. 

Pro výkupní cenu či zelený bonus se musí výrobce rozhodnout nejpozději jeden 
měsíc před plánovaným zahájením výroby a je povinen toto rozhodnutí nahlásit 
provozovateli přenosové či distribuční soustavy. Přecházet mezi jednotlivými formami 
režimu podpory lze pouze jednou ročně a tuto skutečnost musí výrobce nahlásit do 30. 
listopadu příslušného kalendářního roku. Zvolený způsob podpory je tedy platný od 1. 
ledna následujícího kalendářního roku. 

V rámci jedné výrobny nelze kombinovat výkupní ceny a zelené bonusů. Oba 
způsoby podpory je možné uplatňovat pouze v případě, že výrobce provozuje více výroben 
s odlišným místem připojení do elektrizační soustavy a pro každou tuto výrobnu si může 
zvolit odlišný režim podpory. 

Výkupní ceny a zelené bonusy dle vyhlášky č. 140/2009 Sb., se meziročně zvyšují 
s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2% a maximálně o 4%. 
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Výkupní ceny 
Provozovatel regionální či přenosové distribuční soustavy má povinnost od výrobce 

elektřiny z OZE vykoupit veškerou vyrobenou elektřinu za cenu stanovenou cenovým 
rozhodnutím. 

Vychází ze zákona č. 180/2005 Sb., který stanovuje, že hodnota výkupních cen 
nesmí klesnout, o více než 5 % při čemž musí zůstat zachována podpora OZE, což je 
návratnost investic do 15 let. 

Doba garance výkupních cen pro jednotlivé druhy OZE nově uvedených do provozu 
po 1. lednu 2010 jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Tabulka č.9: Garance výkupních cen v letech pro vybrané OZE  

Typ OZE Garance výkupních cen 
  (roky) 

Malá vodní elektrárna 30 

Biomasa 20 

Bioplyn 20 

Skládkový, kalový, důlní   

Plyn 15 

Větrná elektrárna 20 

Fotovoltaická elektrárna 20 

Geotermální elektrárna 20 
Zdroj:erú  

    

Zelené bonusy 
Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokud se 

výrobce elektřiny z OZE rozhodne pro režim podpory výroby z OZE formou zelených 
bonusů, musí si výrobce najít svého odběratele elektrické energie, buď konečného 
zákazníka, nebo obchodníka s elektřinou, kterému prodá vlastní elektřinu za tržní cenu. Po 
splnění této podmínky má výrobce právo inkasovat od provozovatele přenosné nebo 
regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu zelené bonusy. 

Příjem ze zelených bonusů se skládá ze dvou částí: tržní cena elektřiny a pevného 
bonusu dle aktuálního cenového rozhodnutí. 

Výhoda zelených bonusů spočívá v tom, že výrobce může přímo ovlivnit výši svých 
výnosů za vyrobenou elektřinu než v případě výkupních cen. 

Nevýhodou se stává výší míra rizika, neboť výrobce nemá zaručen 100% odbyt 
vyrobené elektřiny. Výrobce si na trhu musí aktivně hledat své odběratele, aby jim mohl 
nabídnout a prodat svou elektřinu. [28] 
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4.3 Podpora formou daňových úlev 

Příjmy z provozu větrné elektrárny či solárního zařízení jsou dle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu (paragraf 4 odstavec 1 písmeno e), osvobozeny od daně z příjmu a 
to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu a dále v následujících pěti 
letech. Pokud poplatníkovi plynou příjmy ze zařízení, které je ve zkušebním provozu, 
považuje se tento provoz za první uvedení do provozu. Doba osvobození od daně trvá i 
v případě odstávky z důvodu oprav, udržování ani v důsledku technického zhodnocení. 
[11]  

Provozovatel výše uvedených zařízení se může této podpory dobrovolně zříci a to 
v případě, že pro něj toto osvobození není výhodné, což bývá ojedinělý případ. Výhodnost 
tohoto osvobození je pouze tehdy, pokud v daném období je dosahováno zisku. Při využití 
osvobození od daně není možné v tomto období vykazovat jakékoliv výdaje, včetně odpisů 
zařízení. 

Osvobození dle výše uvedeného zákona je automatické a proto se o něj nemusí žádat. 
V případě, že se poplatník vzdá dané podpory, musí podat oznámení o nepoužití 
osvobození formou písemného prohlášení správci daně, a to nejpozději do doby řádného 
podání daňového přiznání za zdaňovací období v něm bylo zařízení uvedeno do provozu. 

4.4 Financování projektů OZE 

Projekty, které využívají OZE lze financovat ze zdrojů: 
- vlastním kapitálem, 
- využitím programů na podporu úspor energie a dotací, 
- komerčním financováním. 

4.4.1 Komerční financování 

Komerční financování zabezpečuje většina bank, pro malé a střední podnikatele se 
doba splatnost pohybuje mezi 8 až 10 lety, někdy i 12let. V závislosti na bonitě klienta, 
kvalitě projektu, zajištění úvěru se úrokové sazby pohybují mezi 5 a 7 % p.a.  

Přijatelnost projektů OZE komerčními bankami se zásadně zlepšila díky platnosti 
legislativy o podpoře výkupních cen vycházející ze zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 
Předpoklady komerčního financování 

1) Podnikatelský plán – dokument obsahuje kromě jiné dokumentace i celkovou 
stabilitu ekonomických parametrů investice. Významný je časový plán 
kapitálových výdajů, kolik kapitálu bude čerpáno, po jakou dobu a s jakou částkou 
zadržených výnosů se počítá. Výsledkem je zhodnocení kvality projektu ve smyslu 
návratnosti investice, jak pro investora, tak i pro banku. 

2) Nákladová efektivnost projektu – závisí na: 

- investičních nákladech, 
- úrokové sazbě, která odráží kvalitu projektu a bonitu klienta, 
- výnosech investice – cena prodané energie, která se odvíjí od výkupních cen dle 

rozhodnutí ERÚ. 
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3) Eliminace rizik – rizika vyplývající z dané investice jsou zvažována ve studii 
proveditelnosti. 

Obchodní rizika souvisí s: 

- výnosem odbytového trhu s elektřinou po dobu splatnosti investice, 
- zásahy státu (např. změna výkupní ceny elektřiny z OZE, zásahy legislativní, 

daňové aj.), 
- spolehlivostí výroby prodávané energie. 

Vnitřní rizika souvisí s: 
- správně zvolenou technologií, 
- dodržení investičních nákladů, 
- úspěšnou obchodní politikou. 
 
Podmínky poskytnutí úvěru 
Doložení potřebných příloh týkající se: 
- vlastní investice – podnikatelský plán, 
- finanční situace klienta – doložení existence firmy, ekonomické finanční 

výsledky, plány, doklady o stavu na daňových účtech. 
 

Pro projekty využívající OZE musí být doloženy i dlouhodobé smlouvy o zajištění 
odbytu elektřiny. [14] 
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5 Příklady využití programů pro podporu OZE 

5.1 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 
energie pro rok 2010 

Program EFEKT – tento program je součástí Státního programu na podporu úspor 
energie a využití OZE a je určen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů 
energie v ČR. Je podporován ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozpočet programu 
pro rok 2010 je 40 mil. Kč. 

Především se tato dotace vztahuje na informační a osvětovou činnost, pořádání 
vzdělávacích seminářů a konferencí, vydávání publikací, ale také na menší investiční akce 
a pilotní projekty v oblasti výroby a úspor energie. 

Program EFEKT umožňuje čerpat dotaci před započetím akce. 
O podporu mohou žádat: podnikatelským subjektům, neziskovým organizacím,   
                   městům, obcím, krajům, vysokým školám, výzkumným   
       organizacím a další. 

U jednotlivých podporovaných aktivit je specifikován přípustný typ žadatele. 
Základní podmínkou pro žadatele je, že svou činnost musí vykonávat na území ČR. [17] 

5.2 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 (OPPI) 

OPPI spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a je financováno jak ze státního 
rozpočtu, tak i ze strukturálních fondů EU, pro Českou republiku bylo vyčleněno více než 
3 mld. Eur. 

OPPI je zaměřen na více specifických cílů, které jsou rozděleny do určitých 
prioritních os, a těchto cílů je dosahováno pomocí speciálně vytvořených programů 
podpory. Z těchto programů jsem si vybrala následující. 

 
Program EKO-ENERGIE – tento program je určen především pro podnikatele, kteří 

podnikají v oblasti energetického hospodářství. 
Podporovanými aktivitami jsou:  

- využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (výstavba a 
rekonstrukce zařízení na výrobu elektrické energie z OZE), 

- zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (modernizace zařízení 
a systémů, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla). 

Podporovanými aktivitami nejsou: 

- výroba energetických výrobků a zařízení pro využití OZE, 
- výzkumné, vývojové a pilotní projekty, 
- pěstování energetických rostlin, využití alternativních paliv v dopravě. 

 
Forma podpory je podřízený úvěr s finančním příspěvkem nebo dotace. 
Žádost o dotaci probíhá elektronicky prostřednictvím agentury Czechinvest, žádost, 

povinné i nepovinné přílohy musí být autorizovány elektronickým podpisem. 
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Vlastní žádost probíhá ve dvou krocích: 
1. Registrační žádost – obsahuje základní informace a stručný popis projektu, 

                                   - hodnotí se schopnost projekt realizovat. 

Pokud Czechinvest potvrdí přijatelnost této žádosti, může žadatel objednávat, účtovat 
a hradit výdaje, které chce proplatit v rámci dotace. (např. zpracování projektové 
dokumentace a energetického auditu)  

2. Plná žádost – obsahuje podrobnější informace o projektu a řadu příloh (studie    

                           proveditelnosti projektu, stavební projektová dokumentace a    

                           energetický audit).       

Žádost vyhodnocuje agentura Czechinvest ve spolupráci s nezávislými hodnotiteli, 
úspěšný projekt získá závazný příslib financování. Až po realizaci projektu a prokázání 
všech podmínek lze dotaci získat. [17] 

 
Postup získání dotace je uveden v následujícím obrázku č. 8. 
 

   
Obrázek č.13: Postup získání dotace                                                                             Zdroj:tzb-info 
 

5.3 Operační program Životního prostředí 2007-2013 

Tento operační program spravuje Ministerstvo životního prostředí a zprostředkujícím 
orgánem je Státní fond životního prostředí. Z fondu soudružnosti a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj bylo uvolněno více než 5 mld. Eur. 

Operační program je zaměřen na finanční podporu projektům na ochranu a 
zlepšování kvality životního prostředí. 
 O podporu mohou žádat: obce, kraje, státní organizace, příspěvkové organizace, 

                                 podnikatelské subjekty a další. 
Operační program Životního prostředí obsahuje 8 prioritních os (prioritní osy jsou 

uvedeny v následujícím obrázku č. 9), které vymezují, jaké typy projektů mohou být 
v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
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 1  Zlepšování vodohospodá řské infrastruktury a snižování 
rizika povodní 
 2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
 3  Udržitelné využívání zdroj ů energie 
 4  Zkvalitn ění nakládání s odpady a odstra ňování starých 
ekologických zát ěží 
 5  Omezování pr ůmyslového zne čišt ění a snižování 
environmentálních rizik 

 6  Zlepšování stavu p řírody a krajiny 
 7  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzd ělávání, 
poradenství a osv ětu 
  8  Technická asistence 

 
 

 
Obrázek č.14: Prioritní osy Operačního programu                                                                             Zdroj: [18] 
 

Energetické projekty jsou financovány v rámci prioritní osy 2 a 3. 

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

-  z fondu EU bylo vyčleněno 0,63 mld. €, tj. 12,9 % OPŽP, 
- podpora projektů je zaměřena na využití nových, šetrných způsobů výroby 

energie včetně OZE a energetických úspor, které přispějí k zlepšení nebo udržení 
kvality ovzduší a omezí emise základních znečišťujících látek do ovzduší. 

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

- z fondu EU bylo vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŽP, 
- podpora projektů je zaměřena zvýšení využití OZE a prosazování úspor energie 
- instalace větrných elektráren, solárních systémů, kotlů na biomasu, zateplovaní 

systémy budov aj. [18] 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabývala energií získanou z obnovitelných zdrojů, 
stručnou charakteristikou jsem popsala některé z nich. Větší část jsem věnovala 
charakteristice, vhodným lokalitám pro využití energii větru a Slunce a jejich možný 
využitelný potenciálu v podmínkách České republiky. 

 Pozornost jsem věnovala ekonomickému hodnocení, které je nezbytné pro 
rozhodování o investicích do projektů využívajících obnovitelné zdroje energie, každý 
takový projekt vyžaduje určitý proces vývoje, obzvlášť jsou-li potřebné externí zdroje 
financování pro realizaci projektu. Výsledek takového procesu umožňuje pochopit, zda je 
projekt přijatelný a ziskový.  

U dvou vybraných projektů elektráren, fotovoltaické elektrárny rodinného domu v 
Mostě a větrného parku Jindřichovice-Stará, nacházející se v oblasti Krušných hor, kde 
jsem z dostupných informací vyhodnotila investiční záměr. Aplikací ekonomických metod 
jsem určila současnou čistou hodnotu a vnitřní výnosové procento, což mi umožnilo dojít 
k závěru, že oba projekty jsou přijatelné a efektivní. 

Větší část je věnována legislativě, která z velké části ovlivňuje využívání 
obnovitelných zdrojů energie, velmi sledovanou oblastí je plnění indikativních cílů, ke 
kterým jsme se zavázali po vstupu do Evropské unie, základním dokumentem je Kjótský 
protokol, ze kterého vycházejí i legislativní předpisy pro Českou republiku. 

Díky nastavené legislativě zvláště zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, je právním základem pro garantování výkupních cen a zelených 
bonusů elektřiny vyrobené z OZE po garantovanou dobu provozu, je snazší získat finanční 
prostředky pro realizaci investičního projektu. Další výhody v oblasti financování je získat 
investiční podporu od státu formou dotací a programů na podporu úspor energie, které jsou 
financovány převážně z fondů EU a z části ze státního rozpočtu. 

Touto prací jsem chtěla přiblížit téma, které se stalo v současné době dost aktuální, 
jelikož výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se díky nastaveným pravidlům a zaručené 
ekonomické podpoře v ČR neustále zvyšuje, tato podpora alternativní energie přijde v roce 
2010 na téměř osm miliard korun. Na 4,8 miliardy přijde samotný výkup ekologické 
energie a právě tyto výdaje vedou ke zdražení elektřiny, kterou zaplatí občané i firmy 
v cenách elektřiny. 
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