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Anotace  

Diplomová práce zpracovává návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu Chomutov z hlediska jejího umístění, rozsahu, výkonu a návratnosti 

investovaných prostředků. Práce seznamuje se základními pojmy a principy fotovoltaiky, 

obecným postupem při zřizování fotovoltaické elektrárny, konkrétním vybraným návrhem 

firmy zabývající se realizací FVE a vyhodnocením celé investice. Z výše uvedeného 

vyplývá, ţe cílem práce je vyhodnotit moţnost realizovat FVE pro státní instituce, jako 

součást svého hospodaření.  

 

Klíčová slova: SPŠ Chomutov, fotovoltaika, fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický panel, 

návrh, ukazatele 

Summary 

The subject of my thesis is to work up a solution to solar energy power station for 

secondary technical school in Chomutov from the point of view of its location, renge, 

capacity and return rate of investments. |The thesis informs of basic ideas, terms and 

principles of photovoltaic, general procedure while setting up a solar energy power station, 

there is the concrete offer of the firm dealing with realisation and evaluation of the whole 

investment. It follows from this that the aim of the thesis is to analyse possibility for 

realization solar energy power station in state institutions as a part of their economy. 

 

Key words: secondary technical school in Chomutov, photovoltaic, solar energy power 

station, solar panel (collector), offer, indicators 
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Seznam použitých zkratek 

AM solární spektrální záření (Air Mass)  

CF tok hotovosti (cash flow) 

CO2 oxid uhličitý 

ČEZ výrobce a dodavatel elektrické energie 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSH čistá současná hodnota 

ČSÚ Český statistický úřad 

DHM dlouhodobý hmotný majetek 

DS distribuční soustava 

E.ON výrobce a dodavatel elektrické energie 

EP Evropský parlament 

ERÚ Energetický regulační úřad 

ES Evropské společenství 

EVA etylvinylacetát 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

FP fotovoltaický panel 

FS fotovoltaický systém 

FVE fotovoltaická elektrárna  

GIS geografický informační systém 

J.E. Purkyně Jan Evangelista Purkyně 

kWp kilo watt peak (fyzikální veličina) 

MF Ministerstvo financí  

OPZ obnovitelné přírodní zdroje 

PRE dodavatel elektrické energie pro Prahu 

SKP Standardní klasifikace produkce  

TZ technické zhodnocení  

W watt (fyzikální veličina) 

Wp watt peak (fyzikální veličina) 

ZC zůstatková cena 

ZDP zákon o daních z příjmů 
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1. Úvod 

Od roku 2009 nastal boom v investicích do fotovoltaických elektráren. K tomuto 

prudkému rozvoji došlo hlavně díky povinnosti výkupu energie vyrobené z obnovitelných 

zdrojů a garantovaným vysokým výkupním cenám od státu. Ten se zavázal ES dosáhnout 

do konce roku 2020 podílu 20 % obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě 

energie. V současné době je Česká republika, podle přílohy č. 1 směrnice EP a Rady 

2009/28/ES, v roce 2020 vázána podílem 13 %. Těchto výhodných podmínek a jedinečné 

příleţitosti se chopily hlavně soukromé firmy. Není výjimkou, ţe byly zaloţeny dceřiné 

společnosti a společnosti s ručením omezeným pouze pro účely postavení FVE s vyšším 

výkonem. 

Práce je zaměřena na moţnost postavení FVE příspěvkovou organizací, v našem 

případě Střední průmyslovou školou v Chomutově, jejímţ zřizovatelem je Ústecký kraj. 

V první části uvádím základní pojmy a principy fotovoltaiky, včetně konkretizace 

podmínek pro Českou republiku a obecných kroků, kterými musí investor projít při 

zřizování FVE. Dále navrhuji konkrétní technické provedení počínaje umístěním, simulací 

výkonu pro danou oblast, přes postup, kterým by měla organizace projít podle specifických 

legislativních norem, aţ po zhodnocení předloţených řešení včetně návrhu jejich 

financování. V poslední části analyzuji ekonomické vyhodnocení investice. Nejprve 

vysvětluji jednotlivé sloţky nákladů a výnosů podle pravidel, kterými se musí řídit 

příspěvkové organizace zřízené kraji. Následně stanovuji toky hotovosti v jednotlivých 

letech ţivotnosti projektu, včetně jejich diskontování a kumulování. Nakonec určuji 

vybrané ukazatele a provádím vyhodnocení variant moţných investic.  

Koncem roku 2010 byla přijata opatření k zabránění skokovému nárůstu ceny 

elektrické energie a tím k menší výhodnosti těchto investic. Mezi tyto opatření, týkající se 

jak minulých, tak budoucích investorů, patří například sníţení výkupní ceny, zrušení 

daňového zvýhodnění, změna daňových odpisů nebo zavedení odvodu z elektřiny ze 

slunečního záření. 

Cílem práce je navrhnout konkrétní řešení FVE pro Střední průmyslovou školu 

Chomutov podle jejích reálných moţností financování. Zjistit výnosnost a určit, zda by 

bylo moţné a výhodné FVE zrealizovat i přes narychlo přijatá znevýhodňující opatření.  
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2. Obecné zásady při zřizování fotovoltaické elektrárny 

Před obecnými kroky, kterými musí zájemce o FVE projít, je třeba objasnit 

základní pojmy a principy fotovoltaiky a seznámit s obecnými podmínkami pro výrobu 

elektrické energie ze slunce, které jsou v České republice. 

2.1. Základní pojmy a principy fotovoltaiky 

Fotovoltaika patří do tzv. obnovitelných přírodních zdrojů (OPZ), jejichţ definice 

podle § 7, odst. 2, zákona č.17/1992 Sb. o ţivotním prostředí je: „OPZ mají schopnost se 

při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají“ [6]. Do obnovitelných 

zdrojů energie mimo jiné patří: sluneční záření, větrná energie, vodní a geotermální 

energie, biomasa a další. 

Vyuţívání OPZ ve světě stále stoupá a činí cca 20 % světové výroby elektřiny. 

Největší podíl na výrobě elektrické energie mají vodní elektrárny (asi 96 % podílu OPZ), 

další jsou geotermální zdroje a následuje větrná energie [15]. 

Fotovoltaika znamená přeměnu slunečního (elektromagnetického) záření na 

energii elektrickou. Objevení fotoelektrického jevu se datuje do roku 1839, kdy byl 

objeven francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem. V roce 1905 jej 

Albert Einstein vysvětlil, za coţ dostal v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. Koncem 

60tých let došlo k prvnímu praktickému vyuţití fotovoltaiky pro napájení satelitů. Od té 

doby technologie značně pokročila a díky energetické krizi v 70tých letech se alternativní 

zdroje staly politicky zajímavými. Došlo k podpoře fotovoltaiky a jejímu rozšíření  

a vyuţívání po celém světě, hlavně v USA, Německu a Japonsku, kde je 89 % instalací 

FVE [15].  

K přeměně světla na elektrickou energii dochází v polovodičové součástce zvané 

fotovoltaický článek, který vyuţívá fotovoltaický jev (viz obr. 1). Při fotovoltaickém jevu 

jsou z látky v důsledku povrchového pohlcování elektromagnetického záření uvolňovány 

elektrony. Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod odvedou, čímţ vzniká 
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stejnosměrný proud. Ten je moţno díky měničům proudu přeměnit na proud střídavý  

a transformovat ho na potřebné napětí o frekvenci shodné s distribuční soustavou.  

 

Obrázek 1: Fotovoltaický jev  

(zdroj: http://www.solarhaus.cz) 

Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová dioda s přechodem PN 

orientovaným kolmo k čelní ploše. Je nejčastěji vyroben na bázi křemíku, ať jiţ 

monokrystalického, polykrystalického či amorfní, na bázi tenkých vrstev (viz obr. 2). 

Hlavní výhody křemíku jsou jeho zastoupení – je druhý nejrozšířenější prvek v zemské 

kůře, proto je relativně levný, snadno dostupný a nejedovatý. 

Monokrystalický článek je vyroben z ingotů křemenného krystalu. Výroba 

zjednodušeně probíhá tak, ţe se do taveniny o teplotě cca 1 415°C ponoří malý 

monokrystal jako zárodek a ten se velmi pomalu vytahuje a přitom je otáčen kolem 

podélné osy. Celý proces probíhá v inertní atmosféře za sníţeného tlaku. Takto vzniklý 

kulatý ingot se ořízne na poţadovanou velikost (obvykle 156 x 156 mm) a nakonec se 

příčně řeţe na destičky, které tvoří základ článků. Tloušťka destiček je dnes aţ 100 m. 

Struktura článku je jednolitá a velice čistá, coţ určuje výhody monokrystalických článků. 

Těmi jsou větší účinnost článků, pomalejší stárnutí, tzn. pokles výkonu článku  

a probarvení buněk je homogenní. Účinnost těchto článků u sériové výroby se dnes 

pohybuje kolem 15 - 20 % [3], [18].  

Polykrystalický článek je vyroben z polykrystalických ingotů jednodušší metodou. 

Hrudky čistého křemíku se roztaví a nalijí se do formy, kde se nechají chladnout. 

Chladnutí musí být pomalé, má přesně definovanou rychlost, aby se vytvořila co moţná 

největší monokrystalická zrna. Úprava takto vzniklého ingotu je stejná jako  
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u monokrystalického článku. Touto technologií nelze docílit takové čistoty materiálu, jsou 

v něm viditelné přechody mezi krystaly, které tvoří potenciálové bariéry pro elektrony. Za 

výhodu polykrystalu lze povaţovat větší výtěţnost výroby z rozptýleného světla, tzn. při 

nepříznivých světelných podmínkách. V minulosti ještě k výhodám patřila o něco niţší 

cena. Účinnost polykrystalických článků je niţší neţ u monokrystalů a to v rozmezí 14 – 

17 % [3], [18]. 

Amorfní články se snaţí o úplné vyuţití energie dopadajících fotonů, vyuţívá 

přímé, difusní i reflexní záření. Základem je křemíková vrstva nanesena na sklo nebo fólii. 

Účinnost těchto článků je niţší, pohybuje se v rozmezí 8 – 9 %. Celoroční výnos je ovšem 

o 10 % vyšší, právě pro jejich zpracovávání širokého spektra záření. Pro instalaci stejného 

výkonu je potřeba 2x větší plocha neţ u monokrystalických nebo polykrystalických článků. 

Jejich hlavní nevýhodou je kromě prostorové náročnosti i jejich pokles výkonu v relativně 

krátkém časovém úseku oproti monokrystalickým a polykrystalickým článkům. Tento typ 

se hodí tam, kde nelze dodrţet správnou orientaci nebo na zastíněné plochy. Výhodou je 

jejich nejniţší cena na trhu [23].  

 

Obrázek 2: Monokrystalický, polykrystalický a amorfní článek (zleva)  

(zdroj: http://www.joyce-energie.cz) 

Největší část fotovoltaického trhu zabírají monokrystalické a polykrystalické 

články, je to cca 80 %. V praxi se převáţně pouţívají monokrystalické panely.  

Samozřejmě existují i nekřemíkové technologie, které nepouţívají klasický P-N 

polovodičový přechod. Pouţívají se různé organické sloučeniny, polymery nebo 

nanostruktury. Tyto materiály a technologie jsou většinou ve stavu výzkumu. Jejich 

účinnost je zatím malá, ale jejich výrobní cena by zřejmě byla podstatně niţší neţ cena 

současných technologií [23].  

Skládáním jednotlivých fotovoltaických článků v sérioparalelní kombinaci vzniká 

fotovoltaický panel (modul). Od velikosti panelů, respektive velikosti celkové plochy 

článků se odvíjí maximální výkon. Fotovoltaický panel (viz obr. 3) umoţňuje ochranu 
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článků před nepříznivými vlivy počasí (vítr, déšť, sníh, kroupy, led), mechanickým 

poškozováním a usnadňují transport a manipulaci při jejich instalaci.  

 

Obrázek 3: Skladba fotovoltaického panelu  

(zdroj: http://fotovoltaika.falconis.cz) 

Na přední straně panelu je kalené sklo, pod ním průhledná EVA fólie, na které jsou 

uloţeny propojené články, na které se opět poloţí EVA fólie. Zadní strana panelu je 

tvořena laminátem, který vytváří elektrickou izolaci a ochranu zadní části panelu. Poté se 

vyčerpá vzduch mezi těmito vrstvami a panel se zahřeje, aby EVA fólie zalila články. 

V poslední fázi výroby se panel zarámuje a zatmelí do nejčastěji hliníkových profilů  

a opatří se krabicí s výstupními kontakty. Ţivotnost panelů na bázi krystalických 

polovodičů se udává 20 – 30 let. 

V současné době je snaha o nové technologie a trendy. Existují výhodnější 

oboustranné fotovoltaické panely nebo panely na bázi propojených monokrystalických 

křemíkových kuliček, které mohou být jak tuhá, tak flexibilní [3]. 

Fotovoltaické panely mají různé výkony od cca 10 aţ po 300 Wp. Výkon panelu  

i celé FVE se udává v jednotce Wp - watt peak – špičková hodnota (respektive kWp  

= 1 000 Wp), coţ lze přeloţit jako maximální výkon, kterého je schopen systém dosáhnout, 

při definovaných podmínkách. Tyto standardní testovací podmínky jsou: sluneční záření 

1 000 W/m
2
, spektrum záření AM 1,5 (spektrum slunečního svitu dopadající na povrch po 

průchodu atmosférou), teplota článku 25 °C. Za reálných podmínek je výkon samozřejmě 

menší, protoţe sluneční záření se mění v závislosti na denní době (mění se úhel 

dopadajícího světla i jeho intenzita) a počasí. Jeden instalovaný kWp je schopen v našich 
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podmínkách za rok vyrobit přibliţně 800 – 1 100 kWh elektřiny a zabere cca 8 – 10 m
2
 

plochy [17]. 

Záruka na výkon pro fotovoltaické panely je výrobci většinou garantována pro 10 

let na 90 % minimálního výkonu panelu a pro 25 let na 80 % minimálního výkonu panelu.  

Při výběru fotovoltaických panelů je třeba zohlednit tyto aspekty: cenu, plnění 

záručních podmínek, certifikaci pro EU, záruku výrobce na pokles výkonu v čase, 

provedení a typ konstrukce, napěťové parametry, teplotní koeficient, reference výrobce  

a jeho zkušenosti nebo třeba časovou dostupnost. Je třeba individuální přístup k těmto 

podmínkám v závislosti na konkrétním projektu, místě a čase plnění.  

Fotovoltaické panely mají různé moţnosti konstrukce, které vyplývají z jejich 

umístění při instalaci. Můţeme je instalovat na sedlové střechy, kde jsou kotvícími prvky 

připevněny ke střešní konstrukci. Další moţností je umístění na ploché střechy buď také do 

konstrukce nebo jen gravitačně pomocí zatíţení např. betonovými bloky. Do volného 

prostranství se konstrukce kotví do země závrtnými šrouby nebo betonovými základy. Pro 

zvýšení efektivity je moţné pouţít pohyblivý stojan, který se automaticky otáčí ke slunci. 

Tento systém dokáţe navýšit mnoţství vyrobené energie aţ o 35 – 40 %. Jejich nevýhodou 

je ovšem zvýšení pořizovacích nákladů, vlastní spotřeba elektřiny a nutnost údrţby. Jako 

poslední příklad instalace je jejich umístění na fasádách nebo přímá integrace do 

stavebních konstrukcí budov [3]. 

Fotovoltaické články, resp. panely lze vyuţít různými způsoby. V menším měřítku 

pro kalkulačky, sluchátka, mobily, automobily a jiná zařízení, které vyrobenou elektrickou 

energii ze slunečního záření spotřebují ihned. Pokud intenzita záření klesne, spotřebič 

nepracuje. Ve větším měřítku hovoříme o fotovoltaických systémech (FS), které se 

skládají z dalších komponentů. Kromě zmíněných fotovoltaických panelů, ještě ze střídače, 

rozvaděče, nosné konstrukce a kabeláţe. U systémů, které nejsou připojeny k rozvodné síti 

bývá součástí místo rozvaděče, akumulátor a regulátor nabíjení. Elektrickou energii z FS 

lze obecně vyuţít třemi způsoby [19]. 

1. Ostrovní systém – tento systém není připojen na veřejnou distribuční síť, 

většinou není dostupná (viz obr. 4). Elektrická energie je svedena do 

akumulátorů. Moţné pouţití: dopravní signalizace, parkovací automaty, jachty, 

karavany, odlehlá místa, ropné plošiny, pobřeţní majáky, aj. 
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Obrázek 4: Schéma zapojení ostrovního systému 

(zdroj: http://www.completenergy.cz) 

2. Přímý prodej – veškerá vyrobená energie fotovoltaickým systémem je přes 

samostatnou přípojku odváděna do distribuční sítě (viz obr. 5). Za tuto energii 

je hrazena „pevná výkupní cena“ stanovená Energetickým regulačním úřadem. 

Provozovatel distribuční sítě je povinen ze zákona odkoupit všechnu takto 

vyrobenou elektřinu za stanovenou cenu. Vyuţití tohoto způsobu v dnešní době 

je především, u tak často diskutovaných solárních farem na volném 

prostranství. 

 

Obrázek 5: Schéma zapojení při přímém prodeji  

(zdroj: http://www.completenergy.cz) 

3. Připojení do sítě s využitím zeleného bonusu – nemusí být zřízena nová 

přípojka (viz obr. 6). Vyrobená energie je výrobcem alespoň z části 

spotřebována. Nespotřebovaná energie je dodána do rozvodné sítě. Za 

veškerou vyrobenou elektřinu je vyplácen „zelený bonus“, z důvodu výroby 

elektrické energie čistým způsobem. Výše zeleného bonuse je také stanovena 

Energetickým regulačním úřadem a je garantována na 20 let. Poslední způsob 

vyuţívají hlavně rodinné domy a jiné budovy. 
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Obrázek 6: Schéma zapojení při zeleném bonusu  

(zdroj: http://www.completenergy.cz) 

2.2. Fotovoltaika v ČR 

Současná situace a vývoj v ČR podle Ministerstva průmyslu a obchodu je vidět na 

obrázku 7. Vyuţití OPZ odpovídá potenciálu geografických a klimatických podmínek pro 

ČR. Největší podíl OPZ je v biomase a předpokládá se i do budoucna. Rozvoj solární  

a větrné energetiky byl slibně nastartován podpůrnými opatřeními v legislativě, jako jsou 

různé dotace, povinnost výkupu, garance vysoké výkupní ceny [20]. Negativní stránkou 

této státní podpory byla hrozba skokového nárůstu ceny elektrické energie a hrozící krize. 

Tuto situaci vláda řešila mimo jiné novelou zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ve které zavedla odvod z elektřiny ze slunečního 

záření. Sazba odvodu je stanovena u výkupní ceny 26 %, u zeleného bonusu 28 % [7].  

Obrázek 7: Vývoj a struktura obnovitelných zdrojů v ČR  

(zdroj: http://www.nazeleno.cz) 
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Jedním z hlavních důvodů pro podpůrná opatření bylo zavázání se Evropské unii 

k dosaţení podílu 20 % obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie, a to do 

konce roku 2020, podle směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. V současné době je platná 

směrnice EP a Rady 2009/28/ES o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů, kde 

v příloze č. 1: Celkové národní cíle určující podíl z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie v roce 2020, je pro Českou republiku uvedeno 13 %. Hlavním cílem 

zvyšování podílu výroby energie z OPZ je sniţování oxidu uhličitého a tím zpomalit 

globální oteplování [10]. 

Praktické vyuţití fotovoltaiky je závislé především na slunečním záření (viz obr. 8), 

které se odvíjí od zeměpisné šířky, roční doby, oblačnosti, ale i sklonu střechy a jejímu 

odklonu od jihu. V ČR jsou podmínky pro zřízení FS poměrně příznivé [11]: 

- na 1 m
2
 vodorovné plochy dopadne zhruba 950 – 1 340 kWh energie, 

- roční mnoţství slunečních hodin je v rozmezí 1 331 – 1 844 hodin (ČHMÚ). 

 

Obrázek 8: Průměrné roční sumy slunečního záření na území ČR [MJ/m
2
]  

(zdroj: http://www.photovoltaik.cz) 

 Doporučené úhly sklonu panelů směrem k jihu platné pro naše území v závislosti 

na ročním období:  

jaro  40 – 60°  podzim 40 – 60° 

léto  20 – 50°  zima  40 – 70° 

Optimální sklon pro celoroční provoz je 45°. Závislost orientace sklonu modulů je 

na následujícím obrázku 9. 
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Obrázek 9: Výnosnost v závislosti na orientaci a sklonu panelů  

(zdroj: http://www.solarenvi.cz) 

Důleţitým faktorem pro rozhodnutí o zřízení FVE je návratnost investice. Kde 

hlavními faktory jsou: pořizovací náklady na FVE, výkon elektrárny, klesající výkon 

panelů (cca o 8 % ročně), průměrná roční výroba (závislost na lokalitě), výkupní cena, 

garance nárůstu této ceny a garance doby výkupu. V současné době existují dvě varianty 

prodeje vyrobené elektřiny. 

a) Přímý výkup – vše co FVE vyrobí se prodá za předem stanovenou výkupní cenu 

pro dané období.  

b) Zelený bonus – vyrobená elektřina se ihned spotřebovává v objektu, moţný 

přebytek se odvádí do distribuční sítě. Za veškerou vyrobenou elektřinu 

(spotřebovanou i odvedenou) se vyplácí tzv. zelený bonus a ještě dochází k úspoře 

za spotřebovanou elektřinu, která by se jinak musela nakoupit. V případě potřeby 

(noc, vyšší odběr) se proud odebírá ze sítě za běţné ceny.  

Zvolenou variantu lze jednou za rok měnit, přičemţ stále platí stejné datum uvedení 

do provozu. Výkupní ceny kaţdý rok určuje Energetický regulační úřad a zákonem jsou 

garantovány po dobu 20 let od uvedení do provozu. Vývoj cen pro obě varianty je 

zachycen v následující tabulce 1 [9].   
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Tabulka 1: Vývoj výkupních cen 

U
v
ed

en
í 

d
o
 p

ro
v
o
zu

 

Druh výkupní ceny 
Instalovaný výkon FVE 

do 30 kW od 30 do 100 kW nad 100 kW 
2
0
1
1
 Povinný výkup [CZK/kWh] 7,50 5,90 5,50 

Zelený bonus [CZK/kWh] 6,50 4,90 4,50 

2
0
1
0
 Povinný výkup [CZK/kWh] 12,50 12,40 

Zelený bonus [CZK/kWh] 11,50 11,40 

2
0
0
9
 Povinný výkup [CZK/kWh] 13,42 13,32 

Zelený bonus [CZK/kWh] 12,42 12,32 

2
0
0
8
 Povinný výkup [CZK/kWh] 14,30 

Zelený bonus [CZK/kWh] 13,30 

2
0
0
6
-

2
0
0
7
 Povinný výkup [CZK/kWh] 14,66 

Zelený bonus [CZK/kWh] 13,66 

P
ře

d
 r

. 

2
0
0
6

 Povinný výkup [CZK/kWh] 6,99 

Zelený bonus [CZK/kWh] 5,99 

(zdroj: http://www.eru.cz) 

Konečné celkové zhodnocení FVE, jejich pro a proti: 

Výhody [21]: 

 Sluneční záření je zdarma a bude k dispozici do konce světa. 

 Neprodukuje hluk, škodlivé nebo jiné znečišťující emise. Můţe ušetřit aţ 10 tun 

emisí CO2 ročně, coţ znamená asi 5 tun nespáleného černého uhlí. 

 Dlouhá ţivotnost, spolehlivost a bezpečnost. 

 FP jsou recyklovatelné. 

 Snadná instalace, téměř bezúdrţbový provoz. 

 Podpora státu – garance výkupní ceny, daňové zvýhodnění, aj. 
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 Moţná relativně snadná integrace do budov – jak střechy, tak fasády – bez záboru 

zemědělské půdy. 

 Trvalý pokles energetické návratnosti FP. V současnosti vyrobí panel tolik energie, 

které bylo potřeba pro jeho výrobu za 1,5 - 3 roky. Za dobu své ţivotnosti vyrobí  

6 – 18krát více energie. 

 V neposlední řadě vytváří fotovoltaický průmysl tisíce pracovních místa jak 

v Evropě, tak i ve světě.  

 Zajištění energie ve venkovských oblastech, zejména v rozvojových zemích 

(čerpání vody, telekomunikace, chladící přístroje, osvětlení, atd.). 

Nevýhody [24]:  

 Poměrně vysoké počáteční investiční náklady. 

 Jsou nepřenosné, komplikace při změně majitele. 

 Elektřina z FVE je drahá ve srovnání s jinými zdroji. 

 Nespolehlivost, závislost na počasí, denní době. 

 Nutnost převádět vyrobený stejnosměrný proud na střídavý (ztráty 4 - 12 %). 

 FP postupem času ztrácí výkonnost. 

 Ekologická likvidace, resp. recyklace FP je nákladná.  

2.3. Obecné kroky pro zřízení FVE v ČR 

Obecné kroky, kterými by měl zájemce o zřízení FVE projít [16]: 

1. krok: Kontaktovat firmu zabývající se zřizováním a realizací FVE. Nejlépe 

kontaktovat více firem, pro představu o rozdílech v přístupu i v cenových nabídkách. 

Vhodné je sledovat reference a realizované projekty. Poptávkový formulář je součástí 

webových stránek kaţdé slušné firmy zabývající se výstavbou FVE (viz příloha 1). 

Tato firma na základě vyplněného poptávkového formuláře vypracuje předběţnou 

nabídku. Podle mé zkušenosti ke kontaktu a upřesnění některých údajů se firma 

ozývá do 1 aţ 2 týdnů. Samotné zpracování nabídky je v průběhu 2 měsíců. Firmy 

mají zájem o osobní obhlídku, aby výsledný návrh byl co nejlépe zpracovaný, jak po 
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technické stránce, tak i po následné ekonomické stránce. Mnoho firem nabízí na 

základě plné moci realizaci celé FVE včetně legislativních kroků.  

2. krok: Vyřízení stanoviska a územního souhlasu. Pokud jste nevyuţili výše 

zmíněné plné moci, musíte dále sami podat ţádost o souhlasné stanovisko ke stavbě 

FVE na obec, kde bude elektrárna instalována. Toto souhlasné stanovisko urychluje 

administrativní proces s danou distribuční společností, ale není povinností obce vám 

ho vystavit. Dále ţádáte o územní souhlas na příslušném stavebním úřadě. Tento 

souhlas nepotřebujete, pokud je systém umístěn na střeše. Na jeho vyřízení má 

stavební úřad ze zákona 30 denní lhůtu a je bezplatný. 

3. krok: Souhlas energetické společnosti s připojením do distribuční sítě. V případě 

souhlasného stanoviska ze stavebního úřadu se podává ţádost energetické společnosti 

(ČEZ, EO.N, PRE, atd.) o stanovisko k připojení FVE k distribuční soustavě. Lhůta 

na vyřízení společností je ze zákona 30 dní, ţádosti jsou zdarma. Návrh na ţádost  

o připojení výrobny elektřiny včetně dotazníku pro vlastní výrobu, jako nedílné 

součásti ţádosti, jsou uvedeny v příloze 2. Návrhy jsou od společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., která je i provozovatelem distribuční soustavy pro SPŠ Chomutov. 

4. krok: Realizace stavby FVE. Samotné realizaci předchází uzavření smlouvy o dílo 

s vybranou společností, která by měla obsahovat termíny začátku instalace  

a zprovoznění, vymezení záručních podmínek nebo odpovědnost obou smluvních 

stran. V neposlední řadě i termíny plateb za realizaci a určení způsobu platby. Délka 

realizace záleţí hlavně na velikosti instalované elektrárny. Např. elektrárna o výkonu 

13 kWp cca 5 dní. 

5. krok: Revize. Dalším krokem je zajištění elektrikářské revize zrealizované FVE. 

Náklady jsou cca do 2 500 Kč nebo je součástí ceny projektu na klíč. 

6. krok: Licence k podnikání v energetickém odvětví – pro prodej elektrické energie. 

Nyní je potřeba podat Ţádost na Energetický regulační úřad o licenci opravňující 

podnikat v energetickém odvětví. Lhůta na vydání licence je opět 30 dní. ERÚ 

vyţaduje současně tyto dokumenty, některé jsou uvedeny v příloze 3: 

- formulář Kontaktní údaje, 
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- ţádost o zprostředkování přidělení IČ nebo úředně ověřený doklad o firmě a IČ 

(vydá Ţivnostenský úřad nebo ČSÚ, nesmí být starší neţ 3 měsíce), 

- seznam jednotlivých provozoven pro skupinu 11 – výroba elektřiny, 

- přílohu k ţádosti o udělení licence na výrobu elektřiny – tabulka rozpis nákladů, 

- čestné prohlášení o bezdluţnosti na sociálním zabezpečení, zdravotním pojištění, 

daních, clech a na pokutách a poplatcích vůči ČR, 

- kopii z katastrální mapy se zakreslením umístění FVE, 

- majetkové vztahy k výrobě elektřiny (technologie, stavební část), v případě 

nájemní smlouvy souhlas vlastníka s provozováním zařízení, 

- kolaudační rozhodnutí nebo povolení k předčasnému uţívání stavby ke 

zkušebnímu provozu v případě stavebního řízení, nebo i udělení územního 

souhlasu, včetně revizní zprávy elektrického zařízení, 

- správní poplatek ve výši 1 000 Kč do výkonu 1 MW (kolek), od 1 MW výše 

10 000 Kč, 

- plná moc oprávněné osoby, pokud není ţadatelem, 

- originál nebo ověřenou kopii Výpisu z rejstříku trestů ţadatele (nesmí být starší 

neţ 6 měsíců). 

7. krok: Zapojení FVE a spuštění zkušebního provozu. 

8. krok: Uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy. Smlouva je zdarma, 

lhůta na vydání je 30 dní. Nutností také je mít vybranou variantu prodeje vyrobené 

elektřiny – výkupní cena nebo zelený bonus (viz. výše). Tento vybraný reţim je třeba 

nahlásit ERÚ nejpozději jeden kalendářní měsíc před zahájením výroby. Oba 

formuláře jsou uvedeny v příloze 4.  

9. krok: Spuštění ostrého provozu a následné posílání faktur za vyrobenou energii. Ke 

kaţdé vystavené faktuře je distribuční společností vyţadován i Měsíční výkaz  

o výrobě z obnovitelných zdrojů. A jednou za rok (v prosinci) je třeba distribuční 

společnosti předat odhad výroby na následující rok provozu. Další vzniklou 

povinností je předávat jednou za čtvrt roku Hlášení o vyrobené energii na ERÚ, do 

referátu statistiky. Dokumenty jsou uvedeny v příloze 5.  
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3. Návrh technického provedení fotovoltaické elektrárny 

pro SPŠ Chomutov 

Střední průmyslová škola Chomutov (viz obr. 10) se nachází asi 400 m od centra 

města. Jedná se o významnou školu v regionu s dobrou pověstí. Byla zaloţena v roce 1874, 

od té doby došlo k řadě změn. Nejvýznamnější změnou datovanou rokem 1902 bylo 

postavení nové jednopatrové budovy. Následně roku 1927 byla dostavěna přístavba 

druhého patra a škola nesla název Vyšší průmyslová škola elektrotechnická. Po skončení 

II. světové války a znovuobnovení činnosti, byl o školu značný zájem. Po roce 1989 došlo 

k rozsáhlé rekonstrukci a ke změně systému výuky. V současné době škola nabízí  

6 specializací, z kterých si vybírají ţáci na konci 2. ročníku [5].  

Od roku 1992 je moţné pokračovat ve studiu na tříleté Vyšší odborné škole, která 

je zakončena titulem Diplomovaný specialista v oboru. Dále škola navázala spolupráci 

s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci této spolupráce jsou nabízeny dva 

bakalářské studijní programy. Zájemci tak mohou získat střední, vyšší i vysokoškolské 

vzdělání v jediném vzdělávacím komplexu.  

 

Obrázek 10: Současná podoba Střední průmyslové školy v Chomutově 

(zdroj: http://www.spscv.cz) 



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   16 

   

3.1. Možné umístění FVE  

Pro zřízení FVE nás v první řadě bude zajímat půdorys budovy, její zeměpisné 

určení a odklon od jihu. Poloha je 50°27´28,276´´ severní šířky a 13°24´52,42´´ západní 

délky. Odklon od jihu je cca 40° a určuje umístění panelů na střeše. 

 

Obrázek 11: Půdorys SPŠ Chomutov s označením  

(zdroj: http://www.mapy.cz) 

Z obrázku půdorysu (viz obr. 11) jsou patrné 3 moţné plochy pro umístění FP: 

1. Střecha velké tělocvičny o rozměrech 15 x 24 m, výška: 9,6 m. 

2. Střecha malé tělocvičny o rozměrech 11 x 18 m, výška: 6 m. 

3. Střecha dílen, rozdělaná do tří moţných ploch s výškou 5 m: 

 3a) 38 x 8 m – nejvhodnější část střechy,  

 3b) 43 x 19 m – nutnost zvýšené konstrukce přes světlíky, a tím zvýšení 

pořizovacích nákladů. Instalovanými panely by došlo ke stínění a zmenšení výkonu panelů 

umístěných před nimi. 
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 3c) 31 x 9 m – nejméně vhodná, velké zastínění z vedlejší velké tělocvičny. 

Pro rozhodnutí kam všude umístit panely je důleţité vědět kolik by přibliţně činily 

pořizovací náklady a jaký by vznikl instalovaný výkon. Proto jsem s poptávkou po FVE 

obeslala 4 firmy:  

 Nelumbo s.r.o se sídlem v Chomutově,  

 Lumarko s.r.o., Chomutov, 

 Sollaris s.r.o., Kadaň s pobočkou v Brně, 

 Solarhaus s.r.o., Brno. 

Kompletní nabídku mi vypracovala firma Sollaris, z které budu vycházet pro 

odhady na jednotlivé pokrytí střech. Nabídku jsem ještě obdrţela od firmy Nelumbo, ale 

pouze na konkrétní typy instalovaných výkonů, které se neshodují s potřebou SPŠ 

Chomutov. Ostatní nabídku, kvůli současnému nerozhodnému stavu při instalaci  

a spouštění FVE, neposlali. 

3.2. Legislativní postup 

Po zmapování situace u jednotlivých firem by musel následovat přesný, v některých 

bodech aţ zbytečně zdlouhavý, úřední postup. Ten  plyne z vymezení práv a povinností ve 

Zřizovací listině a z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím 

zřizovanými příspěvkovými organizacemi (dále jen „Pravidla“) [12]. Pro konkretizaci jsem 

po konzultaci s ekonomem školy stanovila hranici pro moţnou reálnou pořizovací cenu 

FVE. Tato cena by mohla být maximálně cca 2 miliony korun. Od této hranice vyplývají 

z výše uvedených dokumentů důleţité body: 

- Organizace je povinna vypracovat finanční plán s vyrovnanými náklady a výnosy 

a finanční plán pro oblast příjmů a výdajů. 

- Jednalo by se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, tzn. méně 

neţ 6 milionů Kč bez DPH. 

- Veřejné zakázky převyšující hodnotu 100 000 Kč podléhají centrální evidenci, 

kterou vede investiční odbor. Gestor je povinen před zahájením zadávacího řízení 

poţádat o přidělení evidenčního čísla. 
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- Zadávací řízení se skládá z rozhodovacích činností a výkonných činností, které 

jsou konkrétně rozebrány v Pravidlech, článek 1, kapitoly 1.3 a 1.4 a článek 2. 

- Je nutný předchozí souhlas uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 

danou oblast a uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast 

investic a veřejných zakázek, včetně podepisování příslušných listin a dalších 

úkolů zadavatele, za podmínek dodrţení schváleného rozpočtu organizace  

a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

- Rozhodující orgán pro tento případ je: příslušní vedoucí odborů nebo hejtman/ka 

a ředitelé příspěvkových organizací. 

- Souhlas rozhodovacího orgánu je nutný pro kaţdou z rozhodovacích činností. 

- K výkonným činnostem je pověřen „gestor“ – pověřená osoba nebo útvar 

příspěvkové organizace, který zodpovídá za splnění veškerých poţadavků na 

veřejnou zakázku a za finanční krytí veřejné zakázky. Finanční krytí musí být 

vţdy součástí návrhu na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky. 

- Písemnou výzvu k podání nabídky je nutno zaslat nejméně 3 dodavatelům 

z příslušného oboru. 

- Objektivní kritéria pro výběr zájemců navrhne gestor. Přednostním kritériem je 

ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena na základě dílčích kritérií jako 

nabídková cena, technická úroveň, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční 

a pozáruční servis,.. . 

- Musí se stanovit hodnotící komise s nejméně 5 členy stávající se z: členů Rady 

Ústeckého kraje, případně Zastupitelstva Ústeckého kraje; zástupců Krajského 

úřadu Ústeckého kraje; zaměstnanců příspěvkové organizace nebo nezávislých 

přizvaných odborníků.  

- Ukončení zadávacího řízení se skládá z návrhu na rozhodnutí o vyloučení 

uchazečů (nemusí být vţdy) a z návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky. Přílohou návrhu jsou všechny protokoly, zprávy a zápisy z jednání 

komisí. Po podpisu rozhodnutí rozešle gestor do 5 pracovních dnů oznámení  

o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům.  
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- Rozhodující orgán nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem před uplynutím lhůty pro 

podání námitek. Pokud nebyly vzneseny námitky, rozhodující orgán do 15 dnů 

uzavře smlouvu s vybraným uchazečem. V našem případě postačí doručení 

potvrzené objednávky vybraným uchazečem. 

- Gestor je povinen uchovat dokumentaci k veřejné zakázce po dobu 5 let od 

uzavření smlouvy. 

3.3. Hodnocení návrhů 

Po schválení celého projektu a vyřízení nutných úředních formalit, bych se vrátila 

zpět na nabídky firem a jejich vyhodnocení pro konkrétní organizaci. Mezi hodnotící 

kritéria jsem zařadila: 1. potřebnou plochu vzhledem k výkonu, 2. pořizovací cenu  

a 3. záruční podmínky. Ostatní moţná kritéria, jako technická úroveň, která je zhruba 

stejná nebo provozní náklady, které jsou minimální, jsou zanedbatelná. První kritérium je 

vhodné zvolit z důvodů různých výkonů FP, protoţe platí: za menší výkon, niţší cena, ale 

tím menší celkový výkon, menší zelený bonus a menší úspory za spotřebovanou elektřinu. 

Pro první kritérium - posouzení plochy potřebné na výrobu 1 kWp je absolutně 

nevyhovující varianta Nelumbo – Ekonomy, která spotřebuje aţ o 27 m
2
 více plochy, neţ 

v pořadí druhá nejhorší varianta patřící firmě Sollaris. V našem případě nás omezuje právě 

velikost střechy, kterou chceme maximálně vyuţít. Tuto variantu jsem proto úplně 

vyloučila bez ohledu na pořizovací cenu celé FVE.  

Na posouzení pořizovací ceny nám tedy zbyly 2 varianty: Nelumbo – Exklusiv  

a Sollaris. Protoţe od firmy Nelumbo nemám vypracovanou nabídku na maximální moţné 

pokrytí plochy, je tedy srovnání pořizovací ceny moţné pouze na základě stanovení ceny 

na 1 kWp. To znamená pořizovací cena FVE včetně DPH dělená instalovaným výkonem 

P. Tady jako vítěz vychází firma Sollaris, u které přijde nainstalovaní 1 kWp aţ o 5 tisíc 

levněji. 

Zbývá posoudit poslední kritérium - záruční podmínky. Ty poskytují obě firmy 

podobné. Záruka na nejdůleţitější prvky je garantována pod dobu: 5 let na moduly, 10 let 

na 90% nominálního výkonu a 25 let na 80% nominálního výkonu, dále 5 let na měniče. 

Záruční podmínky tedy s naším pořadím nezamíchají.  
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Všechny potřebné výpočty a údaje k porovnání jsou uvedeny v příloze 6. Po 

vyhodnocení stanovených kritérií je tedy pořadí následující: 

1.  nabídka od firmy Sollaris, 

2.  nabídka Nelumbo - Exklusiv, 

3.  nabídka Nelumbo - Ekonomy. 

V další části se proto budu zabývat jiţ jen firmou Sollaris a hledat nejlepší variantu 

výkonu FVE. Pro SPŠ Chomutov by tedy byly pouţity polykrystalické panely o výkonu 

230 Wp a sklonem 25°. 

Pokud bych investovala jako podnikatelský subjekt, uvaţovala bych o maximálním 

vyuţití plochy, kterou mám k dispozici. Podle nákresu v příloze 7 bych tedy potřebovala 

179 ks panelů s pořizovací cenou 2 923 644 Kč, získaný instalovaný výkon by byl 41,17 

kWp. Pokud ale zastupuji neziskovou organizaci zřízenou krajským úřadem, je zaplacení 

této pořizovací ceny nereálné. Proto jsem vypracovala tabulky (viz příloha 8), které určují 

pořizovací ceny pro moţné varianty pokrytí střech.  

Pro SPŠ Chomutov připadá pořizovací cena do cca 2 milionů Kč, tzn. varianty 

v tabulkách 3, 4, a 5. Tím se vyloučilo pokrytí střechy malé tělocvičny, která je nejstarší  

a nemusela by vyhovovat statickému posudku. Ze zbývajících variant bych volila dvě 

moţnosti, a to variantu v tabulce 5, která je nejvhodnější z hlediska umístění. Jedná se  

o část dílen, která byla nově přistavená v roce 1998. Jsou zde nosné příčky a proto by 

neměl být problém s nosností střechy a statickým posudkem. Druhou vhodnou variantou,  

a to z hlediska vyrobené elektřiny, je moţnost zobrazená v tabulce 3. Při limitování horní 

hranice pořizovací ceny se jedná o maximální moţný nainstalovaný výkon, tedy nejvyšší 

moţný příspěvek a nejvyšší uspoření spotřebované energie.  

Varianta v tabulce 3 je přepočítána a přizpůsobena faktu, ţe od roku 2011 je podle 

§ 7a) zákona č. 180/2005 Sb. zaveden odvod z elektřiny ze slunečního záření. Od odvodu 

je podle § 7d) osvobozena elektřina vyrobená ve výrobně s instalovaným výkonem do 30 

kW, která je umístěna na střešní konstrukci, jako v našem případě. Dalším faktem je, ţe od 

roku 2009 byla zavedena hranice instalovaného výkonu 30 kWp pro rozdílnou výši 

výkupních cen. Rozdíl pro rok 2011 mezi kategorií výroby pod a nad 30 kWp je 1,60 Kč. 

Sníţení ceny pro vyšší kategorii výkonu platí jak pro výkupní cenu, tak i pro zelený 
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bonusu. Varianta v tabulce 2 převyšuje tuto hranici pouze o 1,51 kW, coţ by nepřineslo 

takový výkon, který by kompenzoval ztrátu na příspěvku. Další výhodou odebrání 10 ks 

panelů je sníţení pořizovací ceny a přiblíţení se k naší stanovené hranici 2 milionů. 

V další kapitole tedy budu srovnávat ekonomické vyhodnocení nabídky od firmy 

Sollaris ve variantách shrnutých v tabulce 2.  

Tabulka 2: Vítězné varianty návrhů 

  Varianta 1 Varianta 2 

Pořizovací cena 1 002 849 Kč 2 093 028 Kč 

Instalovaný výkon 13,80 kWp 29,21 kWp 

Potřebná plocha 279 m
2
  477 m

2
  

Počet panelů 60 ks 127 ks 

3.4. Financování investice 

Základní dělení kapitálu potřebného k financování investičního projektu je na 

vlastní - získaný vnitřní činností podniku a cizí - získaný z externích zdrojů, nejčastěji se 

jedná o půjčku nebo úvěr. Pro podnikatelskou oblast platí, ţe vlastní kapitál je draţší neţ 

cizí. Důvodem je, ţe zisk projektu je zdaněn, ale při pouţití úvěru si poplatky a úroky 

z úvěru sniţuji základ daně a tím i daň z příjmů samotnou.  

Struktura zdrojů financování by měla být kompromisem mezi vlastními a cizími 

zdroji. Zvyšování podílu cizího kapitálu sice vede ke zlepšování ekonomické efektivnosti 

projektu, ale na druhou stranu sniţuje finanční stabilitu. Úvěr se bude muset hradit bez 

ohledu na příjmy z projektu a pokud by došlo nečekaně ke sníţení těchto příjmů, došlo by 

k finančním obtíţím. Při zvyšování podílů vlastního kapitálu by situace byla opačná, 

zvýšila by se finanční stabilita na úkor ekonomické efektivnosti.  

Jak jiţ jsem v předchozí podkapitole uvedla, reálná cenová hranice pro realizaci 

investice je zhruba 2 milióny korun. Škola by mohla na základě dohody s Ústeckým 

krajem vyčlenit 500 000 aţ 650 000 Kč z vlastních zdrojů získaných krytím účetních 

odpisů ve výši 468 759 Kč za rok. Zbytek potřebné části by mohla škola krýt z RF, který 

činí 243 904 Kč. Znovu podotýkám, ţe je vše závislé na schválení Ústeckým krajem.  

Zbývající část by byla kryta úvěrem, tedy cizím zdrojem. Škola je klientem 

Komerční banky, a.s., proto jsem oslovila právě tuto banku s ţádostí o modelování úvěru 

pro zřízení FVE. Pro variantu 1 je počítáno z úvěrem 500 000 Kč a pro variantu 2 s úvěrem 
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1 500 000 Kč. Úvěr se musí vyčerpat během prvních 4 měsíců, z vyčerpané částky je 

placen úrok a poplatky. Samotná splátka jistiny začíná po této době. Frekvence splácení  

i úročení je měsíční s degresivním způsobem splácení a sazbou stanovenou na 6,87 %. 

Celková délka úvěru je 15 let. Přehled kapitálové struktury pro obě varianty je uveden 

v tabulce 3, přesné vyčíslení úroků a ročních splátek je v příloze 12.  

Tabulka 3: Kapitálová struktura investice 

  Varianta 1 Varianta 2 

Pořizovací cena 1 002 849 Kč 2 093 028 Kč 

Cizí zdroje 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

Vlastní zdroje  502 849 Kč 593 028 Kč 
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4. Ekonomické vyhodnocení investice  

Při ekonomickém vyhodnocení investice, musíme brát neustále zřetel na to, ţe SPŠ 

Chomutov je příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je Ústecký kraj a musí se řídit 

platnými právními předpisy pro tuto oblast. V rámci hospodaření školy zejména zákonem 

č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem 

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění, zákonem č. 129/2000 Sb.  

o krajích, v platném znění a v neposlední řadě i zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, 

v platném znění nebo svojí Zřizovací listinou. Konkrétní podmínky, které platí pro SPŠ 

Chomutov budu uvádět u jednotlivých výpočtů potřebných veličin.  

4.1. Potřebné veličiny  

Do veličin na straně výnosů, konkrétně vyčíslené v příloze 9, patří: 

 výnosy ze zeleného bonusu, které jsou dány součinem výkupní ceny 6,50 Kč  

a roční výroby elektřiny z FVE. Výkupní cena je uvedena v Cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 2/2010 [9]. Roční výroba je spočítána 

Fotovoltaickým geografickým informačním systémem, pro přesnou zeměpisnou 

polohu SPŠ Chomutov [22]. Náhledy zadání a výstupů jsou uvedeny v příloze 10.  

 výnosy, respektive snížené náklady i výdaje, za uspořenou elektřinu, jsou dány 

součinem aktuální ceny elektřiny 3,50 Kč/kWh od společnosti Centropol Energy, 

a.s. odečtené z poslední došlé faktury za období 3-12/2010 a roční výroby elektřiny, 

jiţ uvedené výše. O tuto hodnotu zaplatí škola méně při vyúčtování spotřebované 

elektrické energie.  

Roční výroba je rovnoměrně krácena o 0,8 %, z důvodu degradace FP v průběhu 

jejich ţivotnosti. Tímto rovnoměrným krácením se dostanu za 25 let na garantovaný výkon 

80 %.  

Ve výpočtu neupravuji výši zeleného bonusu, ani ceny elektřiny z důvodu nejistého 

odhadu dlouhodobého vývoje na dobu 25 let. Mým předpokladem je sniţování zeleného 

bonusu v důsledku úsporných opatření vlády a na druhou stranu zvyšování ceny elektřiny. 

Důvodem je i zvyšování podílu vyrobené, zatím drahé elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
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Ve výnosech neuvaţuji o příjmech z vyrobené, ale nespotřebované elektřiny z FVE, 

které se po sepsání smlouvy vykupují dodavatelem elektřiny, v našem případě společností 

Centropol Energy, a.s.. Výkupní cena nespotřebované elektřiny se pohybuje okolo 0,70 Kč 

za kW. V příloze 11 je zpracovaná tabulka porovnávající spotřebované mnoţství elektrické 

energie školou v roce 2010, pro jednotlivé měsíce a mnoţství vyrobené elektřiny FVE 

simulované Fotovoltaickým geografickým informačním systémem [22]. Z tabulky je 

patrné, ţe výroba nepřevýší spotřebu, a to ani v termínu letních prázdnin, kdy je spotřeba 

nejmenší. To je jeden z hlavních důvodů, proč je pro školu výhodnější zelený bonus neţ 

výkupní cena. 

Výnosy celkem jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky přílohy 9, jako součet 

těchto dvou hlavních veličin. 

Do nákladových veličin, uvedených v příloze 12, patří: 

 provozní režie, v které je obsaţeno přeúčtování nákladů na doplňkovou činnost, do 

kterých patří část mzdových nákladů nepedagogických pracovníků, část jejich 

sociálního a zdravotního pojištění, příděl do FKSP z této části mzdových nákladů  

a energie, vše na základě konzultace s ekonomem školy podle běţného postupu. 

Dále provozní reţie obsahuje potřebné periodické revize elektrického zařízení  

a drobné opravy. V průběhu projektu je počítáno s jednou výměnou měniče, 

v našem případě po 13 letech provozu. Cena nového měniče je sníţena o 20 000 Kč, 

z důvodu sniţování cen elektrických zařízení i technologického pokroku.  

 náklady z úvěru, do kterých patří poplatky a úroky. Částky jsou z konkrétních 

návrhů úvěrů pro SPŠ Chomutov od Komerční banky, a.s. Pro dokreslení podmínek 

o přeplacení úvěru jsou vyčíslené jednotlivé splátky a celkové sumy.  

Náklady celkem, ve zvýrazněném ţlutém sloupci, jsou součtem těchto uvedených 

veličin. 

Samostatnou kapitolou nákladů, kterou je potřeba ještě vyčíslit, jsou odpisy. Pro 

výpočet daně z příjmů je nutné stanovit daňové odpisy, které sniţují základ daně.  

Prvním krokem pro výpočet daňových odpisů bylo zařazení majetku do odpisové 

skupiny dle přílohy č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZDP). Do konce roku 2010 byl hmotný majetek vyuţívaný k výrobě 



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   25 

   

elektřiny ze slunečního záření označený v SKP kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10, 

patřil tedy do 3 odpisové skupiny a majitel si mohl vybrat mezi rovnoměrným  

a zrychleným způsobem odepisování.  

Od 1. 1. 2011 vstoupila v platnost novela ZDP, která upravuje odpisy výše 

uvedeného majetku v novém § 30b, kterým se stanovuje rovnoměrné odepisování bez 

přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny, a to s přesností na celé měsíce [8].  

Pokud je FVE umístěna na střeše, jako v našem případě, je třeba ještě zohlednit 

výklad správců daně, kteří nosnou konstrukci pro upevnění FP a kabeláţ pro rozvod 

elektřiny povaţují za technické zhodnocení budovy. Proto jsem ještě rozpočítala vstupní 

cenu FVE na dvě části. První část představuje vstupní cenu dlouhodobého majetku, který 

se skládá z FP, měničů a poměrné části instalace, administrace a dopravy. Druhá část 

představuje cenu konstrukce, elektroinstalace (kabely, lišty, jističe, ochrany) a zbývající 

cenu instalace, administrace a dopravy, která je technickým zhodnocením budovy. 

Konečné sumy jsou uvedeny v tabulce 4. Pro konkrétní výpočet vycházím z tabulky 3 a 5  

v příloze 8, kde jsou vybrané varianty podrobně vyčíslené [8]. 

Tabulka 4: Rozdělení pořizovací ceny FVE 

  Varianta 1 Varianta 2 

DHM: FP, měniče 754 560 Kč 1 582 452 Kč 

TZ: elektroinstalace 180 577 Kč 379 980 Kč 

celkem 935 137 Kč 1 962 432 Kč 

1 procento  9 351 Kč 19 624 Kč 

DHM v procentech 81 81 

TZ v procentech 19 19 

společné náklady  67 713 Kč 130 596 Kč 

81 % pro DHM 54 637 Kč 105 309 Kč 

19 % pro TZ 13 075 Kč 25 287 Kč 

DHM celkem 809 197 Kč 1 687 761 Kč 

TZ celkem 193 652 Kč 405 267 Kč 

FVE celkem 1 002 849 Kč 2 093 028 Kč 

Pro uplatnění daňových odpisů musí být SPŠ Chomutov vlastníkem tohoto 

majetku, podle sdělení MF k aplikaci ustanovení § 28 odst. 1 ZDP, ve znění zákona  

č. 216/2009 Sb. Tzn., ţe podle bodu 3, článku XII Zřizovací listiny potřebuje předchozí 

písemný souhlas zřizovatele o nabytí FP do svého vlastnictví. Obecně platí ţe majetek, 
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s kterým škola hospodaří, je majetkem svěřeným, jehoţ vlastníkem je zřizovatel, tedy 

Ústecký kraj.  

 Daňové odpisy tedy mohu uplatnit pouze z části ceny FVE, která se stane po 

předchozím písemném souhlasu zřizovatele, dlouhodobým hmotným majetkem 

školy. Jsou spočítány jako podíl vstupní ceny DHM a počtu let odpisování, který je 

stanoven na 20. Vyčíslení daňových odpisů pro jednotlivé varianty je uvedeno 

v tabulce 5. 

Tabulka 5: Vyčíslení daňových odpisů 

  Varianta 1 Varianta 2 

pořizovací cena HDM 809 197 Kč 1 687 761 Kč 

počet let odepisování  20 20 

roční daňový odpis 40 460 Kč 84 388 Kč 

Po vyčíslení daňových odpisů ještě následuje výpočet účetních odpisů. Účetní 

odpisy si stanovuje kaţdá účetní jednotka sama v závislosti na skutečném opotřebovávání 

majetku. Příspěvkové organizace zřízené krajem se musí řídit Pravidly pro sestavování  

a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku schválených 

Radou Ústeckého kraje dne 12. 1. 2005.  

Odpisování majetku se provádí lineární metodou do 100 % vstupní ceny, kterou se 

rozumí pořizovací cena z účetnictví. Majetek se zařazuje do odpisových skupin podle 

přílohy č. 1 ZDP. Pokud hmotný majetek nelze zařadit, jako v našem případě, platí zásada, 

ţe je zařazen v odpisové skupině 2. Pro jednotlivé odpisové skupiny je stanoveno závazné 

rozmezí sazby, přičemţ SPŠ Chomutov pouţívá vţdy spodní hranici sazby. Sazby jsou 

uvedeny v příloze 13. Pro odpisovou skupinu 2 je spodní hranice roční sazby 4 %, tzn., ţe 

se majetek bude odpisovat 25 let. Pro odpisovou skupinu 5, kam patří budova školy, není 

spodní hranice stanovena. Roční sazba zvolená školou je 1 % [13].  

Oprávky mají slouţit k obnově opotřebovaného majetku, ale za poslední 3 roky, 

z důvodu nedostatku financí, škole zřizovatel nekryje tyto náklady z hlavní činnosti. 

Výjimkou jsou náklady, včetně odpisů, z doplňkové činnosti, kam by spadal i provoz FVE. 

Předpokladem je výdělečnost doplňkové činnosti. Obdobné platí i pro technické 

zhodnocení budovy, kde by škole byla kryta poměrná část odpisů. Pro zjednodušení 

výpočtu je výše technického zhodnocení budovy pořizovací cenou poměrné části účetních 

odpisů.  
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 Účetní odpisy se tedy stanoví zvlášť pro DHM a zvlášť pro technické zhodnocení 

budovy, jako součin pořizovací ceny a sazby stanové školou pro danou odpisovou 

skupinu. O účetních odpisech se účtuje měsíčně, pro naše potřeby je ale nutné roční 

vyčíslení pomocí oprávek. Oprávkou rozumíme sumu odpisů za dané období. 

Zůstatkovou cenu spočítáme jako rozdíl pořizovací ceny a oprávek. Vyčíslení 

účetních odpisů a zůstatkových cen po 25 letech provozu pro jednotlivé varianty 

návrhů je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6: Vyčíslení účetních odpisů 

   Varianta 1 Varianta 2 

D
H

M
 

pořizovací cena  809 197 Kč 1 687 761 Kč 

sazba [%] 4 4 

počet let odpisování  25 25 

oprávky za rok 32 368 Kč 67 510 Kč 

ZC po 25 letech 0 Kč 0 Kč 

T
Z

 b
u

d
o
v
y
 pořizovací cena  193 652 Kč 405 267 Kč 

sazba [%] 1 1 

počet let odpisování  100 100 

oprávky za rok 1 937 Kč 4 053 Kč 

ZC po 25 letech 145 239 Kč 303 950 Kč 

Dalším úkolem je zjištění základu daně a daně z příjmů samotné. Základ daně pro 

právnické osoby podle § 23 odst. 1 ZDP „je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, 

které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), 

a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období“. Mezi 

zdanitelné příjmy patří pouze příjmy ze zeleného bonusu. Mezi daňové výdaje patří 

provozní reţie, poplatky a úroky z úvěru a daňové odpisy. Konkrétní vyčíslení pro 

jednotlivé roky je uvedeno v příloze 14 [8]. 

Z důvodu nezapočítávání vzniklé úspory za elektrickou energii a vyšších nákladů 

v prvních patnácti letech vzniklých splácením úvěru a daňovým odpisováním, které trvá 20 

let je základ daně v mínusu. Vzniká daňová ztráta a proto je daň z příjmů nulová. Daňová 

ztráta u varianty 1 trvá prvních 20 let, u varianty 2 je to prvních 10 let, z důvodu vyšších 

příjmů ze zeleného bonusu, které stačí pokrýt daňové náklady po splacení úvěru a 13. rok, 

kdy je počítáno s výměnou měničů elektrické energie.  

V dalších 5 letech, po daňové ztrátě, si podle § 34 odst. 1 ZDP mohu odečíst celou 

nebo část daňové ztráty od základu daně. U varianty 1 je daňová ztráta z 15. aţ 20. roku 
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odečtena v plné výši u 21. roku provozu FVE. U varianty 2 daňová ztráta v 6. a 7. roce 

provozu FVE převyšuje základ daně v 11. a 12. roce a proto je odečtena jen část ztráty do 

základu daně 0 Kč. Daňovou ztrátu z 8. roku provozu nelze odečíst, protoţe ve 13. roce 

vznikla také ztráta z důvodu výměny měničů. Ve 14. roce provozu mohu od základu daně 

odečíst daňovou ztrátu z let 9 a 10 a část ztráty z roku 13., kterou ještě mohu odečítat další 

4 roky aţ do 18. roku provozu FVE. Od 19. roku vzniká kladný základ daně a musím 

spočítat daň z příjmů [8]. 

 daň z příjmů vzniká v posledních 5 sledovaných letech u varianty 1 a v posledních 

7 letech u varianty 2 provozu FVE. Je spočítána jako součin základu daně a sazby 

daně podle současného stavu legislativy. Sazba daně je uvedena v § 21 ZDP  

a v našem případě činí 19 %. Je jisté, ţe se sazba po uplynutí 18 nebo 20 let změní. 

Za současné politické situace, při přijímání reformačních opatření a dlouhé době, 

nelze jakýkoliv vývoj předpokládat.  

Tímto jsem objasnila veškeré náklady a výnosy při provozu FVE v jednotlivých 

letech provozu. Tyto veličiny jsou dále potřebné pro stanovování toku hotovosti.  

4.2. Toky hotovosti (cash flow) projektu 

Toky hotovosti projektu tvoří veškeré příjmy a veškeré výdaje, které projekt 

vyvolává během celé doby ţivotnosti. Tato ţivotnost se dá rozdělit do 3 etap [1]: 

 etapa výstavby projektu, pro kterou je typické, ţe existují pouze výdaje, které jsou 

dlouhodobě vázány v projektu. Tyto výdaje lze rozdělit na investiční, které 

představují pořizovací cenu FVE a náklady provozní, do kterých v našem případě 

bude patřit cena statického posouzení střechy budovy (cca 10 000 Kč za střechu), 

poplatky za revizi (cca 2 500 Kč), správní poplatek za Licenci k podnikání 

v energetickém odvětví (1 000 Kč) a poplatek za výpis z rejstříku trestů (50 Kč), 

konkrétní částky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 7: Výdaje při výstavbě FVE 

 Varianta 1 Varianta 2 

pořizovací cena FVE 1 002 849 Kč 2 093 028 Kč 

provozní výdaje 13 550 Kč 23 550 Kč 

výdaje celkem 1 016 399 Kč 2 116 578 Kč 
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 etapa provozu projektu je období ve kterém se toky hotovosti dají stanovit přímou 

nebo nepřímou metodou. Přímá metoda vychází ze stanovení veškerých příjmů  

i výdajů projektu v jednotlivých letech provozu. Nepřímá metoda určuje výnosy  

a náklady, během provozu projektu. Tzn., ţe musíme sestavit tzv. plánovanou 

výsledovku projektu, kterou následně upravíme.  

V našem případě budu počítat toky hotovosti nepřímou metodou. Do výnosů budou 

patřit jak výnosy ze zeleného bonusu, tak výnosy, respektive sníţené náklady, za 

uspořenou elektřinu. Do nákladů bude patřit provozní reţie, poplatky a úroky z úvěru, 

účetní odpisy. Odečtením těchto nákladů od výše uvedených výnosů získám hospodářský 

výsledek, respektive zisk před zdaněním. Od něj odečtu jiţ výše spočítanou daň z příjmů 

a získám zisk po zdanění. Jednotlivé sloţky hospodářského výsledku pro dané roky jsou 

uvedeny v příloze 15. 

 etapa likvidace, můţe být spojena jak s příjmy, např. za prodej materiálu, tak 

s výdaji za sluţby spojené s likvidací. V dnešní době, ještě nejsou známy konečné 

sumy a přesné postupy pro likvidaci FP. Odhady hovoří o nákladech 1 000 Kč na 

panel. Odhadnout sumu na likvidaci za minimálně 30 let, přičemţ je předpoklad 

rychlého vývoje zpracovatelských technik a moţné recyklace, je velmi těţké. Přesto 

počítám alespoň s polovičními výdaji neţ jsou uváděny dnes (viz tabulka 8).  

Tabulka 8: Výdaje při likvidaci FVE 

 Varianta 1 Varianta 2 

cena likvidace za kus 500 Kč 500 Kč 

počet panelů  60 127 

výdaje za likvidaci 30 000 Kč 63 500 Kč 

Po vyčíslení jednotlivých etap CF, můţeme stanovit toky hotovosti projektu. Do 

kladných toků budou v našem případě patřit obě sloţky výnosů, protoţe obě znamenají 

příjem peněz. Do záporných toků budou patřit všechny uvedené výdaje z etapy výstavby  

i likvidace projektu. Náklady z etapy provozu projektu musíme posoudit a zjistit, které 

náklady nejsou současně i výdaji a ty ze záporných toků vyloučit, v našem případě se jedná 

pouze o účetní odpisy. Po odečtení výdajů - záporných toků od příjmů - kladných toků 

hotovosti získáme tzv. čisté toky hotovosti. Průběh jednotlivých let je uveden v příloze 15.  
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Pro pouţití výsledků z cash flow nestačí jen vyčíslení čistých toků hotovosti 

v jednotlivých letech. Proto následuje kumulované CF, které postupně načítá výsledky 

z jednotlivých let provozu investice. Toto kumulované CF je základem např. pro výpočet 

doby návratnosti investice statickou variantou, která nebere v úvahu faktor času. Je ale 

známo, ţe současná hodnota peněţní jednotky je vyšší, neţ hodnota peněţní jednotky 

v budoucnu. Proto výnosy, které vznikají v delším časovém období musíme přepočítat na 

stejnou bázi, tedy rok pořízení investice, to je základ dynamických ukazatelů. Pro přepočet 

je třeba určit tzv. odúročitele, pro kterého platí vztah (1+r)
-n

, kde n jsou jednotlivé roky 

ţivotnosti projektu a r je diskontní sazba projektu, která je stanovena v závislosti na typu 

projektu (viz příloha 16). V našem případě, kdy hlavním důvodem je sniţování nákladů, 

připadá v úvahu typ projektu 2: Sníţení nákladů osvědčenou technologií s diskontní sazbou 

10 %. Tento proces přepočtu označujeme jako diskontování. Po stanovení jednotlivých 

diskontovaných čistých toků hotovosti následuje, stejně jako u statické varianty, 

diskontovaný kumulovaný CF (viz příloha 17) [1].  

4.3. Vybrané ukazatele 

Jak jsem jiţ výše uvedla, čisté toky hotovosti nebo hospodářský výsledek jsou 

základem pro výpočet některých kritérií k posouzení ekonomické efektivnosti projektu. Na 

základě této efektivnosti se podnik rozhoduje o realizaci či zamítnutí dané investice. Mezi 

nejčastěji pouţívaná kritéria patří: 

 rentabilita kapitálu (return of capital), 

 doba návratnosti (payback period),  

 čistá současná hodnota (net present value), 

 index rentability (profitability index), 

 vnitřní výnosové procento (internal rate of return). 

Tento výčet není samozřejmě konečný. Výše uvedené metody můţeme rozdělit na 

ty co nepřihlíţí k faktoru času – metody statické a na ty co faktor času zohledňují – metody 

dynamické [4]. Pro náš projekt postačí určení prvních tří ukazatelů. 
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4.3.1. Rentabilita (výnosnost) investice 

Tato metoda patří mezi statické metody, které nezohledňují rozloţení zisku v čase. 

Přesto je často pouţívaná, protoţe poskytuje rychlou a názornou představu o výnosnosti 

investice. Dává do vzájemného vztahu zisk projektu a vloţené prostředky. Vztah pro 

rentabilitu tedy je [2]: 

100
K

Z
R (1)       

kde R…rentabilita, vyjádřená v %, 

 Z…zisk po zdanění, 

 K…velikost kapitálu. 

V našem případě spočítám rentabilitu vlastního kapitálu (RVK) jako poměr mezi 

ročním ziskem po zdanění plynoucího z investice a velikostí vlastního kapitálu v investici. 

Vyjadřuje tedy míru zhodnocení vlastních zdrojů. 

Rentabilita celkového kapitálu (RCK) je vyjádřena poměrem průměrného čistého 

zisku (zisk po zdanění) a celkového kapitálu vloţeného do investice. 

Obě rentability jsou vyčísleny po 10, 20 a 25 letech, tedy době provozu FVE, 

v následující tabulce 9. Lze je tedy srovnávat během vývoje zisků v jednotlivých letech, 

který je ovlivněn například výměnou měničů nebo ukončením daňových odpisů.  

Tabulka 9: Vývoj rentability 

  Varianta 1 Varianta 2 

R
V

K
 po 10 letech 4,67 11,2 

po 20 letech  4,97 12,84 

po 25 letech 5,15 13,23 

R
C

K
 po 10 letech 2,37 3,26 

po 20 letech  2,52 3,74 

po 25 letech 2,61 3,85 

Výnosnost vlastního kapitálu je vyšší u varianty 2. Důvodem je vyšší podíl cizího 

kapitálu oproti vlastnímu kapitálu a to v poměru 1:3. Pouţití cizího kapitálu zvyšuje 

výnosnost vlastního kapitálu. To je dáno tzv. finanční pákou, kdy výnosnost aktiv 
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zadluţeného podniku je vyšší neţ náklady na cizí kapitál. Jinými slovy cizí kapitál přinese 

podniku více neţ sám stojí. Dále ještě působí tzv. daňový štít, protoţe úroky z cizího 

kapitálu sniţují daňový základ a tím i daň samotnou, to samozřejmě platí v případě 

vytvoření zisku [4]. Celkově jsou obě výnosnosti malé, přesto lépe vychází varianta 2.  

4.3.2. Doba návratnosti 

Vychází z načítání čistých příjmů (cash flow) v jednotlivých letech ţivotnosti 

investice do doby, neţ se kumulovaná částka rovná investičním výdajům. Čím kratší doba 

návratnosti, tím je investice likvidnější a do určité míry i méně riziková. U statické 

varianty je nevýhodou nesledování časového rozloţení výnosů v době splácení, kterou lze 

odstranit diskontováním cash flow – dynamická varianta. Nesledování výnosů po době 

splacení a zdůrazňování rychlé finanční návratnosti je nevýhodou obou variant [4]. Průběh 

obou variant je uveden v příloze 17. 

Pro variantu 1 je doba návratnosti bez diskontování 17 let a 6,4 měsíce, 

s diskontováním je doba návratnosti delší neţ 25 let, po kterou je investice sledována.  

Pro variantu 2 je doba návratnosti bez diskontování 15 let a 3,1 měsíce 

s diskontováním je doba návratnosti delší neţ 25 let, po kterou je investice sledována. 

Druhá varianta tedy opět vychází o něco lépe neţ první, ale doba návratnosti přes 

15 let je obecně moc dlouhá a realizace projektu se nedoporučuje. 

4.3.3. Čistá současná hodnota 

Tento ukazatel patří mezi dynamické metody, tzn., ţe zohledňuje faktor času  

a přepočítává budoucí příjmy na současnou hodnotu. Tento ukazatel stanovíme pomocí 

vztahu [2]: 

n

i
i

i

r

ČTH
ČSH

1 )1(
(2)      

kde ČSH…čistá současná hodnota projektu, 

 ČTHi…čistý tok hotovosti v i-tém roce ţivota projektu, 

 r…diskontní sazba projektu, 

 n…počet let ţivotnosti projektu. 
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Čistá současná hodnota tedy představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných výnosů (cash flow) a náklady na investici. Jinými slovy je to součet 

diskontovaného peněţního toku projektu během jeho ţivota.  

Projekty s kladnou ČSH je výhodné realizovat. Pokud posuzuji více projektů platí, 

ţe čím je ČSH vyšší, tím je projekt ekonomicky výhodnější. Projekty s nulovou hodnotou 

jsou ekonomicky neutrální, protoţe nesniţují ani nezvyšují majetek podniku. Záporná ČSH 

říká, ţe projekt není výhodné realizovat.  

Tabulka 10: Čistá současná hodnota 

 Varianta 1 Varianta 2 

Čistá současná hodnota -491 590 Kč -821 812 Kč 

Jak je vidět z tabulky 10, výsledky obou našich variant mají ČSH zápornou 

(podrobněji v příloze 17) a potvrzují to, kam celé ekonomické vyhodnocení směřuje, 

k zamítnutí varianty 1 i varianty 2.  

Rentabilita i doba návratnosti určená statickou metodou je velmi nízká a organizace 

by musela zváţit realizaci projektu. Vynaloţený čas a náklady by nevyváţily výnosy z něj 

plynoucí. Čistá současná hodnota, která zohledňuje čas, rozhoduje o konečném řešení 

variantu 1 i variantu 2 nerealizovat. Největší podíl na těchto negativních výsledcích má 

sníţení výkupní ceny o 43 % proti loňskému roku. Je tedy jasné, ţe výhodné investice do 

FVE pro malé investory jsou pryč.  
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5. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala moţností realizovat fotovoltaickou 

elektrárnu příspěvkovou organizací, konkrétně Střední průmyslovou školou Chomutov.  

V první části uvádím základní pojmy fotovoltaiky, vysvětluji rozdíly mezi 

jednotlivými druhy fotovoltaických panelů i moţnostmi vyuţití této energie v různých 

systémech. Seznamuji s obecnými podmínkami, které platí pro celou ČR, jako je velikost 

slunečního záření nebo vliv sklonu panelu na jeho výkon. Na konci první kapitoly 

jsou jednotlivé kroky, kterými musí zájemce o FVE projít, včetně ukázek vybraných smluv 

v přílohách.  

V další části se zabývám moţným umístěním na jednotlivé střechy a konkrétním 

počtem a výkonem fotovoltaických panelů. Z nabídky dvou firem byla vybrána firma 

Sollaris s.r.o., která po posouzení potřebné plochy na instalovaný výkon 1 kW, pořizovací 

ceny a záručních podmínek, v tomto pořadí, měla nejlepší výsledky. Z této nabídky jsem 

vypracovala dvě nejlepší varianty v závislosti na umístění a celkové pořizovací ceně, která 

odpovídá reálným moţnostem školy. Jednou z podkapitol je i nastínění legislativního 

postupu příspěvkové organizace, pro kterou platí závazná pravidla, kterými se musí řídit.  

 V poslední části hodnotím dvě zvolené varianty projektu. Vysvětluji jednotlivé 

sloţky výnosů a nákladů a stanovuji finanční toky hotovosti projektu. Ty jsou podkladem 

pro konkrétní vyčíslení ekonomických ukazatelů rentability, doby návratnosti a čisté 

současné hodnoty. Ve všech ukazatelích vychází o něco lépe draţší varianta 2, ale i ta při 

spočítání čisté současné hodnoty vychází záporná. Toto zjištění ukazuje, ţe ani jednu 

z variant není vhodné realizovat, investované peníze by se totiţ nevrátily.  

V době zadávání diplomové práce ještě nebyla schválena úsporná opatření, která 

měla zamezit hrozícímu skokovému nárůstu ceny elektrické energie. Původním cílem 

práce bylo ukázat a hlavně vyčíslit moţné zisky příspěvkové organizace z této „bezpečné“ 

investice. Garantované výnosy mohou organizace následně vyuţít pro svůj rozvoj. Na 

konci roku, ale byla narychlo přijata opatření, která se dotknou nejen nových, ale  

i stávajících investorů. Situace na poli investování do fotovoltaiky se značně změnila 

hlavně pro menší investory. Škola jako nový investor by měla daleko menší garantovanou 
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výkupní cenu, která má hlavní vliv na výši hospodářského výsledku a nepřímo rozhoduje  

o přijetí investice.  

Sníţení výkupní ceny znamená konec menším střešním instalacím, které mají 

daleko nepříznivější poměr mezi nutnou investicí a produkční schopností elektrárny neţ 

velké sluneční farmy. To si myslím je velká škoda, protoţe v nevyuţitých střešních 

plochách je velký potenciál. Je zde moţné umístit zdroj, z kterého se energie většinou hned 

spotřebovává a nezatěţuje tak rozvodné sítě. Slibně nastartovaný rozvoj fotovoltaiky jako 

celého odvětví, od výzkumu a vývoje, přes výrobu a instalaci, se tak můţe zastavit. 

Východiskem by proto neměla být celoplošná regulace cen, ale oddělení podpory pro malé 

střešní instalace od velkých solárních farem.  
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Příloha č. 1 

Dotazník pro návrh fotovoltaické solární elektrárny 

Firma:    Jméno/Příjmení:  

Ulice:    PSČ/Bydliště:   

Telefon:   E-mail:    Fax: 
________________________________________________________________________ 

Objekt:  
Popis objektu: 
 
Adresa objektu: 

* rodinný dům  stodola  volné prostranství 

 

Údaje o objektu:    Sklon střechy„ “: stupňů 

 
      Odklon od jihu: stupňů 
 

Velikost využitelné montážní plochy: 
    
      “A“ = m x “B“ =  m  
 
       novostavba 

       stávající objekt 
 
 
 

Střešní krytina:  taška    bobrovka, břidlice 

    vlna    jiné:  
__________________________________________________________________________ 

 
Instalace / Montáž: 
 

Délka vedení od střídače k modulům:  
 

Požadovaná montáž:  na střechu   svisle 

    do střechy   vodorovně 

 jiné    celá střecha 

    plochá střecha  markýza 

    fasáda 
   

Elektroinstalace:  
Poţadovaný instalovaný výkon: kWp 

Současný distributor energie:     

K dispozici ochrana před bleskem:    ano   * ne 

Uzemnění (vyrovnání potenciálů) k dispozici:  ano    ne 

K dispozici elektroměr na odečet:    ano    ne 

Moţnost připojení:     * jednofázové  třífázové 

Vytvořit nabídku:     * ano    ne 

Roční spotřeba elektřiny:  kWh 
Cena za jakou nakupujete elektřinu ze sítě. 
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Příloha č. 2 

 

Formuláře pro souhlasné stanovisko od energetické společnosti  
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Příloha č. 3 

Formuláře k získání licence k podnikání v energetickém odvětví 
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Žádost 
        

 
Já níže podepsaný/-á ..………….....………………rodné číslo ….…………………… 
 
 
místo podnikání ..………………………………………………………………………… 
 
požadovaný předmět podnikání ……………………………………………………….. 
 
 
jako žadatel/-ka, o udělení licence k podnikání v energetických odvětvích, žádám 
Energetický regulační úřad o zprostředkování přidělení identifikačního čísla 
Českým statistickým úřadem na základě připojeného formuláře „Oznámení 
ekonomického subjektu – fyzické osoby“. 
 
 
 
 
V ………………………… dne ………………………… 

 
 
…..…………………………………… 

vlastnoruční podpis 



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   9 

 

 

 

 



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   10 

  



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   11 

  



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   12 

Příloha č. 4 

Formuláře pro uzavření smlouvy s provozovatelem DS 
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 Příloha č. 5 

Formuláře v době ostrého provozu  
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Energetický regulační úřad 

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

 

Čtvrtletní výkaz 
o výrobě elektřiny v elektrárnách s alternativními zdroji energie  

se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MWe 

 
za čtvrtletí / rok   adresa provozovny – dle seznamu licencí na výrobu elektřiny 

 

Subjekt zašle do patnácti kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí na adresu: 

Energetický regulační úřad (ERÚ),  

dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
 

 

Typ výrobny : (větrné elektrárny – VTE, solární elektrárny – SLE,  

 geotermální elektrárny – GOE, ostatní alternativní 

 elektrárny – AOE) 

 

Název subjektu (dle licence):  Adresa:   

 

 

 
IČO:    Číslo licence:    

             

             
 

RPDS (REAS) vykupující vyrobenou elektřinu:   Region: 
  

           

 11 – licence na výrobu elektřiny 

1. Instalovaný výkon generátorů [MW] 

 Položka Jednotka 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 

a TG1 [MW]    

b TG2 [MW]    

c TG3 [MW]    

d TG4 [MW]    

e TG5 [MW]    

f TG6 [MW]    

Výkony a výroba 

 Položka Jednotka 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc Celkem 

2 Počet výroben -     

3 Instalovaný výkon 

celkem 

[MW]     

4 Dosaţitelný výkon [MW]     

5 Pohotový výkon [MW]     

6 Výroba elektřiny 

brutto 

[MWh]     

7  - Z toho na „KVET“ [MWh]     

VA 1- 12 
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Paliva 

 Položka Jednotka 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc Celkem 

8 Spotřeba biomasy 

na výrobu 

elektřiny  

[t]     

9 Spotřeba biomasy 

na výrobu 

elektřiny z KVET 

[t]     

10 Spotřeba zemního 

plynu na výrobu 

elektřiny 

[1000 m
3
]     

11 Spotřeba zemního 

plynu na výrobu 

elektřiny z KVET 

[1000 m
3
]     

12 Spotřeba bioplynu 

na výrobu 

elektřiny 

[1000 m
3
]     

13 Spotřeba bioplynu 

na výrobu 

elektřiny z KVET 

[1000 m
3
]     

14 Spotřeba ostatních 

plynů na výrobu 

elektřiny 

[1000 m
3
]     

15  Spotřeba ostatních 

plynů na výrobu 

elektřiny z KVET 

[1000 m
3
]     

16  Spotřeba ostatních 

pevných paliv na 

výrobu elektřiny 

[t]     

17  Spotřeba ostatních 

pevných paliv na 

výrobu elektřiny z 

KVET 

[t]     

18  Spotřeba ostatních 

kapalných paliv na 

výrobu elektřiny 

[t]     

19  Spotřeba ostatních 

kapalných paliv na 

výrobu elektřiny z 

KVET 

[t]     

Výkaz se týká skutečnosti.  
- Výkony, výroba elektřiny a vlastní spotřeba na výrobu elektřiny se udávají na 5 desetinných míst. 

- Instalovaný výkon je součtem jmenovitých výkonů všech generátorů. 

- Dosažitelný výkon je instalovaný výkon snížený o trvalé nedosahování instalovaného výkonu. Toto snížení musí být 

doloženo potvrzením výrobce zařízení nebo výsledky měření. 

- Pohotový výkon je dosažitelný výkon snížený o plánované a neplánované výpadky (počítá se váženým průměrem, kde 

vahou je čas). 

- V řádku 3, 4 a 5 se ve sloupci „Celkem“ uvádí vážený průměr (vahou jsou hodiny v měsíci). U ostatních řádků je ve 

sloupci „Celkem“ uveden součet sloupců 1., 2. a 3. měsíc. 

- Elektronická forma výkazu ( součást SW, který obdrží každý respondent zdarma) obsahuje definice jednotlivých položek. 

 

Držitel licence:   Telefon:   Fax:      E-mail: 

 

Adresa: 

 

Datum: Vyhotovil a zodpovídá: Podpis:    Razítko: 
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Příloha č. 6 

Tabulky pro posouzení jednotlivých návrhů  
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Příloha č. 7 

Návrh rozmístění panelů firmou Sollaris 
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Příloha č. 8 

Tabulky s vyčíslením pořizovací ceny a počty panelů  

Tabulka 1     

FVE 41,17 kWp maximální pokrytí všech vhodných ploch (1+2+3a)) 

    počet cena MJ DPH celkem 

panel 230 W 179,00 8 730,00 0,20 1 875 204,00 

měnič 15 MT 2,00 105 000,00 0,20 252 000,00 

měnič 10 MT 1,00 65 000,00 0,20 78 000,00 

jističe, ochrany,.. 3,00 16 000,00 0,20 57 600,00 

kabely, lišty,.. 1,00 43 200,00 0,20 51 840,00 

Al konstrukce 179,00 2 000,00 0,20 429 600,00 

instalace 1,00 140 000,00 0,20 168 000,00 

administrace 1,00 1 500,00 0,20 1 800,00 

doprava 1,00 8 000,00 0,20 9 600,00 

Celková cena: 2 923 644,00 Kč 

      

Tabulka 2     

FVE 31,51 kWp (179-42 panelů) bez malé TV (1+3a)) 

    počet cena MJ DPH celkem 

panel 230 W 137,00 8 730,00 0,20 1 435 212,00 

měnič 15 MT 2,00 105 000,00 0,20 252 000,00 

měnič 10 MT 0,00 65 000,00 0,20 0,00 

jističe, ochrany,.. 2,00 16 000,00 0,20 38 400,00 

kabely, lišty,.. 1,00 33 063,69 0,20 39 676,42 

Al konstrukce 137,00 2 000,00 0,20 328 800,00 

instalace 1,00 107 150,84 0,20 128 581,01 

administrace 1,00 1 500,00 0,20 1 800,00 

doprava 1,00 8 000,00 0,20 9 600,00 

Celková cena: 2 234 069,43 Kč 
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Tabulka 3  (přepočet na instalovaný výkon do 30 kWp) 

FVE 29,21 kWp (179-42 (malá TV)-10 panelů v každé řadě na velké TV 1) 

    počet cena MJ DPH celkem 

panel 230 W 127,00 8 730,00 0,20 1 330 452,00 

měnič 15 MT 2,00 105 000,00 0,20 252 000,00 

měnič 10 MT 0,00 65 000,00 0,20 0,00 

jističe, ochrany,.. 2,00 16 000,00 0,20 38 400,00 

kabely, lišty,.. 1,00 30 650,28 0,20 36 780,34 

Al konstrukce 127,00 2 000,00 0,20 304 800,00 

instalace 1,00 99 329,61 0,20 119 195,53 

administrace 1,00 1 500,00 0,20 1 800,00 

doprava 1,00 8 000,00 0,20 9 600,00 

Celková cena: 2 093 027,87 Kč 

      

Tabulka 4     

FVE 17,71 kWp (77 panelů) jen velká TV (1) 

    počet cena MJ DPH celkem 

panel 230 W 77,00 8 730,00 0,20 806 652,00 

měnič 15 MT 0,00 105 000,00 0,20 0,00 

měnič 10 MT 2,00 65 000,00 0,20 156 000,00 

jističe, ochrany,.. 2,00 16 000,00 0,20 38 400,00 

kabely, lišty,.. 1,00 18 583,24 0,20 22 299,89 

Al konstrukce 77,00 2 000,00 0,20 184 800,00 

instalace 1,00 60 223,46 0,20 72 268,16 

administrace 1,00 1 500,00 0,20 1 800,00 

doprava 1,00 8 000,00 0,20 9 600,00 

Celková cena: 1 291 820,04 Kč 

        

Tabulka 5     

FVE 13,80 kWp (60 panelů) jen dílny (3a)) 

    počet cena MJ DPH celkem 

panel 230 W 60,00 8 730,00 0,20 628 560,00 

měnič 15 MT 1,00 105 000,00 0,20 126 000,00 

měnič 10 MT 0,00 65 000,00 0,20 0,00 

jističe, ochrany,.. 1,00 16 000,00 0,20 19 200,00 

kabely, lišty,.. 1,00 14 480,45 0,20 17 376,54 

Al konstrukce 60,00 2 000,00 0,20 144 000,00 

instalace 1,00 46 927,37 0,20 56 312,85 

administrace 1,00 1 500,00 0,20 1 800,00 

doprava 1,00 8 000,00 0,20 9 600,00 

Celková cena: 1 002 849,39 Kč 
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Příloha č. 9 

Výnosy 

Varianta 1: výnosy FVE v době provozu pro P = 13,8 kWp a PC 1 002 849 Kč 



Bc. Lenka Spanilá: Kompletní návrh řešení fotovoltaické elektrárny pro Střední 

průmyslovou školu v Chomutově 

2011   24 

 

 

Varianta 2: výnosy FVE v době provozu pro P = 29,21 kWp a PC = 2 093 028 Kč 
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Příloha č. 10 

Zadání ve Fotovoltaickém geografickém informačním systému  
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Výsledky z Fotovoltaického GISu pro FVE 13,8 kW 

Výkon připojené PV  

PVGIS odhady výroby solární elektřiny  

Poloha: 50° 27' 28" severní šířky, 13° 24' 52" východní délky, nadmořská výška: 339 n.m.,  

Nominální výkon FV systému: 13,8 kW (krystalický křemík)  

Odhadované ztráty v důsledku teploty: 7,2 % (s vyuţitím místní okolní teploty)  

Odhadované ztráty v důsledku úhlové odrazivosti: 3,1 %  

Ostatní ztráty (kabely, měniče atd.): 14,0 %  

Kombinované ztráty PV systému: 22,7 %  

 

Pevný systém: sklon = 25 °, orientace = 0 °  

Měsíc  Ed Em Hd Hm 

Leden 13.70 442  1.17  36.3  

Únor 23.00  658 2.00  56.0  

Březen  32.60 1020  2.91  90.2  

Duben  43.60  1310  4.06  122  

Květen  50.70  1560  4.87  151  

Červen  47.90  1410  4.67  140  

Červenec  50.40  1540  4.94  153  

Srpen  46.30  1430  4.52  140  

Září  35.50  1080  3.36  101  

Říjen  27.80  886  2.53  78.6  

Listopad  13.20  405  1.16  34.7  

Prosinec  9.16  295  0.79  24.4  

 

Roční průměr  32.9  1003  3.09  93.9  

Celkem za rok  12036  1130  
 

 

 

Ed: Průměrná denní výroba elektřiny z daného systému (kWh)  

Em: Průměrná měsíční výroba elektřiny z daného systému (kWh)  

Hd: Průměrná denní suma globálního záření na metr čtvereční modulů daného systému 

(kWh/m
2
)  

Hm: Průměrná suma globálního záření na metr čtvereční modulů daného systému (kWh/m
2
)  

 

PVGIS © Evropská společenství, 2001-2008  

Reprodukce je povolena, pokud je uveden zdroj  

Viz dementi zde  

 

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&prev=_t&u=http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
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Výsledky z Fotovoltaického GISu pro FVE 29,2 kW 

 Výkon připojené PV  

 PVGIS odhady solární elektřiny  

 Poloha: 50° 27' 28" severní šířky, 13° 24' 52" východní délky, nadmořská výška: 339 n.m.,  

 Nominální výkon FV systému: 29,2 kW (krystalický křemík)  

 Odhadované ztráty v důsledku teploty: 7,2 % (s vyuţitím místní okolní teploty)  

 Odhadované ztráty v důsledku úhlové odrazivosti: 3,1 %  

 Ostatní ztráty (kabely, měniče atd.): 14,0 %  

 Kombinované ztráty PV systému: 22,7 %  

 

 Pevný systém: sklon = 25°, orientace = 0 °  

 Měsíc   Ed  Em  Hd  Hm 

Leden  29.00   936   1.17   36.3  

Únor  48.60   1390   2.00   56.0  

Březen   69.00   2160   2.91   90.2  

Duben   92.30   2760   4.06   122  

Květen   107.00   3290   4.87   151  

Červen   101.00   2990   4.67   140  

Červenec   107.00   3260   4.94   153  

Srpen   98.00   3030   4.52   140  

Září   75.10   2280   3.36   101  

Říjen   58.90   1880   2.53   78.6  

Listopad   27.90   858   1.16   34.7  

Prosinec   19.40   624   0.79   24.4  

 

 Roční průměr   69.6   2122   3.09   93.9  

 Celkem za rok   25458   1130  
 

 

 

 Ed: Průměrné denní výroba elektřiny z daného systému (kWh)  

 Em: Průměrná měsíční výroba elektřiny z daného systému (kWh)  

 Hd: Průměrný denní suma globální záření na metr čtvereční modulů daného systému 

(kWh/m
2
)  

 Hm: Průměrná suma globálního záření na metr čtvereční modulů daného systému (kWh/m
2
)  

 

 PVGIS © Evropská společenství, 2001-2008  

 Reprodukce je povolena, pokud je uveden zdroj  

 Viz dementi zde  

 

 

 
 

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&prev=_t&u=http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm
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 Příloha č. 11 

Porovnání spotřeby a výroby elektrické energie 

  spotřeba v  měsíční výkon pro měsíční výkon pro 

 roce 2010 [kWh] FVE 13,8 kWp [kWh] FVE 29,21 kWp [kWh] 

leden 14 550 442 936 

únor 11 016 658 1 390 

březen 11 005 1 020 2 160 

duben 9 614 1 310 2 760 

květen 9 209 1 560 3 290 

červen 7 686 1 410 2 990 

červenec 3 503 1 540 3 260 

srpen  4 005 1 430 3 030 

září 9 463 1 080 2 280 

říjen 10 216 886 1 880 

listopad 12 360 405 858 

prosinec 11 182 295 624 

celkem  113 809 12 036 25 458 

roční průměr 9 484 1 003 2 122 
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Příloha č. 12 

Náklady  

Varianta 1: náklady v době provozu pro P = 13,8 kWp a PC 1 002 849 Kč 
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Varianta 2: výnosy FVE v době provozu pro P = 29,21 kWp a PC = 2 093 028 Kč 
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Příloha č. 13 

Rozmezí sazeb pro jednotlivé odpisové skupiny podle Pravidel pro 

sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování 

dlouhodobého majetku příspěvkových organizací. 

 

 
Odpisová 
skupina 

 
Odvětví 

Organizace 

Roční odpisová sazba v 
% 

minimální maximální 
      %                      % 

  

1    5                      25 

 5                      17 

 
PC, kanc.technika 

ostatní mov.věci  

2          4                     12,5   

3          3                       5   

4          1                       3,5   

5          -                        3,33   

6          -                        2   
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Příloha č. 14 

Základ daně a daň z příjmů 

Varianta 1 

 
dotace ZB provozní  úvěru 500 000 Kč Odpisy základ daně daň 19% 

[Kč] režie [Kč] 
poplatky + úrok 

[Kč] DO - DHM [Kč] [Kč] 
78 234 Kč 30 000 Kč 36 945,00 Kč 40 460 Kč -29 170,85 Kč 0,00 Kč 
77 608 Kč 30 000 Kč 36 230,70 Kč 40 460 Kč -29 082,42 Kč 0,00 Kč 
76 987 Kč 30 000 Kč 33 764,40 Kč 40 460 Kč -27 236,99 Kč 0,00 Kč 
76 371 Kč 30 000 Kč 31 389,80 Kč 40 460 Kč -25 478,29 Kč 0,00 Kč 
75 760 Kč 30 000 Kč 29 015,20 Kč 40 460 Kč -23 714,66 Kč 0,00 Kč 
75 154 Kč 30 000 Kč 26 706,10 Kč 40 460 Kč -22 011,64 Kč 0,00 Kč 
74 553 Kč 30 000 Kč 24 265,80 Kč 40 460 Kč -20 172,57 Kč 0,00 Kč 
73 957 Kč 30 000 Kč 21 891,10 Kč 40 460 Kč -18 394,30 Kč 0,00 Kč 
73 365 Kč 30 000 Kč 19 516,70 Kč 40 460 Kč -16 611,55 Kč 0,00 Kč 
72 778 Kč 30 000 Kč 17 181,60 Kč 40 460 Kč -14 863,37 Kč 0,00 Kč 
72 196 Kč 30 000 Kč 14 767,20 Kč 40 460 Kč -13 031,20 Kč 0,00 Kč 
71 618 Kč 30 000 Kč 12 392,60 Kč 40 460 Kč -11 234,16 Kč 0,00 Kč 
71 045 Kč 156 000 Kč 10 018,00 Kč 40 460 Kč -135 432,51 Kč 0,00 Kč 
70 477 Kč 30 000 Kč 7 657,00 Kč 40 460 Kč -7 639,87 Kč 0,00 Kč 
69 913 Kč 30 000 Kč 5 268,70 Kč 40 460 Kč -5 815,39 Kč 0,00 Kč 
69 354 Kč 30 000 Kč 647,40 Kč 40 460 Kč -1 753,39 Kč 0,00 Kč 
68 799 Kč 30 000 Kč  40 460 Kč -1 660,82 Kč 0,00 Kč 
68 249 Kč 30 000 Kč  40 460 Kč -2 211,22 Kč 0,00 Kč 
67 703 Kč 30 000 Kč  40 460 Kč -2 757,21 Kč 0,00 Kč 
67 161 Kč 30 000 Kč  40 460 Kč -3 298,83 Kč 0,00 Kč 
66 624 Kč 30 000 Kč   24 942,27 Kč 4 739,03 Kč 
66 091 Kč 30 000 Kč   36 090,75 Kč 6 857,24 Kč 
65 562 Kč 30 000 Kč   35 562,02 Kč 6 756,78 Kč 
65 038 Kč 30 000 Kč   35 037,52 Kč 6 657,13 Kč 
64 517 Kč 30 000 Kč   34 517,22 Kč 6 558,27 Kč 

1 779 114 Kč 876 000 Kč 327 657,30 Kč 809 197 Kč 166 149,78 Kč 31 568,46 Kč 
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Varianta 2 

 
dotace ZB provozní  úvěr 1 500 000 Kč Odpisy základ daně daň 19% 

[Kč] režie [Kč] polatky + úrok [Kč] DO - DHM [Kč] [Kč] 
165 477 Kč 30 000 Kč 94 835,80 Kč 84 388 Kč -43 746,85 Kč 0,00 Kč 
164 153 Kč 30 000 Kč 101 493,40 Kč 84 388 Kč -51 728,27 Kč 0,00 Kč 
162 840 Kč 30 000 Kč 94 094,70 Kč 84 388 Kč -45 642,79 Kč 0,00 Kč 
161 537 Kč 30 000 Kč 86 970,60 Kč 84 388 Kč -39 821,41 Kč 0,00 Kč 
160 245 Kč 30 000 Kč 79 846,80 Kč 84 388 Kč -33 989,91 Kč 0,00 Kč 
158 963 Kč 30 000 Kč 72 919,60 Kč 84 388 Kč -28 344,67 Kč 0,00 Kč 
157 691 Kč 30 000 Kč 65 598,90 Kč 84 388 Kč -22 295,67 Kč 0,00 Kč 
156 430 Kč 30 000 Kč 58 474,80 Kč 84 388 Kč -16 433,10 Kč 0,00 Kč 
155 178 Kč 30 000 Kč 51 351,00 Kč 84 388 Kč -10 560,74 Kč 0,00 Kč 
153 937 Kč 30 000 Kč 44 345,60 Kč 84 388 Kč -4 796,77 Kč 0,00 Kč 
152 705 Kč 30 000 Kč 37 102,90 Kč 84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
151 484 Kč 30 000 Kč 29 979,00 Kč 84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
150 272 Kč 282 000 Kč 22 855,10 Kč 84 388 Kč -238 971,28 Kč 0,00 Kč 
149 070 Kč 30 000 Kč 15 771,80 Kč 84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
147 877 Kč 30 000 Kč 8 607,10 Kč 84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
146 694 Kč 30 000 Kč 742,50 Kč 84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
145 521 Kč 30 000 Kč  84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
144 356 Kč 30 000 Kč  84 388 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
143 202 Kč 30 000 Kč  84 388 Kč 28 813,51 Kč 5 474,57 Kč 
142 056 Kč 30 000 Kč  84 388 Kč 27 667,89 Kč 5 256,90 Kč 
140 919 Kč 30 000 Kč   110 919,50 Kč 21 074,70 Kč 
139 792 Kč 30 000 Kč   109 792,14 Kč 20 860,51 Kč 
138 674 Kč 30 000 Kč   108 673,80 Kč 20 648,02 Kč 
137 564 Kč 30 000 Kč   107 564,41 Kč 20 437,24 Kč 
136 464 Kč 30 000 Kč   106 463,90 Kč 20 228,14 Kč 

3 763 102 Kč 1 002 000 Kč 864 989,60 Kč 1 687 761 Kč 63 563,70 Kč 113 980,08 Kč 
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Příloha č. 15 

Hospodářský výsledek a cash flow 

Varianta 1  
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Příloha č. 16 

Závislost diskontní sazby na typu projektu 

Kategorie projektů  Diskontní sazba [%] 

1. Obnova výrobního zařízení 8 

2. Sníţení nákladů osvědčenou technologií 10 

3. Rozšíření existujícího výrobního programu 12 

4. Zavádění nových výrobků 15 

5. Projekty vzdálené zaměření firmy 20 
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Příloha č. 17 

Cash flow 

Varianta 1  

 

  kumulovaný mocnina diskontní diskontovaný diskontovaný 

CF CF   faktor CF kumul. CF 

-1 016 399 Kč -1 016 399 Kč  1 -1 016 399 Kč -1 016 399 Kč 

53 415 Kč -962 984 Kč 1 0,9091 48 559 Kč -967 840 Kč 

53 166 Kč -909 818 Kč 2 0,8264 43 939 Kč -923 901 Kč 

54 678 Kč -855 140 Kč 3 0,7513 41 080 Kč -882 821 Kč 

56 105 Kč -799 035 Kč 4 0,6830 38 320 Kč -844 500 Kč 

57 539 Kč -741 496 Kč 5 0,6209 35 727 Kč -808 773 Kč 

58 916 Kč -682 580 Kč 6 0,5645 33 256 Kč -775 517 Kč 

60 431 Kč -622 149 Kč 7 0,5132 31 011 Kč -744 506 Kč 

61 888 Kč -560 261 Kč 8 0,4665 28 871 Kč -715 634 Kč 

63 353 Kč -496 908 Kč 9 0,4241 26 868 Kč -688 767 Kč 

64 785 Kč -432 123 Kč 10 0,3855 24 977 Kč -663 790 Kč 

66 303 Kč -365 820 Kč 11 0,3505 23 239 Kč -640 551 Kč 

67 789 Kč -298 031 Kč 12 0,3186 21 600 Kč -618 951 Kč 

-36 717 Kč -334 748 Kč 13 0,2897 -10 636 Kč -629 587 Kč 

70 769 Kč -263 979 Kč 14 0,2633 18 636 Kč -610 951 Kč 

72 290 Kč -191 689 Kč 15 0,2394 17 306 Kč -593 645 Kč 

76 051 Kč -115 638 Kč 16 0,2176 16 551 Kč -577 094 Kč 

75 845 Kč -39 794 Kč 17 0,1978 15 005 Kč -562 089 Kč 

74 998 Kč 35 204 Kč 18 0,1799 13 489 Kč -548 600 Kč 

74 158 Kč 109 362 Kč 19 0,1635 12 125 Kč -536 474 Kč 

73 325 Kč 182 687 Kč 20 0,1486 10 899 Kč -525 575 Kč 

67 759 Kč 250 446 Kč 21 0,1351 9 156 Kč -516 419 Kč 

64 821 Kč 315 267 Kč 22 0,1228 7 963 Kč -508 456 Kč 

64 108 Kč 379 375 Kč 23 0,1117 7 159 Kč -501 296 Kč 

63 401 Kč 442 775 Kč 24 0,1015 6 437 Kč -494 860 Kč 

62 699 Kč 505 474 Kč 25 0,0923 5 787 Kč -489 073 Kč 

-30 000 Kč 475 474 Kč 26 0,0839 -2 517 Kč -491 590 Kč 

475 474 Kč       -491 590 Kč   
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  kumulovaný mocnina diskontní diskontovaný diskontovaný 

CF CF   faktor CF kumul. CF 

-2 116 578 Kč -2 116 578 Kč  1 -2 116 578 Kč -2 116 578 Kč 

129 744 Kč -1 986 834 Kč 1 0,9091 117 949 Kč -1 998 629 Kč 

121 050 Kč -1 865 784 Kč 2 0,8264 100 041 Kč -1 898 587 Kč 

126 428 Kč -1 739 356 Kč 3 0,7513 94 987 Kč -1 803 600 Kč 

131 548 Kč -1 607 807 Kč 4 0,6830 89 849 Kč -1 713 751 Kč 

136 684 Kč -1 471 123 Kč 5 0,6209 84 870 Kč -1 628 881 Kč 

141 639 Kč -1 329 485 Kč 6 0,5645 79 951 Kč -1 548 929 Kč 

147 003 Kč -1 182 482 Kč 7 0,5132 75 436 Kč -1 473 494 Kč 

152 186 Kč -1 030 295 Kč 8 0,4665 70 996 Kč -1 402 498 Kč 

157 385 Kč -872 910 Kč 9 0,4241 66 747 Kč -1 335 751 Kč 

162 480 Kč -710 430 Kč 10 0,3855 62 643 Kč -1 273 108 Kč 

167 828 Kč -542 601 Kč 11 0,3505 58 823 Kč -1 214 285 Kč 

173 073 Kč -369 529 Kč 12 0,3186 55 146 Kč -1 159 139 Kč 

-53 668 Kč -423 196 Kč 13 0,2897 -15 546 Kč -1 174 684 Kč 

183 566 Kč -239 630 Kč 14 0,2633 48 339 Kč -1 126 345 Kč 

188 896 Kč -50 734 Kč 15 0,2394 45 220 Kč -1 081 125 Kč 

194 941 Kč 144 207 Kč 16 0,2176 42 425 Kč -1 038 700 Kč 

193 878 Kč 338 085 Kč 17 0,1978 38 358 Kč -1 000 343 Kč 

192 087 Kč 530 172 Kč 18 0,1799 34 548 Kč -965 794 Kč 

184 836 Kč 715 007 Kč 19 0,1635 30 222 Kč -935 572 Kč 

183 291 Kč 898 298 Kč 20 0,1486 27 245 Kč -908 327 Kč 

165 725 Kč 1 064 022 Kč 21 0,1351 22 394 Kč -885 933 Kč 

164 204 Kč 1 228 227 Kč 22 0,1228 20 172 Kč -865 761 Kč 

162 696 Kč 1 390 923 Kč 23 0,1117 18 170 Kč -847 591 Kč 

161 200 Kč 1 552 123 Kč 24 0,1015 16 366 Kč -831 225 Kč 

159 716 Kč 1 711 840 Kč 25 0,0923 14 741 Kč -816 484 Kč 

-63 500 Kč 1 648 340 Kč 26 0,0839 -5 328 Kč -821 812 Kč 

1 648 340 Kč       -821 812 Kč   

 

 

 

 

 

 

  
  

 


