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Sumarry 

Thetopicofthe thesis is to evaluatetheeffectivenessoftheinvestment. Investmentobjectiveis 

to install a solarsystemfor hot water and heatingthe house, whichisused as the establishment 

ofthe investor. Thegoalofthisworkis to findeffectivesolutionsforsavingenergycosts. The most 

importantchapteristheevaluationoftheeffectivenessofinvestmentoptions. 

Thischapterwillevaluatetheeffectivenessofinvestmentoptions and selectingthebestinvestment. 
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Anotace 

Tématem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice. Investičním 

záměrem je instalace solární soustavy pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění rodinného 

domu, který je využíván jako provozovna investora. Úkolem této práce je nalézt efektivní 

řešení pro úsporu nákladů za energie. Nejdůležitější kapitolou je Hodnocení efektivnosti 

investičních variant. V této kapitole dojde k vyhodnocení efektivnosti investičních variant 

a výběru nejvýhodnější investice.  

Klíčová slova: investice, solární kolektor, solární soustava, úspora energie, efektivnost 

investice  
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice. Jde o posouzení 

výhodnosti investičního projektu, který má sloužit k zvýšení energetické soběstačnosti 

vybrané společnosti. Jedná se o instalaci solární soustavy, která bude sloužit k ohřevu teplé 

užitkové vody a k vytápění objektu, ve kterém investor provozuje svou živnost. 

Pro orientaci v teoretické oblasti solární energie a investiční problematiky 

jsou v práci uvedeny principy využívání solární energie a postupy při hodnocení investice. 

Pomocí teoretických východisek budou vymezeny technické parametry solárního zařízení 

a budou nalezeny možnosti využití solární energie pro účely investičního záměru. 

Strukturu práce udávají pevně stanovená pravidla pro hodnocení investic.  

Nejprve je potřeba specifikovat cíl investice a její parametry. Nedílnou součástí 

procesu hodnocení investice je zjištění požadavků investora. Na základě získaných 

informací dojde k výběru vhodného dodavatele, který bude projekt realizovat. Vybraná 

společnost zpracuje technickou dokumentaci a vytvoří předběžnou kalkulaci zakázky. 

Nakonec dojde k výběru dvou investičních variant, které postoupí k závěrečnému 

hodnocení investice.  

Konečná fáze hodnocení efektivnosti investice spočívá v určení příjmů a výdajů, 

které s daným projektem souvisí. Zdroje financování a způsob odpisování majetku, 

který společnost získá realizací investice. Výhodnost investice bude posouzena na základě 

provedených výpočtů. Konečné rozhodnutí bude učiněno po porovnání výsledků 

jednotlivých ekonomických ukazatelů investice a jejích technických parametrů.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Investice 

Investice můžeme pojmout z hlediska makroekonomie a mikroekonomie. 

První zmíněné pojetí definuje investice jako kapitálová aktiva tvořená statky, které nejsou 

určené k bezprostřední spotřebě. Jsou však určené k využití ve výrobě spotřebních nebo 

dalších kapitálových statků. Z hlediska makroekonomie se rozlišují investice na hrubé 

a čisté. Hrubé investice tvoří součet celkové částky nových investičních statků a již 

existujících investičních statků v ekonomice za určité období. Čisté investice tvoří čistý 

přírůstek zásob investičních statků v ekonomice v průběhu určitého období. Což znamená 

očištění hrubých investic o opotřebovaný majetek.  

Také podnikové investice patří k základním podmínkám dlouhodobé prosperity 

podniku.  Jedná se o jednorázově vynaložené finanční prostředky, které podniku slouží 

na delší časové období k pořízení investičního majetku. Pomocí využívání tohoto majetku 

očekává podnik v budoucnosti navýšení jeho příjmů.[2] 

2.2 Rozdělení investic podniku 

Rozlišujeme několik druhů investic.  První z nich jsou finanční investice, 

které představují pro podnik výdaje na nákup dlouhodobých cenných papírů, vklady 

do jiných investic a společností, dlouhodobé půjčky, nákup nemovitostí a jiného majetku 

s cílem získat úroky, dividendy nebo zisk. Investice dále dělíme na hmotné a nehmotné 

investice.  

Hmotné investice vytváří nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku. Jedná 

se o výstavbu nových budov, výstavba cest, nákup pozemků, strojního zařízení, výrobního 

zařízení, dopravních prostředků k další výrobě. Jejich pořizovací cena je vyšší 

než 40 000 KČ a doba použitelnosti déle než jeden rok. 

Nehmotné investice zahrnují nákup know-how, softwaru, licencí, autorských práv, 

výdaje na výzkum a podobné činnosti a výdaje na zřízení podniku. Jejich pořizovací cena 

je vyšší než 60 000 KČ a doba použitelnosti je delší než jeden rok.  
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2.3 Zdroje financování investic 

Investice lze financovat z vlastních nebo cizích zdrojů. Pokud se jedná o vlastní 

zdroje, jsou pro podnik obvykle dražší než cizí. Mezi vlastní zdroje financování patří 

vklady vlastníků nebo společníků, nerozdělený zisk, odpisy, výnosy z prodeje a z likvidace 

hmotného majetku nebo zásob. Cizí zdroje zahrnují investiční úvěry, obligace, dlouhodobé 

rezervy, splátkový prodej, leasing, dotace ze státního nebo místního rozpočtu a prostředky 

z fondů Evropské unie. Cizí zdroje se musí splácet a to buď prostřednictvím 

individuálního, rovnoměrného nebo anuitního splácení.[2] 

2.4 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je stěžejní částí investičního procesu. Společnost vyhledává 

investiční příležitosti, aby mohla využít své volné finanční prostředky. Příprava a realizace 

investičních projektů probíhá ve třech fázích. Jedná se o předinvestiční, investiční 

a provozní fází. 

 Podnik může mít několik investičních variant a je třeba, aby se vedení podniku 

rozhodlo pro nejvhodnější variantu. Investiční rozhodování zahrnuje několik hlavních 

aktivit. Nejprve je třeba naplánovat kapitálové výdaje a peněžních příjmy. Dále společnost 

musí zohlednit rizika jednotlivých investičních projektů. Konečnou fází rozhodování 

je zvolení vhodného kritéria, podle kterého bude podnik vybírat projekt. 

2.5 Hodnocení efektivnosti investic 

Protože investice pro podnik představuje jednorázově vynaložené zdroje, 

které budou přinášet peněžní příjmy v delším časovém období, je třeba důkladně zvážit, 

zda je investice efektivní. Pro hodnocení efektivnosti podnikových investic je podstatné 

zvážení výnosnosti, rizikovosti a doby splacení investice. 

Hodnocení investice spočívá ve čtyřech následujících krocích. Nejprve určíme 

kapitálové výdaje na investici. Kapitálové výdaje tvoří pořizovací cena investice, zvýšení 

čistého pracovního kapitálu, výdaje spojené s prodejem a likvidací nahrazovaného 
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investičního majetku, daňové vlivy a jiné výdaje na investici. Pokud se jedná o investici 

dlouhodobou, je třeba přihlédnout k faktoru času a kapitálové výdaje v průběhu jejího 

trvání aktualizovat.  

Dalším krokem je odhad budoucích příjmů investora. Je to nelehký úkol, protože 

na budoucí příjem působí mnoho faktorů, jako je vliv času, inflace, měnící se podmínky 

na trhu. Díky tomu se zvyšuje riziko toho, že podnik nedosáhne výše odhadnutých příjmů. 

Peněžní příjmy z investice nepředstavují zisk, ale skutečný peněžní tok plynoucí 

z investice, který se nazývá cash flow. Při jeho výpočtu vycházíme z tržeb, což je peněžní 

výnos získaný produkcí firmy. Dále musíme počítat s výdaji společnosti na mzdy 

zaměstnanců, platbami za suroviny, materiál, energii a různé jiné služby mimo odpisů. 

Také je třeba počítat s úroky z úvěrů, které se taktéž počítají do nákladů a snižují tedy čistý 

zisk. Tyto úroky se však berou v úvahu při diskontování peněžních příjmů na současnou 

hodnotu.  

Při hodnocení investice je nutné počítat i s náklady na kapitál. V případě financování 

investice z vlastních zdrojů, je nákladem požadovaný výnos. V případě využití cizích 

zdrojů je nákladem úrok z úvěru. V případě kombinace těchto dvou způsobů financování 

jsou nákladem průměrné kapitálové náklady.  

Poslední částí hodnocení efektivnosti investic je výpočet současné hodnoty 

očekávaných výnosů. Budoucí hodnoty se přepočítávají na současnou hodnotu. 

Jde o peněžní sumu, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána 

zpět, větší o očekávané výnosy. Průměrnou míru kapitálových nákladů použijeme jako 

přepočítávací koeficient. 

2.6 Porovnávání investic 

V případě, že máme jen jednu investiční variantu, může buď investici přijmout, nebo 

odmítnout. Abychom však mohli udělat toto rozhodnutí, musíme posoudit výsledky 

jednotlivých metod hodnocení investic. V případě doby splacení musí být vypočtená doba 

kratší, než je doba životnosti investice. Čistá současná hodnota musí být kladná. 

V případě více možností pro investování kapitálu, mohou nastat dvě situace. 

V případě že kapitál stačí na jednu akci, je nutné vybrat ze zaměnitelných variant 
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tu nejvýhodnější. Pokud kapitál stačí na více akcí, pak je třeba stanovit jejich 

výhodnost.[2] 

2.7 Sluneční energie 

Zdrojem solární energie je Slunce. Je to naše nejbližší a nejdůležitější hvězda, která 

je trvalým zdrojem energie pro naši planetu. Slunce je koule o průměru 1,39 miliónů 

kilometrů. Od Země je Slunce vzdáleno přibližně 150 miliónů kilometrů. Zdrojem energie 

Slunce je termonukleární reakce neboli jaderná fúze, probíhající v jeho centrální oblasti. 

Dochází zde k přeměně lehčích jader vodíku na těžší jádro hélia. Tato přeměna probíhá 

při teplotách desítek miliónů Kelvinů a tlacích desítek miliard MPa za stavu, při němž jsou 

všechny atomy zcela ionizovány. Při těchto podmínkách na sebe narážejí tak vysokými 

rychlostmi, že se překonává jejich elektrická odpudivost. Při těchto srážkách se k sobě 

dostávají tak blízko, že vlivem vysoké jaderné přitažlivosti jádra atomů splynou. Sluneční 

záření na cestě k Zemi není ničím pohlcováno a přichází na hranici atmosféry ve stejném 

spektrálním složení, s nímž Slunce opustilo. Při značné zmenšené hustotě zářivého toku 

dojde k rozptýlení výkonu na větší plochu. To znamená, že z celého výkonu vyzařovaného 

Sluncem dopadá na naši Zemi pouze jeho zlomek. Zbývající tok záření uniká 

do mezihvězdného a mezigalaktického prostoru.  

Slunce na Zemi vyzařuje ultrafialové záření (UV), což je záření „za fialovou“ 

barvou. Toto záření se dělí na UVC, UVB a UVA záření. První dvě záření jsou schopna 

rozkládat nebo narušovat bílkoviny nebo jiné životně důležité organické sloučeniny 

s vážnými následky pro metabolismus postiženého organismu. Je proto zhoubné pro 

většinu živých organismů a negativně ovlivňuje růst rostlin. UVC záření se však používá 

k dezinfekčním účelům. Pro náš život je důležité, že většina škodlivého UV záření 

je absorbována ozónem v ozónové vrstvě. Na povrch Země pak už dopadá pouze UVA 

záření, které bývá označováno jako „černé světlo“.  Toto záření tvoří 99 %z veškerého 

ultrafialového záření dopadajícího na Zemi a do atmosféry přichází okolo 9 % celkové 

energie slunečního záření.[1]  
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2.8 Sluneční energie na zemském povrchu 

Sluneční záření vstupuje do atmosféry ve výšce 60 km nad zemským povrchem. 

Atmosféru tvoří dvojatomové plyny dusíku a kyslíku. Tyto dva plyny pak ve vysokých 

vrstvách atmosféry, což je ionosféra, pohlcují přicházející ultrafialové a rentgenové záření. 

V níže položené ozonosféře se pohlcuje zbytek životu nebezpečného ultrafialového záření. 

Poslední zóna atmosféry je troposféra, ta pohlcuje různé vlnové délky spektra slunečního 

záření vodní párou, oxidem uhličitým, prachem a aerosoly. Na zemský povrch se tak 

dostává jen neškodná část ultrafialového záření, viditelné světlo, infračervené záření 

a radiové vlny.  

Atmosféra poltí okolo 19 % slunečního záření, zbývající část tohoto záření odchází 

zpět do mraků, částečně prachu a 34 % do zemského povrchu. Záření pohlcené zemským 

povrchem se mění na teplo, které je vyzařováno z povrchu Země jako infračervené záření. 

To je pak pohlceno v atmosféře, což vede k trvalému zvýšení teploty zemského povrchu. 

Jde o skleníkový efekt. Tuto tepelnou energii prostředí o nízké teplotě lze využít 

přečerpáváním na využitelnou teplotu tepelnými čerpadly. Dále je možnost využívat vodní 

páru ve vodních elektrárnách nebo energii lokálního nebo globálního proudění větru 

ve větrných elektrárnách.[1] 

2.9 Solární energie 

Solární energií myslíme využití energie slunečního záření prostřednictvím solárního 

zařízení, které tuto energii přemění na teplo. Tato přeměna je možná díky solárních 

kolektorů, které jsou součástí aktivních solárních zařízení, které vyžadují mezi místem 

produkce tepla a místem spotřeby tepla rozvod teplonosné látky a často také i hnací 

zařízení pro její dopravu. Pro dopravu tepla k místu jeho spotřeby, se používají čerpadla 

nebo ventilátory. Existují i pasivní solární zařízení, které využívají stavebních prvků 

umístěných účelně v dispozici prostoru k jímání slunečního záření. Jedná se o okna nebo 

zásobníky tepla, které slouží pro akumulaci solárních zisků. 

Pro efektivní využití solární energie je třeba zvážit orientaci a sklon plochy, 

na kterou bude solární zařízení umístěno. Sluneční energie, která dopadne na plochu za 

určitý časový úsek, je závislá na sklonu plochy a její orientaci neboli azimutu. Optimální 
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orientace plochy kolektorů je z hlediska roční dopadající sluneční energie jižní. 

Při odchylce azimutu plochy od jižního směru do 45° se roční úhrn dopadající energie 

nemění o více než 10 %. Pro provoz solárních tepelných kolektorů je příznivější orientace 

na jihozápad a to vzhledem k hlavní době provozu ve vyšších odpoledních teplotách 

vzduchu. Díky tomu jsou pak kolektory schopny zajistit vyšší účinnost celé soustavy a tím 

pak vznikají menší ztráty tepelné energie. Pokud by bylo zařízení orientované na západ 

či východ, byl by pokles dopadající energie o více než 20 %. Sklon, který se používá pro 

zařízení, které počítá s pokrytím potřeby tepla bez letního využití energie, je 70 až 90°. 

V opačném případě je to sklon 10 až 30°.[1] 

2.10Solární kolektory 

Solární kolektor se skládá z několika částí. Základním prvkem kolektoru je absorpční 

povrch, který se pohlcováním slunečního záření ohřívá. Tepelná energie se z absorpčního 

povrchu odvádí různými teplonosnými látkami, zvláště kapalinami proudícími v kanálové 

struktuře spojené s absorpčními látkami proudícími v kanálové struktuře spojené 

s absorpčním povrchem. Těmito látkami se myslí buď voda, nebo nemrznoucí směs. 

Aby se snížila tepelná ztráta z absorbéru, využívá se zasklení kolektoru. Je umístěné na 

jeho přední straně. Omezuje tepelné ztráty vzniklé sáláním, jelikož je nepropustné vůči 

dlouhovlnnému záření a zároveň vytváří tepelný odpor před absorbérem a okolním 

prostředím. Na bočních stranách kolektoru se tepelným ztrátám zabraňuje neprůhlednou 

tepelnou izolací uchycenou v rámu kolektoru. Poslední částí je trubka pro odvod tepla, 

která pomocí teplonosné kapaliny odvádí tepelnou energii k dalšímu využití. Všechny tyto 

části kolektoru jsou umístěné ve skříni. Skříň kolektoru je v podstatě nosná konstrukce, 

ke které jsou uchyceny jeho jednotlivé části. Může být vyrobena buď z profilů a podle 

potřeby vyplněna tepelnou izolací, nebo se jedná o výlisek. Pokud jde lisovanou skříň, jsou 

vnitřní části kolektoru chráněny před možnou degradací vlivem vlhkosti, jelikož tato skříň 

je těsná. Profilová skříň naopak těsná není, a proto je opatřena větracími otvory pro odvod 

vlhkosti, aby se zamezilo rosení na zasklení kolektoru. Konstrukce solárního kolektoru 

je zobrazená na obrázku č. 1. 
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Obrázek: č. 1 Solární kolektor    zdroj: [4] 

 

Solární kolektory lze rozlišit z několika hledisek. Nejčastěji se dělí podle teplonosné 

látky na kapalinové a vzduchové, dále podle zasklení na jednoduché, vícevrstvé, bez 

zasklení a strukturní. Také posuzujeme tlak výplně, je buď atmosférický nebo 

subatmosférický. Další rozdělení je podle absorbéru. Rozlišujeme plastový, kovový- 

neselektivní, kovový- selektivní a akumulační absorbér. Poslední hledisko pro rozdělení 

kolektorů je jeho konstrukce, která je buď plochá, trubková nebo koncentrační.  

2.11 Solární zásobníky tepla 

Solární zásobníky tepla slouží k uchovávání tepelných zisků solární soustavy 

z určitého časového úseku do jiného. Jedná se o centrální prvek solární soustavy. Teplo lze 

akumulovat různými způsoby podle druhu akumulační látky. Podle využití jejích 

fyzikálních dějů rozlišujeme čtyři principy akumulace tepla. První je akumulace s využitím 

citelného tepla, kde akumulovaná energie závisí přímo úměrně na rozdílu mezi počáteční 

a konečnou teplotou zásobníku. Další je akumulace s využitím skupenského tepla, která 

pro akumulaci využívá se skupenského tepla tání- tuhnutí a tepelnou kapacitu látky. 

Akumulace s využitím sorpčního tepla akumuluje vodní páry vázáním na povrchu tuhé 

látky nebo v kapalné látce, teplo se ze zásobníku uvolňuje při sorpci. Poslední z principů 

je akumulace s využitím chemických reakcí, kteráspočívá ve využívání vratných 
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chemických reakcí vhodných látek, jež jsou doprovázeny jímáním nebo uvolňováním 

tepla. 

Na základě těchto hlavních principů akumulace tepla se solární zásobníky dále dělí 

na tepelné a fyzikálně chemické. Podrobnější členění je zobrazeno na obrázku č.2. 

 

Obrázek č. 2: Rozdělení solárních zásobníků tepla podle principu akumulace tepla zdroj:[1] 

2.12 Solární soustavy 

Solární soustavy slouží pro aktivní využití sluneční energie. Dělí se podle oblasti 

jejich využití na ohřev bazénové vody, předhřev nebo příprava teplé vody, příprava teplé 

vody a vytápění, soustavy centralizovaného zásobování tepla, solární chlazení, průmyslová 

aplikace. Dále je lze členit podle velikosti kolektorové plochy na malé soustavy (plocha 

do 20 m
2
), střední solární soustavy (od 20 m

2
 do 200 m

2
) a velké solární soustavy (nad 

200 m
2
). Podle průtoku solární soustavy rozlišujeme soustavy s vysokým, s nízkým, 

proměnným průtokem. Poslední dělení závisí na konstrukci primárního okruhu solární 

kapalinové soustavy. Jedná se o uzavřené a vyprazdňovací soustavy.[1] 
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3. Charakteristika investice 

3.1 Charakteristika a cíl investice 

Investice, kterou se zabývám v mé diplomové práci, spočívá v instalaci solární 

soustavy do rodinného domu v lokalitě Ostrava- Hrabová. Tento objekt slouží jako 

provozovna společnosti Vyhlídka, která má objekt v dlouhodobém pronájmu zatím do roku 

2025. Nájemce již na vlastní náklady zajistil výměnu dřevěných oken za plastová okna, 

objekt však ještě nezateplil. V domě jsou celkem dva východy, které jsou zajištěné 

klasickými dveřmi, které nejsou nijak výrazně utěsněné. Rodinný dům je celý podsklepený 

a má celkem devět místností. Topí se celkem ve třech místnostech. Pro vytápění hlavní 

místnosti je často využíván krb, ale není možné, aby byla místnost tímto způsobem 

vytápěná 24 hodin denně. Společnost provozuje svou činnost obvykle od 10 hodin 

odpoledne do 3 hodin ráno, sedmdní v týdnu. Topná sezóna je od října do března. 

Společnost zajišťuje vytápění celého objektu plynovým kotlem, který využívá i pro ohřev 

teplé vody. Výdaje za plyn platí zálohově, vždy na konci daného měsíce. Minulý rok firma 

vydala za teplo a ohřev teplé užitkové vody 120 478 korun. 

Pro realizaci investičního záměru je nutné nejprve vybrat společnost, která bude 

provádět montáž a dodávku solární soustavy. Je třeba, aby společnost sídlila v Ostravě 

nebo v jejím blízkém okolí, aby nebyly vyšší náklady na dopravu. Pro srovnání byly 

porovnávány nabídky tří společností, které se zabývají touto činností.Z těchto firem bude 

vybrána jedna společnost, která bude vyhovovat jak  kvalitou poskytovaných služeb, tak 

i cenou, za kterou bude schopna provést zadanou zakázku. Společnost je schopna 

pro tytoúpravu na budově vyčlenit maximální částku 180 tisíc korun. Investiční kapitál 

bude firma čerpat z cizích zdrojů. Z tohoto důvodubude provedenprůzkumbankovních 

společností, které poskytují úvěry. Cílem je nalézt banku, která bude nabízet nejnižší 

úrokovou sazbu a bude mít doplňkové služby k úvěru bez poplatků.  

Cílem této investice je snížení nákladů na ohřev teplé vody a na vytápění objektu. 

Pomocívýsledků hodnocení investice se ukáže, zda je tato investice pro společnost 

výhodná. 
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3.2 Technické požadavky na solární zařízení 

Nedílnou součástí vyhodnocení investice je i posouzení jejích technických 

parametrů. Tyto informace pomohou zúžit výběr vhodného solárního zařízení. Pokud 

chceme instalovat zařízení, jehož pohonem je sluneční energie, je potřeba zjistit intenzitu 

jeho svitu v oblasti, kde bude použito. Úhrn slunečního svitu v České republice 

je vyznačen na obrázku č. 3 

 
Obrázek č. 3: Roční úhrn průměrného slunečního záření ( kWh / m

2
 ) zdroj [3] 

 

Roční úhrn slunečního záření v Česku kolísá na jednotlivých územích v rozmezí900 

až 1400 kWh/m
2
. Úhrn globálníhoslunečníhozáření, naměřený na stanici ČHMÚ v Ostravě 

Porubě, je 972 kW/m
2
 ročně. Je třeba vzít v potaz i rozdíly záření v jednotlivých ročních 

obdobích. V letním úhrnu představuje podíl rozptýleného záření přibližně 50 % 

z globálního záření a v zimních měsících je podíl záření snížen až na 20- 30 %. Průměrná 

doba slunečního svitu činí v Česku cca 2 000 hodin. S ohledem na intenzitu slunečního 

svitu doporučují odborníci na solární zařízení, umístění solárních kolektorů na jižní nebo 

jihovýchodní stranu objektu. O tom, kde bude nakonec zařízení pro sběr sluneční energie 

umístěno, rozhodne počet panelů a jejích rozměry.[5] 

Pro zajištění ohřevu TUV a přitápění lze využít kombinovanou solární soustavu. 

Jedná se solární zařízení, které fungujev kombinaci se stávajícím systémem, 
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jež je v budově zaveden, pro účely ohřívání vody a topení. Pro využití této sestavy je třeba 

nainstalovat na střechu solární kolektory a napojit je pomocí potrubí na akumulační nádrž. 

Tato nádrž se umísťuje do sklepní částidomu a pomocí deskového výměníku je napojena 

na stávající topný systém. Tato soustava pracuje v případě, že svítí slunce, pak se kumuluje 

tepelná energie přímo do vytápěného objektu. Stávající zařízení v tomto případě pouze 

dohřívá vodu pro topení na nadstavenou výstupní teplotu. Díky akumulační nádrži, 

lze spotřebu tepelné energie uchovat na období při nepříznivých slunečních podmínkách. 

Na stejném principu funguje i ohřívání TUV, pro dohřev je v zásobníku umístěná 

elektrická vložka. Příslušné schémata solárních soustav jsou na obrázcích č.4 a č.5. [4] 

 

Obrázek č.4:Schéma solární soustavy pro ohřev TUV    zdroj [4] 

 

Obrázek č. 5: Schéma kombinované solární soustavy pro ohřev TUV a přitápěnízdroj[4] 
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3.3 Investiční varianty 

Výběr investiční varianty je stěžejní částí této práce. Byl proveden průzkum 

společností, kteréprovádějí instalaci solárních zařízení. Výběr probíhal celkem ze tří 

společností z Ostravy a okolí. Jednalo se o VITASOLAR s.r.o., SPETECH 

TECHNOLOGY s.r.o. a soukromého živnostníka, který se zabývá zajišťováním solárních 

zařízení a jejich montáží. Poté byl proveden výběr jedné společnosti, která by mohla 

investici realizovat. Pro výběr vhodné společnosti, byla zvolenanásledující kritéria: 

 konečná cena solární soustavy 

 kvalita nabízených produktů 

 nabídka servisních oprav 

 reference společnosti 

 záruka 

Společnost VITASOLAR s.r.o.je společnost, která sídlí v Ostravě a na trhu je od 

roku 2007. Poskytuje montáže solárních a tepelných soustav. Také vypracovává návrhy 

a projekty a zajišťuje vyřízení dokumentace pro získání dotace Nová Zelená úsporám. 

Firma montuje techniku pouze od ověřených výrobců v rámci Evropské Unie, proto je 

zajištěna vysoká kvalita zařízení. Záruka, kterouspolečnostposkytuje je 12 let. Předběžný 

návrh a kalkulaci poptávky provádí zdarma.Maximální odhadovaná cena, solární soustavy, 

je 170 000 Kč.  

Tato firma je registrovaná v seznamu odborných dodavatelů vedeného v rámci 

dotace Zelená úsporám. Pro získání dotace je ale nutné, aby byla budova, kdebude solární 

soustava instalována, utěsněna a měla zateplenou fasádu. Společnost Vyhlídka 

nemázateplenoufasádu a nejsou ani utěsněné vstupní dveře. Aby mohla žádat o dotaci, 

musela by tyto nedostatky napravit. Jelikož u zateplení fasády se jedná o poměrně vysoké 

dodatečné náklady, které by převýšily konečnou výši poskytované dotace, nebude firma 

o dotaci žádat. [9] 

Společnost SPETECH TECHNOLOGY s.r.o. poskytuje služby v oblasti solárních 

zařízení. Na trhu se pohybuje už osm let. Reference zákazníku jsou převážně kladné. 

Společnost neuvádí, jaké typy zařízení používá. Nabízí služby v oblasti servisních 
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oprava záruku na zařízení 7 let. Přibližná cena solární soustavy vychází na 150 až 170 tisíci 

Kč.[10] 

Poslední uvažovaným dodavatelem je živnostník, který se v oblasti solárních 

energií pohybuje 7 let. Má přehled o cenách zařízení potřebných pro investici, takže 

je schopen vytvořit návrh na míru. Navrhovaná cena zařízení je 130 000 až 150 000 Kč. 

Poskytuje záruku 10 let a poskytuje servisní opravy.  Setkala jsem se s několika jeho 

zákazníky, kteří byli s jeho prací spokojeni. Zajistí veškerou dokumentaci, nákup, 

kalkulaci a stavební úpravy. 

3. 4 Technické parametry 

Solární soustava, která bude na dům instalovaná, se bude skládat z šesti solárních 

kolektorů typu TS 350nebo TS 510.Bude použita akumulační nádrž typu NADO 750 V6 

s nerezovým výměníkem pro ohřev teplé vody. Vybraná společnost zajistí také držáky 

na solární kolektory, rozvody, drobné komponenty, řídící soustavu, veškerou potřebnou 

dokumentaci a montáž zařízení. Odhadovaná doba montáže je tři až pět dní.  

Kolektor typu TS 350 je vertikální a jeho absorpční plocha je 1,78 m
2
. Má nízký 

hydraulický odpor. Spojení z více kolektory dohromady je paralelní, maximálně deset 

kolektorů v jedné řadě. Absorbér je tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní 

vrstvou. Měděná trubka je obepínaná v lyrovém uspořádání. Kolektor je vhodný 

pro samotížné systémy bez oběhového čerpadla, ohřev teplé vody, přitápění a ohřev vody 

v bazénech. Technické parametry jsou popsány v následující tabulce č. 1. [7] 

Tabulka č.1:Technické parametry solárních kolektorů typu TS 350  zdroj: [7] 

Rozměry: délka x šířka x výška  

Půdorysová plocha 2,03 m
2
 

Absorpční plocha 1,71 m2 

Spojovací rozměr 1040 mm 

Hmotnost 36,8 kg 
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Kapalinový obsah 1,7 l 

Maximální přetlak teplonosné kapaliny 
600 kPa 

 

Doporučený průtok teplonosné kapaliny 
50-200 l/h na jeden kolektor 

 

Připojovací vývody  Převlečnématice G ¾“ 

Pouzdro teplotního čidla ø 6 mm 

Krycí sklo, bezpečnostní 4 mm 

Skříň kolektoru  
výlisek z nekorodujícího plechuAl-Mg  

 

Tepelná izolace minerální plsť 

Selektivní konverzní  ALOx 

Sluneční absorbivita αAM1.5 95 % 

Tepelná emisivita ε82°C  13 % 

Optická účinnost 80,2 % 

Doporučená pracovní teplota  pod 100°C 

Stagnační teplota (při záření 

1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C) 

 

175,6°C 

 

Energetický zisk z kolektoru 

(Energetický zisk kolektoru závisí na 

způsobu jeho využití geografické poloze, 

orientaci 

kolektoru a na klimatických podmínkách). 

do 1000 kWh/rok 

¨ 
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Obrázek č.6: Solární kolektor TS 350     zdroj:[7] 

Solární kolektor typu TS 510, jeplochý vertikální kolektor s absorpční plochou 2,26 

m
2
 se sníženými tepelnými ztrátami. Spojení více kolektorů tohoto typu je paralelní 

a maximálně jde takto spojit osm panelů do jedné řady. Absorbér kolektoru je tvarovaný 

hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou. Plech obepíná meandr z měděné trubky. 

Kolektory tohoto typu jsoupoužitelné při ohřevu teplé vody, přitápění a ohřevubazénů. 

TS 510 má zvětšenou absorpční plochu, což snižuje tepelnou ztrátu. Má větší hloubku 

vany, je proto nutné použít nosné konstrukce s označením pro TS 510. Podrobný popis 

technických parametrů je uveden v tabulce č. 2.[7] 

Tabulka č. 2: Solární kolektor TS 510      zdroj: [7] 

Rozměry: délka x šířka x výška  

Půdorysová plocha 2,53 m
2 

Absorpční plocha 2,26 m
2 

Spojovací rozměr 
1290 mm 

Hmotnost 47,5 kg 

Kapalinový obsah 
1,72 l 



17 
 

Maximální přetlak teplonosné kapaliny 
600 kPa 

 

Doporučený průtok teplonosné kapaliny 
30-100 l/h na jeden kolektor 

 

Připojovací vývody přírubové ø 26 mm 

Pouzdro teplotního čidla ø 6 mm 

Krycí sklo, bezpečnostní 4 mm 

Skříň kolektoru  
výlisek z nekorodujícího Al- Mg 

plechu 

Tepelná izolace minerální plsť 

Selektivní konverzní TS 510 ALOx 

Selektivní konverzní vrstva TS 510 H ETA plus 

Sluneční absorbivita αAM1.5 5,95 % 

Tepelná emisivita ε82°C TS 510 13 % 

Tepelná emisivita ε82°C TS 510 H 5 % 

Optická účinnost 81 % 

Doporučená pracovní teplota  pod 100° C 

Stagnační teplota (při záření 

1000 W/m2 a teplotě okolí 30°C) 

 

202° C 

Minimální roční energetický zisk 

z 1 m² plochy kolektoru podle 

metodiky RAL UZ 73 

525 KW/ m
2
 rok 
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Obrázek č. 7: Solární kolektor TS 510     zdroj: [6] 

Další součástí solární soustavy je akumulační nádrž. Aby mohla nádrž pokrýt 

spotřebu teplé vody a potřeby na vytápění v domě společnosti, musí mít objem minimálně 

500 litrů. Typ nádrže, s kterým pracuje dodavatel je NADO V6. Tyto nádrže mají 

speciálně vyvinuté nádrže s vnořeným nerezovým výměníkem pro přípravu teplé užitkové 

vody v otopných systémech a také nádrže s ocelovým spirálovým výměníkem 

pro připojení dalšího zdroje tepla. V tabulce č.3 jsou porovnány parametry jednotlivých 

typů nádrží. Na základě porovnání těchto parametrů, a nároků společnosti na spotřebu 

energií byla zvolena nádrž typu NADO 700 V6. 

Tabulka č.3: Technické parametry akumulačních nádrží  zdroj:[8] 

Typ NADO 500 V6 NADO 700 V6 NADO 1000 V6 

Objem nádrže (l) 500 700 1000 

Hmotnost nádrže (kg) 145 176 208 

Výhřevná plocha nerezového 

výměníku (m
2
) 

6,25 8,5 10 

Výhřevná plocha výměníku 

(m
2
) 

2,2 2,2 3,3 
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Maximální tlak nádrže (MPa) 0,3 0,3 0,3 

Maximální tlak nerezového 

výměníku (MPa) 
0,6 0,6 0,6 

Maximální tlak výměníku 

(MPa) 
1 1 1 

Maximální teplota vody 

v nádrži a výměníku (°C) 
90 90 90 

Množství teplé vody 40° C 

při teplotě vody v nádrži 53°C 

(l) 

260 525 750 

Množství teplé vody 40° 

při teplotě vody v nádrži 80° C 

(l) 

650 1050 1450 

Maximální výkon elektrického 

topného tělesa řady TJ 6/4“ 

(KW) 

2 x 6 2 x 9 2 x 9 

  



20 
 

1. Odvzdušnění (výstup topné vody.) 

2. Výstup teplé vody G1 1/4" 

3. Nátrubek pro přídavné topné těleso TJ 6/4“  

s prodlouženou chladící částí 2x 

4. Nátrubek pro jímku čidla 4x G1“ 

5. Nátrubek pro připojení dalšího 

 zdroje topné vody 6x G1 1/4" 

6. Vstup do výměníku G1“ 

7. Vstup studené vody G1 1/4" 

8. Výstup z výměníku G1“ 

9. Nátrubek pro vypuštění G1“ 

10. Ocelová nádoba 

11. Výměník pro připojení 

 solárních kolektorů 

12. Vnořený nerezový výměník 
pro ohřev vody průtokem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Další součástí solární soustavy jsou nosné konstrukce na kolektory. Pro výběr 

správné konstrukce je třeba zvážit úklon střechy, počet použitých solárních panelů a také 

jejich typ. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o využití dvou různýchtypů kolektorů, bylo 

potřebanajít vhodné nosné konstrukce. Pro TS 350 je vhodná konstrukce typu S 7063, 

která je vhodná pro úklon střechy 45° a vejdou se na ni paralelně tři kolektory. Protože 

je třeba použít celkem šest kusů kolektoru, spojí se dvě konstrukce dohromady pomocí 

spojovacího souboru S 3320. Jedná se o soubor, který určený pro šiknou střechu 

s nerezovými háky nebo s kombi šrouby. 

Pro druhý typ kolektoru TS 510je vhodná nosná konstrukceS7182, která je určena 

pro upevnění dvou panelů vedle sebe. Upevnění všech šesti kolektorů, bude možné 

v případě, že se použijítři nosné konstrukce. Spojení konstrukcí lze provést použitím 

spojovací soustavy S 3320. 

Obrázek č.8: Konstrukce nádrže NADO [8] 
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Obrázek č. 9: Nosná konstrukce pro TS 510   zdroj: [7] 

Další součástí solární soustavy jsou kontrolní čidla, čerpadlo, řídící soustava, 

soustava trubek, s jejíž pomocí se odvádí získaná sluneční energie do akumulační nádrže, 

drobné kovové komponenty. Pro správné fungování solární soustavy je důležitá vhodná 

nemrznoucí kapalina do solárních trubic, kapalina, která prodlužuje životnost kapalin 

v solárním sytému, čistící kapalina na usazeniny vznikající degradací provozních kapalin, 

nemrznoucí směsi pro topné okruhy a mnoho dalších komponentů k solárním 

soustavám.[7] 

3.5 Kalkulace investičních variant 

V následující tabulce jsou zaznamenány ceny jednotlivých komponentů solární 

soustavy a cena montážních prací. Ostatní náklady zahrnují výdaje na vytvoření stavební 

dokumentace a úhradu stavebního povolení. Jedná se zatím o předběžný odhad cen, proto 

je třeba počítat s možností navýšení. Dodavatel mi doporučil počítat s rozdílem v ceně 

do pěti tisíc korun. Tuto částku je společnost schopna v případě nutnosti pokrýt z vlastních 

zdrojů. Kalkulace je vytvořena pro obě investiční varianty.  
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Tabulka č.4: Kalkulace jednotlivých investičních variant   zdroj:[interní] 

  
počet 

kusů 

Varianta 

s kolektory TS 

350 (KČ) celkem 

počet 

kusů 

Varianta 

s kolektory TS 510 

(KČ) Celkem 

Solární 

panely 6 10 247 61 482 6 11 457 68 742 

Nosné 

konstrukce 2 5314 10 628 3 5 112 15 336 

Akumulač

ní nádrž 1 28 479 28 479 1 28 479 28 479 

Spojovací 

soustava 12 260 3 120 14 260 3 640 

Řídící 

jednotka 1 4725 4 725 1 5 103 5 103 

Čerpadlo 1 7 478 7 478 1 8 102 8 102 

Ostatní 

komponen

ty soustavy   4 789 4 789   5 248 5 248 

Kapaliny   1 700 1 700   1 851 1 851 

Stavební 

úpravy   3 247 3 247   4 265 4 265 

Montážní 

práce   2417 2 417 

 

3 987 3 987 

Doprava   1 500 1 500   1 500 1 500 

Ostatní 

náklady   2 700 2 700   3 428 3 428 

Celkem 129 926 149 681 
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4. Hodnocení efektivnosti investičních variant 

Poslední fází této práce je hodnocení efektivnosti investice. Budu posuzovat 

dvě investiční varianty. Rozdíl u těchto dvou investicí je v pořizovací ceně solární 

soustavy. Také se liší předpokládaná výše úspory, která zajistí snížení výdajů na energie. 

Společnost bude investici financovat z cizího kapitálu. 

4.1 Kapitálové výdaje na investici 

Kapitálové výdaje v mém případě tvoří náklady na nákup solární soustavy. 

Jde o pořizovací cenu zařízení. Tato cena zahrnuje výdaje pořízení jednotlivých 

komponentů solární soustavy, na dopravu zařízení na místo montáže, na stavební úpravy 

související s instalací zařízení, a ostatní náklady na pořízení investice. 

Mezikapitálovévýdaje na investici patří i poplatek za likvidaci nahrazovaného majetku. 

Tento výdaj se tohoto projektu netýká, protože stávající zařízení v budově zůstává, a bude 

sloužit k pokrytí potřeb energiína vytápění a ohřev teplé vody, v případě nepříznivého 

počasí. 

Jelikož se rozhoduji mezi dvěma investičními variantami, budu počítat s dvěma 

pořizovacími cenami. Rozdílný typ solárních kolektorů si vyžaduje i koupi rozdílných 

nosných konstrukcí. Výdaje na stavební úpravy a montážní práce jsou také odlišné, 

je potřeba nakoupit rozdílný počet doplňkových komponentů, jako jsou trubky, spojovací 

materiál, deskový výměník, pro přitápění a další materiál. Varianta s kolektory TS 350 

má kapitálové výdaje výši 129 926Kč, které zaokrouhlím na 130 000 Kč. Pro kolektory 

TS 510 je to částka 149 681Kč, budu počítat s částkou 150 000 Kč. Tyto výdaje se do 

konečného výpočtu promítnou v podobě splátek jistiny bankovního úvěru, který použijeme 

pro financování investice. Výdajena údržbu solární soustavy jsme určili ve výši 3 700 Kč 

ročně pro TS 350. U druhé varianty investice se počítá s částkou 4 100 Kč. 

4.2 Odhad budoucích čistých peněžních příjmů 

Budoucí peněžní příjmy, které tato investice přinese, mají podobu úspor za energie. 

Společnost platí v měsíčních zálohách poplatek za plyn ve výši 6 510 KČ. V roce 2009 
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zaplatili roční částku 68 075,35 KČ, v roce 2010 částku 73 942,10 KČ, v roce 

2011částku74 198,47 KČ, v roce 2012 částku 82 956,10 KČ. Za rok 2013 uhradili 

částku93 886,08 Kč. Ceny za plyn v posledním roce klesaly a podle energetiků se mají 

ještě o pár procent snížit, i přesto společnosti Vyhlídka dále náklady na plyn rostou. 

Důvodem je rostoucí spotřeba kWh v jednotlivých letech. Protože se firmě nedaří, ani přes 

klesající ceny energiíušetřit, chtějí najít řešení, které jim zajistí snížení těchto nákladů.  

Tabulka č. 5: Spotřeba energií společnosti v letech 2009 až 2013  zdroj:[ interní ] 

rok  spotřeba kWh částka za 1 kWh s DPH konečná roční cena Kč 

2009 44 786,42 1,52 68 075,36 

2010 48 645,12 1,52 73 942,10 

2011 50 475,15 1,47 74198,47 

2012 57 211,10 1,45 82 956,10 

2013 66 116,96 1,42 93 886,08 

 

Budoucích příjmy z investice získáme přepočítáním úspory, kterou může investice 

přinést v případě využití solární soustavy. Typy solárních kolektorů, ze kterých vybíráme 

vhodnou variantu, mají výrobcem předem vypočtené přibližné úspory energie v kWh. 

Pro typ kolektoru TS 350 výrobce uvádí úsporu ve výši 25 471 kWh za rok. U TS 510 

činíúspora 29 228kWh ročně.  

Výpočet úspory provedu pro oba typy solárních kolektorů. Pro zjištění skutečné 

finanční úspory za energie, použiju pro výpočet vzorec č 1. Přehled předpokládaných úspor 

je v tabulce číslo č. 6 a č. 7. 

Ku.e= Ez.e * Ce        (1) 

Ku.e ušetřená energie ze solárního systému 

Ez.e získaná energie ze solárního systému 

Ce jednotková cena energie  
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Tabulka 6: Přehled předpokládaných úspor TS 350 

rok  

Získaná energie ze 

solárního systému 

kWh TS 350 

Částka za 1 

kWh s DPH 

Spotřeba 

kWh vKč 
Úspora v Kč 

 Příjem z 

investice v Kč 

2009 25 471 1,52 68 075,36 38 715,92 29 359,44 

2010 25 471 1,52 73 942,10 38 715,92 35 226,18 

2011 25 471 1,47 74198,47 37 442,37 36 756,1 

2012 25 471 1,45 77 807,10 34 640,56 43 166,54 

2013 25 471 1,42 93 886,08 34 640,56 49 106,00 

 

Tabulka 7: Přehled předpokládaných úspor TS 510 

rok  Energie ze 

solárního systému 

kWh TS 510 

částka za 1 

kWh s DPH 

Spotřeba 

kWh v Kč 

 Úspora Kč Příjem z 

investice Kč 

2009 29 228 1,52 68 075,36 44 426,56 23 648,80 

2010 29 228 1,52 73 942,10 44 426,56 29 515,54 

2011 29 228 1,47 74198,47 42 965,16 31 233,31 

2012 29 228 1,45 77 807,10 39 750,08 38 057,02 

2013 29 228 1,42 93 886,08 39 750,08 54 136,00 
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4.3 Náklady na kapitál 

Vyhlídka bude investici financovat z cizích zdrojů. Proto bude nutné provést 

průzkum bankovního trhu, pro nalezení nejvýhodnějšího úvěru. Kritériem pro výběr 

vhodného úvěru: 

 částka na úhradu měsíční splátky 

 doba splacení 

 úroková sazba 

 RPSN 

 konečná zaplacená částka 

 poplatky 

Částky, které bude společnost od banky žádat, odpovídají pořizovací ceně 

investičních variant. Pro TS 350 je výše půjčky 130 000 Kč a pro TS 510 jde o částku 

150 000 Kč. Vnásledujících tabulkáchč. 8 a č. 9, jsou porovnané jednotlivé nabídky bank, 

které obchodují na českém trhu.  

Tabulka 8: Přehled bankovních úvěrů 

Banka 

130 000 Kč 

měsíční 

splátka 

počet 

měsíců 

splácení 

úrok 

  % 

RPSN 

  % 

konečná 

částka na 

zaplacení 

Zaplacený 

   úrok 

    Kč 

M Bank 4 189 36 9,9 10,36 150 804 20 804 

Air Bank 4 478 36 14,9 15,97 161 208 31 208 

Komerční 

banka 

4 489 36 10,4 11,9 161 604 31 604 

ČSOB 4 654 36 13,9 14,97 167 544 37 544 
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Tabulka 9: Přehled bankovních úvěrů 

 

 

 

 

 

 

4. 3. 1 MBanka – M půjčka 

Bezúčelový úvěr, který je možné čerpat bezhotovostně i v hotovosti. Za zřízení úvěru 

se neplatí. Předčasné splacení úvěru, nebo částečné doplacení je zdarma. Poskytnutí 

odkladu splátek je zpoplatněno částkou 300 Kč. 

4. 3. 2 Půjčka AIR Bank 

Opět se jedná o bezúčelový úvěr. Tato banka poskytuje zdarma vedení úvěrového 

účtu a také předčasné splacení a mimořádné splátky. Pro úhrady půjčky se u banky musí 

sjednat běžný účet, který je veden zdarma. Upomínací korespondence je zpoplatněna 

částkou 300 Kč. 

4. 3. 3 Půjčka z Komerční Banky Perfektní půjčka 

Jedná se o bezúčelový úvěr. U tohoto typu úvěru je zdarma vyřízení, zpracování 

a čerpání úvěru zdarma. Také zde není poplatek za vedení úvěru a dokonce, při uzavření 

úvěru do 31. března 2014, má klient šanci, v případě řádného splácení úvěru, získat nárok 

na vrácení prvních dvou zaplacených splátek. Předčasné splacení úvěru je také zdarma. 

Banka 

150 000 Kč 

měsíční 

splátka 

počet 

měsíců 

splácení 

úrok 

  % 

RPSN 

  % 

konečná 

částka na 

zaplacení 

Zaplacený 

   úrok 

    Kč 

M Bank 4 833 36 9,9 10,36 173 989 25 580 

Air Bank 5 158 36 14,9 15,97 187 374 35 668 

Komerční 

banka 

4 987 36 10,4 11,8 176 912 42 544 

ČSOB 5 370 36 13,9 14,97 193 320 46 244 
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V případě platební neschopnosti odchází první upomínací korespondence ve výši 100 Kč, 

při dlouhodobějším neplacení splátek jde upomínka na částku 500 Kč. Úvěr je možné 

čerpat okamžitě po schválení a to bezhotovostně nebo v hotovosti. 

4. 3. 4 Půjčka z ČSOB Flexi půjčka 

Mimořádné splátky zdarma, minimálně tři splátky. Podmínky získání úvěru jsou 

dva doklady totožnosti, předložení příjmů klienta a založení konta ČSOB. Nabízejí odklad 

až tří měsíčník splátek, také snížení či zvýšení splátek. Podmínky jsou uvedeny 

ve všeobecných obchodních podmínkách banky. 

Na základě porovnání jednotlivých úvěrů byl vybrán nejvýhodnější z nich. Jedná 

se o půjčku od M Bank, která splnila všechny požadavky, které zmiňuji v úvodu této 

kapitoly. V následující tabulce č. 10 je přehled úhrad jistiny v průběhu tří let splácení obou 

úvěrů. 

Tabulka 10: Jistina na úvěrech 

 Jistina Kč Jistina Kč 

1 rok 39137,88 45159,08 

2 rok 43193,26 49838,39 

3 rok 47668,86 55002,53 

Celkem 130000 150 000 

 

Dalším nákladem investice jsou odpisy. Solární soustava patří do druhé odpisové 

skupiny. Položky v této skupině se odepisují pět let. Použit je lineární způsob odepisování. 

Pokud bude pořizovací cena 129 926 Kč, pak budou odpisy pro první rok v částce 

14 292 Kč, další tři roky bude částka činit 28 909 Kč a poslední rok 28 907 Kč. 

Pro pořizovací cenu 149 681 Kč platba odpisů bude pro první rok16 465 Kč, další tři roky 

33 305 Kč a poslední rok 33 301 Kč. 

Náklady na kapitál se promítnou do výpočtu efektivnosti investice v podobě 

diskontní míry. Bude využit pouze cizí kapitál, jehož náklady tvoří úroky z úvěru. 
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Pokud podnik nedosáhne zhodnocení investice alespoň do výše jejich nákladů, bude muset 

počítat se ztrátou. Pro vypočet diskontní míry použiji vzorec č. 2. 

k= Wi * ki (1- d)       (2) 

Wi váha kapitálové složky, v procentech z celkových zdrojů 

ki úroková míra cizího kapitálu 

d  sazba daně z příjmu  

Společnost investici financuje pouze z cizích zdrojů, jeho váha činí 100 %. Výše úroku 

zvoleného úvěru je 9,9 %. Vyhlídku provozuje osoba samostatně výdělečně činná, a proto 

je sazba daně 15 %. Aplikací vzorce č. 2vypočtu hodnotu diskontní míry pro danou 

investici. Vhodná diskontní míra je osm procent. 

k= 1* 0,099 ( 1- 0,15) = 0,08415 * 100 = 8,4 %    

4.4 Současná hodnota očekávaných peněžních příjmů a doba splacení investice 

4.4.1. Současná hodnota očekávaných peněžních příjmů 

Pro výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních příjmů z investice využiji 

následující vzorec č. 3. 

SHCF=

    (3) 

Současná hodnota očekávaných peněžních příjmu varianty TS 350 

činí 182 310,39 Kč. Výsledná hodnota je vyšší než náklady na investici, proto pokud 

se výrazně nezmění konečná cena investice, jeví se investice jako výhodná. Postup výpočtu 

je v tabulkách č. 11 a č. 12.  
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Tabulka č. 11: SHCF TS 350 

TS 350 1 2 3 4 5 

Kapitálový vklad 130 000,00         

Příjmy z investice 49 106,00 49 106,00 49 106,00 49 106,00 49 106,00 

odpisy 14 292,00 28 909,00 28 909,00 28 909,00 28 907,00 

náklady 42 837,88 46 893,26 47 668,87 3 700,00 3 700,00 

Hrubý zisk -8 023,88 -26 696,26 -27 471,87 16 497,00 16 499,00 

daň -1 203,58 -4 004,44 -4 120,78 2 474,55 2 474,85 

Čistý zisk -6 820,30 -22 691,82 -23 351,09 14 022,45 14 024,15 

odpisy 14 292,00 28 909,00 28 909,00 28 907,00 28 907,00 

Cash flow 7 471,70 6 217,18 5 557,91 42 929,45 42 931,15 

Diskontní míra 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Diskontní koeficient 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 

Současná hodnota-

 cash flow diskontovaný  6 918,24 5 330,23 4 412,05 31 554,43 29 218,22 

SHCF 6 918,24 12 248,47 16 660,52 48 214,95 77 433,17 
 

Tabulka č. 12: SHCF TS 350 

TS 350 6 7 8 9 10 

Kapitálový vklad           

Příjmy z investice 49 106,00 49 106,00 49 106,00 49 106,00 49 106,00 

odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

náklady 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 

Hrubý zisk 45 406,00 45 406,00 45 406,00 45 406,00 45 406,00 

daň 6 810,90 6 810,90 6 810,90 6 810,90 6 810,90 

Čistý zisk 38 595,10 38 595,10 38 595,10 38 595,10 38 595,10 

odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow 38 595,10 38 595,10 38 595,10 38 595,10 38 595,10 

Diskontní míra 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Diskontní koeficient 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

Současná hodnota-

 cash flow diskontovaný  24 321,46 22 519,87 20 851,73 19 307,16 17 877,00 

SHCF 101 754,63 124 274,50 145 126,23 164 433,39 182 310,39 

  



31 
 

Současná hodnota budoucích peněžních příjmů u varianty TS 510 dosahuje 

hodnoty 194 016,73 Kč. Je to skoro stejný výsledek, jako u druhé varianty. Tato investice 

se také jeví jako výhodná. Konečné rozhodnutí závisí ještě na výsledcích ostatních 

ukazatelů efektivity investice. Postup výpočtu je zobrazen v tabulkách č. 13 a č. 14. 

Tabulka č. 13: SHCF TS 510 

TS 510 1 2 3 4 5 

Kapitálový vklad 150 000,00         

Tržby 54 136,00 54 136,00 54 136,00 54 136,00 54 136,00 

odpisy 16 465,00 33 305,00 33 305,00 33 305,00 33 301,00 

náklady 49 259,08 53 938,37 59 102,53 4 100,00 4 100,00 

Hrubý zisk -11 588,08 -33 107,37 -38 271,53 16 731,00 16 735,00 

daň -1 738,21 -4 966,11 -5 740,73 2 509,65 2 510,25 

Čistý zisk -9 849,87 -28 141,26 -32 530,80 14 221,35 14 224,75 

odpisy 16 465,00 33 305,00 33 305,00 33 305,00 33 301,00 

Cash flow 6 615,13 5 163,74 774,20 47 526,35 47 525,75 

Diskontní míra 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Diskontní koeficient 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 

Současná hodnota- 

cash flow diskontovaný  6 125,12 4 427,07 614,58 34 933,29 32 345,23 

SHCF 6 125,12 10 552,19 11 166,78 46 100,06 78 445,29 
 

Tabulka č. 14: SHCF TS 510 

TS 510 6 7 8 9 10 

Kapitálový vklad           

Tržby 54 136,00 54 136,00 54 136,00 54 136,00 54 136,00 

odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

náklady 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

Hrubý zisk 50 036,00 50 036,00 50 036,00 50 036,00 50 036,00 

daň 7 505,40 7 505,40 7 505,40 7 505,40 7 505,40 

Čistý zisk 42 530,60 42 530,60 42 530,60 42 530,60 42 530,60 

odpisy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cash flow 42 530,60 42 530,60 42 530,60 42 530,60 42 530,60 

Diskontní míra 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Diskontní koeficient 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

Současná hodnota-

 cash flow diskontovaný  26 801,49 24 816,20 22 977,96 21 275,89 19 699,90 

SHCF 105 246,78 130 062,98 153 040,94 174 316,83 194 016,73 
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4.4.2. Doba splacení investice 

Jelikož jsou výnosy v každém roce jiné, musí být doba splacení vypočítána 

postupným načítáním ročních částek cash flow, až do té doby, než se kumulované částky 

cash flow začnou rovna investičním nákladům. S velkou pravděpodobností se doba 

splacení jednotlivých variant nebude příliš lišit, jelikož rozdíl mezi náklady na investici 

je necelých dvacet tisíc. 

Doba splacení pro variantu TS 350 je 7 let a 1,3 měsíce. Doba splacení pro variantu 

TS 510 je 6 let. Postup výpočtů je zobrazen v tabulkách č. 15 a č. 16. 

Tabulka č. 15: Doba splacení TS 350 

TS 350 rok Čisté cash flow Čisté cashflow kumulované 

130 000,00 1 7 471,70 7 471,70 

  2 6 217,18 13 688,88 

  3 5 557,91 19 246,79 

  4 42 929,45 62 176,24 

  5 14 024,15 76 200,39 

  6 38 595,10 114 795,49 

  7 38 595,10 153 390,59 

  8 38 595,10 191 985,69 

  9 38 595,10 230 580,79 

  10 38 595,10 269 175,89 
 

Tabulka č. 16: Doba splacení TS 510 

TS 510 rok Čisté cash flow Čisté cashflow kumulované 

150 000,00 1 6 615,13 6 615,13 

  2 5 163,74 11 778,87 

  3 774,20 12 553,07 

  4 47 526,35 60 079,42 

  5 47 525,75 107 605,17 

  6 42 530,60 150 135,77 

  7 42 530,60 192 666,37 

  8 42 530,60 235 196,97 

  9 42 530,60 277 727,57 

  10 42 530,60 320 258,17 
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4.4.3. Vnitřní výnosové procento 

Výpočet tohoto ukazatele slouží k nalezení vhodné diskontní míry, při které 

se současná hodnota očekávaných výnosů z investice bude rovnat nákladům na investici. 

U každé investiční varianty bude vycházet odlišné vnitřní výnosové procento, jelikož 

náklady na jednotlivé investice se liší. 

Pro výpočet slouží vzorec č. 4. 

      (4) 

Pro variantu TS 350 vychází vnitřní výnosové procento po zaokrouhlení ve výši 

0,14 %.  U druhé investiční varianty vyšlo po zaokrouhlení 0,13 %. Protože jsouobě 

procentavyšší než úroková míra cizího kapitálu, můžeme považovat investice za přijatelné. 

4. 4 Vyhodnocení vhodné investiční varianty 

Na základě zjištěných výsledků efektivnosti investice bude vybrána jedna varianta, 

která bude pro společnost nejvýhodnější. Aby byla investice výhodná, její současná 

hodnota budoucích příjmůmusí být co nejvyššía doba návratnosti co nejkratší. Vnitřní 

výnosové procento má ideálně vyjít vyšší než je úroková míra cizího kapitálu. Tyto 

výsledky musí být porovnány s náklady na investici a technickými parametry jednotlivých 

variant. Porovnání je zobrazeno v tabulce č. 17.  
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Tabulka č. 17: Přehled výpočtů 

 

 

 

 

 

 

Konečná volba investice, která bude realizována, záleží na poměru ceny solárního zařízení 

a jeho technických parametrech. Obě investiční varianty by mohly být realizované.  

Varianta TS 350 zajišťuje menší finanční úsporu za energie než předchozí varianta. 

Naopak čistá současná hodnota vychází ve výši 52 310,39 Kč a to je více než u druhé. 

Náklady na investici jsou nižší, než u TS 510. Nicméně doba splacení je o rok a jeden 

měsíc delší. Vnitřní výnosové procento je 14 %, investice může mít vyšší výnosnost než 

TS 510. 

Z hlediska posouzení technický parametrů vychází jako nejvhodnější varianta 

TS 510. Tato solární soustava má zajistit i vyšší finanční úsporu energií. Doba splacení 

je kratší než u první varianty. Hodnota budoucích příjmů vychází kladně, což poukazuje 

na ziskovost investice. Náklady na kapitál jsou o 20 000 Kč vyšší než u varianty TS 350. 

Čistá současná hodnota vychází ve výši 44 016,73 Kč. 

Na základě porovnání jednotlivých ukazatelů efektivnosti u obou variant, byla 

vybrána varianta TS 350. Jeví se jako výnosnější a její technické parametry jsou pro 

potřeby společnosti dostatečné. Předpokládanou úsporu výdajů za energie, může postupně 

společnost zvýšit utěsněním vchodových dveří, případně zavedením úsporných opatření.  

  

Ukazatel efektivnosti investice TS 350  

 

TS 510 

SHCF (Kč) 182 310,39 194 016,73 

Doba splacení 7 let 1,3 měsíce 6 let 

Vnitřní výnosové procento (%) 0,14 0,13 

Náklady na investici (Kč) 130 000 150 000 

Roční úspora (Kč) 49 106 54 136 

Čistá současná hodnota (Kč) 52 310,39 44 016,73 
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5. Závěr 

V případě, že společnost uvažuje o úspoře nákladů za energie, je obvykle 

jednoduchým řešením zajistit ji pomocí solárních zařízení. Jsou šetrné k životnímu 

prostředí a také jde o nejrozšířenější variantu zařízení pro zajištění energetické 

soběstačnosti soukromých i veřejných budov. Zájemce o solární energii má také možnost 

využití podpory státu prostřednictvím dotací. Tato varianta má své podmínky, které musí 

splnit každý žadatel. Společnost Vyhlídka, nesplňuje potřebné požadavky, aby mohla 

možnosti státní dotace využít. I přesto není realizace investice ohrožena.  

V okolí Ostravy se nachází mnoho dodavatelů, kteří se oblastí solárních energií 

zabývají. Je však složité zjistit o všech společnostech bližší informace, takže možnost 

výběru vhodného dodavatele se zúžila na ty, kteří byli schopni poskytnout dostatek 

informací o nabízených službách. Výběr dodavatele byl proveden podle předem určených 

kritérií. Vybraný dodavatel zpracoval technický návrh několika variant solárních soustav, 

které mohou být instalovány na budovu společnosti. S těchto variant byly vybrány dvě 

možnosti, které postoupily k dalšímu hodnocení.  

Před rozhodnutím o realizování investičního projektu, je potřeba přepočítat 

jednotlivé ukazatele pro vyhodnocení efektivnosti investice. Jedná se o SHCF, dobu 

splacení a vnitřní výnosové procento. Jejich výsledky se porovnávají s výší úspory, kterou 

je vybrané zařízení schopno uživateli poskytnout.  

Byla vybrána varianta TS 350,jejížčistá současná hodnota vychází ve výši 

52 310,39 Kč, což je více než u varianty TS 350. Vnitřní výnosové procento dosahuje 

hodnoty 14 %, tedy o jedno procento lépe než u druhé varianty. Částka roční úspory 

vychází na 49 106 Kč její doba splacení je do 7 let a 1,3 měsíce a to je o rok déle než u 

druhého návrhu. Budoucí hodnota příjmů z investice je 182 310,39 Kč což převyšuje 

náklady na investici, které jsou 130 000 Kč. Technické parametry jsou účely investice 

dostatečné.  
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