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Anotace 

Diplomová práce popisuje ve své úvodní části jednotlivé druhy obnovitelných 

zdrojů energie, možnosti jejich využití a podpory v podmínkách České republiky.  V druhé 

části je popsána realizace dodávky solárního systému na ohřev teplé vody v Domově pro 

seniory v Mostě, včetně uvedení zdrojů jejího financování. V další části je na třech 

vybraných ukazatelích prověřena ekonomická efektivnost solárního systému po jeho 

ročním provozu. V závěru práce jsou shrnuty základní problémy podpory obnovitelných 

zdrojů v České republice, zhodnocena ekonomická efektivnost investice do solárního 

systému a nastíněna možnost případného využití obdobného systému pro další objekt 

poskytující sociální služby.   

 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, solární systém, investice,  domov pro seniory. 

 

Summary 

This thesis describes in his introduction of various types of renewable energy 

sources, the possibility of their use and support in the Czech Republic. The second part 

describes the execution of delivery of solar system for hot water in the home for the elderly 

in Most, including the sources of its funding. The next section focuses on three selected 

indicators examined economic efficiency solar system after one year of operation. The 

conclusion summarizes the basic problems of support for renewable sources in the Czech 

Republic, evaluated the economic efficiency of the investment in the solar system and 

outlined the possibility of using a similar system of any other object for providing social 

services. 
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1. Úvod 
 

Obnovitelné zdroje energie jsou energetické zdroje, které má lidstvo k dispozici 

volně v přírodě. Spolu s úsporami energie patří obnovitelné zdroje energie v současné době 

k jediným dostupným nevyčerpatelným energetickým zdrojům.  

 

Obnovitelné zdroje jsou nefosilní přírodní zdroje energie, kterými jsou energie 

větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie 

vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren 

odpadních vod a energie bioplynu [1].  

 

Výhodou obnovitelných zdrojů energie je skutečnost, že se podílejí na energetické 

nezávislosti státu a jednotlivých regionů a decentralizují energetické zdroje, čímž 

je omezena závislost na výrobě a dodávce energie pouze z velkých elektráren nebo 

tepláren. Zároveň je zvýšena bezpečnost a spolehlivost dodávek energie. Jejich využívání 

přispívá k vytváření nových pracovních míst (zejména na venkově) a tím ke snižování 

nezaměstnanosti. Vznikají nová pracovní místa při vytváření výrobních postupů na využití 

obnovitelných zdrojů energie a při přípravě a zpracování paliv založených 

na obnovitelných zdrojích, např. pěstování energetických rostlin a plodin, výroba pelet 

apod. 

 

Obnovitelné zdroje energie mají i své nevýhody. Zařízení na jejich výrobu jsou 

technologicky náročnější a z hlediska prvotní investice i dražší. Zároveň je energie 

z obnovitelných zdrojů v některých případech závislá na přírodních podmínkách (vítr, 

sluneční svit) a je tedy třeba ji hromadit. Konkurenceschopnost a ekonomická návratnost 

v porovnání s klasickými zdroji z hlediska ceny energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 

jsou prozatím překážkami, které brání jejich širšímu využívání. 

 

Pokud budeme pro své energetické potřeby více využívat obnovitelné zdroje 

energie, tak ve velké míře přispějeme ke zpomalení postupného vyčerpávání 

neobnovitelných přírodních zdrojů. Na rozdíl od klasických zdrojů energie nevznikají při 

využívání obnovitelných zdrojů energie škodlivé emise (zejména oxidy dusíku a síry, které 

způsobují tzv. „kyselé deště“), jaderné odpady a zejména oxid uhličitý, který vyvolává 

tzv. skleníkový efekt a je spojován s globálními klimatickými změnami.  
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Diplomová práce vychází z materiálů týkajících se problematiky obnovitelných 

zdrojů energie, dále z osobních konzultací s vedoucími pracovníky vybrané příspěvkové 

organizace a s energetikem statutárního města Mostu.  

 

Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení projektu solárního systému pro 

ohřev vody na příkladu domova pro seniory provozovaného příspěvkovou organizací 

statutárního města Mostu. Při ekonomickém hodnocení solárního systému pro ohřev vody, 

jehož životnost se předpokládá na 30 let, jsem vycházela z údajů dostupných po jeho 

ročním provozu.  

 

Mezi metody, které jsem použila k ekonomickému hodnocení projektu, patří doba 

návratnosti, metoda čisté současné hodnoty a index ziskovosti. 
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2. Obnovitelné zdroje energie 
 

Energetika v České republice prošla dlouhodobým vývojem. V současné době jsou   

hlavním zdrojem české energetiky uhelné elektrárny, druhým významným zdrojem energie 

využívaným zejména pro výrobu elektřiny jsou zdroje jaderné. Pro výrobu elektřiny nebo 

pro vytápění se dále využívají plynové zdroje a v posledních letech obnovitelné (přírodní) 

zdroje energie. Ústředním orgánem pro oblast energetického hospodářství v České 

republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“). Tento úřad 

zabezpečuje výkon státní správy pro průmyslovou politiku, energetickou politiku, 

obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné 

surovinové politiky a využívání nerostného bohatství. Dalším subjektem, který rovněž 

ovlivňuje energetickou politiku ČR, je Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen 

„MŽP“), které vykonává státní správu na úseku ochrany životního prostředí a posuzování 

vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí. Uvedené instituce, při výkonu svých 

činností v oblasti energetiky, spolupracují s dalšími významnými organizacemi, mezi které 

patří Státní energetická inspekce a Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“). Státní 

energetická inspekce je organizační složkou státu. Člení se na ústřední inspektorát 

se sídlem v Praze a deset územních inspektorátů. Jeho činnost je zaměřena na dodržování 

podmínek podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích. Energetický 

regulační úřad byl zřízen zákonem jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Úřad 

sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze. Základní působnost  ERÚ:  

- regulace cen, 

- podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované 

výroby elektřiny a tepla, 

- ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů, 

- spolupráce s ÚOHS, 

- podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, 

- výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích [2].   
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2.1 Strategické dokumenty a energetická legislativa 
 

Hlavní cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) 

a hospodaření s energií včetně cílů pro využívání OZE v budoucích letech jsou zejména 

formulovány ve Státní energetické koncepci ČR a Národním akčním plánu ČR pro energii 

z obnovitelných zdrojů. 

 
Státní energetická koncepce ČR 
 

Tento strategický dokument byl schválen usnesením vlády ČR v měsíci březnu 

2004. V přijaté koncepci byly vymezeny základní představy a hlavní cíle energetické 

politiky včetně nástrojů pro jejich uskutečňování. Prioritami koncepce byla energetická 

nezávislost ČR na cizích zdrojích energie, maximální bezpečnost zdrojů energie (včetně 

jaderné), zajištění spolehlivosti dodávek všech druhů energie a udržitelný rozvoj s důrazem 

na ochranu životního prostředí [3].  

 

V roce 2012 zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aktualizaci státní 

energetické koncepce, kterou vláda projednala dne 7. listopadu 2012, a to s výhledem 

vývoje české energetiky do roku 2040. Tento strategický dokument by měl fyzickým 

i právnickým osobám přinést stabilní elektřinu za přijatelnou cenu. Zároveň by měl zajistit 

investorům bezpečné prostředí pro jejich investice do energetiky. Koncepce počítá 

s využitím všech forem energie potřebnými pro konečnou spotřebu (elektřina, plyn, teplo, 

kapalná paliva) a nastavuje podmínky pro bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost 

zásobování na straně výroby, dopravy i spotřeby, včetně hlediska úspor. Koncepce počítá 

s využitím všech druhů zdrojů ve zdrojovém mixu, tzn. např. využití obnovitelných zdrojů 

v rozsahu dostupném v podmínkách ČR, a to pro decentralizovanou výrobu elektřiny 

a tepla, nebo směřování uhlí zejména pro teplárenství. Ve výhledu do roku 2040 by měla 

ČR spotřebovávat primární energetické zdroje energie v tomto poměru: 

 jaderné palivo 30 — 35 %,  

 tuhá paliva 12 — 17 %,  

 plynná paliva 20 — 25 %,  

 kapalná paliva 14 — 17 %,  

 obnovitelné a druhotné zdroje 17 — 22 %. 

http://www.nechci-drahe-teplo.cz/energeticka-nezavislost
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Koncepce počítá s omezením podpory obnovitelných zdrojů energie. Hlavní 

podpora státu bude směřována do zjednodušení povolovacích procesů u obnovitelných 

zdrojů nebo do dostupnosti kapacit v sítích pro tyto zdroje. V současné době probíhá 

posouzení vlivu uvedené koncepce na životní prostředí [4].    

 
Národní akční plán ČR pro energii z  obnovitelných zdrojů 
 

Tento dokument byl schválen usnesením vlády ČR v měsíci srpnu 2010. Jeho 

naplňování vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nejméně jedenkrát za dva 

roky, o výsledcích vyhodnocení informuje vládu ČR a zároveň předkládá vládě návrhy 

na aktualizaci národního akčního plánu. Vláda ČR v měsíci listopadu 2012 projednala 

a schválila aktualizovaný návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii 

z obnovitelných zdrojů. Tento dokument zejména řeší způsob, jak Česká republika do roku 

2020 dosáhne 13 % podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie, jak požaduje 

Evropská unie. Zároveň tento dokument výrazně omezuje podporu obnovitelných zdrojů 

od roku 2014, protože tato podpora velmi zatěžuje český průmysl. Jediným zdrojem, který 

bude podporován, budou bioplynové stanice napojené na zemědělskou výrobu, naopak 

od roku 2014 se razantně omezí podpora pro nejdražší obnovitelné zdroje a zamezí se tím 

růstu cen elektrické energie [5].   

 
Energetická legislativa v ČR 
 

Základní legislativu ČR pro oblast energetiky tvoří zejména: 

 

 zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů,   

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou 201/7/EC. 
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2.2 Možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie 

v podmínkách ČR 
 

V hospodářství ČR převažuje v současné době podíl tuhých paliv, která přinášejí 

následné negativní dopady za životní prostředí. K příčinám menšího zastoupení 

obnovitelných energetických zdrojů v energetice ČR patří zejména dlouhodobé zaměření 

na tradiční tuzemský zdroj energie – uhlí a jadernou energii, přetrvávající nízké ceny 

tradičních energetických zdrojů, zejména uhlí a limitované možnosti využívání 

obnovitelných energetických zdrojů daný přírodními podmínkami ČR. 

 

Výroba elektřiny v ČR 

 

V roce 2010 bylo v ČR vyrobeno 85.910 GWh elektřiny, v roce 2011 došlo 

k meziročnímu zvýšení o 1,92 % na 87.560 GWh. Z tohoto množství se z uhlí vyrobilo 

46.686 GWh energie, z jaderného paliva 28.283 GWh a z obnovitelných zdrojů energie 

8.106 GWh elektřiny. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů každoročně roste. 

V roce 2011 bylo díky obnovitelným zdrojům energie získáno 8.106 GWh energie, což 

odpovídá 9,26 % podílu z celkového množství elektřiny vyrobené v ČR (v roce 2009 byl 

tento podíl 5,66 %, v roce 2010 6,87 %) [6]. Podíl vybraných druhů paliv na výrobě 

elektřiny v ČR za rok 2011 znázorňuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1 Podíl vybraných druhů paliv na výrobě elektřiny v  ČR za rok 2011 

PODÍL VYBRANÝCH DRUHŮ PALIV NA VÝROBĚ ELEKTŘINY V ČR 
ZA ROK 2011

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
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Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Struktura výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je poměrně pestrá. V roce 2011 

zaujímala největší podíl výroba elektřiny z energie vodních toků (35 % z OZE), výroba 

elektřiny ze sluneční energie (26 % z OZE) a výroba z biomasy (21 % z OZE). Ostatní 

obnovitelné zdroje jsou zatím poměrně málo využívané (výroba energie z bioplynu 11 %, 

větrné elektrárny 5 %) [6]. Podíl jednotlivých druhů OZE na výrobě elektřiny v roce 2011 

znázorňuje graf č. 2. 

 

Graf č. 2  Podíl druhů OZE na výrobě elektřiny v roce 2011 

PODÍL DRUHŮ OZE NA VÝROBĚ ELEKTŘINY 2011
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Zdroj [Vlastní zpracování] 
 

 

Spotřeba elektřiny v ČR 

 

Celková spotřeba elektřiny v ČR má kolísavý průběh. V letech 2007 a 2008 bylo 

spotřebováno cca 72.000 GWh elektřiny. V roce 2009 se vývoj otočil a spotřeba klesla. 

Meziroční pokles spotřeby v roce 2009 (o 4,78 %) na 68.606 GWh byl způsoben 

hospodářskou krizí, která průmysl velmi silně zasáhla. V roce 2010 nastává meziroční 

zvýšení o 3,43 % na 70.961 GWh, které souvisí s hospodářským oživením, s růstem 

průmyslové výroby, kdy tento sektor se podílí největší měrou na spotřebě elektrické 

energie [7]. V roce 2011 zaznamenáváme pokles spotřeby na 70.517 GWh, není ale tak 

značný (o 0,63 %) [6].   
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Meziroční srovnání výroby a spotřeby elektřiny v letech 2007 – 2011 je uveden 

v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 Meziroční srovnání výroby a spotřeby elektřiny v letech 2007 – 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Výroba elektřiny celkem (GWh) 87 952 83 518 82 250 85 910 87 560 

Výroba elektřiny z OZE (GWh) 3 412 3 731 4 655 5 903 8 106 

z toho:      

energie vodních toků 2 090 2 024 2 430 2 789 2 835 

sluneční energie 2 13 89 616 2 118 

biomasa 968 1 171 1 396 1 492 1 682 

bioplyn 215 267 441 635 924 

energie větru 125 245 288 336 397 

ostatní 12 11 11 35 150 

Podíl OZE na výrobě v % 3,88 4,47 5,66 6,87 9,26 

Spotřeba elektřiny celkem (GWh) 72 041 72 049 68 606 70 961 70 517 

Podíl OZE na spotřebě v % 4,74 5,18 6,79 8,32 11,50 
 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Motivačními kroky, které vedou k investování do využívání obnovitelných zdrojů 

energie, jsou: 

- při využití OZE dochází k úsporám energie dodávané z tradičních zdrojů, a pokud 

je obnovitelný zdroj ekonomicky konkurenceschopný, dochází také 

k ekonomickým úsporám, 

- vyrobená energie z OZE je v lokalitě výroby i spotřebována. Vyšší využití místních 

zdrojů energie přispívá ke snížení ztrát při přenosu a rozvodu energie, 

k bezpečnosti v zásobování měst nebo regionů energií, k vyšší míře soběstačnosti 

v zásobování a má rovněž pozitivní vliv na regionální zaměstnanost. 

- při výměně klasických zdrojů energie obnovitelnými zdroji (např. výtopny na tuhá 

paliva výtopnou na biomasu) se podstatně sníží nebo zcela odpadnou poplatky 

za emise znečišťujících látek do ovzduší, 

- využíváním obnovitelných zdrojů energie může zásadně přispět ke zviditelnění 

firmy, města nebo regionu, 
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- dobře zpracovaný projekt OZE (např. větrná farma, malá vodní elektrárna) může 

být vhodným podnikatelským záměrem. 

 

Mezi možnosti využití obnovitelných zdrojů k výrobě energie v ČR patří zejména: 

- využití energie vodních toků, 

- využití energie větru, 

- využití sluneční energie v solárních a fotovoltaických systémech, 

- využití biomasy, 

- využití bioplynu. 

 

Energie vodních toků 
 

Největší podíl mezi obnovitelnými zdroji má v podmínkách ČR vodní energie. 

V roce 2011 se vyrobilo ve vodních elektrárnách 2.835 GWh elektřiny, což tvořilo 35 % 

podíl z celkového objemu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů [6]. 

Získávání energie z vodních toků je perspektivní především v oblastech prudkých vodních 

toků s velkými spády. Většina tohoto výkonu (cca 90 %) připadá na zařízení s výkonem 

vyšším než 5 MW (v ČR se za malou vodní elektrárnu považují zařízení s výkonem pod 

10 MW). V ČR je v provozu cca 1.400 vodních elektráren. Vodní elektrárny jsou rovněž 

doplňkovým zdrojem hlavních zdrojů (uhelné elektrárny, jaderné elektrárny). Využívá 

se zejména toho, že mají schopnost najet rychle na velký výkon a tím operativně 

vyrovnávat okamžitou energetickou bilanci v elektrizační soustavě ČR. Mezi hlavní 

přednosti vodních elektráren patří: 

a) neznečišťují ovzduší,  

b) nedevastují krajinu a povrchové či podzemní vody těžbou a dopravou paliv 

a surovin,  

c) jsou bezodpadové,  

d) jsou nezávislé na dovozu surovin, 

e) jsou vysoce bezpečné, 

f) pružným pokrýváním spotřeby a schopností akumulace energie zvyšují efektivnost 

elektrizační soustavy.   
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Energie větru 
 

Česká republika díky své poloze není pro větrnou energetiku zcela ideální oblastí.  

Má vnitrozemské podnebí, které se projevuje sezónním kolísáním rychlosti větru. Síla 

větru v nížinách nedosahuje potřebné rychlosti a ve vyšších polohách mohou zase listy 

rotorů často namrzat, což narušuje chod elektrárny nebo ji rovnou vyřazuje z provozu. 

Využití energie větru v ČR je ze shora uvedených důvodů omezené, vhodné lokality pro 

využití větrné energie jsou zejména ve vyšších nadmořských výškách (v horských 

oblastech), kde vítr dosahuje vyšších rychlostí (nad 5 m/s). V letech 1990 - 1995 bylo 

na území ČR vybudováno přibližně 25 větrných elektráren, které však v letech 1996 - 2002 

přestaly být rentabilní. Chyběla patřičná legislativa a objevovaly se problémy technického 

rázu. Od roku 2002 začala výstavba narůstat, a to zejména v oblasti Krušných hor.  

V současné době je v ČR instalováno 61 větrných elektráren. Na území republiky 

je rozmístěno několik desítek dalších malých větrných elektráren, které ale slouží spíše 

pro vlastní spotřebu. V roce 2011 se vyrobilo ve větrných elektrárnách 397 GWh elektřiny, 

což tvořilo pouze 5 % podíl z celkového objemu elektrické energie vyrobené 

z obnovitelných zdrojů v tomto roce [6]. Mezi hlavní přednosti větrných elektráren patří: 

a) neprodukují tuhé či plynné emise a odpadní teplo,  

b) nezatěžují okolí odpady,  

c) ke svému provozu nepotřebují vodu, 

d) jednotlivé větrné elektrárny nepředstavují významný zábor zemědělské půdy        

    a požadavky na plochu staveniště jsou minimální. 

 

Sluneční energie  
 

Slunce je základním a nepostradatelným zdrojem energie pro celou naši planetu. 

Energii slunce v podmínkách České republiky je možné využívat k výrobě elektrické 

energie, tepla, ohřevu vody nebo vytápění objektů. Nejvýraznější sluneční záření 

je v rozmezí měsíců dubna až října. V období od listopadu do března se pak sluneční záření 

pohybuje na úrovni cca 25 % letních hodnot. Roční průměrný úhrn slunečního záření 

se pohybuje od cca 950 kWh/m2 v horských oblastech do cca 1.040 kWh/m2 na jižní 

Moravě a středních Čechách. K výrobě energie ze slunečního záření se používají termická 

nebo fotovoltaická solární zařízení: 
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termická solární zařízení - kolektory termického solárního zařízení protéká směs 

vody a nemrznoucí kapaliny, která se zahřívá díky slunečnímu záření. Ohřátá kapalina 

se přečerpá do zásobníku, kde pomocí výměníku tepla předává teplo. Podle potřeby 

se teplá voda ze zásobníku odebírá. Výhodou termických solárních zařízení je skutečnost, 

že neobsahují škodlivé látky a jsou vhodné pro přípravu teplé vody i pro vytápění.  

 

fotovoltaika - představuje přímou přeměnu slunečního světla na elektrickou energii 

za pomoci solárních článků. Tyto články jsou většinou z křemíku. Svítí-li slunce na solární 

články, vytváří se mezi horní a dolní stranou stejnosměrné napětí. Tuto energii je možné 

ukládat v solárních akumulátorech, přeměňovat ji měničem na střídavý proud nebo přímo 

využívat. Výhodou fotovoltaických zařízení je skutečnost, že neobsahují škodlivé látky 

a k výrobě elektřiny je možné využít i nevyužité plochy (střechy, fasády).  

 

V roce 2011 se vyrobilo ze sluneční energie 2.118 GWh elektřiny, což tvořilo 26 % 

podíl z celkového objemu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v tomto roce 

[6].  

 

Biomasa 
 

Biomasa má v ČR největší technicky využitelný potenciál z obnovitelných zdrojů pro 

výrobu elektřiny a tepla. Energetickým využíváním biomasy se rozumí spalování dřevní 

nebo rostlinné hmoty. Zjednodušeně se biomasa rozděluje na kategorie: palivové dřevo, 

dřevní odpad, rostlinné materiály, brikety a pelety, celulózové výlohy a kapalná biopaliva. 

V roce 2011 se vyrobilo z biomasy 1.682 GWh elektřiny, což tvořilo 21 % podíl 

z celkového objemu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v tomto roce [6].  

 

Bioplyn 
 

Bioplyn a bioplynové systémy jsou energetické zdroje s pozitivními přínosy 

pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Všechny projekty bioplynové stanice musí 

vyhovět legislativním požadavkům ochrany životního prostředí. Stanice jsou velmi často 

zřizovány s dotační podporou, což je v souladu s evropským trendem podpory 

alternativních zdrojů energií. Bioplyn je směs plynů, kde hlavní jsou metan a oxid uhličitý, 

který vzniká při mikrobiálním rozkladu organické hmoty za nepřítomnosti kyslíku. 
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Bioplyn je možno dále využívat ke spalováním v kogeneračních jednotkách za současné 

produkce elektrické energie a tepla. V ČR je v současné době 342 bioplynových elektráren. 

V roce 2011 se vyrobilo z bioplynu 924 GWh elektřiny, což tvořilo 11 % podíl 

z celkového objemu elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v tomto roce [6].  

 

Vývoj výroby elektřiny z obnovitelsných zdrojů energie v ČR v letech 2007 - 2011 je 

znázorněn v grafu č. 3. 

 

Graf č. 3  Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR v letech 2007 - 2011 
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Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že největší rozvoj zaznamenala výroba elektřiny ze sluneční 

energie, a to mezi roky 2009 a 2010, kdy výroba elektřiny ze solárních elektráren 

se meziročně zvýšila z 89 GWh na 616 GWh, tedy skoro sedminásobně. 

 
 

2.3 Podpora úspor energie a výroby elektřiny z OZE  
 

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se stala celosvětovým tématem. 

Nejrozšířenějšími typy podpor výroby elektřiny z OZE jsou v ČR státní program 

na podporu úspor energie a využití OZE a strukturální fondy EU. 
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Státní program na podporu úspor energie a využití OZE 
 

Cílem programu EFEKT je především úspora energie a využití obnovitelných 

zdrojů. Program je vyhlašován MPO na každý rok samostatně. Pro rok 2013 je rozpočet 

programu stanoven ve výši 30 mil. Z programu budou podpořeny zejména menší investiční 

akce. Dotace z programu může byt poskytnuta právnickým i fyzickým osobám, 

neziskovým organizacím, vysokým školám, obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím 

a veřejnoprávním organizacím vykonávajícím činnost na území ČR. Program 

je významným doplňkem energetických programů v rámci Operačního programu 

podnikání a inovace [8]. 

 

Strukturální fondy EU 
 

Operační program Životní prostředí 

 

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 finanční podporu 

projektům na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. Dle výše finančních 

prostředků je druhým největším českým operačním programem. V uvedených letech nabízí 

z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, 

z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 

300 milionů eur. Program připravil Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo 

životního prostředí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice 

prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech. Energetické projekty jsou 

financovány v rámci dvou oblastí, a to v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování 

emisí a v oblasti udržitelného využívání zdrojů energie. O dotaci mohou v rámci těchto 

oblastí požádat zejména obce, města, kraje a jejich příspěvkové organizace, státní 

organizace, neziskové organizace, vysoké školy a podnikatelské subjekty. Dotace může být 

poskytnuta maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. 

Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu korun [9]. 

 

Operační program Podnikání a inovace  

 

Jde o základní programový dokument MPO pro čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013. Příjemci podpory jsou zejména malé 

a střední podniky. Součástí operačního programu pro roky 2007 – 2013 je dotační program 
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EKO-ENERGIE, jehož cílem je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování 

energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů 

a podpořit začínající podnikatele v aktivitách vedoucích k vyššímu využívání 

obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Správcem programu je MPO, které v měsíci 

květnu 2012 vyhlásilo třetí výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory 

EKO—ENERGIE. MPO v rámci této výzvy vyčlenilo finanční prostředky ve výši 1 mld. 

Kč pro oblast úspor energie a 0,5 mld. Kč pro oblast obnovitelných zdrojů energie [10]. 

 

Ostatní typy podpor 
 

Program PANEL 2013 + 

 

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií 

PANEL poskytuje finanční podporu (nízkoúročené úvěry) na opravy, modernizace 

a rekonstrukce panelových domů s dosažením požadavků platných předpisů 

na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor 

zateplováním, výměnou oken a realizací dalších opatření ke snížení spotřeby tepla 

na vytápění. Program spravuje Státní fond rozvoje bydlení. Rozpočet programu na rok 

2013 představuje částku 210 milionů korun [11]. 

 

Program rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“) je nástrojem pro získání podpory 

poskytované EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Program 

se vztahuje na území České republiky a určuje politiku rozvoje venkova ČR v období 

2007 – 2013. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím 

subjektem PRV je Státní zemědělský intervenční fond. Existence a realizace programu 

přispívá k rozvoji venkova ČR na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního 

prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Jedno 

z opatření tohoto programu je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, 

technologie a zařízení sloužící k rozšíření činností zemědělských podnikatelů směrem 

k nezemědělským činnostem včetně výstavby decentralizovaných zařízení pro využití 

obnovitelných zdrojů paliv a energie (např. bioplynové stanice, kotelny na biomasu). 

Rozpočet programu představuje částku 3.666,2 mil. EUR [12]. 
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Program Nová zelená úsporám 

 

Program Nová zelená úsporám navazuje na již ukončený program Zelená úsporám 

a poběží v letech 2013 - 2020. Z programu Nová zelená úsporám budou podporovány jak 

soukromé domy, tak veřejné budovy. Program je zaměřen na investice do energetických 

úspor při rekonstrukcích i v novostavbách (bude podporováno např. komplexní zateplování 

rodinných a bytových domů a veřejných budov - školy, školky, domovy pro seniory). První 

výzva v roce 2013 bude zaměřena na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny 

nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů 

na ohřev teplé vody v rodinných domech. Předpokládaná výše finanční podpory - 1,4 mld. 

korun. 

 

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech úrovních: 

 

 úroveň 1 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % 

z uznatelných nákladů 

 úroveň 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % 

z uznatelných nákladů 

 úroveň 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % 

z uznatelných nákladů [13].  
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3. Využití solárního systému pro ohřev vody ve vybrané 

organizaci 
 

 V současné době se neustále zabýváme alternativními, ekologickými, 

obnovitelnými či zelenými způsoby výroby energie. Slunce má v tomto ohledu řadu výhod 

- má dostatek energie, je všude (tedy skoro všude), je ho dostatek a je zadarmo. Existují 

dva základní principy využití sluneční energie: 

a) fotovoltaické systémy na výrobu elektrické energie, 

b) fototermické systémy na výrobu teplé vody. 

 

 Vyrábí se již i systémy kombinované, ale jsou dosud příliš finančně náročně 

a investice do dvou oddělených systémů je prozatím efektivnější. V další části diplomové 

práce se budu zabývat solárním systémem na výrobu tepla pro ohřev vody, který k tomuto 

účelu využívá objekt poskytující pobytové sociální služby. 

 

3.1 Charakteristika vybrané organizace 
 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů upravuje, že obec 

v rámci samostatné působnosti pečuje v souladu s místními podmínkami o rozvoj sociální 

péče a stará se o uspokojování potřeb svých občanů. Pro zabezpečení těchto činností byla 

statutárním městem Most zřízena Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková 

organizace (dále jen „MSSS“) zřizovací listinou k 1. lednu 1992. Účelem zřízení 

organizace bylo zajištění uspokojování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb podle 

zákona o sociálních službách. Pobytové, ambulantní nebo terénní služby využívá 

v současné době cca 1.160 obyvatel města Mostu. Tímto rozsahem se organizace řadí mezi 

největší poskytovatele v Ústeckém kraji. Služby jsou poskytovány v sedmi objektech: 

 Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495, 

 Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404, 

 Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166, 

 Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074, 

 Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818, 

 Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180, 

 Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě, Františka Malíka 973 [14]. 
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MSSS ročně hospodaří s náklady a výnosy dosahující výše cca 100 mil. Kč. 

Nejvyšší nákladovou položkou v rozpočtu příspěvkové organizace tvořily v roce 2011 

mzdové náklady  (59 % celkových nákladů organizace). Náklady na spotřebu energií byly 

třetí nejvyšší nákladovou položkou organizace (tvořily 12 % celkových nákladů).  Největší 

podíl na krytí nákladů zaznamenaly v roce 2011 vlastní výnosy organizace (58 %) 

a příspěvek zřizovatele, který se na výnosech podílel částkou 35.945 tis. Kč (tj. 33 %) [14].  

Výše nákladů a výnosů MSSS v letech 2007 – 2011 je uvedena v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2 Výše nákladů a výnosů MSSS v letech 2007 - 2011 (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

náklady celkem 93 359 97 139 106 288 107 981 109 522 

výnosy celkem 97 379 103 213 107 728 109 241 110 248 

hospodářský výsledek 4 020 6 074 1 440 1 260 726 

 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

3.2 Velkoplošný solární systém v domově pro seniory 
 

Mezi oblasti, na které statutární město Most v posledních letech klade velký důraz, 

patří realizace energeticky úsporných opatření na objektech v majetku města a s tím 

související i snížení nákladů za nákup energií. Vzhledem k tomu statutární město Most 

mapuje již několik let energetickou náročnost jednotlivých svých objektů, vyhotovuje 

energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov v majetku města a spolupracuje 

s dodavateli energií. Jedním z kroků, ke kterým město Most v rámci snižování nákladů 

za energie přistoupilo, byla v roce 2011 realizace veřejné zakázky o sdružených službách 

dodávky elektrické energie a zemního plynu na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 

2013 pro statutární město Most, jím zřizované příspěvkové organizace a právnické osoby 

zřizované nebo ovládané statutárním městem Most. Dodávky za silovou elektrickou 

energii nízkého napětí na uvedené roky byly vydraženy v elektronické aukci za 18,5 mil. 

Kč bez DPH ročně, dodávky za silovou elektrickou energii vysokého napětí byly 

vydraženy za 19,4 mil. Kč bez DPH ročně [15]. Oproti roku 2011 tak město a jím 

zřizované organizace ušetří v letech 2012 a 2013 cca 3 mil. Kč ročně [16]. 
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Další možností pro město Most, jak snížit náklady na nákup energií, bylo 

zrealizovat instalaci solárního systému pro ohřev teplé vody v některém z objektů 

v majetku města. Touto problematikou se zabývala komise energetická, která je zřízena 

jako poradní orgán Rady města Mostu pro oblast energetiky a energetického hospodářství. 

Komise energetická na svém jednání v měsíci dubnu 2010, po projednání informací 

o podmínkách čerpání dotace u SFŽP, doporučila Radě města Mostu k realizaci dodávku 

solárního systému k ohřevu teplé vody pro objekt Domova pro seniory v Mostě, Jiřího 

Wolkera 404. Zároveň doporučila schválení přihlášení projektu v rámci výzvy Operačního 

programu Životní prostředí. Rada města Mostu toto doporučení komise schválila. 

 

3.2.1 Popis objektu domova pro seniory 

 

Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 (dále jen „DpS“) provozuje výše 

zmíněná příspěvková organizace statutárního města Mostu. Jeho posláním je podpora 

seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci 

a potřebují pomoc druhé osoby. Uživatelům je poskytováno ubytování (včetně úklidu 

a praní), stravování a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Provoz 

v objektu DpS je nepřetržitý a zabezpečuje ho ve směnném provozu 20 zaměstnanců.  

 

V DpS je k dispozici 63 bytových jednotek s celkovou kapacitou 98 lůžek. 

K 31. prosinci 2011 v DpS žilo 62 uživatelů (průměrný věk obyvatel byl 79,5 let), čímž 

byla kapacita zařízení využita pouze na 63,27 % [14]. Současně s uživateli bylo v zařízení 

denně přítomno 11 zaměstnanců. V objektu je 28 garsonek a 35 dvoulůžkových bytových 

jednotek. Nenaplnění kapacity domova pro seniory vedení MSSS odůvodňuje tím, že 

některé dvoulůžkové bytové jednotky obývá na vlastní žádost samostatně jeden uživatel. 

Záměrem MSSS je v následujících několika letech postupně do všech dvoulůžkových 

bytových jednotek umístit dva uživatele a tím dosáhnout v roce 2020 naplnění kapacity 

zařízení na 100 % (v roce 2012 MSSS plánovala nárůst počtu umístěných osob 

o 6 uživatelů, v následujících letech pak nárůst každoročně o 4 uživatele, až do naplnění 

kapacity). Pro tento záměr MSSS začala s realizací rekonstrukce bytových jader 

v bytových jednotkách tak, aby odpovídala hygienickým požadavkům pro společné 

bydlení dvou uživatelů. Denně pak bude v zařízení přítomno, včetně obsluhujícího 

personálu, 109 osob.  
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Obrázek č. 1 Objekt Domova pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 

 
 

 

Budova domova pro seniory se skládá ze tří spolu propojených objektů, jejichž 

stavba byla dokončena v  roce 1982. Soubor tvoří tyto objekty: 

 

 objekt A – větší ubytovací část s nástavbou výtahové šachty na střeše, 

 objekt B – ubytovací část s prádelnou a tělocvičnou v suterénu, 

 objekt C – vstup, hala, jídelna a kanceláře. 

 

V objektu A a B je provedena výměna otvorových výplní a zateplení štítů a sanace 

lodžií. Před realizací solárního systému byla příprava teplé vody v objektu DpS prováděna 

výhradně dodavatelským způsobem, společností PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. Teplá voda 

slouží v objektu pro osobní hygienu uživatelů a zaměstnanců, pro mytí nádobí 

v kuchyňském provozu a k úklidu bytových jednotek uživatelů, kanceláří a společných 

prostor.  

 

3.2.2 Realizace dodávky termického solárního systému 

 

Jak již bylo uvedeno, statutární město Most se v roce 2010 rozhodlo instalovat 

solární panely pro ohřev teplé vody na objekt Domova pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 

404. Pro výběr tohoto objektu byly rozhodující dva faktory: 

 

 v objektu je velká spotřeba teplé vody,  

 nepřetržitý provoz zařízení (oproti např. objektům základních nebo mateřských 

škol). 
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V časové návaznosti na naplánované opravy střechy objektu DpS a vyvolané nutné 

technické přípravy schválila v měsíci červnu 2011 Rada města Mostu vyhlášení veřejné 

zakázky malého rozsahu na realizaci dodávky „Solární soustava pro DPS Jiřího Wolkera 

čp. 404 v Mostě“ dle § 12 odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení veřejné 

zakázky byla dle § 78 zákona o veřejných zakázkách ekonomická výhodnost nabídky. 

Statutární město Most stanovilo váhy pro hodnocení nabídek následovně: 

a) celková cena veřejné zakázky    70 %, 

b) technologie solárních kolektorů (výkon)  25 %, 

c) záruční doba na dodávku      5 %. 

 

Důvodem pro stanovení tohoto způsobu hodnocení byl zájem statutárního města 

Mostu získat nejlepší technologii s dlouholetým užitkem a bezpečným provozem. Vývoj 

technologických postupů výroby solárních kolektorů, vylepšování metod pro získávání 

sluneční tepelné energie, způsob jejího „skladování“ ve formě tepla a jejího předávání 

do systému je v současnosti rozdílný od výrobce nebo dodavatele systému a nelze jej proto 

posuzovat monokriteriálně, tzn. pouze nejnižší nabídkovou cenou. V měsíci červnu 2011 

proběhlo hodnocení podaných nabídek. Vybraný dodavatel zahájil práce s instalací 

solárního systému začátkem měsíce srpna 2011. Během instalace solárního systému byly 

zjištěny vícepráce (jednalo se o stavební práce související s přípravou střechy na nosnou 

konstrukci v rámci jejího zateplování). Samotná instalace solárního systému tak probíhala 

až v měsících září a říjnu 2011. Z důvodu lepší solární expozice byla venkovní část 

systému, tzn. kolektorová soustava solárního systému pro ohřev teplé vody, nainstalována 

na střeše pavilonu „A“ (solární systém je složen z 56 ks solárních kolektorů o celkové 

ploše 103,152 m2, maximální celkový roční výkon může dosáhnout výše 67.200 kWh). 

Vnitřní část systému (tj. technologie přenosu tepla, jeho akumulace a ohřev teplé vody) 

je soustředěna v místnosti v 1. PP pavilonu „B“ (garáž). V případě dostatečné teploty 

v zásobníku dokáže systém ohřát vodu na potřebnou teplotu 50°C přímo bez nutnosti 

dalšího dohřevu. Dohřev z centrálního zásobování teplem, v případě nedostatku energie 

ze solárního systému, je realizován přes deskový výměník.  Zkušební provoz solárního 

systému byl v roce 2011 ukončen a poté byl systém předán do provozu. Předpokládaná 

životnost solárního systému je 30 let. Zařízení je bezobslužné, v intervalech předepsaných 
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výrobcem systému se doporučuje provádět revize. Náklady na jeho provoz jsou minimální 

[17]. 

 

Obrázek č. 2 Solární systém na objektu Domova pro seniory v  Mostě, Jiřího Wolkera 404 

 

 
 
 

Obrázek č. 3 Solární panely na objektu Domova pro seniory v  Mostě, Jiřího Wolkera 404 

 

 
 

 
3.2.3 Financování solárního systému 

 

Cena samotné dodávky solárního systému představovala celkovou částku 1.979.007 

Kč. Finanční prostředky na vícepráce dosáhly částky ve výši 294.491 Kč. Celková cena 

solárního systému tak dosáhla výše 2.273.498 Kč [17]. Statutární město Most podalo 

v rámci 17. výzvy Operačního programu Životní prostředí žádost o dotaci. Žádost byla 
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Podíl jednotlivých zdrojů na financování solárního systému 

57%

3%

40%

EU - Fond soudržnosti 

SFŽP

statutární město Most

MŽP akceptována a byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na předfinancování 

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské Unie, a to prostředky Fondu 

soudržnosti ve výši 1.289.940,45 Kč. Současně byla mezi statutárním městem Most 

a Státním fondem životního prostředí ČR podepsána smlouva o poskytnutí podpory 

v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání 

zdrojů energie, oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, 

elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Fond poskytl na spolufinancování akce 

dotaci ve výši 75.878,85 Kč. Konečné zdroje krytí nákladů solárního systému: 

 rozpočet Evropské unie 1.289.940,45 Kč, 

 SFŽP          75.878,85 Kč, 

 statutární město Most     907.678,70 Kč [18].   

 

Podíl jednotlivých zdrojů, které byly použity na financování solárního systému 

je znázorněn v grafu č. 8. 

 

Graf č. 4 Podíl jednotlivých zdrojů na financování solárního systému 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

 

Z grafu č. 8 vyplývá, že 60 % finančních prostředků na pořízení solárního systému 

bylo získáno z dotačních titulů, statutární město Most se na krytí nákladů podílelo ze 40 %.   
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4. Zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu 
                      

Ekonomická efektivnost investic je základním kritériem plánování a rozhodování 

každého subjektu, ať se jedná o právnickou nebo i fyzickou osobu. Pokud je něco 

efektivní, znamená to pro subjekt výnosnost, účelnost, užitečnost a návratnost. Je proto 

důležité co nejpřesněji vyčíslit nejen investiční náklady projektu, ale především očekávané 

budoucí peněžní příjmy (CF), které investice po dobu své životnosti přinese pro investora. 

 

Jak již bylo uvedeno, investorem projektu velkoplošného solárního systému pro 

DpS bylo statutární město Most. Investiční náklady na jeho pořízení se skládají z těchto 

částek:  

 

- samotný solární systém   1.979.007 Kč 

- související stavební práce         294.491 Kč 

celkem      2.273.498 Kč. 

 

Předpokládaná životnost solárního systému je 30 let. Z pohledu odepisování 

dlouhodobého majetku byl solární systém zařazen do IV. účetní odpisové skupiny. Dle 

českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky je u této účetní odpisové 

skupiny stanovená doba odepisování 20 let. S ohledem na uvedené skutečnosti budou 

výpočty budoucích peněžních příjmů (cash flow) provedeny ve 2. etapách -  nejprve 

za období 20-ti let (tj. od roku 2012 do roku 2031), kdy se solární systém odepisuje, 

a následně za období zbývajících 10-ti let (tj. od roku 2032 do roku 2041).  

 

4.1 Výpočet CF investice pro období let 2012 – 2031 
 

Pro výpočet cash flow je třeba stanovit výnosy z provozu investice a náklady na její 

provoz. Hodnotu výnosů z investice představuje pro DpS peněžní úspora provozních 

nákladů (po celou dobu životnosti projektu), ke které dojde tím, že je od roku 2012 v DpS 

využíván efektivnější způsob výroby tepla pro ohřev vody (solární systém) než byl 

používán před tímto rokem (dodavatelský způsob). V případě solárního systému na ohřev 

teplé vody představuje peněžní úsporu provozních nákladů rozdíl mezi provozními náklady 

na ohřev vody v případě nerealizace projektu a provozními náklady na ohřev vody 
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po realizaci investice. Mezi náklady na investici patří jen ty náklady, které přímo 

souvisí s provozem investice po dobu její životnosti.  

 

Rozdíl mezi výnosy a náklady, souvisejícími s provozem investice, tvoří provozní 

hospodářský výsledek. Ten je třeba zdanit daní z příjmů právnických osob a k takto 

zjištěnému čistému zisku je nutno přičíst odpisy (snížily vykazovaný zisk, ale protože 

nejsou peněžním výdajem, musí se k zisku znovu přičíst). Výsledek představuje cash flow 

z investice. 

 
4.1.1 Výnosy z investice 

 

Aby bylo možné kvantifikovat výši výnosů z investice, které představuje úspora 

provozních nákladů projektu, bude zapotřebí nejdříve stanovit provozní náklady 

na ohřev teplé vody a jejich vývoj v DpS v letech 2012-2031 za předpokladu, že by 

investice nebyla realizována a teplá voda byla i nadále dodávána předchozím 

dodavatelským způsobem (tj., že by projekt nebyl realizován). Zároveň musí být vyčísleny 

tytéž provozní náklady v případě realizace solárního systému ve stejném sledovaném 

období.  

 

Ukazateli, které budou ovlivňovat výši provozních nákladů na ohřev vody 

v případě, že by byla teplá voda v letech 2012 – 2031 nadále dodávána předchozím 

dodavatelským způsobem, jsou: 

 předpokládaný počet uživatelů a zaměstnanců DpS v uvedených letech,  

 předpokládaná spotřeba vody a množství tepla potřebného k jejímu ohřátí, 

 vývoj ceny tepla pro město Most. 

 

Z faktur dodavatele teplé vody, společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s., bylo 

zjištěno množství spotřebovaného tepla k ohřátí vody (GJ) a cena za GJ pro DpS v letech 

2008 – 2011. Z těchto údajů jsem zjistila roční náklady DpS na přípravu teplé vody 

v těchto letech. Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce č. 3.  
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Tabulka č. 3 Náklady na ohřev teplé vody v DpS v letech 2008 - 2011 
 

Rok 

Počet 
uživatelů                    

a 
zaměstnanců 

Spotřeba 
teplé vody 

(m
3
) 

Množství 

spotřebovaného 
tepla                       

k ohřátí vody 

(GJ) 

Cena GJ 

(Kč) 

Náklady na 
ohřev teplé 

vody 
(Kč) 

2008 71 2 193 679 420 285 180 

2009 72 2 165 679 445 302 155 

2010 73 2 174 685 487 333 595 

2011 73 2 190 686 504 345 744 
 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 3 vyplývá, že: 

 

  průměrná roční spotřeba teplé vody na osobu se v DpS pohybuje kolem 30 m3 

(pokud dojde ke zvýšení počtu osob v zařízení, tak tím bude úměrně docházet 

i ke zvyšování spotřeby teplé vody, zároveň poroste i množství tepla potřebného 

k jejímu ohřátí), 
 

 v posledním roce vzrostla cena tepelné energie o cca 3 %. Z této skutečnosti bude 

vycházet i můj předpoklad růstu ceny tepla pro roky 2012 a další, tj. také nárůst 

o 3 % ročně.  

 
Předpokládané provozní náklady na ohřev teplé vody v případě nerealizace 

projektu 

 

 V případě nerealizace projektu solární soustavy by veškeré teplo potřebné 

pro ohřátí teplé vody bylo i nadále dodáváno dodavatelským způsobem, tj. z centrálního 

systému zásobování teplem. Při výpočtu předpokládaných provozních nákladů na ohřev 

teplé vody v případě nerealizace projektu jsem vycházela ze skutečnosti, že: 

 

 Počet uživatelů a zaměstnanců spotřebovávajících vodu v objektu domova 

pro seniory vzroste z počtu 73 v roce 2011 na počet 109 v roce 2020, kdy dojde 

k naplnění kapacity domova pro seniory. Po tomto roce se počet uživatelů 

a zaměstnanců již měnit nebude. 
 

 S růstem počtu osob přítomných v DpS rovnoměrně poroste do roku 2020 i množství 

spotřebované teplé vody (z množství 2.190 m3 vody v roce 2011 na předpokládané 
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3.270 m3 vody v roce 2020, průměrně 30 m3 vody na osobu). Po tomto roce 

je předpoklad, že bude množství spotřebované vody konstantní. 

 

 S růstem množství spotřebované teplé vody poroste i množství tepla potřebného 

k jejímu ohřátí (z množství 686 GJ při spotřebě 2.190 m3 vody v roce 2011 

na předpokládaných 1.014 GJ při spotřebě 3.270 m3 vody v roce 2020). Po tomto 

roce je předpoklad, že rovněž i množství tepla potřebného k ohřátí vody bude 

konstantní. 

 

 Vývoj ceny tepla pro město Most v následujících 30 letech bude mít vzrůstající 

tendenci. To, že dodavatel tepla, který zabezpečuje centrální zásobování teplem 

objekty na území města Mostu (tedy i DpS) předpokládá v dalších letech zvyšování 

cen, dokládají jím zveřejněné informace o tom, že každoročně bude muset cíleně 

investovat do všech zařízení ve svém majetku, aby se ještě více zkvalitnily dodávky 

tepelné energie. Na rekonstrukce, opravy a údržbu výměníkových stanic, topných 

kanálů a kolektorů inženýrských sítí bude vyčleňovat několik desítek milionů korun 

[21]. Pro roky 2012 a následující předpokládám nárůst ceny tepelné energie o cca 

3 % ročně (vycházím ze skutečnosti, že o tuto výši vzrostla cena i mezi roky 2010 

a 2011, konkrétně z ceny 487 Kč/GJ v roce 2010 na cenu 504 Kč/GJ v roce 2011). 

Předpokládaný vývoj cen tepelné energie pro DpS na období let 2012 – 2031 

je uveden v Příloze č. 1. 

 

Předpokládané provozní náklady na ohřev vody v letech 2012 - 2031 lze stanovit 

jako součin množství nakupovaného tepla k ohřátí vody v GJ a ceny v Kč/GJ 

v jednotlivých letech. Nákup studené vody bude probíhat u obou způsobů získávání tepla 

stejně, proto do výpočtů nijak nezasahuje. 

 

Kompletní výpočet předpokládaných provozních nákladů na ohřev teplé vody 

v letech 2012 – 2031 v případě, že by systém nového způsobu výroby tepla na ohřev teplé 

vody nebyl realizován a teplá voda by pro DpS byla i nadále zajišťována dodavatelským 

způsobem, je zpracován v Příloze č. 2.  
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Předpokládané provozní náklady na ohřev teplé vody po realizaci projektu 

solárního systému 

 

Při stanovení předpokládaných provozních nákladů na ohřev teplé vody 

po realizaci solárního systému jsem u počtu uživatelů a zaměstnanců spotřebovávajících 

vodu v objektu a u množství spotřebované vody vycházela ze stejných vstupních dat jako 

v případě nerealizace projektu. Provozní náklady na ohřev teplé vody po realizaci 

solárního systému v DpS tvoří:  

 

a) náklady na ohřev teplé vody 

- u předpokládaného množství tepla potřebného k ohřátí teplé vody jsem vzala v úvahu 

skutečnost, že solární systém v prvním roce svého provozu, tedy v roce 2012, vyrobil pro 

domov pro seniory teplo v objemu 172 GJ (údaj byl zjištěn prostřednictvím on-line 

informací o provozu solárního systému) [20]. Při zmiňovaném nárůstu počtu osob 

a spotřeby vody v domově pro seniory lze předpokládat i nárůst množství tepla vyrobeného 

solárním systémem, a to ze 172 GJ v roce 2012 až na 238 GJ v roce 2020 (při optimálních 

klimatických podmínkách je možné získat s využitím solárního systému až 242 GJ tepla). 

Vzhledem k tomu bude domov pro seniory v následujících letech potřebovat menší 

množství tepla dodávaného dodavatelským způsobem, tj. z centrálního systému zásobování 

teplem a tím bude docházet k úspoře jeho provozních nákladů za nákup tepla (v roce 2012 

by v případě nerealizace solárního systému bylo třeba nakoupit od dodavatele 735 GJ 

tepla, po zprovoznění nového způsobu výroby tepla pro ohřev teplé vody bude potřeba 

nakoupit od dodavatele pouze 563 GJ tepla). Předpokládané provozní náklady na teplo 

v jednotlivých letech zjistíme vynásobením množství nakupovaného tepla k ohřátí vody 

v GJ a ceny v Kč/GJ. Jejich výpočet je zpracován v Příloze č. 3. 

 

b) náklady na spotřebu elektrické energie solárním systémem 

- elektrická energie je nutná u solárního systému pro zajištění provozu výměníkové stanice, 

oběhového čerpadla, akumulačního solárního zásobníku a vyrovnávacího zásobníku teplé 

vody. Po ročním provozu solárního systému bylo samoodečtem z podružného elektroměru 

zjištěno, že roční spotřeba elektrické energie na zajištění provozu výše uvedených zařízení 

je 0,60 MWh. Přehled cen dodavatele elektrické energie v letech 2008 až 2012 pro DpS 

je uveden v tabulce č. 4. Data jsou čerpána z jednotlivých faktur dodavatele elektrické 

energie, společnosti ČEZ Prodej, a.s. a CENTROPOL ENERGY, a.s. 
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Tabulka č. 4 Přehled cen dodavatele elektrick é energie v letech 2008 - 2012 

 

 
2008 2009 09/08      

(%) 
2010 10/09      

(%) 
2011 11/10      

(%) 
2012 12/11      

(%) 

Cena Kč/MWh 
(vč. DPH) 

5 460 5 987 109,65 5 714 95,43 5 261 92,07 5 398 102,60 

 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

Pro zjištění nákladů na spotřebu elektrické energie solárním systémem 

v následujících letech bylo třeba stanovit očekávaný vývoj cen elektrické energie. 

Pro stanovení ceny v roce 2013 jsem vycházela z ceny dodavatele elektrické energie, 

společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. [19]. Pro období dalších let, tj. pro rok 2014 

a následující, plánuje statutární město Most i nadále cenu za dodávku silové energie 

„soutěžit“ v elektronické aukci. Toto mu umožní pro sebe a jím zřizované organizace 

získat dodávky elektrické energie za výhodné ceny. Z výše uvedených důvodů 

předpokládám pro roky 2014 a další nárůst cen elektrické energie pro DpS o 1 % ročně. 

Předpokládaný vývoj cen elektrické energie pro DpS po dobu životnosti systému je uveden 

v Příloze č. 4. Předpokládané náklady na spotřebu elektrické energie solárním systémem 

po dobu jeho životnosti zjistíme vynásobením předpokládané spotřeby v MWh a ceny 

v Kč/MWh. Jejich kompletní výpočet je zpracován v Příloze č. 5. 

 

c) náklady na pravidelnou roční revizi a údržbu systému 

- jedná se o provedení pravidelné roční revize systému, mytí kolektorů a obnovu 

nemrznoucí kapaliny. Výše nákladů je stanovena na 13.000 Kč ročně a vychází z cenové 

kalkulace, kterou zpracovala a předložila odborná firma zajišťující uvedené práce. Další 

náklady spojené s opravami či údržbou nepředpokládám, muselo by dojít k úmyslnému 

násilnému poškození systému nebo poškození vlivem povětrnostních podmínek.   

 

Konečný výpočet předpokládaných provozních nákladů na ohřev teplé vody 

v letech 2012 – 2031 (tj. období 20-ti let) po realizace projektu solární soustavy 

je zpracován v Příloze č. 6.   

 

Úspora provozních nákladů, vypočítaná jako rozdíl provozních nákladů na ohřev 

vody v případě nerealizace projektu a provozních nákladů na ohřev vody po realizaci 

investice v letech 2012 – 2031 představuje výnos z investice. Její výše je uvedena 

v Příloze č. 7.   
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4.1.2 Náklady na investici 

 

Mezi náklady na investici v letech 2012 – 2031 patří následující položky: 

 

a) náklady na spotřebu elektrické energie solárním systémem 

- jejich kompletní výpočet je zpracován v Příloze č. 5, 

 

b) náklady na pravidelnou roční revizi a údržbu systému 

- jak již bylo uvedeno, výše nákladů je stanovena na 13.000 Kč ročně, 

 

c) náklady – odpisy 

- solární systém byl zařazen do IV. účetní odpisové skupiny s dobou odepisování 20 let. Při 

pořizovací ceně investice 2.273.498 Kč činí měsíční odpis částku 9.473 Kč, roční pak 

113.676 Kč.  

 

Celková výše nákladů na investici v letech 2012 – 2031 je zpracována v Příloze 

č. 8.   

 

4.1.3 Cash flow investice 

 

Budoucí peněžní příjem z investice - cash flow, představuje reálný tok peněžních 

prostředků. V případě solárního systému pro výpočet cash flow v letech 2012 - 2031 

je třeba vypočítat hospodářský výsledek (zjištěný jako rozdíl mezi výnosy z investice 

a náklady na investici). Zjištěný hospodářský výsledek podléhá zdanění (bude použita 

sazba daně z příjmu právnických osob, která byla v roce 2012 ve výši 19 %). Hospodářský 

výsledek po zdanění je uveden v Příloze č. 9.  K hospodářskému výsledku po zdanění 

připočítáme odpisy.  Hodnoty cash flow v období let 2012 – 2031 jsou zpracovány 

v následující tabulce č. 5.   
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Tabulka č. 5 Cash flow investice  v letech 2012 – 2031 

 

Rok provozu 

systému 

Výnosy 
z investice 

(Kč) 

Náklady 
investice 

(Kč) 

Hospodářský 
výsledek           

(Kč) 

Daň z příjmů  

(Kč) 

Hospodářský 
výsledek      

po zdanění                                
(Kč) 

Odpisy (+)              

(Kč) 

Cash flow                   

(Kč) 

1. 73 717 129 915 -56 198 0 -56 198 113 676 57 478 

2. 81 167 130 068 -48 901 0 -48 901 113 676 64 775 

3. 89 023 130 103 -41 080 0 -41 080 113 676 72 596 

4. 96 597 130 137 -33 540 0 -33 540 113 676 80 136 

5. 105 428 130 171 -24 743 0 -24 743 113 676 88 933 

6. 114 366 130 206 -15 840 0 -15 840 113 676 97 836 

7. 123 835 130 241 -6 406 0 -6 406 113 676 107 270 

8. 133 218 130 277 2 941 559 2 382 113 676 116 058 

9. 141 157 130 313 10 844 2060 8 784 113 676 122 460 

10. 145 643 130 349 15 294 2906 12 388 113 676 126 064 

11. 150 604 130 386 20 218 3841 16 377 113 676 130 053 

12. 155 564 130 424 25 140 4777 20 363 113 676 134 039 

13. 160 763 130 461 30 302 5757 24 545 113 676 138 221 

14. 165 961 130 499 35 462 6738 28 724 113 676 142 400 

15. 171 397 130 537 40 860 7763 33 097 113 676 146 773 

16. 177 071 130 575 46 496 8834 37 662 113 676 151 338 

17. 182 744 130 614 52 130 9905 42 225 113 676 155 901 

18. 188 654 130 654 58 000 11020 46 980 113 676 160 656 

19. 194 802 130 694 64 108 12181 51 927 113 676 165 603 

20. 201 188 130 734 70 454 13386 57 068 113 676 170 744 
 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

4.2 Výpočet CF investice pro období let 2032 – 2041 
           

V následujícím textu bude proveden výpočet CF pro druhou etapu, tj. pro období let 

2032-2041, kdy se již investice (solární systém) neodepisuje, ale zbývá ještě deset let 

do konce jeho životnosti. 

 

4.2.1 Výnosy z investice 

 

Postup při zjišťování výnosů z provozu investice v letech 2032 až 2041 je stejný 

jako při zjišťování výnosů v letech 2012 – 2031. Výpočet předpokládaných provozních 

nákladů na ohřev teplé vody v letech 2032 – 2041 v případě, že by systém nového způsobu 
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výroby tepla na ohřev teplé vody nebyl realizován a teplá voda by pro DpS byla i nadále 

zajišťována dodavatelským způsobem, je zpracován v  Příloze č. 10. Výpočet 

předpokládaných provozních nákladů na ohřev teplé vody v letech 2032 – 2041 

po realizaci projektu solární soustavy je zpracován v Příloze č. 11. Propočty výnosů 

z investice, představující úsporu provozních nákladů, jsou umístěny v Příloze č. 12.   

 

4.2.2 Náklady na investici 

 

Mezi náklady na provoz investice v letech 2032 – 2041 patří následující položky: 

 

a) náklady na spotřebu elektrické energie solárním systémem 

- kompletní výpočet je zpracován v Příloze č. 5, 

 

b) náklady na pravidelnou roční revizi a údržbu systému 

- jak již bylo uvedeno, výše nákladů je stanovena na 13.000 Kč ročně. 

 

S ohledem na skutečnost, že doba odepisování solárního systému byla stanovena 

na 20 let, tak od roku 2032 již nebudou odpisy ovlivňovat výši nákladů investice. Konečná 

výše nákladů na provoz investice v letech 2032 – 2041 je zpracována v Příloze č. 13.   

 

4.2.3 Cash flow investice 

 

Pro výpočet cash flow v letech 2032 - 2041 opět vyjdeme z rozdílu výnosů a nákladů 

na investici a zjištěný hospodářský výsledek zdaníme. K zisku po zdanění odpisy 

již nepřipočítáváme. Cash flow v období let 2032 – 2041 je uveden v následující tabulce 

č. 6.  
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Tabulka č. 6 Cash flow investice v letech 2032 – 2041 

 

Rok 
provozu 
systému 

Výnosy                   
z investice                           

(Kč) 

Náklady 
investice                    

(Kč) 

Hospodářský 
výsledek                     

(Kč) 

Daň z příjmů             
(Kč) 

Hospodářský 

výsledek         
po zdanění                

(Kč) 

Cash flow                     
(Kč) 

21. 207 811 17 099 190 712 36 235 154 477 154 477 

22. 214 435 17 139 197 296 37 486 159 810 159 810 

23. 221 295 17 181 204 114 38 782 165 332 165 332 

24. 228 393 17 223 211 170 40 122 171 048 171 048 

25. 235 729 17 265 218 464 41 508 176 956 176 956 

26. 243 303 17 307 225 996 42 939 183 057 183 057 

27. 251 113 17 351 233 762 44 415 189 347 189 347 

28. 259 162 17 394 241 768 45 936 195 832 195 832 

29. 267 448 17 438 250 010 47 502 202 508 202 508 

30. 275 733 17 483 258 250 49 068 209 182 209 182 
 

Zdroj [Vlastní zpracování] 

 

4.3 Metody hodnocení efektivnosti investice 

 

Aby bylo možné zhodnotit ekonomickou efektivnost projektu solárního systému 

v DpS, je třeba aplikovat vhodné metody hodnocení efektivnosti investic. V této 

diplomové práci bude použita metoda doby návratnosti, metoda čisté současné hodnoty 

a index ziskovosti.  

 

4.3.1 Doba návratnosti 

 

Doba návratnosti, resp. doba splacení investice je doba potřebná pro úhradu 

celkových investičních nákladů projektu jeho budoucími příjmy (za dobu úhrady se vrátí 

investorovi zpět prostředky vložené do projektu). Doba návratnosti vychází z peněžních 

toků projektu, které tvoří příjmy a výdaje za celou dobu životnosti projektu. Doba 

návratnosti musí být kratší než je doba životnosti projektu. Mezi nedostatky této metody 

patří skutečnost, že nerespektuje faktor času (tj. odlišnou časovou hodnotu peněz 

získaných či vynaloženýzh v různých obdobích) ani riziko projektu [22]. 
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Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné , pak pro zjištění doby 

návratnosti použijeme vzorec [23]: 

 

DN = K/roční P    (v letech)      (1) 

 

kde DN = doba návratnosti 

K    = kapitálový výdaj  

P     = peněžní příjem [23]. 

 

Jsou-li příjmy v jednotlivých letech životnosti investice rozdílné , pak dobu 

splacení zjistíme postupným načítáním ročních částek peněžních příjmů tak dlouho, 

až se kumulované částky peněžních příjmů rovnají investičním nákladům [23]. 

 

V případě určení doby návratnosti solárního systému na ohřev teplé vody v domově 

pro seniory jsem k výpočtu použila údaje o budoucích peněžních příjmech (CF) 

v jednotlivých letech životnosti investice. Vzhledem k tomu, že výše peněžních příjmů 

je v každém roce životnosti solárního systému jiná, zjišťovala jsem dobu návratnosti 

investice postupným načítáním (kumulací) ročních částek peněžních příjmů. 

  

Postupným načítáním ročních částek cash flow (viz Příloha č. 14) jsem určila dobu 

návratnosti investice následovně:   

 

- za dobu 19-ti let provozu solárního systému bude z celkových investičních nákladů 

splacena částka 2.258.590 Kč, 

 

- ve 20. roce provozu zbývá splatit z investice částka 14.908 Kč (avšak 

předpokládáná úspora provozních nákladů v tomto roce bude ve výši 170.744 Kč). 

Přesný výpočet zjistíme podílem těchto dvou údajů, tj. 14.908/170.744 = 0,09 roku, 

tj. 33 dní. 

 

Předpokládána doba návratnosti investice do solárního systému je 19 let a 33 dní. 

Zjištěná doba návratnosti investice je tedy kratší, než je doba její životnosti (30 let), což lze 

hodnotit pozitivně.  
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4.3.2 Metoda čisté současné hodnoty 
 

Čistá současná hodnota projektu představuje rozdíl současné hodnoty všech 

budoucích příjmů z investice (CF) a kapitálových výdajů na investici. Tato metoda 

je založena na respektování faktoru času pomocí diskontního počtu. Základním hodnotícím 

kritériem pro přijetí projektu je každá varianta s čistou současnou hodnotou vyšší než 0 

[22].  
 

Výpočet čisté současné hodnoty vychází z následujícího vztahu: 
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kde ČSH = čistá současná hodnota investiční varianty 

PN     = současná hodnota všech budoucích příjmů (CF) 

K      = kapitálový výdaj 

Pn     = peněžní příjem (CF) v jednotlivých letech životnosti 

i        = diskontní sazba  

n       = jednotlivá léta živostnosti 

N      = doba životnosti [22]. 

 

Jednorázové náklady na investici jsou vynakládány v poměrně krátké době 

(předpokládá se obvykle období 1 roku), očekávané příjmy z investice plynou po řadu let. 

V ekonomice působí tzv. faktor času. Časová hodnota peněz se mění.  Z tohoto důvodu 

očekávané příjmy je třeba přepočítat na stejný časový základ, kterým bývá rok pořízení 

investice. K tomuto přepočtu se používá diskontní sazba. Ta slouží jako nástroj přepočítání 

budoucích toků peněz na současnou hodnotu (je to nástroj zahrnující faktor času) [22].  

 

Diskontní sazba pro potřeby čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU 

je stanovena poskytovatelem dotace. Její výši lze nalézt v metodických příručkách 

pro žadatele o dotaci. Metodický pokyn pro provedení analýzy nákladů a přínosů v rámci 

žádostí o podporu z Fondu soudržnosti doporučuje, aby byla pro projekty veřejných 

investic spolufinancovaných z výše uvedeného fondu používána 5 % diskontní sazba 

[24]. Podrobný výpočet současné hodnoty budoucích peněžních příjmů v jednotlivých 



Lenka Maňáková: Ekonomické zhodnocení projektu solární soustavy ve vybrané organizaci 

2013                                                                                                                                      35 

letech životnosti investice je zpracován v Příloze č. 15. Výsledné hodnoty jednotlivých let 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7 Současná hodnota cash flow po dobu životnosti investice 
 

Rok 
životnosti 
systému 

Cash flow                 

(Kč) 

Současná hodnota 
cash flow                                                               

(Kč) 

1. 57 478 54 741 

2. 64 775 58 753 

3. 72 596 62 711 

4. 80 136 65 928 

5. 88 933 69 681 

6. 97 836 73 007 

7. 107 270 76 235 

8. 116 058 78 553 

9. 122 460 78 939 

10. 126 064 77 392 

11. 130 053 76 039 

12. 134 039 74 638 

13. 138 221 73 302 

14. 142 400 71 922 

15. 146 776 70 600 

16. 151 338 69 330 

17. 155 901 68 019 

18. 160 656 66 756 

19. 165 603 65 535 

20. 170 744 64 352 

21. 154 477 55 448 

22. 159 810 54 631 

23. 165 332 53 827 

24. 171 048 53 036 

25. 176 956 52 256 

26. 183 057 51 483 

27. 189 347 50 716 

28. 195 832 49 955 

29. 202 508 49 199 

30. 209 182 48 400 

Celkem  1 915 384 
 

Zdroj [Vlastní zpracování] 
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Čistá současná hodnota 

ČSH = 1.915.384 – 2.273.498 = - 358.114 Kč. 

 

Čistá současná hodnota dle vztahu (3) je záporná, a to ve výši – 358.114 Kč. 

Budoucí peněžní příjmy v jednotlivých letech životnosti investice diskontované 

na současnou hodnotu jsou nižší než kapitálový výdaj na investici.  

 

4.3.3 Index ziskovosti                     

 

Metoda „index ziskovosti“ vyjadřuje poměr přínosů k počátečním kapitálovým 

výdajům. Projekt je přijatelný, pokud výsledná hodnota je větší než 1. Ukazatel se používá 

jako doplňující kritérium k čisté současné hodnotě [25]. 

 

PI = 
I

r

CFn

t
t

t

0 1
       (4) 

 

kde PI    = index ziskovosti                            

I      = počáteční kapitálový výdaj 

r      = diskontní sazba  

CFt  = peněžní toky v jednotlivých letech 

n      = doba životnosti projektu 

 

Výpočet indexu ziskovosti pro projekt solární soustavy dle vztahu (4) probíhá 

následovně: 

 

PI = 
498.273.2

384.915.1
= 0,84 

 

Index ziskovosti je u projektu solární soustavy menší než 1. Výsledek aplikace této 

metody potvrdil dosažení záporné hodnoty ČSH. 
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4.4 Závěrečné zhodnocení         

 
 

Po aplikaci metod hodnotících ekonomickou efektivnost je možné provést 

závěrečné zhodnocení celého investičního projektu. V tabulce č. 8 jsou uvedeny výsledky 

všech výpočtů: 

 

Tabulka č. 8 Výsledky hodnocení efektivnosti investice  

Doba návratnosti 19 let a 33 dní 

Čistá současná hodnota CF - 358.114 Kč 

Index ziskovosti 0,84 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, že na projekt solární soustavy obdrželo statutární město Most 

dotaci ve výši 60 % celkových investičních nákladů z fondů EU, lze konstatovat, že i přes 

zápornou hodnotu ČSH a rovněž nepříznivý výsledek Indexu ziskovosti projektu 

se v dlouhodobém časovém horizontu investice do solárního systému pro ohřev teplé vody 

městu Most i domovu pro seniory vyplatí. U tohoto typu zařízení ve veřejném sektoru, 

které  poskytuje nepřetržitě pobytové sociální služby se dá předpokládat, že spotřeba teplé 

vody bude v následujících letech narůstat a cílem pro vedení domova pro seniory 

bylo dosáhnout především úsporu nákladů vynaložených na energie (resp. úsporu 

provozních nákladů). 

 

Aby bylo tohoto cíle opravdu dosaženo, lze vedení domova pro seniory 

do budoucna doporučit: 
 

a) dosáhnout v co nejkratší době plného využití kapacity zařízení tak, aby mohlo být 

využito maximálních technických možností solárního systému (v závislosti na provozu 

a klimatických podmínkách je možné docílit toho, že využitím solárního systému lze získat 

ročně až 242 GJ tepla pro ohřev teplé vody). Stávají kapacita DpS je využita pouze na cca 

64% a kapacita technických možností solárního systému na cca 71%.  
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b) dokončit výměnu stávajících otvorových výplní oken a dveří za výplně plastové , 

které mají vyšší tepelný odpor a nižší součinitel průvzdušnosti. Zároveň provést zateplení 

obvodových stěn objektu C, parapetů otvorových výplní a zádveří u vstupu do objektu.  
 

c) postupně provádět výměnu klasických žárovek a zářivek za úsporné (především 

v místech s dlouhodobým využitím světelného zdroje). S ohledem na skutečnost, 

že ve všech prostorách DpS je úroveň osvětlení podmíněna čistotou svítidel, provádět 

pravidelnou údržbu svítidel (čištění krytů).  

 

d) při instalaci spotřebičů energie volit pouze takové spotřebiče, které splňují podmínky 

hospodárnosti užití energie. Instalovat výkonovou kapacitu spotřebičů, která odpovídá 

předpokládaným potřebám domova pro seniory. 

 

Samozřejmostí do budoucna se musí rovněž stát omezení jakéhokoli plýtvaní při 

používání teplé vody ze strany uživatelů objektu, jinak by provozní výdaje měly tendenci 

neustále narůstat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Maňáková: Ekonomické zhodnocení projektu solární soustavy ve vybrané organizaci 

2013                                                                                                                                      39 

5. Závěr 
 

           Počet obyvatel na planetě neustále stoupá. To znamená, že roste i spotřeba energie. 

Existují sice stále lepší technologie, díky kterým jsou stroje a spotřebiče energeticky méně 

náročné, ale přesto lidstvo potřebuje energie stále víc a víc. Naše klasické zdroje energie 

ubývají, je třeba hledat zdroje nové. Jako řešení se nabízí alternativní zdroje energie, mezi 

které patří i obnovitelné zdroje.  

 

Cílem této diplomové práce bylo provést ekonomické zhodnocení projektu 

solárního systému, který využívá Domov pro seniory v Mostě pro ohřev teplé vody 

od roku 2012. 

 

V jejím úvodu byl popsán současný stav energetiky v České republice včetně 

nastínění energetická koncepce ČR v následujících letech. Indikativní cíl, stanovený EU, 

vyrobit v ČR elektřinu z obnovitelných zdrojů ve výši 8% hrubé domácí spotřeby elektřiny 

do roku 2010 byl splněn. Je předpoklad, že i další stanovený indikativní cíl, a to dosáhnout 

v ČR do roku 2020 výše 20 % podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové 

spotřebě energie, bude splněn. Závažný dopad na českou ekonomiku má podpora 

obnovitelných zdrojů v ČR. Obnovitelné zdroje silně zatěžují rodinné rozpočty, stát 

i hospodaření podniků. Podpora obnovitelných zdrojů stála v roce 2012 částku 38 miliard 

korun (z toho stát přispěl částkou 11,7 miliardy korun, další část hradili spotřebitelé 

v cenách elektřiny). Většina z těchto financí šla na podporu solárních elektráren. V roce 

2013 stát již na obnovitelné zdroje poskytne pouze 9,7 miliardy korun, což se projeví 

v dalším růstu cen elektřiny [26]. Zatímco v roce 2012 spotřebitelé v ceně elektřiny 

přispívali na podporu OZE 419 Kč z každé spotřebované MWh, tak v roce 2013 

se příspěvek odběratelů na obnovitelné zdroje zvýší přibližně na 583 Kč/MWh [20]. 

Vládou schválený návrh Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 

se bude snažit tuto podporu od roku 2014 výrazně omezit. Opatření k omezení dopadů 

nákladů na podporu OZE v současné době MPO připravuje. 

 

V druhé části diplomové práce byla popsána činnost vybrané organizace, 

tj. Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace včetně uvedení 

všech zařízení sociálních služeb, které provozuje. Mezi tyto objekty patří i domov 

pro seniory, kde byl od roku 2012 zprovozněn solární systém na výrobu teplé vody. 
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Na základě údajů získaných po ročním provozu solárního systému jsem provedla 

ekonomické zhodnocení této investice.  

 

Metodou výpočtu doby návratnosti investice jsem zjistila, že doba úhrady investice 

je 19 let a 33 dní. Zjištěná doba návratnosti investice do solárního systému je tedy kratší, 

než je doba její životnosti, což lze hodnotit kladně. 

 

Další metodou, která hodnotí projekt z hlediska ekonomické efektivnosti 

vynaložených prostředků, a kterou jsem v diplomové práci použila, je metoda čisté 

současné hodnoty. Tento ukazatel vyšel záporně, budoucí peněžní příjmy v jednotlivých 

letech životnosti investice diskontované na současnou hodnotu jsou nižší než kapitálový 

výdaj na investici. Tuto skutečnost potvrdil i index ziskovosti, jeho hodnota vyšla 0,84. 

 

S ohledem na skutečnost, že dobu splacení projektu solárního systému na ohřev 

teplé vody je možné předpokládat po ⅔ doby jeho životnosti, lze statutárnímu městu Most 

navrhnout instalaci obdobného systému i na jiné zařízení poskytující pobytové sociální 

služby, a to za předpokladu možnosti získání vhodné dotace z některého z programů 

na podporu úspor energie a využití OZE. Zvolený objekt by měl mít velmi dobré zaslunění 

a průměrnou meziroční spotřebu teplé vody odpovídající možnostem využití střechy 

budovy. Zda k realizaci projektu město Most v následujících letech přistoupí, bude 

především záviset na jeho finančních možnostech.  
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