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Zadání diplomové práce

Student: Bc. Tomáš Janečko

Studijní program: N2647 Informační a komunikační technologie

Studijní obor: 2612T025 Informatika a výpočetní technika

Téma: Generování finanční dokumentace pro přípravu a provoz solárních
systému

Generate Financial Documantation for Design and Progress of Solar
System

Zásady pro vypracování:

Diplomová práce je zaměřena na problematiku podpory výstavby solární elektráren. Práce navazuje na
další řešení v této problematice.
Cílem práce je sestavit aplikaci pro automatické generování kompletní dokumentace k podání žádosti o
rezervaci výkonu, kalkulace financování, úvěru, návratnost projektu, cash flow, pojištění a další nezbytvé
výkaznictví. Řešení může sloužit k orientačním kalkulacím nebo jako základ pro podání žádosti o
připojení, případně úvěr. V současné době neexistuje jiné obdobné řešení na českém internetu poskytované
zdarma.
1. Student provede analýzy legislativy související s problematikou solárních elektráren.
2. Student sestaví seznam veškeré potřebné dokumentace, která je nezbytná ke schvalování, žádosti o
provoz, revizi, stavební povolení a samotný provoz solární soustavy.
3. Dále se v práci zaměří na problematiku financování, s kalkulací udržitelnosti s použitím úvěru nebo
stavebního spoření. Součástí analýzy bude i oblast pojištění včetně pojištění náhrady ztrát při přerušení
dodávek energie.
4. Student provede analýzu všech požadovaných informací, které jsou nezbytné pro vyplnění potřebné
dokumentace. Sestaví sadu požadovaných atributů (bez duplicit) a metodiku zadávání potřebných dat
rozdělených zvlášť pro firmy a zvlášť pro fyzické osoby.
5. Student navrhne způsob automatického vyplňování formulářů vyžadované příslušnými subjekty (ČEZ,
Eon, Energetický regulační úřad atd.).
6. Obdobně bude sestaven soubor dokumentů nutných k žádosti o úvěr a pojištění.
7. Výsledné řešení bude pro zvolené parametry solární soustavy (Bc. práce Bílek 2010) generoval
potřebnou dokumentaci. Obchodní plán a cash-flow pro účely podání úvěru.
8. Výsledná aplikace bude implementována v prostředí ADO.NET.

Seznam doporučené odborné literatury:

Literature podle vedoucího diplomové práce.



Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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