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Abstrakt 

 Diplomová práce je zaměřena na podporu výstavby fotovoltaických elektráren 

s automatickým generováním kompletní dokumentace a kalkulací finančních modelů. V úvodní 

části práce je představen aktuální proces realizace fotovoltaické elektrárny s důrazem kladeným 

na potřebné dokumenty, dále je nastíněna provázanost s legislativou České republiky. Od 

následujících kapitol je věnována pozornost předzpracování tiskopisů a přípravě databáze, aby 

její struktura co nejlépe uchovávala stavy a data jednotlivých procesů. Druhá část práce se 

zabývá finanční stránkou fotovoltaických elektráren s výpočty pro udrţitelnost a návratnost s 

pouţitím stavebního spoření. Detailněji jsou popsány jednotlivé fáze financování a základy 

finanční matematiky. Součástí finanční analýzy je také oblast pojištění, jeţ je zacílena na 

fotovoltaické elektrárny, které jsou součástí stavebních objektů. 

 

Klíčová slova 

 finanční nástroje, fotovoltaika, generování dokumentace, legislativa, licence, pojištění, 

stavební spoření 

 

 

Abstract 

 The Master Thesis is focused on support of photovoltaic system constructions with 

automatic generation of complete documentation and calculating financial models. In the 

opening part is introduced actual realization process of photovoltaic systems with emphasis on 

the necessary documents and the links to the legislation of the Czech Republic are outlined. 

Next chapters are devoted to the preparation of pre-printed forms and database, in order to retain 

the structure of states and dates in processes in best way. The second part deals with the 

financial aspect of photovoltaic systems and with calculations for the suitability of return, which 

are using a building construction. Various stages of financing and foundations of financial 

mathematics are described in details. Financial analysis also cover the area of insurance, which 

is focused on photofoltaic systems, that are part of buildings. 
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1. Úvod 

Získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů je v dnešní době velice aktuální 

nejen po technické stránce, ale také z pohledu financování a návratnosti investic vloţených do 

těchto systémů. 

Diplomová práce se věnuje speciálnímu odvětví získávání elektrické energie z OZE a to 

fotovoltaickým systémům. Fotovoltaika je ekologická metoda výroby elektřiny za pomoci 

slunce, ke které potřebujeme fotovoltaické články, jeţ převádějí sluneční záření na elektrický 

proud. Propojením těchto fotovoltaických panelů do celku nám vzniká fotovoltaický systém 

nebo v případě větších instalací fotovoltaická elektrárna (farma). 

Vytvářené řešení by mělo pokrývat problematiku zřízení a udrţitelnosti fotovoltaického 

systému v rámci České republiky. Při vytváření a realizaci fotovoltaické instalace je nutné 

dodrţet legislativu státu a postupovat podle přesně stanovených procesních postupů s ohledem 

na jednotlivé instituce. 

Výsledné řešení bude schopné automaticky generovat standardizovanou dokumentaci 

pro kaţdý článek v průběhu procesu podávání ţádosti. Počínaje schválením připojení 

fotovoltaického systému k distribuční síti poskytovatele a vyřízením ţivnostenských oprávnění 

pro fyzické i právnické osoby. Fyzickým osobám bude zpřístupněno podání ţádosti o zřízení 

identifikačního čísla. Oběma typům subjektů bude nabídnuto vyřízení licence u energetického 

regulačního úřadu a poţádání o stavební povolení, které je zakončeno ţádostí o finanční úvěr a 

s listinami pro podpis smluv u poskytovatele připojení. 

Práce také poskytuje intuitivního průvodce v průběhu celého procesu podávání ţádostí 

v návaznosti na jednotlivé instituce, tak aby byla interakce pro koncového uţivatele co 

nejpříjemnější. Takto vytvořené a připravené podklady by měly urychlit celý proces schvalování 

od vytvoření projektové dokumentace aţ po předloţení ţádostí, a také zjednodušit orientaci 

uţivatele v celkové problematice. 

V ohledu na financování, návratnost a samofinancovatelnost řešení jsou v práci zvoleny 

produkty stavebního spoření, které poslouţí jako podpora při výstavbě fotovoltaického systému 

při počátečním nedostatku finanční hotovosti. Pro návratnost vytvářeného řešení se počítá 

s výkupními cenami a zelenými bonusy pro výrobu elektrické energie s vyuţitím slunečního 

záření, které jsou garantovány státem.  

K jasnějšímu přehledu hospodaření fotovoltaického systému dokáţe práce modelovat 

průběh peněţních toků v jednotlivých měsících provozu. Finanční analýza bude zahrnovat i 

soubor vizualizačních nástrojů, statistik a grafů demonstrujících výkon, plánované a reálné 

výnosy a návratnost vloţených investic. 



ÚVOD ______________________________________________________________ 1 

 

V neposlední řadě práce realizuje problematiku pojištění jiţ vytvořených 

fotovoltaických instalací a kalkuluje výši cílové pojistné částky. Výpočty a modelace pojištění 

jsou zaměřeny na systémy instalované na střechách rodinných domů. 
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2. Stávající řešení v oblasti fotovoltaických elektráren 

 Pro vytváření a realizaci fotovoltaických systémů v České republice neexistuje dostupný 

nástroj, který by byl schopen automatizovat proces podávání ţádostí případně generování 

podkladů. Veškerá dokumentace a proces jsou obstarány dodavatelskými firmami, které řeší 

kaţdou ţádost individuálně na základě zaslaných podkladů a představ ţadatele. 

 Zpracování projektu je tedy velice variabilní a závisí na schopnostech příslušných 

dodavatelských subjektů. Z výše uvedených informací také vyplývá, ţe tyto sluţby nejsou 

poskytovány zdarma, ale jsou finančně honorovány dle tarifů konkrétního subjektu.  

Přehled poskytovaných sluţeb je zobrazen v Tabulce 1:  

Služba Dodavatelé Vytvářené řešení 

Cenová kalkulace Ano Ano 

Technická specifikace Ano Ano 

Návratnost Ano Ano 

Statický posudek Ano Ne 

Studie připojitelnosti Ano Ne 

Ţádost o připojení 

ČEZ Distribuce, a. s. Ano Ano 

E.ON, s. r. o. Ano Ano 

Praţská energetika, a. s. Ano Ano 

Stavební povolení Ano Ano 

Vyřízení licence 
ERÚ Ano Ano 

Statistický úřad Ano Ano 

Ţádost o stavební úvěr Ne Ano 

Uzavření smluv Ano Ano 

Modelace pojištění Ne Ano 

Modelace úvěru Ne Ano 

Vizualizace peněţního toku Ne Ano 

Tabulka 1: Přehled sluţeb 

 Současná řešení při vytváření fotovoltaických systémů nejsou schopna uceleně reagovat 

na poţadavky a je nutné vţdy provést novou analýzu pro kaţdou ţádost. Tato zátěţ můţe vést k 

prodluţování doby trvání celého procesu a navyšování výsledných celkových nákladů na zřízení 

fotovoltaické elektrárny. 

 Obecné podmínky a postupy pro realizaci FVE jsou popsány v knize o plánování a 

instalování fotovoltaických systémů [1]. Detailnější popis aktuálního postupu a stavu zřizování 

FVE v ČR je uveden v následujících kapitolách. 
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2.1 Poskytovatelé připojení 

 V prvotní fázi realizace FVE si uţivatel volí poskytovatele připojení k DS a lokalitu 

výstavby. Agenda v této oblasti je velice obsáhlá a na výběr jsou 3 hlavní poskytovatelé 

připojení. 

1. ČEZ Distribuce, a. s. 

2. E.ON, s. r. o. 

3. Praţská energetika, s. r. o. 

Většinový počet ţádostí je směřován na první dva poskytovatele, protoţe PRE se svou 

licencí pokrývá pouze katastrální území v oblasti Prahy, kterou navíc neřadíme mezi 

nejefektivnější oblasti pro stavbu FVE. 

2.1.1 ČEZ Distribuce, a. s. 

 Vyřízení povolení pro připojení k DS je nezbytnou součástí před samotnou výstavbou 

FVE. Skládá se ze dvou fází, kdy se musí posoudit technická dokumentace projektu, studie 

připojitelnosti a vhodnost systému s jeho vlivem na provoz DS poskytovatele. Při kladném 

stanovisku se můţe započít stavba a po jejím dokončení přichází na řadu uzavření smluv a 

dohodnutí podmínek. 

 Všechny fáze komunikace a vyplňování dokumentů jsou vytvářeny ručně pro kaţdý 

konkrétní případ, a tedy kaţdá úprava ve fázi projektu vede k nutnosti přepracování 

dokumentace [2]. 

Dokumentace v 1. fázi
1
: 

a) Ţádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě 

b) Dotazník pro vlastní výrobnu 

Dokument „a“ slouţí k předpokladu, ţe chcete dodávat elektřinu v novém odběrném 

předacím místě nebo navýšit rezervovaný výkon. 

Dotazník „b“ určuje, za jakých podmínek bude výrobna připojena a slouţí jako příloha 

k ţádosti. 

Dokumentace v 2. fázi
1
: 

c) Ţádost – Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (NN, VN, VVN) 

d) Ţádost o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny 

                                                      
1
 Popis formulářů dle specifikace ČEZ Distribuce, a. s. 
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Ţádost „c“ se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouţí k uzavření 

smlouvy o připojení. 

 Pokud máte uzavřenou smlouvu o připojení (splněné technické podmínky provozu 

výrobny), tak vyplněním formuláře „d“ zaţádáte o uzavření smlouvy o výkupu elektřiny. 

 Přehlednější postup podávání ţádostí v časové návaznosti vývoje projektu FVE je 

zobrazen na Obrázku 1: 

 

Obrázek 1: Dokumentace ČEZ Distribuce, a. s. 

2.1.2 E.ON Distribuce, a. s. 

 Poskytovatel připojení umoţňuje provozovat elektrické zdroje paralelně se sítí, kdy je 

moţné zvolit si spotřebu vlastní vyprodukované energie, dodávku celého výkonu do DS nebo 

pouze nespotřebované přebytky. 

 Celý proces
2
 schvalování připojitelných zdrojů řídí manaţer síťových smluv a před 

podáním ţádostí si lze sjednat konzultaci pro technické a ekonomické posouzení záměru [3]. 

                                                      
2
 Standardizovaný proces schvalování dle předpisů E.ON Distribuce, a. s. 
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Pro vznik rezervace přenosové kapacity DS musí ţadatel vyplnit formuláře pro 

připojení. V případě nové lokality, která ještě není součástí DS, musí také poţádat o připojení 

nového odběrného místa. 

Dokumentace pro připojení zařízení: 

a) Ţádost o připojení zařízení k DS E.ON 

Dokumentace pro nové odběrné místo: 

b) Ţádost o trvalé připojení NN (domácnosti) 

c) Ţádost o trvalé připojení NN (podnikatelé) 

d) Ţádost o trvalé připojení VN VVN (podnikatelé) 

K podpisu smluv jiţ není potřebný další dokument, neboť smlouva je řešená s konkrétní 

osobou uvedenou na stanovisku k ţádosti o připojení. Postup u tohoto poskytovatele připojení 

opět není řešen automatizovaně, ale v závislosti na jednotlivých případech, které se mohou 

provázat s novými odběrnými místy. 

Vizualizaci průběhu ţádostí a jejich zasazení do procesu nastiňuje Obrázek 2, ze 

kterého je patrné, ţe formuláře pro poskytovatele se podávají před začátkem samotné realizace. 

 

Obrázek 2: Dokumentace E.ON Distribuce, a. s. 

Následná komunikace s E.ON Distribucí, a. s. je pouze v zasílání faktur za vyrobenou 

energii na adresu určenou ve smlouvě. 
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2.1.3 Pražská energetika, a. s. 

 Poskytovatel připojení PRE má také předpřipraveny dokumenty pro začlenění 

fotovoltaických systémů do DS, které je nezbytné vyplnit. Agenda pro zde uvedené připojení 

není velice rozsáhlá a obsahuje pouze nejnutnější dokumentaci [4]. 

Dokumentace pro připojení: 

a) Ţádost o připojení výrobny k distribuční síti 

Po podání ţádosti a úspěšném schválení stanoviska je moţné přistoupit k samotné 

realizaci FVE a následujícím procesům. 

 

Obrázek 3: Dokumentace Praţská energetika, a. s. 

 V rámci provozu FVE se zasílají měsíční výkazy o výrobě elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. 

2.2 Licence 

 Jakmile provozovatel připojí výrobnu do distribuční sítě, tak se stává na základě licence 

podnikatelem v oboru energetika. Před samotným započetím prodeje energie do sítě, získávání 

zelených bonusů nebo výkupních cen, se musí ţadatel stát podnikatelem, aby mohl příjmy 

z FVE fakturovat provozovateli DS. 

Z předchozího odstavce plyne, ţe povinností provozovatele je zaţádat si o udělení 

licence, kterou přiděluje Energetický regulační úřad. Pokud je ţadatelem o licenci fyzická 

osoba, která není vlastníkem IČ, tak musí ţadatel navíc vyplnit formuláře pro Český statistický 

úřad, který zprostředkuje přidělení identifikačního čísla. 

 Přidělením IČ a vystavením ţivnostenského listu získává ţadatel oprávnění k podnikání 

podle ţivnostenského zákona a udělení licence umoţňuje podnikání v energetice podle 

energetického zákona. 
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2.2.1 Český statistický úřad 

  Na základě dohody
3
 Energetického regulačního úřadu s Českým statistickým úřadem je 

moţné zprostředkovat ţadatelům o licenci – fyzickým osobám přidělení identifikačního čísla. 

Identifikační číslo musí mít přidělen kaţdý ekonomický subjekt, tedy i drţitel licence pro 

podnikání v energetických odvětvích [5]. 

 V případě, ţe ţadatelům nebylo IČ nikdy přiděleno, musí vyplnit následující seznam 

tiskopisů. 

a) Ţádost o přidělení IČ 

b) Ţádost o zprostředkování přidělení IČ 

Obě ţádosti se zašlou na ERÚ současně s ţádostí o udělení licence nebo v průběhu jiţ 

probíhajícího licenčního řízení. 

2.2.2 Energetický regulační úřad 

 Agenda
4
 vyřizování ţádostí o licenci má významné vazby zejména na obchodní zákoník 

a na ţivnostenský zákon, jako na základní právní předpisy upravující podnikání jako takové a 

vymezující podnikatele [6]. 

 Ţádosti o licenci musejí být podávány na formulářích k tomu určených, které musejí být 

vyplněny ţadatelem o licenci a provázány s tiskopisy určenými pro FVE. 

Formuláře pro fyzickou osobu: 

a) Ţádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (A1) 

b) Souhlas vlastníka FVE 

c) Formulář – kontaktní údaje 

Formuláře pro právnickou osobu: 

d) Ţádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (A2) 

Společné formuláře: 

e) Seznam jednotlivých provozoven 

f) Příloha k seznamu provozoven na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

g) Informace pro údaje z rejstříku trestů 

h) Čestné prohlášení 

                                                      
3
 Internetový portál Energetického regulačního úřadu ke dni 3. března 2011 

4
 Metodický návod ERÚ při respektování vyhlášky č. 426/2005 Sb. 

http://www.eru.cz/user_data/files/licence/info_pro_zadatele/formulare/lic_form_a1.doc
http://www.eru.cz/user_data/files/licence/info_pro_zadatele/formulare/lic_form_a1.doc
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Na Obrázku 4 je představen grafický průběh obdrţení licencí v rámci realizace 

fotovoltaického projektu. 

 

Obrázek 4: Dokumentace pro získání licencí 

2.3 Stavební povolení 

 Jednou z nejdůleţitějších otázek při výstavbě FVE je výběr vhodné lokality. Po 

rozhodnutí, kde se bude FVE nacházet musí provozovatel poţádat o územní souhlas příslušný 

stavební úřad, pod který spadá místo instalace. 

 K získání stavebního povolení se opět musí vyplnit listiny, které projdou schvalovacím 

procesem, na jejichţ základě bude moţné zřídit FVE. 

Dokumentace pro stavební povolení: 

a) Ohlášení stavby 

b) Ţádost o stavební povolení 

c) Ţádost o záměru v území k vydání územního souhlasu 
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V případě stavby malého systému na střeše rodinného domu zarovnaného se sklonem 

střechy by nemělo být poţadováno ani ohlášení stavby. Tato problematika je však 

v kompetencích stavebního úřadu. 

Následující Obrázek 5 znázorňuje získání stavebního povolení pro velké instalace 

fotovoltaických systémů umístěných na pozemku. 

 

Obrázek 5: Dokumentace stavebního povolení 

2.4 Důvody vytvářeného řešení 

 Z výše představené problematiky týkající se FVE a nastínění celého procesu od 

vytvoření projektové dokumentace aţ k podpisu smluv o výrobě elektrické energie vyplývá, ţe 

celý průběh výstavby je velice zdlouhavý a komplikovaný. 

 Vytvářené řešení si klade za cíl urychlit a maximálně zjednodušit tento proces. Přiblíţit 

koncovému uţivateli problematiku, aby se nenechal odradit sloţitou legislativou a pomoci při 

finančních kalkulacích. 
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 Finanční analýza bude zahrnovat soubor vizualizačních nástrojů, statistik a grafů 

demonstrujících plánované výnosy a návratnost vloţených investic. Zvoleny jsou také finanční 

produkty, které jsou dostupné širokému spektru populace a moţnosti pojištění vytvářených 

FVE. 

 Nedílnou součástí řešení je minimalizace agendy související s vyplňováním potřebných 

tiskopisů. Kde se klade za cíl provést automatizaci tohoto procesu s moţnostmi paralelního 

podávání většího mnoţství ţádostí. 
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3. Legislativní rámec 

 Legislativa spjatá s fotovoltaikou se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou zákony 

a vyhlášky upravující finanční stránku provozu FVE. Mezi tuto část spadají zákony o dani 

z příjmů a odpisy, jelikoţ FVE je dlouhodobým hmotným majetkem podnikatele. 

 K druhé části předpisů, které je nutno dodrţovat řadíme vyhlášky upravující provoz 

fotovoltaických elektráren. Zde jsou přesně stanoveny podmínky pro připojování do DS, 

podrobnosti o udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích a způsoby postupů 

regulace cen. 

3.1 Legislativa upravující provoz 

 Pro rozvoj fotovoltaických systémů v České republice poslouţily zejména tyto 

dokumenty: 

1) Transition to a Renewable Energy Future [7] 

2) Směrnice 2001/77/ES5 [8] 

Kniha „1“ uvádí důvody, proč by se měly zavádět účinné vládní politiky celosvětového 

vyuţívání OZE a zároveň poskytuje dostatečné mnoţství informací, jak zavedení těchto politik 

urychlit. Tezí knihy je, ţe celosvětové úsilí o přechod k OZE by se mělo stát jedním z hlavních 

bodů mezinárodních politických programů. 

3.1.1 Zákon č. 180/2005 Sb. 

 Jednu z velmi důleţitých rolí v oblasti FVE zastává Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře 

vyuţívání obnovitelných zdrojů) [9]. Jedná se o předpis zákona tak, aby byl v souladu s právem 

Evropských společenství
5
. 

 Teze zákona
6
 a účel je v zájmu ochrany klimatu a životního prostředí: 

a) Podpořit využití OZE 

b) Zajistit trvalé zvyšování podílu OZE na spotřebě primárních energetických zdroj 

c) Vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z OZE na hrubé 

spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky 

pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010 

                                                      
5
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií 
6
 Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZE a změně některých zákonů 
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Zákon také zavádí mechanismus výkupních cen a zelených bonusů za elektřinu, které 

stanovuje úřad vţdy rok dopředu a garantuje ceny po dobu 15 let. 

Tento zákon je v rámci práce akceptován při automatickém generování dokumentace, 

která se zasílá poskytovatelům připojení k DS, na jejichţ základě je rozhodováno o stanovisku 

vhodnosti k připojení. 

Z důvodu rozsahu práce, která je rozšířena o moţnost podání ţádosti o schválení úvěru 

k financování FVE u Raiffeisen stavební spořitelny, a. s. je brán zřetel také na §4 odstavec 7 

výše uvedeného zákona. 

„Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, 

nenabídl tuto elektřinu k povinnému výkupu a prodal ji na trh s elektřinou, je provozovatel 

příslušné regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen hradit 

výrobci za tuto elektřinu zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh.“ 

Diplomová práce zohledňuje v tomto případě moţnost financování pomocí zeleného 

bonusu s umoţněním posunu povinnosti splácení splátek úvěru na úvěrový účet o 6 měsíců 

později oproti standardním podmínkám stavebního spoření vázajícího se k překlenovacímu 

úvěru „Helios“. 

3.1.2 Vyhláška č. 475/2005 Sb. a novelizace vyhlášky č. 364/2007 Sb. 

 Vyhláška č. 475/2005 Sb. [10] obsahuje soubor doplňujících ustanovení k zákonu
6
, jeţ 

byla později aktualizována vyhláškou č. 364/2007 Sb. [11]. 

 Novelizace vyhlášky přináší změnu indikativních hodnot technických a ekonomických 

parametrů, především ve smyslu předpokládané ţivotnosti fotovoltaické elektrárny, která se z 

původních 15 let zvyšuje na 20 let. 

 Hlavní teze vyhlášky č. 475/2005 Sb. S vlivem na fotovoltaiku: 

„§4 Technické a ekonomické parametry při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných 

zdrojů výkupními cenami 

1. Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory 

výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů je splnění hodnot 

technických a ekonomických parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při 

nichž výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne 

  

a) přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který 

je určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a 
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b) nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu 

životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého 

nákladu kapitálu. 

 

2. Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů samostatně pro jednotlivé 

podporované kategorie obnovitelných zdrojů a vybrané technologie, které při výrobě 

elektřiny z obnovitelných zdrojů umožňují splnit požadovaná ekonomická kritéria podle 

odstavce 1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.“ 

Fotovoltaika – technické a ekonomické parametry v příloze č. 3 vyhlášky 364/2007 Sb. 

1. Předpokládaná doba ţivotnosti nové výrobny: 20 let 

2. Poţadavek účinnosti vyuţití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a 

umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaţeno roční svorkové výroby 

elektřiny alespoň 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně 

je uvaţován pokles výkonu panelů o 0,8 % jmenovitého výkonu ročně. 

3. Měrné investiční náklady a roční vyuţití výkonu instalovaného zdroje: 

Celkové měrné investiční náklady 

[Kč/kWp
7
] 

Roční využití instalovaného 

špičkového výkonu [kWh/kWp] 

< 135 000 > 935 

Tabulka 2: Měrné investiční náklady 

 Na takto definované předpisy je při realizaci vytvářeného řešení brán zřetel v oblasti 

kalkulací návratnosti vloţených investic, jeţ je moţné modelovat po dobu garance stanovené 

státem. Výpočet také zohledňuje pokles výkonu panelů o stanovenou hodnotu 0,8 % za rok. 

3.1.3 Zákon č. 458/2000 Sb. 

 Druhým důleţitým právním předpisem je Zákon č. 458/2000 Sb.
8
: 

 „Upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických 

odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob s tím spojené.“ 

 Při podepisování smluv u poskytovatelů připojení k DS je ve vytvářeném řešení kladen 

ohled, aby automatizované vyplňování dokumentace splňovalo podmínky předepsané v tomto 

zákonu [12]. 

                                                      
7
 kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického solárního panelu dosaţitelného za daných referenčních 

podmínek 
8
 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) 
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3.1.4 Vyhláška č. 150/2007 Sb. 

 Vyhláška je věnována způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro 

regulaci cen [13]. 

 Hlavní ustanovení, které má vliv na fotovoltaiku z hlediska financování je uvedeno v §2 

odstavci 11
9
: 

„Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných energetických 

zdrojů podle zvláštních právních předpisů6
10

. Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány 

po dobu životnosti výroben elektřiny“. Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do 

příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, 

se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 

% a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.“ 

 Takto definované ustanovení je v diplomové práci vyuţito pro výpočet 

samofinancovatelnosti vytvářeného řešení a k provádění kalkulací návratnosti investic. Zvolena 

byla střední hodnota periodické valorizace výkupních cen o průmyslovou inflaci, která je 

nejvhodnější k modelaci průběhu finanční situace v dalších letech produkce FVE. 

3.1.5 Vyhláška č. 51/2006 Sb. 

 Vyhláška
11

 „stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a 

odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů 

spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a 

způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.“ 

 Součástí podmínek připojení zařízení sjednaných ve smlouvě jsou také ujednání o typu 

měření, jeho umístění a výše podílu ţadatele na nákladech spojených s připojením a se 

zajištěním poţadovaného příkonu nebo výkonu [14]. 

 Řešení v rámci diplomové práce musí vypočíst měrný podíl ţadatele na nákladech 

spojených s připojením a zajištěním poţadovaného příkonu. Tento výpočet se provádí při 

generování dokumentace pro poskytovatele připojení (ČEZ, E.ON, PRE). Výpočty se liší podle 

typu, zda se jedná o kalkulaci pro měrný podíl odběrného zařízení nebo výrobny. 

Základní kalkulace vycházejí z následujících Tabulek 3 a 4, které jsou uvedeny 

v příloze 6 k vyhlášce
11

: 

                                                      
9
 Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci 

cen 
10

 Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů 
11

 Vyhláška č. 51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě 
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Místo připojení 

k napěťové hladině 
Způsob připojení 

Měrný podíl 

žadatele 

Přenosová soustava Standardní 200 000 Kč/MW 

Distribuční soustava 

VVN 

Standardní – z přípojnic nové rozvodny 

typu H 600 000 Kč/MW 
600 000 Kč/MW 

Nestandardní – připojení ve stávající 

stanici VVN, přímo z přípojnic nebo z 

vývodového pole vedení ve vlastnictví 

ţadatele 

150 000 Kč/MW 

Distribuční soustava VN Standardní 800 000 Kč/MW 

Distribuční soustava NN 
3. fázové připojení 500 Kč/A 

1. fázové připojení 200 Kč/A 

Tabulka 3: Měrný podíl u odběrného místa 

Místo připojení 

k napěťové hladině 
Způsob připojení 

Měrný podíl 

žadatele 

Přenosová soustava 
V místě připojení podle stanoviska 

provozovatele přenosové soustavy 
500 000 Kč/MW 

Distribuční soustava 

VVN 

Standardní – z přípojnic nové rozvodny, 

rozvodna typu H 
1 200 000 Kč/MW 

Nestandardní – připojení ve stávající 

stanici VVN, přímo z přípojnic nebo z 

vývodového pole vedení ve vlastnictví 

ţadatele 

150 000 Kč/MW 

Distribuční soustava VN 
Standardní 640 000 Kč/MW 

Nestandardní – bez vedení - rozvodna 150 00 Kč/MW 

Distribuční soustava NN 3. fázové připojení 500 Kč/A 

Tabulka 4: Měrný podíl u výrobny 

3.1.6 Vyhláška č. 426/2005 Sb. a novelizace vyhlášky č. 364/2007 Sb. 

 Vyhláška [15] v této kapitole je věnována problematice licencí a podávání ţádostí 

k ERÚ. 

 



LEGISLATIVNÍ RÁMEC _______________________________________________ 16 

 

 Vyhláška
12

 „stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, změně a 

zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení vymezeného území 

a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, 

podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování pro 

jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné způsobilosti.“ 

 Tyto vzory ţádostí k udělení licence jsou implementovány ve vytvářeném řešení. 

Splňují všechny podmínky a náleţitosti kladené na ně touto vyhláškou. Detailnější popis 

k samotnému vyplnění a předzpracování tiskopisů je věnován v kapitole generování 

dokumentace. 

3.2 Finanční nástroje 

 Z představených zákonů a vyhlášek, které jsou uvedeny výše, vyplývá, ţe Česká 

republika se zavázala splnit cíl 8% podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny a vytvořit 

podmínky pro další zvyšování tohoto podílu. 

 K dosaţení těchto cílů byl zaveden mechanismus výkupních cen (tzv. feed-in tariff) a 

systém „zelených bonusů“. 

3.2.1 Výkupní ceny 

 Při realizaci FVE na mechanismus výkupních cen má provozovatel distribuční nebo 

přenosové soustavy povinnost vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z připojeného 

systému. 

 Výkup probíhá za cenu určenou Energetickým regulačním úřadem pro daný rok. 

Poslední a zatím platné je Cenové rozhodnutí č. 2/2010. Na základě tohoto rozhodnutí jsou 

v práci řešeny výpočty pro kalkulaci návratnosti investic a cash-flow FVE. 

 Výkupní cena je poté stálá od doby uvedení FVE do provozu po dobu následujících 20 

let. Prvotní stanovená cena nemůţe klesnout pod svou hranici, ale naopak bude navyšována o 

index PPI, který je uveden v předchozích zákonech. 

 Ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem nejsou plošně stejné pro všechny 

typy fotovoltaických systémů, ale jsou rozčleněny do oblastí podle velikosti FVE, která je 

určena jejím výkonem a datem připojení, jeţ se rozumí den, kdy byly splněny obě následující 

podmínky
13

: 

a) nabyla právní moc licence na výrobu elektřiny, a 

                                                      
12

 Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
13

 Cenové rozhodnutí Energetického úřadu č. 2/2010 
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b) bylo ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové 

soustavy provedeno paralelní připojení výrobny k distribuční nebo přenosové soustavě. 

Přehled cen, které jsou směrodatné v rámci vytvářeného řešení, jsou popsány v Tabulce 5: 

Datum uvedení do provozu 
Výkupní ceny 

v Kč/MWh 
Zelené bonusy 

v Kč/MWh 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 

7 500 6 500 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem nad 30 kW do 100 kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 

2011 

5 900 4 900 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem nad 100 kW a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 

5 500 4 500 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

12 500 11 500 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

12 400 11 400 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 
13 420 12 420 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 
13 320 12 320 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 

2008 
14 300 13 300 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 

2007 
14 660 13 660 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu před 1. lednem 2006 
6 990 5 990 

Tabulka 5: Výkupní ceny a zelený bonus 
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 Celý modelový případ, který je řešen formou výkupních cen, musí být rozhodnut ve fázi 

podávání ţádostí u poskytovatele připojení. Tuto problematiku v práci řeší automatizování 

dokumentace s předvyplněnými poli příslušného formuláře. Přehledněji je tato situace 

zobrazena na Obrázku 6: 

 

Obrázek 6: Výkupní ceny 

3.2.2 Zelený bonus 

 Druhou moţností financování, která je v diplomové práci zohledněna, je vyuţití 

zeleného bonusu. U ZB si výrobce musí najít sám odběratele, kterému svou vyprodukovanou 

elektřinu prodá za trţní cenu. 

 Odběratelem můţe být stejně jako u formy výkupních cen regionální provozovatel 

distribuční soustavy. 

 V momentu uskutečnění prodeje získá výrobce od provozovatele zelený bonus neboli 

prémii. Výše vyplácené prémie je opět stanovena Energetickým regulačním úřadem a jeho 

cenovým rozhodnutím. Vytvářené řešení vychází ze sazebníku uvedeného v cenovém 

rozhodnutí
13

 stejně jako u výkupních cen. 

 Cena prémie je stanovena tak, aby výrobce získal za jednotku prodané elektřiny vyšší 

částku neţ v systému výkupních cen. Z hlediska komplexnosti je tento druh podpory v práci 

vyuţit zejména pro malé instalace, určené k vlastní spotřebě elektřiny 

 Detailnější schéma připojení v systému zeleného bonusu je vykresleno na Obrázku 7: 
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Obrázek 7: Zelený bonus 

3.2.3 Daňové zákony 

 Jelikoţ k provozování fotovoltaické elektrárny je nutné mít vydanou licenci od ERÚ a 

na jejím základě přidělené IČ, tak z toho vyplývá, ţe se jedná o podnikání podle zvláštních 

předpisů [16]. 

Daň z příjmů 

 Z hlediska fotovoltaiky je důleţitý zákon
14

, který říká, ţe příjmy podle: 

a) §4 písmena e), pro fyzické osoby a 

b) §19 písmena d), pro právnické osoby 

jsou osvobozeny od daně z příjmů. Osvobození je platné v roce uvedení elektrárny do 

provozu a v bezprostředně následujících 5. letech. 

Toto ustanovení je zapracováno do vytvářeného řešení při modelaci návratnosti nebo 

finančních toků. 

Odpisy 

 Fotovoltaická elektrárna je DHM  a je moţné na ni uplatnit moţnost odpisování. 

                                                      
14

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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 Podmínky pro odpisování jsou taktéţ definovány v zákoně
14

 a fotovoltaické zařízení je 

klasifikováno v SKP třídě 32. 10.52: 

a) Odpisová skupina – 2 

b) Doba odpisování – 5 let 

Odpisování je moţné zahájit kdykoliv i v budoucnu a s ohledem na osvobození od daně 

z příjmů po dobu prvních 6 let je nejvhodnější uplatnit odpisy po uplynutí této lhůty.
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4. Analýza vstupních dat 

 Před započetím realizace výsledné aplikace je nutné, aby byla provedena analýza všech 

potřebných dat a souborů, které souvisí s problematikou fotovoltaických elektráren. Nutností je 

příprava databáze, která bude uchovávat informace o provedených procesech jednotlivých 

uţivatelů a jejich aktuálním stavu. 

 Práce řeší moţnosti vytváření uţivatelských postupů pro fyzické i právnické osoby a 

rozděluje metodiku zadávání potřebných dat zvlášť pro jednotlivé typy uţivatelů. Nezbytné tedy 

bylo sestavení sady poţadovaných atributů a to pokud moţno bez duplicit. 

 Většina databázové problematiky se odvíjí z moţností a poţadavků tiskopisů pro 

konkrétní subjekty. Následující událostí, která je nutná k podání ţádosti, je předpřipravení 

vzorových dokumentů. 

 Připravené formuláře jsou poté vhodné k procesu automatizace a slouţí jako vzory ke 

generování dokumentace. Detailnější popis samotné přípravy databáze, dokumentů a jejich 

vzájemné provázání jsou popsány v následujících kapitolách. 

4.1 Databáze 

 Vytvářená databáze pokrývá obsah od poskytovatelů připojení (ČEZ, E.ON, PRE), 

subjektů schvalujících proces (STU, ERÚ, ČSÚ), a také RSTS pro poskytnutí finančních 

prostředků. 

 Řešení analyzovalo mnoţinu vstupních dokumentů, které jsou potřebné ve 

schvalovacím procesu. Základní postup extrahování nejdůleţitějších oblastí k uchovávání 

v databázi je představen na Obrázku 8: 

 

Obrázek 8: Analýza dokumentace
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 Vytvořené pseudoseznamy jsou soubory typu XSL a obsahují selektivní mnoţinu 

poţadovaných atributů. Nad kaţdým z takto utvořených souborů byla provedena redukce 

duplicitních hodnot. 

 V následujících úpravách bylo účelem převést dosud získané mnoţiny atributů do 

datového slovníku, který by odpovídal aktuálnímu potřebnému stavu v celkovém procesu 

realizace výstavby FVE. 

 Fáze převodu dat je vykreslena na Obrázku 9: 

 

Obrázek 9: Datový slovník 

 Ke korektnímu vytvoření datového slovníku nebylo moţné pouţít pouhé sjednocení jiţ 

známých pseudoseznamů, neboť pseudoseznamy jiţ redukované o vlastní duplicitní atributy 

obsahovaly kříţové vazby samy mezi sebou. 

 Tento problém nastal, protoţe z výše uvedených postupů podávání ţádostí vyplývá, ţe 

jednotlivé instituce zahrnuté do procesu výstavby FVE vzájemně komunikují a mají na sebe 

společné vazby. 

 Byla tedy provedena další analýza zaloţená na stromu procesního postupu, na jejímţ 

základě mohly být vyloučeny nadbytečné atributy. Z takto provedených úprav mohl být 

vytvořen ER diagram, který jiţ dokázal věrně znázornit stav vazeb mezi jednotlivými 

institucemi v rámci procesu. Nedílnou součástí vytvoření ER diagramu bylo určení kardinality 

vztahů mezi tabulkami vycházejících z procesního stromu tak, aby co nejefektivněji pokrývaly 

celou problematiku. 

 Modelové vytvoření databáze je vykresleno na Obrázku 10: 
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Obrázek 10: Tvorba databáze 

 K úplné korektnosti a synchronizaci s aktuálním stavem situace pro podávání ţádostí 

bylo nutné definovat integritní omezení v datovém slovníku. Tato omezení byla specifikována, 

aby vyplněná data korespondovala s podmínkami legislativního rámce a náleţitostmi patřičných 

institucí. 

 Po všech nezbytných krocích a úpravách je databáze minimalizována a je připravena 

k uchovávání nejnutnějších dat v rámci procesu. 

4.2 Předzpracování dokumentů 

 Vzorové tiskopisy, které jsou potřebné pro automatické generování dokumentů, 

pocházejí z různých zdrojů. Předlohy těchto formulářů vytvářejí jednotlivé instituce nebo jsou 

pevně stanoveny zákony. Přesně definovanou předlohu mají určenou dokumenty pro ERÚ, které 

vychází z energetického zákona. 

 Aby vytvářené řešení mohlo efektivně pracovat s dokumenty, tak je velice důleţité 

převést veškeré formuláře do jednotné a standardizované formy. Jako výsledný typ byl zvolen 

PDF dokument z hlediska jeho nezávislosti na softwaru a hardwaru, na kterém byl formulář 

vytvořen. 

 Po převedení na PDF se z důvodu různorodosti zdrojů prvotních dokumentů musela 

provést validace obsaţených fontů a pouţitého kódování znakové sady, aby byla zajištěna 

podpora všech symbolů. 

 Pro připojení vhodných fontů k cílovému dokumentu byla vyuţita volně dostupná 

aplikace „Acrobat Distiller“ [17] od společnosti Adobe, která je schopna zpracovávat 

postscriptové soubory a PDF. 
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 Postup vytváření standardizovaného dokumentu, který slouţí k automatickému 

generování je ukázán na Obrázku 11: 

 

Obrázek 11: Standardizace dokumentu 

 Standardizovaný dokument jiţ obsahuje veškeré náleţitosti, které jsou potřebné 

k plnohodnotnému vyplnění dokumentu. 

 Jelikoţ v předchozí kapitole bylo popsáno, jak se z původních zdrojových souborů 

vytvořila databáze, tak nyní je potřebné propojit tyto data nazpět. Mapování dat mezi databází a 

předpřipraveným dokumentem je přesně přednastaveno. 

 Kaţdý příslušný atribut z databáze má určenou pozici v dokumentu, a tedy při 

generování dokumentace dochází ke korektnímu vykreslení formuláře. K zpřístupnění této 

funkce se musely standardizované dokumenty ještě přizpůsobit. 

 Vyuţita byla aplikace „Adobe Acrobat X Pro“ [17] ve zkušební verzi od firmy Adobe, 

která umoţnila převést dokument na interaktivní formulář s moţností vyplňování textových 

polí. 

 

Obrázek 12: Propojení databáze s dokumenty 
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 S takto upravenými dokumenty je moţné pracovat ve vytvářeném řešení a provést 

automatizaci generování formulářů. Moţnosti předpřipravených tiskopisů jsou velice rozmanité 

a lze je dynamicky měnit na základě změny poţadavků od jednotlivých institucí případně 

změny legislativního rámce. 

 Přesnější popis práce s dokumenty a jejich vytváření jsou popsány v následujících 

kapitolách.
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5. Funkce vytvářeného řešení 

 Systém je vyvíjen jako webový portál, který umoţní přístup širokému spektru veřejnosti 

zajímající se o získávání energie z obnovitelných zdrojů. Cílem je podat koncovému uţivateli 

srozumitelné a ucelené informace v oblasti fotovoltaiky, které jsou speciálně zaměřené na 

výstavbu fotovoltaické elektrárny. 

Vytvářené řešení pokrývá oblast ekonomickou a agendu zaštiťující postup ţádostí při 

realizaci FVE. 

 Cenové náklady projektu k podání ţádosti jsou členěny: 

a) Technologie – pouţité technologie včetně cen 

b) Stavební práce – rozpis prací včetně cen (pokud jsou stanoveny) 

c) Pozemky – výpis z katastru nemovitostí 

Technologická část vychází z podkladů, které jsou předzpracovány v systému, který 

vytvářel Bc. Tomáš Bílek a na jejich základě jsou dále modelovány postupy financování. 

Stavební problematika je v kompetenci uţivatele systému, který definuje rozsah jím vlastněných 

pozemků. 

 Ekonomika projektu je zpracována ve formě návratnosti investice s modelem peněţních 

toků, a také s kalkulacemi pro stavební spoření a pojištění FVE. V realizovaném řešení jsou u 

stavebního spoření zahrnuty produkty speciálně určené k podpoře fotovoltaických elektráren i 

standardní nabídky. 

 Výsledná aplikace obstarává i celý legislativní a smluvní proces při komunikaci 

s institucemi. Jsou automaticky generovány formuláře vhodné ke schvalování projektu, a které 

osvědčují stav jednání uţivatele s orgány státní správy.  

K těmto dokumentům řadíme všechny tiskopisy vyplývající ze zákonů a předpisů v ČR. 

Níţe je uveden výběr: 

a) Územní rozhodnutí 

b) Stavební rozhodnutí 

c) Udělení licence 

d) Souhlas s připojením k DS 

Všechny výše uvedené funkce by měly urychlit, zjednodušit a poskytnout automatizaci 

v celém procesu. Ke snazší orientaci koncového uţivatele byl vytvořen intuitivní průvodce, 

který ukazuje aktuální stav procesu, ve kterém se uţivatel nachází a nabízí další vhodné kroky 

v návaznosti na rozsáhlou agendu. 
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5.1 Generování dokumentace 

 Jednou z hlavních funkcí vytvářeného řešení je práce s formuláři a jejich automatické 

generování podle podmínek uţivatele. K realizaci této funkcionality je zapotřebí mít 

předpřipravenou sadu dokumentů. Postup tvorby a přípravy těchto vzorových dokumentů byl 

popsán v předcházejících kapitolách. 

 Pro usnadnění obsluhy vyplňování formulářů byl minimalizován počet nutných vstupů, 

které zadává uţivatel a tím došlo i k urychlení celého postupu. 

 Na následujícím Obrázku 13 je popsán celý proces generování dokumentace: 

 

Obrázek 13: Generování dokumentace 

Výsledný průběh automatického generování se odvíjí od zadaných vstupů do systému, 

které jsou zadány uţivatelem. Takto zadané údaje jsou zpracovány vytvořenou knihovnou 

„DatabaseManager.dll“, která komunikuje s databází a provádí nezbytné úkony pro uchovávání 

údajů a jejich následné zpracování. 
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Ze zpracovaných údajů se poté vytvoří kolekce textových poloţek, jeţ jsou přeposílány 

knihovně „DocumentsManager.dll“, která obsluhuje tvorbu dokumentace a volně dostupné 

knihovně „iTextSharp.dll“ od firmy iText Software Corporation. 

 Knihovna „iTextSharp.dll“ ve verzi 5.0.4 [18] byla pouţita z důvodu práce s PDF 

dokumenty a k vyuţití interakce s formulářovými poli a jejich následnému znepřístupnění 

k další editaci případně neoprávněné manipulaci. 

 Takto sestavený postup pro generování dokumentace je univerzální a slouţí ke 

zpracování všech typů dokumentů. 

5.1.1 Validace vstupních dat 

 Za účelem dosaţení co nejkorektnějších vstupů od uţivatele byly vyuţity číselníky od 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Koncovému uţivateli je tedy nabídnuta sada 

výběrových hodnot z oblasti členění ČR: 

a) Kraje (počet 14) 

b) Okresy (počet 77) 

c) Katastrální území (počet 13 027) 

Všechny nabízené hodnoty jsou provázány s primárními klíči odpovídající hodnotám 

z databází systémů ČÚZK [19] a Územně identifikačního registru adres [20]. 

K validaci zadaných údajů byla vytvořena knihovna „ValidationManager.dll“, která 

obstarává ověřování běţných údajů. Kontroluje i vstupy, jeţ musejí splňovat formu a náleţitosti 

předepsané legislativou. Do této oblasti je zahrnuto: 

a) Identifikační číslo 

b) Rodné číslo 

c) Číslo bankovního účtu 

d) Spojovací číslo SIPO 

V následujících sekcích jsou popsány algoritmy a postupy pro ověření pravosti 

zadaných údajů respektive jejich soulad s normou. Tyto informace byly čerpány z Ministerstva 

vnitra, které zajišťuje funkci správce uvedených veřejných informačních systémů. 

Vytvořené validační podmínky v rámci diplomové práce odpovídají předpisům 

z katalogu datových prvků ISVS [21]. 
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Identifikační číslo 

 „Identifikační číslo je číslicový pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci 

ekonomických subjektů, kterými je každá právnická osoba a dále fyzické osoby, které mají podle 

zvláštního předpisu postavení podnikatele.“ 

 Schéma IČ je tvořeno 8. číslicemi, které jsou seskupeny ve tvaru (nnnnnnnK), kdy „n“ 

představuje pořadové číslo s hodnotami od 0-9 a „K“ je kontrolní číslice. 

 Výpočet kontrolního čísla se provádí tak, ţe jednotlivé číslice pořadového čísla se 

násobí zprava čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a součiny se sečtou. Výsledek součtu dělíme číslem 11 a 

celočíselný zbytek odečteme od čísla 11. 

Rodné číslo 

 „Rodné číslo je číslicový identifikátor občana České republiky.“ 

 Skládá se z 9 – 10 číslic, které mají následující strukturu rrmmdd/pppk, kde „rr“ je 

poslední dvojčíslí roku narození, „mm“ představuje měsíc narození a „dd“ den narození. Za 

lomítkem je obsaţeno trojčíslí „ppp“ a zabezpečení kontrolním číslem „k“. 

 Validace splňuje podmínky [22] pro ověření RČ vydaných do roku 1. 1. 1954, která 

nejsou jištěna kontrolní číslicí, a také ustanovení ze Zákona č. 53/2004 Sb.
15

. 

 Výpočet kontrolního čísla se jiţ provádí pouze na RČ s 10. místy. Devítimístné číslo 

vytvořené z datové části před lomítkem a trojmístné koncovky vydělíme 11 a celočíselný zbytek 

tohoto podílu je kontrolní číslice. Je-li zbytek 0 nebo 10, pak kontrolní číslice je také 0. 

Číslo bankovního účtu 

 Ve vytvářeném řešení jsou ověřovány údaje pro korektní zadání čísel bankovních účtů u 

českých bank. Zadávané údaje uţivatelem plně korespondují s Vyhláškou [23] ČNB č. 62/2004 

Sb.
16

, v § 4, a také s číselníkem identifikačních kódů bank „AP0001“. 

 „Číslo účtu, na kterém se provádí mezibankovní platební styk, stanoví banka tak, aby: 

a) obsahovalo nejvíce 16 číselných znaků a bylo členěno na 

1. předčíslí, které obsahuje nejvíce 6 číselných znaků s tím, že předčíslí nemusí být 

v čísle účtu obsaženo, 

 

                                                      
15

 Zákon č. 53/2004 Sb., o evidenci obyvatel 
16

 Vyhláška č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování 

na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování 
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2. základní část čísla účtu, která obsahuje nejméně 2 a nejvíce 10 číselných znaků 

s tím, že alespoň dva z nich nesmějí být nulové, 

b) předčíslí a základní část čísla účtu byly 

1. v písemné podobě zřetelně odděleny, 

2. samostatně zajišťovány kontrolou, jejíž algoritmus je uveden v příloze č. 1 této 

vyhlášky. 

Úvodní nuly předčíslí a základní části čísla účtu jsou bez významu.“ 

 Algoritmus pro ověření správnosti bankovního účtu je zajištěn pomocí modulo 11 

s váhami uvedenými v následující Tabulce 6, která je aplikována na první část čísla účtu i na 

základní část čísla účtu a pozice „N“ je počítána zprava. 

Číslice A B C D E F G H I J 

Váha 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1 

N 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Tabulka 6: Váhy bankovního účtu 

 Ověření bankovního účtu se provádí tak, ţe váhy se vynásobí s číslem na příslušné 

pozici a tyto součiny se sečtou. Pokud je součet dělitelný 11 beze zbytku, tak se jedná o validní 

číslo bankovního účtu. 

Spojovací číslo SIPO 

 Podmínky pro SIPO byly implementovány z důvodu vyřizování finančních produktů u 

RSTS a k zpřístupnění moţnosti pro uţivatele, jeţ vyuţívá tuto sluţbu. Metodické pokyny byly 

získány z technických předpisů
17

 České pošty, s. p. [24]. 

 „SIPO je desetimístné spojovací číslo, které je jedinečné v rámci České republiky a je 

chráněno kontrolní číslicí.“ 

 Spojovací číslo plátce SIPO se skládá: 

a) devítičíslí – číslo plátce 

b) poslední číslo – kontrolní číslo 

Pro výpočet kontrolního čísla jsou pouţity váhy uvedené v Tabulce 7 a modulo 10 se 

zbytkem 0. Je-li poslední číslo z výsledku 0, tak i kontrolní číslo se rovná nula. Jinak v opačném 

případě se provádí výpočet kontrolního čísla způsobem, ţe od hodnoty 10 je odečteno poslední 

číslo z výpočtu. 

                                                      
17

 Česká pošta, Technické podmínky pro vstup organizací do SIPO – předávání celého kmene předpisů 

SIPO (platných k červenci 2008) 
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Číslice A B C D E F G H I J 

Váha 3 7 3 1 7 3 1 7 3 1 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tabulka 7: Váhy SIPO 

5.2 Stavební spoření 

 Pro modelování finanční stránky FVE a vloţení příslušných peněţních prostředků byla 

zvolena podpora pomocí stavebního spoření. Tento získaný obnos poté slouţí v modelových 

případech k pokrytí vstupních nákladů na výstavbu, materiálů a technických prostředků. 

Výpočty stavebního spoření byly uzpůsobeny detailnějším podmínkám Raiffeisen stavební 

spořitelny [25]. 

 Z nabídky produktů byly jako nejvhodnější vybrány následující překlenovací úvěry 

s tarifními variantami: 

1. Helios – vytvořený pro financování fotovoltaických zařízení s podporou ZB 

a) S 041 (spořící tarif) 

b) S 061 (úvěrový tarif) 

2. Nízká hyposplátka – financování bez vlivu na typ podpory 

a) S 061 (úvěrový tarif) 

3. Horizont – financování bez vlivu na typ podpory 

a) S 041 (spořící tarif) 

Poklady pro modelaci a vizualizaci finančních výsledků byly získány z podmínek
18

 

RSTS, které jsou následně graficky i textově interpretovány. Výstupy kalkulací zahrnují spoření 

uţivatele v obou fázích stavebního spoření, státní podporu, poplatky spojené s vedením účtů a 

uzavřením smluv. Nedílnou součástí jsou propočty úroků připsaných i nepřipsaných. 

 

Obrázek 14: Fáze stavebního spoření 

                                                      
18

 Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. – Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření a základní 

podmínky pro poskytování úvěrů 
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 Řešení celého průběhu stavebního spoření, které pokrývá oblasti obou fází je popsáno 

v kapitolách níţe. 

 Před započetím samotných kalkulací je nezbytné analyzovat podmínky pro uzavření 

smlouvy a náklady spojené s vedením stavebního spoření, které vycházejí z takto stanovených 

údajů: 

1. Výše cílové částky 

2. Výše akontace 

3. Poplatek za uzavření smlouvy (včetně rozdílu pro studenta do 25 let) 

4. Poplatky za vedení vkladového účtu 

5. Poplatky za vedení úvěrového účtu 

6. Poplatky za výpisy z účtu 

7. Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru 

8. Poplatky za vedení překlenovacího účtu 

K ověření správnosti výpočtů a dosaţených cílových hodnot je uveden sazebník RSTS 

v příloze této práce. 

5.2.1 Fáze spoření 

 Po uzavření smlouvy začíná fáze spoření, která je nutná, aby uţivatel splnil podmínky 

stanovené institucí k nároku na úvěr ze stavebního spoření. Podklady pro stavební spoření, které 

slouţily jako základ k implementaci algoritmů přizpůsobených k podmínkám RSTS, byly 

čerpány z publikace o finanční matematice [26]. 

 Základní modelace ve vytvářeném řešení vychází z kombinace krátkodobého a 

dlouhodobého spoření a to z následujících důvodů: 

 „Krátkodobé – spoření, jehož doba nepřesáhne jedno úrokové období (obvykle jeden 

rok) a úroky budou připisovány na konci doby spoření 

 Dlouhodobé – spoření, jehož doba bude delší než jedno úrokové období a v tomto 

případě se úroky na konci každého úrokového období připíší k dříve naspořené částce a 

dále se s touto částkou úročí“ 

Tento způsob byl vybrán kvůli nutnosti kalkulací úroků nepřipsaných, které se modelují 

na konci kaţdého měsíce, a tedy vyhovují výpočtům pro krátkodobé spoření. Model výpočtu je 

také vhodný ke kalkulaci úroků připsaných, jeţ jsou propočítávány jednou ročně vţdy po 

skončení aktuálního kalendářního roku. 

 Ke zpřesnění výpočtů byla pouţita metoda polhůtního spoření, protoţe vklady uţivatele 

jsou podle stanov RSTS zapisovány na konci měsíce, a tedy na konci kaţdé m-tiny roku. 
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 Schematicky je moţné tento postup zpřehlednit Obrázkem 14: 

 

Obrázek 15: Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření 

 Z výše uvedeného obrázku vyplývá základ pro kalkulaci ve fázi spoření, která je ale 

dále upravena pro potřeby státní podpory, pro poplatky za vedení jednotlivých účtů a výpisy 

z účtu. 

 Implementovaný algoritmus vychází z Rovnice 1: 

       (  
   

   
  )  

(   )   

 
 

Rovnice 1: Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření 

 kde: 

 S … celková naspořená částka 

 m … počet úloţek za rok (měsíce ve vytvářeném řešení) 

 x … výše vkladu (aktuální změna vkladu na konci měsíce – krátkodobé spoření) 

 i … úroková sazba (procentní sazba / 100) 

 n … doba spoření (počet let do splnění podmínek k přidělení úvěru) 

 a … výše vkladu (dlouhodobé spoření) 

K modifikaci algoritmu bylo nutné přistoupit, protoţe modelování státní podpory, 

poplatků a hodnoty daně ze státní podpory ovlivňují výši vkladu, která je rozhodující 

v krátkodobé fázi spoření. 

Státní podpora 

 Příspěvek od státu činí 10 % z naspořené částky v příslušném kalendářním roce, ale 

maximálně však z 20 000 Kč. V případě, ţe částka úspor v jednom roce přesahuje 20 000 Kč, 

tak můţe být z hlediska nároku na státní podporu převedena do následujícího roku. 
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 Tento bonus ovlivňuje výši připsaných úroků, které jsou zatíţený 15% sazbou o dani 

z příjmů, a proto bylo nezbytné zapracovat funkcionalitu výpočtu státní podpory. 

Úroky připsané 

 Jak jiţ bylo dříve uvedeno, tak úroky připsané se vypočítávají z pravidelných vkladů 

uţivatele a připsané státní podpory. Z druhé strany sniţují základ, ze kterého se kalkulují úroky 

připsané, poplatky za vedení účtu. 

 K základním prvkům vytvářeného řešení patří výpočet jednoduchého polhůtního 

úročení, které je lineární v čase a popsáno v publikaci o finanční matematice [27]. 

 Pro přesné určení výsledné rovnice bylo zjištěno, ţe RSTS pouţívá standard: 

 ACT/365 – kde kaţdý měsíc má skutečný počet dní a rok má 365 dní 

Způsob výpočtu jednoduchého polhůtního úročení představuje Rovnice 2: 

    
 

   
 
 

   
 

Rovnice 2: Jednoduché úročení polhůtní 

 kde: 

 u … výše úroku 

 v … vloţená částka 

 p … úroková míra v procentech za rok 

 k … počet dní 

Takto stanovený výpočet je vhodný pro modelování úroků k aktuálnímu datu, ale 

nepostačuje k návaznosti úroků, které se kumulují v aktuálním roce, a proto byl vzorec upraven 

následovně: 

   ∑   
 

   
 
 

   

   

   

 

Rovnice 3: Souhrn úroků připsaných 

 kde: 

 Su … součet vypočtených úroků 

 m … počet dní evidence částky na účtu 
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Z vypočteného souhrnu úroků připsaný je odvozena výše daně ve výši 15 %, která se na 

účtu klienta promítne na konci kalendářního roku. Při kombinaci výše uvedených rovnic vznikl 

algoritmus, který komplexně propočte fázi spoření, která probíhá do splnění podmínek: 

 Ukazatel zhodnocení dosáhne hodnoty 64 a vyšší 

 Doba spoření je minimálně 2 roky 

 Výše naspořené částky se pohybuje od 40 % – 60 % z cílové částky 

Paralelně se spořením je také modelován překlenovací úvěr, který zahrnuje standardní 

splátky vypočtené podle sazebníku RSTS a kalkulaci úroků připsaných v rámci PÚ za pomoci 

výše definovaného algoritmu. 

5.2.2 Ukazatel zhodnocení 

 Podmínka ukazatele zhodnocení je jednou z nejdůleţitějších ve fázi spoření a je závislá 

na pravidelnosti vkladů uţivatele a jejich výši. 

 Před samotným výpočtem ukazatele zhodnocení je nezbytné provést kalkulaci 

doplňujících parametrů, které je nutné znát pro hlavní vzorec. Tyto parametry se přímo úměrné 

odvíjí od výpočtu spoření a patří mezi ně: 

 HÚ – Hodnota úroků 

 KS – Koeficient spořivosti 

„Hodnota úroků je součet všech přepočtených úroků, dosažených k rozhodnému dni 

zhodnocení. Přitom přepočtené úroky se stanoví za každý kalendářní rok doby spoření (i 

započatý) takto:“ 

   
 

  
      

Rovnice 4: Hodnota úroků 

 kde: 

 Ú … dosaţené (i nepřipsané) úroky 

 ÚS … úroková sazba 

Koeficient spořivosti je definován jako podíl zůstatku na účtu k procentnímu podílu 

cílové částky dle tarifu a jeho minimální hodnota je 1. V době realizace řešení činil podíl u obou 

aktuálních tarifů 40 %. 

Ke správnému vyjádření koeficientu spořivosti slouţí Rovnice 5: 
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Rovnice 5: Koeficient spořivosti 

 kde: 

 NČ … naspořená částka v rozhodný den zhodnocení 

 CČ … cílová částka 

 PP … procentuální podíl (aktuálně 40 %) 

Teprve po provedení těchto podpůrných výpočtů, lze předat hodnoty algoritmu, který 

obstarává funkcionalitu ukazatele zhodnocení. Výsledná hodnota ukazatele zhodnocení 

vyjadřuje podíl účastníka na Fondu stavebního spoření a je vypočten následovně: 

   
         

(        )
 

Rovnice 6: Ukazatel zhodnocení 

 kde: 

 UZ … ukazatel zhodnocení 

 KUZ … koeficient ukazatele zhodnocení (stanovený podle tarifu) 

Vzájemný souladu úspěšného dokončení obou algoritmů pro fázi spoření a ukazatele 

zhodnocení předznamenává, ţe spoření proběhlo úspěšně a můţe dojít k přidělení cílové částky 

(jejímu vypořádání) a započatí fáze úvěru. 

5.2.3 Fáze úvěru 

 Po překlopení stavebního spoření do fáze úvěru a přidělení cílové částky je uţivateli 

poskytnuta jím uspořená částka včetně státní podpory a úvěr ve výši rozdílu cílové částky a 

zůstatku na účtu. 

 V tuto chvíli začne docházet k umořování úvěru splácením pravidelných splátek, kde je 

kromě úroků splácena i část jistiny. Druhá fáze programu převezme aktuální stav účtu a začne 

provádět operace nad zůstatky finančních hodnot z fáze spoření. 

 Princip a řešení výpočtu výše úroků a poplatků je shodný s procesem ve fázi spoření. 

Standardní splátka, která je vypočtena ze sazebníku RSTS, a zbylé nevyplacené příspěvky ze 

státní podpory slouţí k umoření dluhu a k pokrytí úroků z úvěru ve smyslu akumulačního 

faktoru. 
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 Průběh algoritmu, který provádí umořování dluhu je znázorněn na Obrázku 16: 

 

Obrázek 16: Umoření dluhu 

 Na pozici vkladu je dosazena standardní splátka nebo státní podpora a program 

pokračuje, dokud nedosáhne vyrovnaného vztahu s dluhem. Případně zobrazí přeplatek, na který 

má klient nárok. 

5.3 Pojištění 

 Jednou z dalších samostatných finančních kalkulací, které jsou realizovány v rámci 

vytvářeného řešení, je výpočet pojištění. Modelové údaje jsou uzpůsobeny podle podkladů 

Allianz pojišťovny. 

 Rozsah a záběr řešeného pojištění je zaměřen na instalace FVE, které jsou součástí 

objektu a zvyšují pojistnou hodnotu celé stavby. K takto definovanému objektu lze vygenerovat 

pojistnou částku, která se skládá z dílčích úseků: 

 Základní pojištění 

 Doplňkové pojištění 

 Pojištění proti prosté krádeţi stavebního materiálu 

 Připojištění proti krádeţi vloupání a loupeţí stavebních součástí, stavebního 

materiálu a stavebních mechanismů 

 Sleva za spoluúčast 

Před výpočtem pojistné částky je nezbytné určit hodnotu objektu, se kterým je FVE 

spjata. Z tímto účelem byl k co nejpreciznějšímu odhadu finanční hodnoty připraven průvodce, 

který je variabilní pro různé typy objektů: 

 Rodinný dům 

 Bytový dům 
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 Trvale obývaný rekreační dům 

 Samostatná garáţ v osobním vlastnictví 

Z blíţe specifikovaného objektu jiţ lze nabídnout hodnoty k ocenění cílové stavby, kdy 

je uţivateli nabídnuto cenové rozpětí v Kč/m
2
. Na základě jeho výběru je vypočtena celková 

hodnota objektu. 

K výpočtu cenového rozmezí slouţí následující ukazatele: 

 Provedení objektu 

 Typ střechy 

 Počet nadzemních podlaţí 

 Sklep 

 Typ podkroví 

 Kvalita provedení 

Všechny prováděné dílčí kalkulace vychází z vnitřních směrnic a předpisů [28] Allianz 

pojišťovny, které jsou stanoveny generálním ředitelstvím pro oddělení pojištění občanů 

v příloze č. 1.02 ke směrnici č. 17.04. 

Ve vytvořeném algoritmu kalkulace pojištění je také zahrnuta křivka zastarávání 

objektu, kdy je výpočet modelován na časovou hodnotu a za kaţdý rok stáří budovy se odečítá 

0,5 % ceny. Modelový průběh výpočtu je na Obrázku 17: 

 

Obrázek 17: Výpočet pojistné částky 
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 Průběh samotné kalkulace je rozdělen do jednotlivých fází, které odráţejí skutečnosti 

pro dané pojistné události. Na základě stanovené celkové ceny, do které je zahrnuta i hodnota 

FVE, je vypočteno základní pojistné a z částek pro ostatní sekce je vymodelováno pojištění na 

základě preferencí uţivatele. 

 Vzorové výpočty podporují všechny varianty rozsahu plnění pojistných nebezpečí pro 

všechny typy objektů: 

 Varianta Normal 

 Varianta Optimal 

 Varianta Exkluziv 

A vycházejí z platných sazebníků, čímţ je dosaţeno co nejreálnějších výsledků. 

Veškeré podklady k pojištění jsou uvedeny v příloze této práce. 

5.4 Finanční model FVE 

 Mezi ekonomické modely, které byly vytvořeny v rámci diplomové práce, patří i 

výpočet návratnosti vloţených investic, představení peněţních toků uţivatele a struktura 

měsíčních výkazů fotovoltaické elektrárny při jejím provozu. 

 Moţnosti kalkulací jsou variabilní a lze je provádět v libovolných kombinacích 

vzájemně pro provozní místo, kde bude FVE situována a modelové instalace. Přednastavené 

instalace jsou poskytnuty jako výstup z bakalářské práce Bc. Tomáše Bílka. Z takto získaných 

technických údajů lze konkrétně dopočítat výkon elektrárny. 

Výpočet: 

   
  

  
 

Rovnice 7: Výkon panelu (Wp) 

 kde: 

 FP … výkon panelu (Wp) 

 PE … výkon fotovoltaické elektrárny 

 PC … počet instalovaných panelů 

Druhou z hodnot, kterou je potřebné určit, je plocha panelů, na kterou dopadají úhrny 

slunečních paprsků. Neurčuje se zde celková plocha a rozsah fotovoltaické instalace, který můţe 

být rozprostřen do libovolného mnoţství řad a bloků, ale pouze rozměry panelů, které jsou 

pokryty fotovoltaickými články se schopností přeměnit světlo na elektrickou energii. 
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 Z důvodu pouţití fotovoltaických panelů jako komponent, které mají obdélníkový tvar, 

je výpočet následující: 

  ∑   

 

   

   

Rovnice 8: Celková plocha panelů 

 kde: 

 S … celková plocha panelů (m
2
) 

 ŠP … šířka panelu 

 DP … délka panelu 

 n … počet instalovaných panelů 

Po provedení úvodní fáze, která zpracovává technické údaje o instalovaném řešení, je 

nutné obdrţet intenzitu slunečního záření v poţadované lokalitě a dopad slunečních paprsků 

v hodnotě kWh/m
2
. 

K přesnému určení polohy byly vyuţity webové sluţby od firmy Google, které jsou 

spjaty s rodinou sluţeb „Google Maps API“ [29]. Z nabízených sluţeb byla pro diplomovou 

práci vybrána speciální oblast „Geocoding API“. 

Funkcionalita této webové sluţby nabízí prostředek jak převést adresu čitelnou pro 

člověka na souřadnice, kterými jsou zeměpisná délka a šířka. Komunikace s vystavenou sluţbou 

probíhá pomocí zaslání HTTP poţadavku na specifickou URL adresu, kde URL parametry 

(vybraná adresa) jsou předány jako argumenty pro webovou sluţbu. 

Výstup z webové sluţby je serializován do XML souboru. Výběr podstatných hodnot 

výstupu je představena na Obrázku 18: 

 

Obrázek 18: Google geocode 
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 Získané souřadnice nadále slouţí k propojení s vytvořeným systémem v rámci 

bakalářské práce od Bc. Michala Palucha a hodnoty jsou nastaveny jako vstupní bod pro určení 

pozice. Z následné komunikace přes webovou sluţbu jsou obdrţeny úhrny slunečního záření pro 

přesnou lokalitu v kWh/m
2
. 

 Obě předcházející fáze jsou nezbytné k přesné modelaci návratnosti a jejich vzájemná 

spolupráce a návaznost jsou představeny na Obrázku 19: 

 

Obrázek 19: Předzpracování dat kalkulace návratnosti 

 Z výše získaných parametrů lze přistoupit k samotné kalkulaci návratnosti na základě 

přesně vyprofilovaných poţadavků uţivatele. 

 Výpočet lze volitelně rozšířit o způsob částečného nebo plného financování pomocí 

stavebního spoření, a také o pojištění FVE v rámci objektu v závislosti na typu instalace a jejím 

rozsahu. 
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 Pro modelování návratnosti se vycházelo z výkonu FVE, slunečního záření, legislativou 

předepsaných podmínek a dílčích vlivů stavebního spoření a pojištění. Základ pro ekonomický 

model byl stanoven následovně: 

  ∑∑     
  

   

  

   

  

   

 
  

   
 (  

  

   
) 

Rovnice 9: Výpočet návratnosti investice 

 kde: 

 N … návratnost investice (Kč) 

 i … počet garantovaných let státem 

 j … měsíc v daném roce 

 SP … úhrn slunečního záření (kWh/m
2
) 

 S … celková plocha panelů (m
2
) 

 EP … efektivita panelu (%) 

 EI … efektivita střídače (%) 

 CL … ztráta v kabelech (%) 

Z výše uvedeného vzorce bylo ve vytvářeném řešení snahou dosáhnout co 

nejvěrohodnějších a nejpřesnějších výsledků, které by odpovídaly stavu reálného světa a 

nabídnout moţnosti financování pro běţného uţivatele. 

5.4.1 Návratnost investice 

 Při zvolení vhodné lokality a správného poměru u modelu FVE ve smyslu ceny v Kč/w 

se dosáhne výsledné návratnosti, která je pro cílového uţivatele zisková. Standardní průběh 

návratnosti investice je na Obrázku 20: 

 

Obrázek 20: Návratnost investice 
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5.4.2 Cash-flow uživatele 

 Peněţní toky uţivatele a jeho zatíţení je odlišné od prosté návratnosti investice, protoţe 

je zde počítáno s výdaji, které jsou spojené s úvěrem a pojištěním FVE. K dalšímu rozdílu byla 

zařazena moţnost rozloţit financování mezi vlastní prostředky a zbylou část nákladů pokrýt 

stavebním spořením. 

 V případě, ţe uţivatel nepouţil ţádnou z nadstandardních funkcí a je jediným 

investorem, který pokrývá veškeré náklady spojené s výstavbou FVE, pak cash-flow uţivatele 

kopíruje stejnou křivku jako model návratnosti. Při opačné moţnosti je znázorněn průběh 

vývoje cash-flow na Obrázku 21: 

 

Obrázek 21: Cash-flow uţivatele 

5.4.3 Měsíční výkazy 

 Přehled finanční situace v jednotlivých měsících provozu FVE slouţí jako podklad pro 

samofinancovatelnost a udrţitelnost řešení. Výkazy v měsících korespondují se slunečními 

úhrny v průběhu roku. Z toho vyplývá, ţe v našich klimatických podmínkách jsou výnosy 

z fotovoltaických systémů v létě vyšší neţ ve zbylé části roku. 

 Dalším faktorem, který devalvuje výnosy v zimním období je, ţe na konci kalendářního 

roku se musí odvést daně z příjmů, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Všechny tyto 

ukazatele se tedy promítnou do výsledku v daném měsíci. 

 Ke stanovení měsíčních výkazů byl pouţit následující model: 

   (    )              

Rovnice 10: Měsíční výkazy 
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 kde: 

 HV … měsíční hospodářský výsledek (Kč) 

 VC … výkupní cena (Kč/kWh) 

 E … mnoţství vyprodukované energie (kWh) 

 Ú … splátka úvěru (Kč) 

 I … splátka pojištění (Kč) 

 T … daň (Kč) 

 SP … sociální pojištění (Kč) 

 ZP … zdravotní pojištění (Kč) 

Finanční výsledky FVE v roce korespondují s modelem uvedeným na Obrázku 22 a 

v případě potřeby znázorňují zatíţení splátkami úvěru a ostatního výkaznictví. 

 

Obrázek 22: Měsíční výkazy 
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6. Analýza systému 

 Celé řešení bylo vytvářeno jako webová aplikace, která pracuje s příslušnými moduly, 

jeţ obstarávají funkcionalitu dané oblasti. Rozšířením programové implementace bylo propojení 

s jiţ vytvořenými systémy pro stanovení technické specifikace modelových FVE a získání 

mnoţství slunečních úhrnů v poţadované lokalitě. 

 Vytvořena byla i komunikace s webovou sluţbou od firmy Google pro určení 

zeměpisných souřadnic, která patří do rodiny „Geocoding“. Hlavní struktura a propojení 

systémů je znázorněno na Obrázku 23: 

 

Obrázek 23: Struktura systému 

 Pro datová úloţiště byl zvolen MS SQL Server 2008, kde data spojená s procesem 

podávání ţádostí a kalkulací finančních ukazatelů jsou uloţena samostatně ve vlastní databázi a 

technické údaje o modelech FVE mají také své datové úloţiště. Tento způsob řešení byl zvolen 

z důvodu připojení technického řešení a následnému generování výkresové dokumentace 

z těchto dat. 

 Komunikace pro získání dat z „Geocodingu“ probíhá přes standardní webové sluţby, 

které jsou vystaveny na straně Googlu. 
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 K předávání zpráv se systémem pro výpočet slunečního záření byla pouţita technologie 

WCF a obdrţené výsledky jsou při deserializaci předány jako struktura „EarthRadiation“, která 

jiţ obsahuje potřebné údaje. 

 Struktura webové aplikace byla rozdělena do několika částí, které zpřístupňují funkce 

autorizovaným uţivatelům. Základní struktura je následovná: 

 Account (Správa účtů) 

 Admin (Administrátorská sekce) 

 Bin a App_* (Knihovny řešení, technické a grafické nastavení) 

 Images (Pouţitá grafika) 

 Member (Podávání ţádostí – registrovaní uţivatelé) 

 Scripts (Javascriptové soubory a skripty vyuţité v aplikaci) 

 Services (Vytvořené webové sluţby) 

 Styles (Kaskádové styly) 

Celková mapa webu a vzájemné propojení vytvářeného řešení je uvedeno na přiloţeném 

CD k diplomové práci. 

6.1 Moduly systému 

 Systém pro plnou funkcionalitu vyuţívá podpůrné moduly, které zaštiťují komplexnost 

celého řešení. Vyuţití modulů je představeno na Obrázku 24: 

 

Obrázek 24: Moduly systému 

Foto_Dokumentace 

 Základním blokem jsou webové stránky, které reprezentují výsledky získané 

z jednotlivých částí systému a graficky znázorňují technické a ekonomické ukazatele. 
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AdditionalLibrary 

 Tato část zpracovává, aby při procesech prováděných v systému byla zachována 

konzistence údajů, které jsou předávány jako parametry při kalkulacích nebo generování 

výstupních dokumentů. 

 Základní pouţití: 

 Výčtové typy (Enum) – jednoznačné ukazatele na vzorové dokumenty 

 Hashovací funkce (SHA1) – identifikace postupu uţivatele 

 Základní matematické úpravy 

 Dynamická tvorba lambda výrazů 

ValidationManager 

 Obstarává validaci vstupních údajů, které jsou vkládány uţivatelem, a kontroluje, zda 

vstupy splňují podmínky stanovené legislativou. Provádí také validaci vstupních dat, které jsou 

uvedeny v kapitole 5.1.1. 

DocumentsManager 

 Tento modul má na starosti automatické generování dokumentace podle kritérií, která 

mu jsou předána. Vnitřní komunikace probíhá souběţně s pouţitou knihovnou „iTextSharp.dll“, 

která pracuje s formulářovými poli jednotlivých dokumentů. 

FinancialManager 

 Hlavní finanční kalkulace se provádějí v této části systému. Jsou zde zpracovávány 

následující modely: 

 Stavební spoření 

 Ukazatel zhodnocení 

 Pojištění 

 Návratnost investice 

 Cash-flow uţivatele 

 Měsíční výkazy 

Kaţdý dílčí krok výpočtu je ukládán jako atribut objektu, ke kterému náleţí a takto 

strukturované objekty jsou zřetězeny do generického seznamu objektů. Z těchto definovaných 

postupů lze posléze provádět souběţné kalkulace a získat částečné nebo souhrnné výsledky 

vybrané modelace. 
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DatabaseManager 

 Vytvořená knihovna spravuje přístupy k oběma datovým úloţištím a nabízí moţnosti 

pro vytváření sofistikovanějších dotazů do databáze. Principy a technologie, které jsou zde 

pouţity, jsou popsány v následující kapitole. 

 Z výše uvedeného popisu konkrétních modulů byly při kompilaci vytvořeny knihovny, 

kterým byly nastaveny vzájemné reference. Provázáním všech dostupných částí se zajistila 

komplexnost výsledného řešení. Spolupráce a vazby mezi knihovnami jsou vykresleny na 

Obrázku 25: 

 

Obrázek 25: Propojení knihoven 

6.2 Správa dat 

 Z údajů uvedených výše v analýze systému vyplývá, ţe je potřebné spravovat dva 

připojení k datovým úloţištím. Pro řešení tohoto úkolu byla zvolena technologie „LINQ to SQL 

Classes“ a její pouţití je viditelné na Obrázku 24. 

 Řešení bylo rozděleno na části: 

 FotovoltaikaDataContext 

 TechnicalDataContext 

Obě části zajišťují mapování datových struktur na objekty a zpřístupňují je v rámci 

vytvářeného řešení. 

S vyuţitím přístupu přes LINQ bylo moţné převést způsob práce s daty přímo do 

programovacího jazyku a provádět dotazy a kalkulace nad dostupnými údaji. V případě 

korektního provedení procedur se synchronizují s hlavní databází. 
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6.2.1 Singleton 

 V rámci přístupu k úseku dat byly vytvořeny třídy pro specifické sektory z oblasti 

podávání ţádostí a kalkulací, které spravovaly dotazy nad danou sekcí. 

Vytvořené třídy: 

 Cez.cs 

 Csu.cs 

 Eon.cs 

 Eru.cs 

 MemberAccount.cs 

 Pre.cs 

 ProcessExecution.cs 

 Register.cs 

 Rsts.cs 

 Stu.cs 

 TechnicalData.cs 

Všechny výše uvedené třídy byly implementovány podle návrhového vzoru „Singleton“ 

a udrţují pouze jednu vlastní instanci. K tomuto způsobu bylo přistoupeno z důvodu rozsáhlosti 

databázových struktur, zjednodušení a zpřehlednění dotazů při automatizaci procesu. 

Při práci s takto vytvořenou třídou dochází pouze ke kontrole, zda vytvořená instance 

udrţuje spojení s databází a v kladném stanovisku se okamţitě provádějí poţadované operace. 

V opačném případě se inicializuje nové spojení. 

Model vzorového pouţití je na Obrázku 26: 

 

Obrázek 26: Singleton 

6.3 Webové služby 

 Součástí výsledného řešení byla implementace webových sluţeb, které se vyuţívaly 

pomocí AJAX technologie (AJAX Control Toolkit). 
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 Důvodem pouţití bylo umoţnění uţivateli plynule nabízet vhodná data k výběru na 

základě jeho předchozích kroků. 

 Vytvořené webové sluţby: 

 Addresses (Seznam adres) 

 CadastralTerritory (Seznam katastrálních území) 

 PragueTerritory (Katastrální území prahy) 

 Loan (Úvěrová nabídka) 

Webové sluţby jsou zaměřené na oblast území, adres a úvěrů, které čerpají z podkladů 

ČÚZK, Územně identifikačního registru adres a Raiffeisen stavební spořitelny. Informace 

z těchto zdrojů byly převedeny do souboru XML. 

Model vzorového pouţití webové sluţby: 

 

Obrázek 27: Webová sluţba 

 Soukromé proměnné „_document“ a „Lock“ obstarávají přístup ke zdrojovému souboru 

a jeho uzamykaní před moţnou manipulací v průběhu zpracování. 

 Veřejné vlastnosti třídy umoţňují vrácení výsledků dokumentu s nastavením hloubky 

zanoření přes hierarchii. Operace s touto třídou je realizována přes veřejně přístupnou metodu 

„GetDropDownContents“. 
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7. Výsledky implementace systému 

 Vytvořený systém si kladl za cíl příjemné a intuitivní uţivatelské prostředí, které by 

ucelenou formou nabízelo informace o výstavbě FVE. Pro vzhled webového prostředí byla 

pouţita šablona zaloţená na technologiích XHTML/CSS. 

 Na Obrázku 28 je ukázka části úvodní stránky, která demonstruje rozvrţení grafických 

prvků. 

 

Obrázek 28: Vzhled webového systému 

 Hlavní menu systému reprezentuje vstupní bod řešení, který vede uţivatele 

k implementovaným funkcím práce a jejich snadnému pouţití. 

7.1 Formuláře 

 Jednou ze stěţejních oblastí bylo automatické generování dokumentace. V rámci 

testování dosaţených výsledků byla ověřena korektnost výstupních tiskopisů. Jako základ 

poslouţily variabilní vstupní údaje uţivatele. Operace k ověření byly prováděny nad všemi 

hlavními oblastmi procesu: 

 Poskytovatelé připojení 

 Licence a povolení 

 Finanční ţádosti 

Vzorový výstup vytvořeného formuláře je uveden níţe v této kapitole a představuje 

hotový dokument pro podání ţádosti. 
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 Pro přehlednou orientaci v celkovém souhrnu dokumentů byl navrţen průvodce 

procesním postupem. Vytvořený systém rozpozná předchozí úkony uţivatele a na jejich základě 

zpřístupní další kroky v celém řešení. Rozlišení dostupné nabídky pro uţivatele je realizováno 

zvýrazněním nové oblasti a je zde uţivateli umoţněn přístup. 

 Obrázek 29 demonstruje výřez procesního stromu: 

 

Obrázek 29: Průvodce podáváním ţádostí 

 Vytvořené dokumenty kombinují informace a data získaná od uţivatele, z technické 

části systému od Bc. Tomáše Bílka a sluneční úhrny od Bc. Michala Palucha. 

 Výběr z dokumentu „Ţádost o připojení zařízení k DS Eon“ je představen na Obrázku 

30. Jedná se o oblast, která vyţaduje informace o výrobně a způsobu provozu. 

 

Obrázek 30: Vzorový formulář 
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 Celkový náhled strany dokumentu pro ČEZ je na Obrázku 31 a představuje ţádost o 

připojení výrobny k DS s modelovou fotovoltaickou elektrárnou. 

 

Obrázek 31: Vyplněný dokument 
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7.2 Finanční model 

 Pro oblast finančních kalkulací je ve vytvářeném řešení vyhrazena samostatná sekce, 

která poskytne uţivateli ucelené informace o nákladech, výnosech a hospodaření 

fotovoltaického systému. 

 Při výpočtech pojištění je uţivatel informován textovou formou o výši částek, které se 

vztahují ke konkrétnímu druhu pojištění. K jasnějšímu přehledu, jak velkým podílem se 

jednotlivý druh pojištění podílí na celkové výši pojistné hodnoty, byl zvolen sloupcový graf. 

 Vzorové rozloţení poměru částek je na Obrázku 32: 

 

Obrázek 32: Graf s výsledky pojištění 

 Zbylé ekonomické výsledky jsou znázorněny spojnicovými grafy, které jsou vhodné 

k zobrazení pohybu částek v závislosti na čase. 

 Na Obrázku 33 je představen výstup měsíčních výkazů FVE ve vybraném roce:  

 

Obrázek 33: Graf měsíčních výkazů 
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 Kromě textové interpretace cílových výsledků a jejich vizualizace do grafů byla 

implementována moţnost detailního výstupu. V tomto případě jsou výpočty převedeny do 

tabulky, kde kaţdý řádek reprezentuje aktuální stav poloţky k příslušnému datu. Uţivatel je 

plně informován o průběhu modelování v celém období a zcela jasně vidí jednotlivé fáze 

provozu FVE. 

 Na Obrázku 34 je ukázka části výpisu stavebního spoření: 

 

Obrázek 34: Podrobný výpis spoření 

7.3 Navazující systémy 

 K rozšíření komplexnosti řešení byly vyuţity systémy pro výpočet slunečních úhrnů a 

technických podkladů k výstavbě FVE. 

 Na Obrázku 35 je výstup slunečního záření na stanovených souřadnicích (VŠB-TUO), 

který znázorňuje mnoţství sluneční energie dopadající v průběhu roku. 

 

Obrázek 35: Sluneční úhrny 
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 Přenos dat mezi systémem od Bc. Michala Palucha probíhá s vyuţitím webové sluţby a 

ve finančních modelech se nepočítá s jednotlivými typy záření, ale jiţ s celkovými úhrny. 

 Přidanou hodnotou vzájemné komunikace je, ţe systém pro sluneční úhrny je variabilní 

ve smyslu plochy pokrývající danou oblast. Lze tak jednoznačně namodelovat sluneční dopady 

na fotovoltaické panely, které jsou umístěny na střechách budov s rozličným tvarem, výškou a 

sklonem. 

 Rozšiřující moţností je také vizualizace a propočty terénu v ohledu na nadmořskou 

výšku. Vymaskování terénu ve vybrané lokalitě je představeno na Obrázku 36: 

 

Obrázek 36: Vymaskování terénu 

 Díky propojení datových struktur s technickými podklady a komponentami pro realizaci 

FVE z řešení Bc. Tomáše Bílka je moţné přepočítat výkon elektrárny v dané lokalitě do 

reálného modelu. Takto nadefinované podklady lze uchopit a provádět s nimi finanční 

kalkulace, které jsou další nástavbou celého řešení. 

 Technické údaje o modelovém fotovoltaickém systému také slouţí jako vstupní data při 

vyplňování formulářů. Ukázka části údajů, které jsou uchovávány u fotovoltaických panelů, je 

na Obrázku 37: 
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Obrázek 37: Technické hodnoty panelů 

 K úplné celistvosti výsledného řešení by bylo vhodné začlenit modulovou část pro 

technické výkresy, kterou vytváří Bc. Martin Gardoň. Vytvořená technická dokumentace by 

slouţila formou příloh k jiţ vygenerovaným dokumentům a ţádostem. Koncový uţivatel by si 

v tomto případě mohl projít celým legislativním procesem i s minimálním mnoţstvím 

odborných znalostí v dané oblasti. 
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8. Závěr 

 Výsledné řešení diplomové práce pokrývá oblast výstavby fotovoltaických elektráren 

z hlediska ekonomického i procesně dokumentačního. Pro koncového uţivatele je připraven 

systém, který nabízí přehlednou orientaci v celém rozsahu legislativního procesu ČR a nástroj 

pro analýzu vhodnosti výstavby a realizace FVE v příslušné lokalitě. 

 Při analýze problematiky z pohledu podávání ţádostí a právních předpisů byla navrţena 

datová struktura, která co nejefektivněji mapuje procesy a stavy, jeţ jsou nutné pro uchování a 

další zpracování. Implementace tohoto řešení měla za cíl zrychlit, usnadnit a minimalizovat 

počet kroků uţivatele, které vedou k uvedení FVE do provozu. 

 Z připravených podkladů se nadefinovaly úpravy pro vstupní dokumenty, které jsou 

předzpracovány a zastávají funkci šablon případně vzorů. Vytvořená aplikace jiţ umí s těmito 

tiskopisy vhodně nakládat a umoţňuje automaticky generovat cílové formuláře, které splňují 

nároky na ně kladené z hlediska právního, ale také z úrovně stran jednotlivých institucí, jeţ jsou 

součástí procesního řetězce. 

 Ekonomická situace byla v diplomové práci řešena v návaznosti na samotný provoz 

FVE, její samofinancovatelnost, udrţitelnost, a také i z pohledu finančních dispozic uţivatele. 

Zvolen byl model stavebního spoření se specializovaným produktem k financování FVE, aby 

došlo k zajištění maximální efektivnosti při kalkulacích a k co nejlepšímu zhodnocení vlastních 

investic. 

 Finanční ukazatelé k posouzení výsledků FVE byly představeny formou návratnosti 

investice, cash-flow uţivatele a měsíčních výkazů hospodaření. Obdrţené výsledky 

z implementovaného řešení odpovídají modelovým výpočtům pro klimatické podmínky v ČR a 

navíc zohledňují vliv zatíţení splátkami případného úvěru nebo pojištění. Veškeré prováděné 

výpočty jsou parametrizovány. Jsou tedy vhodné k dalším úpravám a nabízejí moţnost pruţně 

reagovat na změny v legislativě nebo na změnu sazeb pouţitých tarifů. 

 Oblast pojištění se zaměřila na FVE, které jsou součástí stavebních objektů. Nejvíce 

vyuţitým typem objektu byly rodinné domy s vlastní instalací na střeše. K samotné modelaci 

pojištění lze přiřadit doplňující pojistné části a simulovat slevy pojistných částek na základě 

výše vlastní spoluúčasti při pojistném plnění. Rozšířením funkcionality bylo zavedení různých 

rozsahů pojištění podle směrnice pojistné instituce, které pokrývají rozličné škody. 

 Nabídky aktuálních a korektních dat pro výběr koncovému uţivateli byly získány 

z portálů ministerstva a institucí v ČR, které spravují vybranou oblast. Zařazeny jsou zde 

nabízené adresy, katastrální území, bankovní subjekty a metody pro synchronizaci datových 

prvků. 
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 Webový systém jako celek nabízí nástroje k širšímu spektru problematiky výstavby 

FVE v ČR a snaţí se o zpřístupnění vyuţití výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

K moţnostem dalšího rozšíření, které byly zjištěny v průběhu implementace, se nabízí aktivní 

propojení se systémy státní správy k redukci mnoţství vlastních zásahů při aktualizaci datových 

podkladů, a také automatické propojení s institucemi, které jsou v procesu podávání ţádostí, při 

odesílání vygenerovaných tiskopisů. 
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B. Sazebník a podklady pro Raiffeisen stavební spořitelnu, a. s. 

 V této sekci jsou uvedeny podmínky pro poskytování úvěrů, které slouţí ve vytvořeném řešení jako podklad pro vstupní parametry, jeţ 

jsou součástí algoritmů pro modelaci a výpočty finančních kalkulací. 

Typ úvěru 
Překlenovací úvěr 

Nízká hyposplátka Horizont Helios 

Parametry 

Tarif S 061 S 041 S 041, S 061 

Min. délka spoření 0 měsíců 0 měsíců 0 měsíců 

Min. výše úvěru od 300 tis. Kč (včetně) od 300 tis. Kč (včetně) od 300 tis. Kč (včetně) 

Akontace v % CČ do 10 % 10 % - 30 % od 30 % do 10 % 10 % - 30 % od 30 % do 10 % 10 % - 30 % od 30 % 

Úroková sazba 
***)

 5,3 % 5,1 % 4,9 % 5,1 % 4,9 % 4,7 % 5,3 % 5,1 % 

Min. měsíční dospořování min. 0,2 % CČ min. 0,3 % CČ 
min. 0,2 % CČ (S 041) 

min. 0,3 % CČ (S 061) 

Max. délka splatnosti cca 23 let cca 23 let cca 23 let 

Zajištění 
*)

 

Bez zajištění - - - do 500 tis. Kč 

1 ručitel - - - 

2 ručitelé - - - 

Zástava nem. 
**)

 vţdy vţdy vţdy nad 500 tis. Kč 

Koeficient ŽM 1,5 1,5 1,5 

Dokládání příjmů Ano Ano Ano 

Speciální podmínky - - 

Klient má moţnost s úvěrovou ţádostí 

poţádat o posun povinnosti splácení 

splátek úvěru na úvěrový účet o 6 

měsíců; 

*)
 Uvedené druhy zajištění mohou být nahrazeny i jinými zajišťovacími instrumenty 

**)
 U zástavy nemovitostí vţdy pojištění nemovitosti 

***)
 V případě pojištění -0,10 % (kromě PÚ Bez čekání a SÚ) 



 

Produktový list úvěr „Helios“ 

 V následujících specifikacích je popsán produkt „Helios“, který je speciálně vytvořen 

pro financování fotovoltaických elektráren. 

Vzorec pro výpočet měsíčního příjmu ze ZB: 

Příjem = výkon fotovoltaického zařízení v kWp 
*)

 x cena zeleného bonusu 
1)

 x (800 / 12) 

1)
 cena ZB = cena za 1 vyrobenou kWh 

**)
 na základě platného cenového rozhodnutí ERÚ 

*) kWp = kilowattpeak = výrobcem stanovený výkon fotovoltaického zařízení 

**) kWh = kilowatthodina = skutečné mnoţství energie vyrobené fotovoltaickým zařízením 

Spoření 

Podmínky, parametry, limity 

Minimální cílová částka: 300 000,00 Kč 

Minimální měsíční vklad (% z CČ): 0,200 % (0,2 % CČ (S 061); 0,3 % CČ (S 041)) 

Úroková sazba vkladů - spořicí tarif (% p.a.): 1,000 % (1,0 % (S 061); 2,0 % (S 041)) 

Úroková sazba vkladů - úvěrový tarif (% p.a.): 1,000 % (1,0 % (S 061); 2,0 % (S 041)) 

Poplatky 

Uzavření smlouvy (% z CČ): 1,000 % 

Vedení vkladového účtu (Kč/rok): 316,00 Kč 

Výpis z účtu - řádný - papírová forma: 22,00 Kč 

Výpis z účtu - mimořádný - papírová forma: 22,00 Kč 

Zvýšení cílové částky (% z CČ): 1,000 % 

Sankce za předčasnou výpověď smlouvy (% z CČ): 0,500 % 

Poznámka: Mladí do 25 let zaplatí za uzavření smlouvy o stavebním spoření o 15 % niţší 

poplatek. 

Úvěr ze stavebního spoření 

Podmínky, parametry, limity 

Max. výše úvěru ze stavebního spoření (% z CČ): 60,000 % 

Min. částka pro získání úvěru (% z CČ): 40,000 % 

Úrok z úvěru (% p.a.): 3,500 % (3,5 % (S 061); 4,9 % (S 041)) 

Zmrazení moţnosti čerpat úvěr při změně CČ: 0,0 (měsíce) 

Min. doba spoření: 24,0 (měsíce) 

Min. hodnota parametru ohodnocení: 64,000 

Rozhodný den pro propočet parametru ohodnocení: poslední den měsíce 

Frekvence výpočtu parametru ohodnocení: měsíčně 



 

Min. splátka úvěru (% z CČ): 0,700 % (0,7 % CČ (S 061); 0,5 % CČ (S 041)) 

Poplatky 

Poskytnutí úvěru (% z CČ): 0,000 % 

Zpracování záručních listin (% z CČ): 0,000 % 

Vedení úvěrového účtu (Kč/rok): 360,00 Kč 

Překlenovací úvěr (meziúvěr) 

Podmínky, parametry, limity 

Max. výše překlenovacího úvěru (% z CČ): 100,000 % 

Min. částka pro získání překlenovacího úvěru (% z CČ): 0,000 % 

Min. úročení překlenovacího úvěru (% p.a.): 4,800 % (od 1. 4. 2010 úroková sazba jiţ od 5,0 % 

p.a.) 

Max. úročení překlenovacího úvěru (% p.a.): 5,100 % (od 1. 4. 2010 max. úroková sazba 5,3 % 

p.a.) 

Poplatky 

Poskytnutí překlenovacího úvěru (% z CČ): 1,000 % 

Zpracování záručních listin (% z CČ): 0,000 % 

Vedení překlenovacího účtu (Kč/rok): 360,00 Kč 

Ostatní 

Poznámka: Poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru je 1 % z výše poskytovaného úvěru, 

ale maximálně 10 000 Kč. 

Stanovení koeficientu ukazatele zhodnocení: 

 Koeficient ukazatele zhodnocení je stanoven podle tarifu a je vyhlášen stavební 

spořitelnou v Oznámení. V diplomové práci byly koeficienty stanoveny následovně: 

Tarif Hodnota KUZ 

S 041 2,7 

S 061 1,5 

 

  



 

C. Sazebník a podklady pro Allianz pojišťovnu 

 V příloze pro pojištění jsou blíţe specifikovány rozsahy plnění pojistných událostí pro 

jednotlivé varianty pojištění. Dále jsou zde popsány přesné sazební hodnoty, které slouţí 

k výpočtu cílových pojistných částek a rozsahy hodnot pro stanovení ceny objektu, na kterém je 

FVE umístěna. 

Varianty pojištění majetku podle pojistných nebezpečí 

Rozsah plnění Varianta 

 Poţár 

 Výbuch 

 Úder blesku 

 Pád letadla 

 Vichřice, krupobití 

 Voda z vodovodního zařízení 

 Krádeţ vloupáním, loupeţ 

Normal 

Optimal 

Exkluziv 

 Povodeň, záplava 

 Sesuv hornin, zemin, lavin 

 Tíha sněhu 

 Pád stromů, stoţárů a jiných předmětů 

 Náraz vozidla 

 Mráz (na vodovodu a topném systému) 

 Zemětřesení 

 Rázová vlnu nadzvukových letadel 

 Znečištění kouřem 

 Vystoupnutí vody z kanalizace 

 Přepětí (úder blesku, napěťová špička) 

 Vandalismus 

 Rozbití skla (nepojištěným nebezpečím) 

 Náhrada za ztrátu vody 

 

 Rozsah pojištění stanovený variantami NORMAL, OPTIMAL, EXKLUZIV je moţno 

rozšířit o tato připojištění: 

 Vedlejších staveb (OPTIMAL, EXKLUZIV), 

 Proti škodám způsobeným na vodovodu a topném systému mrazem (OPTIMAL), 

 Proti krádeţi vloupáním stavebních součástí, materiálu, mechanismů a nářadí (z 

budovy) aţ o 200 000,- Kč, 

 Proti prosté krádeţi neskladného stavebního materiálu (ze staveniště) aţ do 50 000,- 

Kč 

Pojistná hodnota objektu se sjednává následovně: 

 Nová cena = novostavby, stavby do 30. let a stavby po celkové rekonstrukci 

 Časová cena = stavby starší 30. Let 



 

Z takto definovaných podmínek a dle výběru uţivatele se lze orientovat v sazebníku 

pojišťovny a stanovit poţadovanou sazbu: 

Sazebník – pojištění trvale obývané nemovitosti 

Varianta Normal Optimal Exkluziv 

Povodňová zóna 
Zóna 

A, B, C 
Zóna A 

Zóna B 

*) 

Zóna 

C **) 
Zóna A 

Zóna B 

*) 

Zóna 

C **) 

Rodinný dům – dokončený, 

celková rekonstrukce 
1,00 ‰ 1,30 ‰ 2,00 ‰ - 1,70 ‰ 2,60 ‰ - 

Rodinný dům – ve výstavbě 0,40 ‰ 0,60 ‰ 0,60 ‰ - 0,90 ‰ 1,40 ‰ - 

Bytový dům – dokončený, 

celková rekonstrukce 
0,60 ‰ 0,70 ‰ 1,10 ‰ - 1,30 ‰ 1,90 ‰ - 

Bytový dům – ve výstavbě 0,40 ‰ 0,50 ‰ 0,80 ‰ - 0,80 ‰ 1,20 ‰ - 

Chata – dokončená, celková 

rekonstrukce 
1,00 ‰ 1,30 ‰ 2,00 ‰ - 1,70 ‰ 2,60 ‰ - 

Chata ve výstavbě 0,40 ‰  0,60 ‰ 0,90 ‰ - 0,90 ‰ 1,40 ‰ - 

Byt v os. vl. – dokončený, 

celková rekonstrukce 
0,70 ‰ 0,90 ‰ 1,40 ‰ - 1,30 ‰ 1,90 ‰ - 

Byt v os. vl. – ve výstavbě 0,40 ‰ 0,60 ‰ 0,90 ‰ - 0,90 ‰ 1,40 ‰ - 

Druţstevní byt – dokončený, 

celková rekonstrukce 
0,70 ‰ 0,90 ‰ 1,40 ‰ - 1,30 ‰ 1,90 ‰ - 

Druţstevní byt – ve výstavbě 0,40 ‰ 0,60 ‰ 0,90 ‰ - 1,30 ‰ 1,90 ‰ - 

Samostatná garáţ v os. vl. 2,40 ‰ 3,00 ‰ 4,50 ‰ - - - - 

Doplňkové pojištění 2,00 ‰ 2,60 ‰ 3,90 ‰ - 3,20 ‰ 4,80 ‰ - 

Připojištění proti krádeţi a 

vloupání 
17,10 ‰ 17,10 ‰ 17,10 ‰ - 17,10 ‰ 17,10 ‰ - 

Připojištění proti prosté krádeţi 

stavebního materiálu 
34,10 ‰ 34,10 ‰ 34,10 ‰ - 34,10 ‰ 34,10 ‰ - 

 
*)

 Je-li byt nebo domácnost v povodňové zóně B v patře, pouţije se sazba pro povodňovou zónu 

A. 
**)

 Je-li nemovitost nebo domácnost v povodňové zóně C, je moţné sjednat i varianty Optimal a 

Exkluziv při vyloučení nebezpečí povodně. K pojistné smlouvě se vţdy přiloţí klientem 

podepsaná příloha „vyloučení nebezpečí povodně“ a pro výpočet se pouţije sazba pro 

povodňovou zónu A. 

 Po provedení výpočtu z hlavního sazebníku je ve vytvářeném řešení ještě k dispozici 

moţnost kalkulace slev, která se odvíjí z výše spoluúčasti uţivatele. Sazby pro slevy jsou 

vedeny v následující tabulce. 



 

Slevy 

Druh slevy  Výše slevy 
sleva za spoluúčast ve výši 3.000 Kč 

kromě povodně a záplavy a u pojištění 

domácnosti také kromě krádeţe vloupáním 

5 % 

sleva za spoluúčast ve výši 5.000 Kč 10 % 

sleva za spoluúčast ve výši 10.000 Kč 15 % 

sleva za nadstandardní zabezpečení (u pojištění trvale obývané domácnosti) aţ 20 % 

bonus za bezeškodní průběh – včetně bonusu od předchozího pojistitele aţ 30 % 

 

  



 

C. Vzorový příklad 

 Pro demonstraci finančních výsledků, které jsou výstupem z řešených kalkulací, je 

v této příloze uveden příklad s výběrem lokality a vhodné modelové instalace FVE. 

Výběr provozního místa: 

 

Volba modelové FVE: 

 Zvolen byl model instalace na střeše rodinného domu s následujícími parametry: 

 Celkový výkon – 5040 kWh 

 Kč/w – 91,43 

 Cena komponent – 433 420 Kč 

 Cena konstrukce – 27 364 Kč 

 Celková cena – 460 784 Kč 

Doplňující parametry: 

 K názorné ukázce komplexnosti řešení byl zvolen finanční model formou zeleného 

bonusu s danou konfigurací: 

 Vlastní vklad – 160 784 Kč 

 Valorizace cen ERÚ – 2 % 

 Zelený bonus – Ano 

o Aktuální odběr elektřiny za rok – 2000 kWh 

o Aktuální cena za kWh – 4,78 Kč 

o Výkupní cena přebytků Kč/kWh – 0,7 Kč 

Finanční hodnoty: 

 Pokrytí počátečních nákladů na realizaci FVE bylo částečně financováno stavebním 

spořením v hodnotě 300 000 Kč s produktem „Helios“ a spořícím tarifem. 

 Na pojistnou část byl zvolen rodinný dům o obytné ploše 150 m2, v povodňové zóně A 

a sjednaný rozsah pojištění byl stanoven na hodnotu „Normal“. 

 



 

 Volitelné součásti pojištění: 

 Doplňkové pojištění – 10 000 Kč 

 Pojištění proti vloupání – 15 000 Kč 

 Pojištění proti krádeţi stavebního materiálu – 12 000 Kč 

 Celková spoluúčast – 3 000 Kč 

Souhrnné výsledky návratnosti: 

 Celkové výsledky reprezentují finanční průběh provozu FVE v období 20 let, kdy jsou 

hodnoty stanovené státem garantovány. 

 

Grafický průběh 

 



 

 Podrobný graf informuje o průběţném vývoji návratnosti v jednotlivých letech. 

Měsíční výkazy 

 Výkazy poukazují na hospodářské výsledky provozu FVE v kaţdém měsíci. 

 

Pojištění: 

 V pojištění je započtena pojistná částka objektu a FVE, která je součástí objektu 

společně s doplňkovým pojištěním. 

 

Členění pojistných částek 

 



 

Stavební spoření: 

 V průběhu kalkulace jsou vymodelovány všechny fáze stavebního spoření. 

Souhrn spoření 

 

Překlenovací úvěr 

 

Stavební úvěr 

 Stavební úvěr splňuje cílovou fázi úvěrovou, kde dochází k postupnému umoření 

zbylého dluhu, který byl převeden z fáze spoření. 

 

 



 

 

 Výpočty u stavebního spoření také nabízejí přehledy výsledků, které jsou vyneseny do 

grafu a vizualizovány. 

Graf fáze spoření 

 

Vývoj ukazatele zhodnocení 

 

 

 



 

Graf vývoje úvěru 

 

 


