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Abstrakt
Tématem mé baklářské práce je „Hodnocení investice do solární elektrárny.“ V bakalářské
práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se
specializue na poskytování služeb na realitním trhu.
Bakalářská práce se dělí na dvě části. V teoretické části se zaměřuji na teorii investic a
investičního projektu. Pozornost je věnována jednotlivým investičním výpočtům,
investičnímu rozhodování a rizikům investice. Druhá část bakalářské práce – praktická část se
zaměřením na konkrétní podnik u kterého jsem vypracoval situlační analýzu externích a
interních faktorů podniku a analýzu pomocí strukturovaných rozhovorů. Výpočty v praktické
části byly vytvořeny ve dvou provedeních. Pro investiční projekt bez získání dotace a pro
investiční projekt se získáním dotace.
Cílem této práce je porovnat tyto dva investiční projekty, vznést praktické návrhy a
doporučení.

Klíčová slova
Investice, investiční projekt, solární elektrárna, hodnocení investice

Abstract
The main topic of my bachelor thesis is evaluation of solar energy plants to support
investment decision. I have been rating in this thesis the investment project in real company
which provides services on estate market. The bachelor thesis is devided in two parts. The
first part is beeing providing the information about the theory of investments as well as
investment projects. This part dedicates to calculations, investment decisons and investment
risks. The second part of the thesis is beeing focused on real company, where I did complex
analysis of the external and internal factors of the company. I also did talks with the owner of
the company. The second part also contains the calculations, which have been done in two
versions – for the investment project without the possibility of obtaining grants and for the
investment project with the grant. The main goal of my work is to compare these two
versions, present the suggestions and recommendation.
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Úvod
V dnešní době, kdy se dá na měnu stále méně spolehnout a inflace je kolísavá, je
zapotřebí hledat nové nápady na investice a realizovat stále nové druhy investičních projektů,
abychom udržely hodnotu našeho majetku. Pro výběr správné investice je třeba čas, trpělivost,
správné rozhodnutí a někdy i trocha štěstí. Existuje, ale mnoho způsobů jak snížit riziko
investice. Mezi tyto způsoby patří systém hodnocení investic, který nám pomáhá předvídat,
jaká investice by mohla být tou správnou. Cílem podniků, které realizují investice je
především zisk z investice, ale také zvýšení tržního podílu společnosti.
Většina investičních poradců si myslí, že držet peníze v hotovosti je špatný krok,
protože peníze postupně ztrácejí svoji hodnotu vlivem inflace. V současné době, kdy si
většina z nás život bez elektřiny už ani nedokáže představit je elektřina téměř
nenahraditelným společníkem našeho života. Bez elektřiny by dnešní svět plný technologií
závislých na elektřině nemohl fungovat. Elektřinu používá každý z nás téměř každý den. Bez
elektřiny bychom nemohli používat svůj mobilní telefon nebo počítač, což by silně
ovlivňovalo naše pohodlné životy s elektřinou, na které jsme dnes zvyklí. Většina podniků by
bez elektřiny nemohla fungovat. Problémem ale je, že cena elektřiny je poslední dobou dosti
kolísavá a nestabilní.
Řešením této situace se nabízí skloubení těchto dvou problému v jeden - investiční
projekt do solární elektrárny. U investic je důležité, aby investice buďto přinášela peněžní
příjem nebo snižovala výdaje investora. Výhodou investičního projektu do solární elektrárny
je, že splňuje obojí. Výrobou elektřiny podnik ušetří náklady na spotřebu elektřiny, kterou
dnes potřebuje drtivá většina podniků a navíc přinese peněžní příjem formou státní dotace.
Dokáže tato investice splnit svoje očekávání? Důležité je být trpělivý a rozhodovat se
s chladnou hlavou.
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1.

Cíle bakalářské práce
Cílem této bakalářské práce je hodnocení investičního projektu zaměřeného na

pořízení solární elektrárny. Tomuto hodnocení investice předcházeli tři různé druhy šetření.
Daná šetření byla provedena za účelem získání informací o současné situaci v podniku a
získání podkladů pro vypracování bakalářské práce. Prvním druhem šetření byla analýza
externích a interních faktorů, pro kterou jsem čerpal data z interních informací podniku.
Druhé šetření bylo provedeno na základě rozhovorů s majitelem podniku a pracovnicí
specializujícím se na investice. Posledním šetřením byla analýza počasí.
V rámci bakalářské práce na téma „Hodnocení investice do solární elektrárny“ jsem si
stanovil následující cíle:


Analyzovat současnou situaci podniku.



Objasnit otázky problému spojení pojmů teorie a praxe investic v investičním
projektu.



Vznést praktické návrhy a doporučení směřující k posílení konkurenční
schopnosti investičního projektu.

Analyzovat současnou situaci podniku se mi povedlo několika způsoby. Pomocí
externí a interní analýzy dokumentů podniku a pomocí strukturovaných rozhovorů. Tyto
prostředky mi poskytly reálný pohled na daný podnik a informace o aktuální situaci v podniku
z různých úhlů pohledu. Informace, které mi byly poskytnuty ve strukturovaných
rozhovorech, jsem získal od majitele podniku a pracovnice specializující se v podniku na
investice.
Objasnění otázek problému spojení teorie a praxe jsem prováděl pomocí teoretických
východisek, kde bylo objasněno, co to je investice, její klasifikace, dále jsem definoval co je
to investiční projekt a jaké jsou jeho fáze. V teorii bylo též vyzdvihnuto, jaké jsou možnosti
financování investice a její případná rizika. Pomocí teoretických východisek byl vypracován
návrh metodiky hodnocení a plán realizace investičního projektu.
Cílem práce bylo navrhnout praktická doporučení. Tento úkol jsem si stanovil, proto
abych pomohl podniku zhodnotit, zda investiční projekt do solární elektrárny je v České
republice perspektivní a rentabilní. Podnik bude moci využít mých návrhů a doporučení nebo
alespoň využít rady a náměty, ke kterým jsem v bakalářské práci dospěl k jiným činnostem v
podniku.
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2.

Charakteristika problému a vybrané společnosti
Praktickou část mé bakalářské práce budu aplikovat na soukromý podnik. Vzhledem

k silnému konkurenčnímu prostředí, ve kterém se tento podnik pohybuje, a na žádost majitelů
podniku, nebude podnik jmenován. Název podniku bude smyšlený, data však budou reálná.
V obsahu mé bakalářské práce bude podnik vystupovat pod smyšleným jménem Centralspol,
s. r. o. (dále jen „Centralspol“).
Společnost Centralspol byla založena v roce 2005 jako nová společnost. Jedná se o
společnost s ručeným omezeným, která vznikla z již dříve existující akciové společnosti.
Společnost působí na realitním trhu v oblasti pronájmů nemovitostí. Hlavní náplní společnosti
je pronájem vlastního nemovitého majetku a konzervativní investování do rozšíření portfolia
své nabídky.
Podnik Centralspol spadá mezi malé podniky. Počet zaměstnanců v tuto chvíli
dosahuje čísla 17. Historie podniku sahá do roku 1995. Tento podnik se pohybuje na realitním
trhu v České republice necelých dvacet let. V současné době společnost vlastní čtyři areály
s nemovitostmi, díky kterým je schopen klientům nabídnout jak administrativní, tak technické
prostory, mezi které patří kanceláře, sklady, laboratoře, haly a výrobní prostory. Společnost
působí na území Prahy a Brna.
Organizační struktura podniku má 4 hospodářská střediska a centrálu, ze které je
zajišťováno vedení celého podniku. Pátým hospodářským střediskem by měla být solární
elektrárna. Solární elektrárna bude vedena v rámci samostatného hospodářského střediska
z důvodu přehlednosti účetnictví a lepší orientace (viz obrázek 1). Každé ze čtyř středisek
zajišťuje chod vlastního areálu. Práce v každém středisku je rozvržena jasnou organizační
strukturou. V každém ze čtyř středisek je vedoucí pracovník, který zodpovídá za celkové
výsledky a chod střediska, jeho asistentka a provozní pracovníci, kteří vykonávají technickou
práci a zodpovídají za technickou správu budov v daném areálu. Podnik má jednoho
marketingového pracovníka. Vedením podniku se zabývají dva společníci, každý s 50%
podílem. Veškeré rozhodování v podniku je vždy prokonzultováno s vedením podniku neboli
majiteli. Majitelé samotní zastávají ve firmě funkci vedoucích pracovníků, jejichž úloha
obnáší vedení samostatných areálů, kontrolních činností a strategického plánování.
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Centrála společnosti
CENTRALSPOL, s. r. o.

Solární elektrárna
(budoucí středisko)

Středisko 1

Středisko 2

Vedoucí
středisek 1 a 2

Asistentka

Pracovník
údržby střediska
1

Vlastníci

Středisko 3

Středisko 4

Účetní oddělení

Vedoucí
střediska 3

Vedoucí
střediska 4

Asistentka

Pracovník údržby
střediska 3

Asistentka

Pracovník údržby
střediska 4

Pracovník
údržby střediska
1
Pracovník
údržby střediska
2
Obrázek 1 - Organizační struktura podniku Centralspol, zdroj: vlastní

V posledních letech svého působení si podnik Centralspol prošel několika fázemi,
které poměrně ovlivnily jeho strategické cíle i podnikové hodnoty. Nejsilnějším faktorem,
který podnik Centralspol ovlivnil, byla ekonomická krize po roce 2007, která se projevila
v České republice později než ve světě. Tato krize způsobila podstatné změny ve struktuře
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nájemníků a omezila poptávku. Podnik proto provedl změnu nabídky, která byla přizpůsobena
novým požadavkům poptávky. Dalším nepříjemnou fází pro podnik byl silný úbytek klientely
ze strany stabilních nájemníků. Vedení společnosti se tímto vlivem začalo více zabývat
strategickým plánováním marketingového řízení a také z hlediska personálního plánování, ale
především investičními záležitostmi.

2.1. Dosavadní investiční činnost
Podnik Centralspol zrealizoval již řadu investičních projektů, v tomto ohledu jistě není
nováčkem. Centralspol má za sebou investice jak do movitého, tak do nemovitého majetku,
ale i rekonstrukcí budov, investice do software, atp. Mezi největší investice patří nákup
nemovitého majetku a jeho rekonstrukce, jehož následný pronájem tvoří velkou část výnosu
společnosti. Pro příklad uvádím fotografické záběry před a po rekonstrukci jedné
z hospodářských budov podniku Centralspol.

Obrázek 2 - Ukázka vnějších prostor před rekonstrukcí, zdroj: vlastní
Obrázek 3 - Ukázka vnějších prostor po rekonstrukci, zdroj: vlastní

2.2. Představení projektu (investice)
V současné době podnik Centralspol hledá investiční příležitost. Jednou z možností je
investice do realizace solární elektrárny, které by mohla být umístěna na střechách
komerčních budov, které podnik Centralspol vlastní a pronajímá je jako kancelářské prostory.
Podnik Centralspol byl osloven nezávislou firmou nabízející prodej a instalaci
fotovoltaických panelů, které se umísťují na střechy budov. Úkolem v mé bakalářské práci
bude vypracovat analýzu této investice a zjistit, zda se investice do solárních panelů vyplatí.
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3.

Analýza současné situace podniku

Metody získávání dat
V praktické části bakalářské práce jsem použil dva typy výzkumných metod. Jedním
je kvalitativní šetření v podobě strukturovaných rozhovorů, které byly vedeny se zaměstnanci
podniku. Dalším je získávání informací pomocí analýzy dat a dokumentů podniku.
Analýza dokumentů
Pro získání a porovnání dat podniku mi byly poskytnuty veškeré potřebné interní
dokumenty podniku. Z jednotlivých dat, které jsem analyzoval, jsem získal výsledky, které
byly použity ke zpracování této bakalářské práce.
Strukturovaný rozhovor
Strukturovaný rozhovor, který je kvalitativním šetřením, jsem si vybral, protože jsem
vyhodnotil, že je důležité získat kvalitní a reálné informace a názory zaměstnanců podniku na
investiční projekt do solární elektrárny. Strukturovaný rozhovor byl veden se spolumajitelem
a jednatelem společnosti a s pracovnicí specializující se na investice. Cílem těchto rozhovorů
bylo získání informací ohledně investic v podniku a názoru a postoji k investici do solární
elektrárny. Opis rozhovorů je součást této práce v Příloze č. 1. Rozhovory byly uskutečněny
v březnu roku 2015.

3.1. Rozbor strukturovaných rozhovorů
Strukturované rozhovory jsem vedl se dvěma pracovníky podniku Centralspol. Prvním
pracovníkem, který mi poskytl rozhovor, byl pan Karel J., jednatel a spoluvlastník podniku
Centralspol a druhým respondentem byla paní Karolína M., pracovnice specializující se na
investice. Kvalitativní šetření formou rozhovoru mi pomohlo získat odlišné odpovědi na
jednotlivé otázky. Paní Karolína J. poskytla rozhovor z pozice zaměstnance a mohla mít
objektivnější názor než pan Karel J., kterému se může obtížněji kritizovat podnik, který sám
vede. Rozhovor obsahoval 17 otázek. Paní Karolína J. odpovídala pouze na prvních osm
otázek týkajících se obecných investic, protože je vedoucí střediska zabývajícího se nákupem
nemovitostí a o podrobnostech o investici do solární elektrárny nemá informace. Pan Karel J.
odpovídal na všech 17 otázek, protože on sám se ve firmě specializuje na investici do solární
elektrárny. Opisy rozhovorů jsou obsaženy v Příloze č. 1.
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První otázkou na úvod bylo stručné představení společnosti Centralspol. Představení
podniku obou respondentů bylo téměř totožné, bylo vysvětleno, že se podnik zabývá
pronájmem vlastních nemovitostí. Zajímavý pohled na firmu poskytla pracovnice
specializujícím se na investice, která se zabývá investicemi do budov. Další otázka už
směřovala přímo k investicím, jaký typ investic podnik realizuje a jak často? Karolína M.
mluvila o dlouhodobých investicích, kterými se zabývá, stejně o nich mluvil i pan Karel J., ale
spíše mluvil o investicích udržovacích, které investují do zlepšení stavu nemovitostí.
Respondentů jsem se ptal, jak rozsáhlý průzkum trhu v případě investic provádějí. Jednatel
podniku odpověděl, že běžné investice navrhují vedoucí středisek, což Karolína M. potvrdila.
Oba odpověděli, že rozsah průzkumu je závislý na velikosti investice. V otázce č. 4 jsem se
tázal, čím jsou nejvíce ovlivněny ve výběru správné investice. Majitel pochopitelně dává
největší přednost ceně investice, pracovnice specializující se na investice oproti tomu
odpověděla, že je pro ně nejdůležitější výnosnost investice a dále míra rizika. Další otázka
směřovala k výhodnosti investice, jakými výpočty analyzují, zda investice byla opravdu
výhodná? Majitel podniku prozradil, že u běžných investic nepočítají rentabilitu, ale pouze
určí, do čeho se bude investovat. U větších investic, jako jsou investice do budov, počítá
rentabilitu, dobu návratnosti a také obsazenost budovy. Obsazenost budovy je zřejmě velkým
kritériem pro výběr investice, protože pracovnice specializující se na investice taktéž mluvila
o tom, že si vždy před investicí, zjišťují to, z kolika procent je budova obsazená. Otázka č. 6
se týkala financování investic. Ptal jsem se, zda financují své investice z vlastních či cizích
zdrojů. Majitel firmy odpověděl, že dosud nefinancovali nic z cizích zdrojů a vše financují ze
zdrojů vlastních. Pracovnice specializující se na investice mi sdělila, že pokud by se naskytla
nějaká výhodná investice s velkým procentem zisku, která by přesahovala jejich možnosti,
nevylučují, že by využili menší část financování investice z cizích zdrojů. Vždy si ale musí
být jistí, že investice není příliš riziková a neohrozí chod společnosti. Jednatel podniku uvedl,
že vedoucí středisek vždy na začátku roku navrhují malé investice, které je třeba udělat
v rámci jejich střediska. On potom hodnotí, zda jsou tyto investice nutné a diskutují o tom
s nimi. Pokud je schválí, můžou vedoucí středisek investice provést sami. To potvrdila i
pracovnice specializující se na investice Karolína M. Dále uvedla, že investice do
dlouhodobého majetku ona sice vypracovává a předává podklady, ale rozhodování je pouze
na majitelích podniku. Nejdůležitějším nástrojem pro vyhodnocování úspěšnosti investice je
z hlediska majitele to, zda investice proběhla v termínu a zda nepřesáhla předem určený
rozpočet. Úspěšnost se dle něho pozná tak, zda výnosnost investice je taková, jak se
předpokládalo. Pracovnice specializující se na investice vyhodnocuje investice dle
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předchozích plánů a tento plán následně porovnává s realitou, což je podobný způsob jako u
majitele a jednatele pana Karla J.
Dále se rozhovor týkal investice do solární elektrárny. Na další otázky odpovídal
pouze jednatel, který se případnou investicí do solární elektrárny bude zabývat. Prozradil mi,
že nápad investice do solární elektrárny získal u přítele, který vlastní solární elektrárnu a
tohoto přítele napadlo, že by mohl ušetřit výdaje za spotřebovanou elektřinu ve společnosti,
pokud bude vyrábět vlastní. Naopak, že kladem elektrárny je, že solární elektrárna je celkem
bezúdržbová věc, pokud nedojde k problémům, tvrdí. Jediná činnost, kterou je potřeba
elektrárnu udržovat, je ometání sněhu z panelů a jednou ročně odečítat elektroměry. Výsledky
hospodaření majitel zjistí z účetnictví. Pro jednoduchost a přehlednost by pravděpodobně
vytvořil účetnictví pro samostatné středisko. Spolumajitel mi sdělil, že předpokládá výrobu
okolo 100 000 kWh, což by mohlo pokrýt až 15% ze spotřeby společnosti. Zaskočilo mě, že
majitel po celou dobu rozhovoru mluvil spíše o tom, že do solární elektrárny investovat
nebude, protože zjistil, že skončila dotace formou zeleného bonusu a spíše se přiklání k tomu,
že to je nevýhodná investice s ročním výnosem okolo 2% - 3%. Upozorňoval však, že je to
pouze jeho hrubý odhad. Za nevýhodu investice do solární elektrárny označil kolísající cenu
elektřiny a podmínky, které stát stále mění. To považuje za největší riziko. Dále je
spolumajitel znepokojen s podmínkami likvidace solární elektrárny, protože nejdříve mu bylo
slibováno dodavatelem, že na konci provozu bude mít solární elektrárna ještě malou
zbytkovou hodnotu, následně se ale dozvěděl, že bude muset ještě platit za její likvidaci.

3.2. Situační analýza podniku
Úkolem situační analýzy podniku je taková činnost, aby tato analýza rozklíčovala nejen
externí faktory, ale i interní faktory podniku. Tento metodu situační analýzy používá autorka
Blažková v publikaci Marketingové řízení a plánování.
Do analýzy externích faktorů řadíme faktory, které podnik ovlivňují zevnějšku. K těmto
faktorům patří faktory analýzy PESTLE, jejíž písmena vyjadřují politické, ekonomické,
legislativní, technické a ekologické vlivy. Dále do externího prostředí spadají analýzy zákazníků,
dodavatelů a samostatných segmentů.
Opakem analýzy externích faktorů je analýza interních faktorů. Ta zahrnuje faktory, které
působí na podnik z vnitřního hlediska. Těmito faktory jsou zaměstnanci, finanční situace podniku,
produkty, marketingový mix a výhody produktů oproti konkurenci.
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V této situační analýze podniku Centralspol budou uvedeny informace a vlivy této firmy,
které úzce souvisí s tématem této bakalářské práce – provozem solární elektrárny.

3.2.1. Analýza externích faktorů podniku
Politické vlivy
Nejdůležitějším faktorem z hlediska politických informací je pro společnost
Centralspol daňová politika, která se mění v důsledku volebních aktivit. Velký vliv na
investiční strategie podniku mají rozhodnutí vlády týkající se daňových reforem. Každá
změna spojená s nástupem nové vlády zapříčiňuje nutnost absolvování školení vlastních
zaměstnanců, aby byli seznámeni s nově zavedenými zákony, které mohou ovlivňovat plynulý
chod podniku.
Ekonomické informace
Centralspol spadá se svými 17 zaměstnanci do oblasti malých podniků, je proto pro
něj důležité sledovat ekonomickou situaci na trhu. Vedení společnosti sleduje pohyb růstu
HDP i inflace. V důsledku analyzování pohybu ukazatele HDP vlastníci podniku přizpůsobují
ekonomický chod z hlediska výdajů podniku. Podnik omezuje investiční činnosti
v neúspěšných obdobích nebo v období finanční krize na trhu. Management společnosti také
sleduje pohyb cen nerostných surovin. Tyto ceny surovin jsou pro podnik klíčové, protože
tvoří velkou část nákladů podniku.

Míra inflace v letech 2000-2013 (v %)
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Graf 1 - Míra inflace - zdroj: Český statistický úřad (2. 2. 2015)
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Vývoj cen elektřiny v HS
v letech 2002-2014 (cena Kč/kWh)
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Graf 2 - Vývoj cen elektřiny v HS podniku Centralspol- zdroj: vlastní

Technické informace
Společnost Centralspol pravidelně sleduje informace z oblasti techniky a technologií, a
to převážně z investičních důvodů, které by mohly znatelně ovlivnit chod a nákladnost
provozu budov, které podnik provozuje a udržuje pro své klienty. Mezi informace, které
podnik intenzivně sleduje, patří technické informace z oblasti nabídky zateplování budov,
prodeje a údržby tepelných kotlů a převážně nabídky solárních elektráren – např. ceny panelů
a podmínky provozu solárních elektráren.
Přírodní informace
Přírodní informace spadají do oblasti, které podnik Centralspol neustále sleduje.
Převážně počasí a změna ročních období má na tvorbu energie solární elektrárny značný podíl
a ovlivňuje výrobu solární elektrárny ve značné míře. Podnik sleduje především trendy počasí
ve všech ročních obdobích, ale je třeba sledovat také přírodní události, jako jsou povodně,
silný vítr a požáry, které mohou solární elektrárnu zničit nebo značně poškodit. Je třeba vzít
na vědomí rozsah krytí pojistných smluv a pojistit solární elektrárnu nejen proti odcizení, ale i
proti živelným pohromám.
Dodavatelé
Centralspol má kolem 10 stálých dodavatelů, kteří zajišťují přívod elektřiny, vody a
plynu. Dále má podnik dodavatele na servis a údržbu výtahů, úklid, recepční služby, ostrahu,
telefonní služby, internetové služby a svoz odpadu. Nejdůležitějším dodavatelem z hlediska
solární elektrárny je však dodavatel elektřiny. Při zpětném výkupu elektřiny vyrobené solární
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elektrárnou se stává dodavatel zároveň odběratelem. S tímto dodavatelem musí být stanoveny
přesné podmínky výkupu a odběru elektřiny.

3.2.2. Analýza interních faktorů podniku
Interní prostředí podniku obsahuje faktory, které podnik ovlivňují převážně v oblasti
realizací vlastních činností. Mezi takové faktory patří např. produkt a jeho analýza, informace
z hlediska lidských zdrojů podniku a finanční situace podniku.

Produkt
Primárním neboli hlavním produktem, který tvoří podnikatelskou činnost podniku
Centralspol, je pronájem vlastních prostor. Cena nabízených prostor k pronájmu se rozlišuje
podle struktury nájemníků na prostory pro běžnou klientelu a prostory pro náročnou klientelu.
Organizační struktura podniku Centralspol je rozdělena na čtyři hospodářská střediska. Tři
střediska v podobě areálů budov se nacházejí v Praze, jedno střediska v Brně a pátým
samostatným střediskem by měla být právě středisko solární elektrárny.
Výkonnost podniku
Podnik Centralspol sleduje svoji výkonnost pomocí vlastních finančních plánů.
Porovnává výsledky hospodaření podniku z předchozích let s aktuálními výsledky. Výkonnost
je také sledována na základě porovnání s jinými aktivy na trhu, mezi které patří např. státní
dluhopisy, úrokové sazby bankovních účtů nebo investiční projekty.
Výpočet výkonnosti podniku je měřen odhadem aktuální hodnoty majetku podniku a
jeho roční výnosností. V současnosti se hodnota podniku pohybuje na částce 146 milionů Kč,
přičemž podnik za rok 2014 vygeneruje čistý zisk bez odpisů ve výši 6 milionů Kč.
Výkonnost podniku pro rok 2014 se tedy vypočítá takto:


Výkonnost podniku = (čistý zisk bez odpisů/hodnota podniku) x 100



Výkonnost podniku Censtralspol = (6 000 000/146 000 000) x 100 = 4,1 %



Roční výkonnost podniku je 4,1% z celkové hodnoty podniku.

Výkonnost podniku je sledována ve všech obdobích jednotlivými zaměstnanci, kteří
jsou zodpovědní za kontrolu a monitoring výkonnosti podniku.
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Sledování výkonnosti podniku
Četnost kontroly
Denní
Měsíční
Čtvrtletní
Roční

Zdroj kontroly
cash-flow
cash-flow
výsledky hospodaření
výsledky hospodaření

Zodpovědný pracovník
jednatelé podniku
jednatelé podniku
jednatelé podniku
jednatelé podniku

Tabulka 1 - Sledování výkonnosti podniku Centralspol – zdroj: vlastní

Strojní vybavení
Podnik Centralspol nedisponuje žádným strojním vybavením. Podnik doufá, že po
realizaci investice bude v budoucnu provozovat solární elektrárnu.
Náklady podniku
Snahou podniku Centralspol je každoročně snižovat náklady na možné minimum.
Management podniku se zaměřuje na alternativy, které by pomohly ke snížení nákladů ve
všech oblastech v podniku. K alternativám, které podnik dosud realizoval, a které umožnily
podniku snížit náklady, patří zateplení budov, eliminace trafostanic, absence recepčních
služeb v některých střediscích a nákup plynu na burze. Management podniku také doufá, že
právě investiční projekt do solární elektrárny pomůže podniku ušetřit značné náklady, které
jsou vydávány na spotřebu elektřiny.

Poměr nákladů středisek
0% 1% 0%
20%

spotřeba materiálu

média (el., plyn, voda)
služby
2%

mzdy

52%

10%

daně a poplatky
odpisy
pojistné
ostatní

15%

Graf 3 - Poměr ročních nákladů na středisko – zdroj: vlastní (data Centralspol)
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SWOT analýza
Silné stránky podniku Centralspol:
-

vysoké finanční rezervy

-

nulová zadluženost

-

možnost okamžitého investování

-

majetek společnosti tvoří největší podíl výnosů

-

nezávislost

-

silná struktura vedení podniku

-

stabilita podniku

-

firma s dlouholetou tradicí

-

fungující „know-how“

Slabé stránky podniku Centralspol:
-

malý podnik

-

neznalost externího „know-how“

-

prakticky nulová možnost kariérního růstu zaměstnancům

-

silně konzervativní strategie podniku

-

hrozba působení externích faktorů z vnějšího okolí

-

absence marketingu

Hrozby podniku Centralspol:
-

silná konkurence

-

malá poptávka

-

neschopnost získání kvalitních lidských zdrojů

-

neochota riskovat

-

nákladné státní nařízení a normy

Příležitosti podniku Centralspol:
-

možnost okamžité investice

-

strategické investice do majetku

-

inovace nemovitostí

-

kvalitní lidské zdroje

-

strategické rozmístění areálů
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Shrnutí výsledků SWOT analýzy
Ve SWOT analýze převažují silné stránky podniku, mezi které patří vysoké finanční
rezervy podniku, nulová zadluženost, nezávislost a stabilita. Jednoznačně musím vyzdvihnout
i fungující „know-how“ a možnost okamžitého investování díky nulové zadluženosti a
existenci finančních prostředků.
Ze slabých stránek musím zdůraznit konzervativní strategii podniku, která je
způsobena, tím že majitelé podniku mají obavy o budoucnost podniku a nechtějí přistoupit na
rizikovější investice, dále je slabinou podniku neznalost externího „know-how“ a téměř žádná
snaha o propagaci podniku pomocí marketingových nástrojů.
Za příležitosti podniku lze označit kvalitní lidské zdroje a strategické rozmístění
nemovitostí k pronájmu. Za hrozby podniku považuji silnou konkurenci a malou poptávku.

3.3. Analýza počasí
Účinnost solární elektrárny závisí na mnoha vlivech. Jedním z těchto vlivů je také
počasí. Výroba elektřiny solární elektrárnou z velké části závisí na meteorologických vlivech
a změnách počasí. Pozorováním provozu solární elektrárny jsem došel k závěru, že solární
panely neboli solární kolektory nesmí být zakryté sněhovou pokrývkou. Pokud jsou kolektory
čímkoliv zakryty, je jejich účinnost nulová nebo úplně minimální.
Počet
jasných dní
(ks) - Praha

Počet hodin
slunečního svitu
(h) - Praha

Počet
jasných dní
(ks) - Praha

Počet hodin
slunečního svitu
(h) - Praha

leden 13

0

17

leden 14

2

77

únor 13

0

24

únor 14

6

104

březen 13

2

118

březen 14

9

194

duben 13

0

139

duben 14

1

184

květen 13

1

133

květen 14

1

251

červen 13

1

200

červen 14

1

196

červenec 13

3

303

červenec 14

2

206

srpen 13

4

245

srpen 14

4

246

září 13

3

125

září 14

1

189

říjen 13

3

141

říjen 14

1

80

listopad 13

1

38

listopad 14

0

34

prosinec 13

2

67

prosinec 14

0

50

Celkem

20

1550

28

1811

Celkem

Tabulka 2 - Počet jasných dní a počet hodin slunečního svitu - Praha 2013 - zdroj: (vlastní
zpracování, ČHMŮ – 1. 3. 2015)
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Počet jasných dní - Praha
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Graf 4 - Počet jasných dní – Praha 2013 – zdroj: (vlastní zpracování, ČHMÚ – 1. 3. 2015)

Počet hodin slunečního svitu
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Graf 5 - Počet hodin slunečního svitu (Praha) – zdroj: (vlastní zpracování, ČHMÚ – 1. 3. 2015)
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Průměrná teplota (°C) - Praha
2013

2014

leden

-1,1

1,1

únor

-0,8

2,7

březen

-0,3

7,6

duben

8,7

10,9

květen

12,3

13

červen

16,4

17,1

20

20,4

srpen

17,9

16,9

září

12,6

14,7

říjen

9,3

10,6

listopad

4,5

6,4

prosinec

1,8

2,5

měsíc/rok

červenec

Tabulka 3 - Průměrná teplota (Praha) – zdroj: (vlastní zpracování, ČHMÚ – 1. 3. 2015)

Průměrná teplota - Praha
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duben

květen červen červenec srpen

září

říjen

listopad prosinec

-5°C

Graf 6 - Průměrná teplota (Praha) – zdroj: (vlastní zpracování, ČHMÚ – 1. 3. 2015)

Shrnutí výsledků analýzy počasí
Pro solární panely není ideální, když je v místě jejich místě oblačné počasí, v tomto
případě účinnost výroby rapidně klesá. Účinnost solárních kolektorů se snižuje také při
oblačném počasí. Naopak velmi vysoká účinnost kolektorů je při slunečném počasí a pří
jasných slunečních dnech. Dalším důležitým faktorem, který přispívá k vyšší účinnosti, je
také teplota. Zjistil jsem, že elektrárna nevyrobí nejvíce elektrického proudu při letních,
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teplých slunečních dnech, jak by si mohli všichni myslet. Slunce sice svítit musí, jinak by se
elektrický proud nevyráběl, ale k vyšší účinnosti přispívají nízké teploty. Kombinací nízkých
teplot a slunečného počasí vznikají ideální podmínky pro výrobu elektrické energie pomocí
solárních panelů. Podle odborných učebnic je ideální venkovní teplota pro výrobu elektřiny
25°C, zvyšováním teploty účinnost výroby klesá. Pro výrobu elektřiny pomocí solární
elektrárny je ideálním měsícem duben a květen a dále září a říjen. V zimě, kdy venkovní
teplota dosahuje bodu mrazu, a je jasný sluneční den, je účinnost také velmi vysoká.
Nevýhodou však je, že v tomto ročním období je délka slunečního svitu o poznání nižší, než
je to u letních dnů. Solární článek prochází denně různou vrstvou atmosféry a to také
ovlivňuje účinnost článků v kolektoru. Vlhkost vzduchu je dalším faktorem, který ovlivňuje
účinnost.
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4.

Teoretická východiska

4.1. Investice
Investice je obecně chápána jako soubor aktiv skládající se ze statků určených ke
spotřebě nebo k výrobě dalších statků v budoucnosti. (Tetřevová, 2006, s. 11)
Jedná se o jednorázový výdaj hmotného či nehmotného majetku, času nebo úsilí do
nějakého projektu, který by měl v budoucnosti přinést zisk. Takový projekt lze obecně
nazývat investičním projektem. Každý, kdo investuje majetek, čas nebo úsilí předpokládá, že
se mu investice do daného projektu v určitém časovém hledisku zhodnotí. Josef Valach
definuje investice jako použití úspor u výroby kapitálových statků nebo k vývoji technologií a
získání lidského kapitálu. (Valach, 2001, s. 15) Naopak v knize Vladimíra Smejkala a Karla
Raise autoři uvádějí, že investice lze chápat dvojím způsobem - jako činnost zaměřenou na
obnovu a rozšíření majetku hmotného i nehmotného, ale také jako pořízení aktiva, které
přinese v budoucnu svému vlastníkovi ekonomický prospěch. (Smejkal, Rais, 2013, s. 316)
Nevýhoda investic je, že většinou nelze přesně určit, jestli bude investice zisková nebo
naopak ztrátová. Investice se může chovat různě, její hodnota může stoupat. Potom může ale
dojít ke zlomu a hodnota investice začne klesat. Každý podnik musí dobře zhodnotit celou
řadu okolností, které můžou v budoucnu ovlivnit zhodnocení investice. Opak investic jsou
úspory. Úspory nejsou rizikové, ale ztrácejí hodnotu vlivem inflace. (Polách, 2012, s. 4)

4.1.1. Klasifikace investic
Investice lze dělit dle několika faktorů. Jako první dělení investic lze zmínit klasifikaci
na reálné a finanční investice, přičemž reálnými investicemi se myslí především investice
hmotné a také investice nehmotné. Příkladem reálných investic hmotných neboli fyzických je
pořízení investičního majetku, například nemovitostí. K dosažení pořízení nemovitostí lze
dospět několika způsoby. Výstavbou nových budov, dopravních cest nebo nákupem pozemků
bez ohledu na pořizovací cenu. Mezi reálné investice hmotné patří také pořízení drahých
kovů, strojů nebo zařízení na další výstavbu přesahujících pořizovací cenu 40 000 Kč a dobou
použitelností větší než jeden rok. Za nehmotné neboli nemateriální investice považujeme
například nákup know-how, softwaru, licencí, autorských práv a výdajů na výzkumné
činnosti. Druhou kategorií jsou investice finanční, mezi které se řadí nákup dlouhodobých
cenných papírů, peněžní vklady, dluhopisy, akcie, pojistky, podílové listy, dividendy, atd.
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Dluhopisy zahrnují šeky, směnky, hypoteční zástavní listy, půjčky, certifikáty a poukázky.
(Fotr, Souček, 2005, s. 13)
Každou z investic lze získat rozdílným způsobem. Nejčastější způsob získání investice
je koupě. Touto cestou se většinou získávají stroje, pozemky, nemovitosti a cenné papíry.
Podobným často se vyskytujícím získáním majetku je nákup na leasing neboli bezúplatným
nabytím na základě smlouvy o koupi najaté věci. Posledním méně častým způsobem je
získání majetku darem. Jednotlivé druhy investic jsou rozdílně výnosné, každá z nich je méně
či více bezpečná a mají rozdílnou návratnost. (Synek a kolektiv, 2011, s. 50)

4.2. Investiční projekt a jeho fáze
Investiční projekty jsou studie ekonomického a technického zaměření, které vedou
k realizaci a správnému způsobu financování dané investice. V rámci investičního projektu se
lze setkat s několika fázemi. Investiční projekt, který začíná nápadem a končí úspěšnou
realizací a ukončením provozu, se dělí na čtyři po sobě jdoucí fáze. (Valach, 2001, s. 38)

4.2.1. Předinvestiční fáze
První fází investičního projektu je fáze předinvestiční. Ta musí obsahovat identifikaci
příležitostí projektu, výběr nejlepšího projektu a následný rozbor vybraného projektu.
Ke zjištění vhodnosti a výběru projektu pomáhají specifické studie, zabývající se otázkou,
v jakém oboru trh není nasycen a jak by mohl přilákat nové potencionální investory.
Součástí předinvestiční fáze je také technicko-ekonomické studie sloužící k rozhodnutí
realizovat či zamítnout projekt. Technicko-ekonomická studie musí obsahovat veškeré
podklady pro rozhodnutí realizace. Obsahují technické, ekonomické, finanční, komerční
požadavky a požadavky na životní prostředí. Finančně-ekonomická část poukazuje na
investiční náklady daného projektu.
Do oblasti předinvestiční fáze lze zařadit plánování peněžních toků z investic. Peněžní
tok z investice představuje kapitálové výdaje a finanční výnosy dané investice po celou dobu
její životnosti. Tato investice začíná pořízením, následně běží délka její životnosti a končí
svou likvidací. V momentě rozhodování a výběru správného typu investice jde především o
očekávané výnosy neboli finanční částku nebo jiné aktivum, které investice přinese. Jako
synonymum „peněžního toku“ lze také někdy použít označení „hotovostní tok“ neboli „cashflow.“ Peněžní tok musí však počítat s několika faktory, které jej ovlivňují, a to inflace, daně,
odpisy a dotace. (Fotr, Souček, 2005, s. 16)
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Peněžní toky projektu
Jak již bylo řečeno, peněžní toky dělíme na kapitálové výdaje a peněžní příjmy.
„Kapitálové výdaje jsou veškeré očekávané peněžní výdaje většího rozsahu, u nichž se
očekává jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového období.
U hmotného investičního majetku za ně považujeme výdaje na pořízení investičního majetku,
výdaje na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, upravené o příjem z prodeje
nahrazovaného majetku a o daňové efekty.“ (Valach, 2001, s. 51)
Kapitálové výdaje
Valach ve své knize rozlišuje 2 typy kapitálových výdajů:
a) Výdaje na pořízení investičního majetku
b) Výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku (Valach, 2001, s. 55)
K výdajům na pořízení investičního majetku můžeme zařadit výdaje na pozemek a
stavbu, výdaje na zabezpečení výbavy a výdaje na samostatnou realizaci projektu. Pokud byl
před investicí proveden nějaký vývoj nebo výzkum, je třeba tyto výdaje též zahrnout do
kapitálových výdajů. Dalšími kapitálovými výdaji mohou být výdaje na získání nových
pracovníků potřebných do investičního projektu. (Valach, 2001, s. 55)
Dalším pojmem, který spadá pod kapitálové výdaje, je výdaj na trvalý přírůstek
oběžného majetku vyvolaného novou investicí. Pořízením investice je často nutné zajistit
dodávky a zásoby surovin a náhradních dílů. Zvýšení zásob oběžného majetku je nutností pro
nepřetržitý chod investice, a to vyvolá růst oběžných pasiv, jako jsou krátkodobé závazky
vůči dodavatelům.
Kapitálový výdaj se dá modelově vyjádřit takto:

kde:
K = kapitálový výdaj
I = výdaj na pořízení investičního majetku
OV = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu
Př = příjem z prodeje existujícího nahrazovaného dlouhodobého majetku
D = daňové efekty (kladné či záporné) (Valach, 2001, s. 56)
22

Peněžní příjmy
Vymezení peněžních příjmů je velmi obtížná věc. Podle Valacha je to
nejkomplikovanější místo celého procesu investičního rozhodování. Je to z toho důvodu, že
doba životnosti investice je mnohem delší než doba jejího pořízení. Dalším důvodem
komplikovanosti je, že peněžní příjmy jsou ovlivněny více faktory než kapitálové výdaje a
nastává zde riziko, že skutečné peněžní příjmy se odkloní od očekávaných. (Valach, 2001, s.
57)
V teorii se považují za peněžní následující položky:
a) každoroční zisk po zdanění
b) roční odpisy
c) změny oběžného majetku (přírůstek příjmy snižuje a naopak)
d) příjem z prodeje investičního majetku na konci životnosti, upravený o daň (Valach, 2001,
s. 57)
Každoroční zisk z investice ponížený o daň je stanoven podle očekávaného nárůstu
tržeb v rámci investičního projektu, je ale také ponížen o předpokládaný nárůst nákladů, které
investujeme v daném roce. Většina teoretiků tvrdí, že do nákladů by neměl být zahrnován
zaplacený úrok z úvěru. Roční odpisy se považují sice za náklad, ale nejsou nikoliv peněžní
výdaj, naopak se hromadně projevují jako peněžní příjem. Pokud máme příjem z prodeje
investičního majetku na konci životnosti investice a jeho tržní neboli prodejní hodnota je
vyšší než zůstatková hodnota, musíme tento příjem zdanit. Naopak je-li tržní cena nižší,
podnik dosáhne daňové úspory. (Valach, 2001, s. 58)
Celkové pojetí peněžních příjmů z investičního projektu se dá formálně vyjádřit takto:

kde:
P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu
Z = roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší (úroky z úvěru nejsou
zahrnovány do nákladů)
A = přírůstek ročních odpisů v důsledku investice
O = změna oběžného majetku (přesněji řečeno čistého pracovního kapitálu)
23

v důsledku investování během doby životnosti (úbytek +, přírůstek -)
PM = čistý příjem z prodeje investičního majetku koncem životnosti
DM = daňový efekt z prodeje investičního majetku koncem životnosti. (Valach, 2001,
s. 58)
Daně
Daně jsou výdaje, které výrazně ovlivňují očekávané peněžní toky z investic,
investičních projektů a mají vliv na výběr varianty investice. Systém a stupně podnikových
příjmů se liší daňovou politikou toho státu, ve kterém subjekt podniká. Řada zemí láká
investory na tzv. „daňové prázdniny,“ kdy je jejich podnikání úplně osvobozeno od daní. Tyto
„daňové prázdniny“ mohou být pro investora lákavou nabídkou, protože očekávaný příjem
vzrůstá, ale investor musí kalkulovat s možností, že daňové sazby a zákony se mohou měnit
v průběhu životnosti dané investice. (Štrach, 2009, s. 114)
Pro zjištění peněžního příjmu, který se očekává z investice, je nutno odečíst daň od
zisku z investice neboli pro investora je relevantní zisk po zdanění. Investor by měl v první
řadě zjistit, jaké jsou daňové podmínky na území státu, kde hodlá investici nebo projekt
realizovat, a následně tuto kalkulaci zahrnout do plánu na hodnocení efektivnosti dané
investice.

Odpisy
Další významnou nákladovou položku tvoří odpisy. Jedná se o náklady, které ale
nejsou výdaje. Firma může odpisy využít k různým účelům. Příkladem použití odpisů je
například obnova dlouhodobého majetku, splátky úvěrů nebo krytí pohledávek. Jednou
z výhod odpisů je, že snižují výši daně z příjmu, které musíme odvést státu, a dále snižují
hrubý zisk. Pro určení odpisů je třeba zjistit, ve které z odpisových skupin je odepisovaný
majetek, a stanovit způsob odepisování. Lze se setkat se dvěma různými druhy odpisů.
Odpisy se dělí na odpisy účetní a odpisy daňové. Daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/1992
Sb. o dani z příjmů. Stanovení odpisů účetních je plně v kompetenci podniku, který projekt
uskutečňuje. Od roku 2005 je zákonem rozdělen dlouhodobý majetek do odpisových skupin
s dobou odepisování 3, 5, 10, 20, 30 a 50 let, přičemž podnik může zvolit zrychlené nebo
rovnoměrné odepisování. Odpisy se dále dělí na rovnoměrné, kdy je každý rok odepisována
stejná částka, nebo zrychlené, kdy se první roky odepisuje vyšší částka a další roky nižší
částka. (Fotr, Souček, 2005, s. 98)
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Dotace a doba životnosti projektu
Posledními faktory, které mohou ovlivňovat peněžní toky, jsou dotace a doba
životnosti projektu. V případě dotací se jedná o příjmy, které však netvoří výnosy. Zpravidla
se musí čerpat pouze pro předem stanovené účely. Nejedná se tedy o položku jako např.
odpisy, které mohou být v rámci podniku čerpány na jakékoliv účely. V případě doby
životnosti projektu se hovoří o předpokládané době fungování projektu. Lze se setkat se
dvěma typy životností projektu. Zaprvé životnost projektu po stránce ekonomické a za druhé
životnost projektu po stránce technické. Technická životnost se vyznačuje životností
výrobního zařízení. Ekonomická životnost projektu ukazuje dobu, po kterou je ekonomicky
výhodné provozovat daný projekt. Ekonomická životnost nemůže být nikdy delší než
životnost technická, naopak ve většině případů bývá kratší. Mezi faktory ovlivňující
ekonomickou životnost projektu patří doba životního cyklu výrobku, po kterou musí vydržet.
Dalším faktorem je rozsah zdrojů surovin, který udává, po jak dlouhou dobu vydrží aktuální
zásoba surovin. (Fotr, Souček, 2005, s. 95)
Závěrem celé předinvestiční fáze je hodnotící zpráva, jejíž obsah tvoří technickoekonomická

studie

a

souhrn

technických,

tržních,

manažerských,

organizačních,

ekonomických a finančních kritérií. (Polách, Drábek, Merková, Polách jr., 2012, s. 30)

4.2.2. Investiční fáze
Druhou fází investiční projektu je samotná fáze investiční, jejíž prioritou je vytvořit
právní, finanční a organizační rámec. (Fotr, Souček, 2005, s. 20)
Stejně jako u bakalářské práce i u každého projektu je velmi důležitý obsah projektu.
Ten slouží pro rychlou orientaci v projektu a šetří v práci s listováním a hledáním určité části
projektu jak pro poskytovatele projektu, tak pro realizační osobu nebo tým. Další nezbytnou
součástí projektu je shrnutí, které má za úkol přesvědčit potencionálního investora, aby se
projektem zabýval a rozhodl, zda je výhodné či nevýhodné ho realizovat. Struktura shrnutí má
být stručná a přesvědčivá, má obsahovat závěry a cíle projektu. Shrnutí se považuje za
počátek realizace projektu a musí být kvalitně vypracované, v opačném případě snižuje
kvalitu celého projektu. (Fotr, Souček, 2005, s. 21)
Počáteční částí primární části projektu je charakteristika cílů podniku, která musí
obsahovat stručnou historii podniku, charakteristiku nabízených produktů nebo služeb, které
podnik vyrábí nebo poskytuje. Dalším bodem je definice určení cílů firmy, jejich ekonomický
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a sociální obsah, kterého chce firma dosáhnout, takzvané strategické cíle zahrnující postavení
firmy na trhu, kvalitu její produkce, růst podílu vlastního kapitálu, finanční stabilitu a nakonec
i společenské postavení firmy. Z těchto údajů je zřejmá konkurenceschopnost, schopnost
udržení se na trhu nebo její atraktivita pro případné další investování. (Fotr, Souček, 2005, s.
22)
Důležitou součást projektu tvoří organizace řízení projektu a řízení lidí, týmu. Jako
první se určí povinnosti a kompetence vč. zodpovědností. Dále se charakterizuje informační
systém, který napomáhá v rozvoji projektů. Na začátku organizace je vhodné se rozhodnout,
zda investor bude k projektu používat nějakou externí marketingovou, poradenskou nebo další
pomocnou firmu. Velmi důležitým faktorem pro správný chod projektu je vybrat kvalitní a
zkušené pracovníky, kteří na projektu spolupracují. (Polách, Drábek, Merková, Polách jr.,
2012, s. 39)
Před realizací projektu je dobré zpracovat analýzu trhu a konkurence. Analýza
zahrnuje především otázky poptávky a konkurence, do kterých patří definice tržních
segmentů, analýza struktury zákazníků tržní příležitosti a rizika a hodnocení vlastních
produktů. (Fotr, Souček, 2005, s. 22)
Velmi důležitou součástí projektu tvoří marketingová strategie, kterou je vhodné
zpracovat ve více variantách. Po jejich vytvoření se musí jedna varianta vyhodnotit pomocí
marketingového mixu, který se skládá z výrobku, ceny, distribuce a podpory prodeje. (Polách,
Drábek, Merková, Polách jr., 2012, s. 35)
Marketingová strategie zahrnuje výrobkovou strategii řešící to, v jaké podobě bude
výrobek prezentován. Je třeba rozhodnout o kvalitě, značce, záruce, obalu a dalších
vlastnostech daného produktu nebo služby. Následující strategií je strategie cenová určující
cenovou politiku, kterou se bude výrobek nebo služba ubírat. Dosažení nejekonomičtějšího
přesunu produktu nebo služby na trh zajišťuje distribuční strategie, jejímž úkolem je zajistit
co nejnižší náklady a nejúčinnější využití jedné dodávky. Podporu prodeje a propagace
produktu nebo služby zajišťuje komunikační politika. (Polách, Drábek, Merková, Polách jr.,
2012, s. 37)
Po určení strategického plánu pro oblast marketingu si podnik zvolí výrobní program
poskytovaných služeb zvažující nejvhodnější a nejhospodárnější způsob výroby, skladování
dokončené výroby a nejvýhodnější cestu doručení produktu nebo služby k zákazníkovi. Tento
program projektu zahrnuje především analýzu procesu výroby a jeho částí, kterými jsou
pořízení, výroba a odbyt produktu nebo služby. Výrobní program dále může obsahovat
analýzy výrobních kapacit, optimální sériovosti, sortimentu produkce či analýzy skladového
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hospodaření. V případě, že by analýzy pracovaly s chybnými údaji, mohlo by v podniku dojít
ke ztrátovosti. Výrobní vstupy představují v podniku suroviny či materiály v podobě
polotovarů, komponentů, náhradních dílů nebo také energie. Cílem je stanovit spotřebu těchto
materiálů a především jejich nákladovost. (Polách, Drábek, Merková, Polách jr., 2012, s. 93)
Strategickou součástí plánování tvoří také vhodné umístění výrobní jednotky v dané
lokalitě. Výběr lokality je dán několika faktory a ne pouze jedním, což je chyba velkého
množství firem, které při výběru lokality preferují pouze jeden faktor, a na ostatní důležité
faktory se zapomíná. Mezi tyto faktory patří tržní faktory jako zásobování a pracovní síla,
dále podnikově-ekonomické faktory jako jsou náklady, společensko-ekonomické faktory v
podobě daní a poplatků, faktory infrastruktury řešící dostupnost k jednotce či ekologické
faktory. Veškeré faktory se vyhodnocují v jednotlivých analýzách lokalit, které připadají
v úvahu. V anulování se nesmí zapomenout na výši nákladů na provoz jednotky a dosah
zdrojů jako jsou elektřina, plyn a další. Posledním důležitým faktorem je dostupnost lokality
pro zaměstnance. Zjišťuje se dopravní dostupnost pro zaměstnance do dané lokality. (Fotr,
Souček, 2005, s. 48)
Další oblastí projektu tvoří technicko-technologické zabezpečení spočívající ve volbě
vhodné technologie, kdy je nutné zkalkulovat výši investičních výdajů např. na montáž
technologie, licenční poplatky, poplatky pro získání průmyslových práv a další. (Polách,
Drábek, Merková, Polách jr., 2012, s. 38)
Jednu z nejdůležitějších činností představuje tvorba personálního plánu, na kterém
závisí efektivnost projektu. Pokud je personální plán funkční, je pravděpodobnost vysokého
výnosu investice. V personálním plánu je nutné zahrnout a nezanedbat problémy, které by
mohly vzniknout. V oblasti personálního plánování vždy hrozí riziko špatného odhadu potřeb
zaměstnanců či plánování v oblasti finančních nákladů. (Polách, Drábek, Merková, Polách jr.,
2012, s. 39)

4.2.3. Provozní fáze
Třetí fázi projektu tvoří provozní fáze. Provozní fáze je období mezi zahájením a
ukončením provozu projektu. Po tuto dobu by měl projekt přinést investorovi určitý užitek.
Na začátku provozu projektu by měli být odstraněny problémy, které by mohly
v budoucnu znemožnit plynulý chod projektu. Nejprve je projekt uveden do tzv. „záběhového
provozu.“ Zde mohou vzniknout různé problémy s technologickým provozem, problémy se
zařízením, ale také problémy s pracovníky, kteří nemusí mít dostatečnou kvalifikaci pro
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provoz projektu. Velké procento těchto problémů pochází z chyb v realizační fázi projektu.
Pokud „záběhový provoz“ proběhne bez velkých nedostatků, potom úspěšnost projektu závisí
hlavně na kvalitě jeho přípravy a především vedení jeho průběhu. Je však zapotřebí vědět, že
pokud byla v technicko-ekonomické studii provedena nějaká chyba, bude příprava projektu
velice těžká i pokud bude strategie produktu zvládnuta precizně. (Fotr, Souček, 2005, s. 20)
V provozní fázi se může vyskytnout i obnova částí projektu. Například pokud bude
předmětem investice automobil s životností 10 let, po 5 letech bude nutná obnova pneumatik,
rozvodů, a dalších opotřebovaných částí automobilu, které mají kratší životnost než deset let.
Náklady související s provozní fází investičního projektu budou mnohem menšího objemu
než v investiční fázi projektu. V provozní fázi jdou náklady pouze do oprav strojů, budov a
užitného majetku, kdežto v investiční fázi je zapotřebí pořídit investiční majetek a vybavit
projekt potřebnými aktivy, aby byl schopný provozu. Provozní fáze projektu je časově
mnohem delší než fáze investiční a tím pádem je mnohem více nepředvídatelná z hlediska
ekonomiky, vývoje trhů, technologií použitých do projektu a podobných vlivů. (Slavík, 2013,
s. 72)

4.2.4. Ukončení provozu - likvidace
Závěrečný krok investičního projektu obsahuje fáze likvidační, kdy se ukončuje
provozní část investice. Je to závěrečná fáze života projektu. Tato fáze je spojena s náklady na
likvidaci majetku, ale také s příjmy z likvidovaného majetku, který je ještě funkční a lze ho
prodat. S náklady spojenými s ukončením provozu a s likvidací je nutné počítat již při
hodnocení, zda je investice ekonomicky výhodná či nikoliv. Pro investora je nezbytné předem
kalkulovat s náklady na likvidaci výjimečných věcí, jako jsou nebezpečné a toxické materiály,
jejichž likvidace může být nákladnější než likvidace běžných věcí. Likvidační fáze se skládá
z procesů jako je demontáž zařízení a likvidace. Část demontovaných částí může mít do
budoucna svoji využitelnost, část je sešrotována a část musí být ekologicky zlikvidována
podle zákona. Zbytek použitelných částí je možno prodat. Lokalita, ve které probíhal projekt,
by měla být vyčištěna a pokud možno uvedena do původního stavu. Poslední fází je prodej
nepoužitého materiálu a zásob. Pojem likvidační hodnota projektu představuje rozdíl mezi
příjmy a výdaji z likvidace projektu. Likvidační hodnota projektu tvoří součást peněžního
toku projektu v posledním roce života investičního projektu. Pokud je likvidační hodnota
projektu kladná, zvyšuje to ukazatele ekonomické efektivnosti projektu, což je čistá současná
hodnota a vnitřní výnosové procento. Naopak záporná likvidační hodnota tyto ukazatele
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zhoršuje. Zkušenosti z praxe jsou takové, že v plánu jsou výdaje s ukončením provozu i
několikanásobně menší než ve skutečnosti a z velké většiny náklady na likvidaci převyšují
příjmy z likvidace. V praxi likvidace probíhá tak, že podnik podá návrh na likvidaci tím, že
vyplní likvidační protokol. Dalším krokem je svolání likvidační komise, která posoudí
likvidaci. Pokud komise schválí likvidaci, předá se protokol útvarům údržby a její pracovníci
likvidaci zrealizují. (Fotr, Souček, 2005, s. 100)

4.3. Financování investičního projektu
Jak již bylo řečeno v první kapitole, za investici lze považovat peněžní výdaj většího
objemu, u kterého je předpoklad, že se během určitého časového období stane ziskovým. Pro
dosažení zhodnocení a následného zisku investice v budoucnu je nezbytné investovat
v přítomnosti určitý kapitál, který bude tvořit zisk investice.
Samotným financováním projektu se rozumí shánění finančního kapitálu a získávání
finančních prostředků k pořízení, nakoupení majetku, který je nezbytný pro realizaci daného
projektu, chod podnikových výkonů a zhodnocení kapitálu. Jednoduše lze říci, že pojem
financování znamená získávání a rozdělování finančních prostředků. (Valach, 1999, s. 156)
Financování z vlastních a cizích zdrojů
Základní klasifikace finančních zdrojů se dělí na financování z vlastních a cizích
zdrojů. Tyto zdroje se ještě mohou dělit na krátkodobé nebo dlouhodobé v závislosti na jejich
trvání. Je-li zdroj poskytován do časového horizontu dvanácti měsíců, jedná se o krátkodobý
finanční zdroj financování. Překročí-li jeho délka trvání 1 rok, jedná se o finanční zdroj
dlouhodobý. V ideálním případě by veškeré aktivity podniku měly být financované
z vlastních prostředků. To zajišťuje jakousi jistotu přesvědčení v kvalitní investiční záměr a
také určitou zodpovědnost za podnikatelské činnosti, které budou v rámci investičního
projektu či jiné činnosti realizované.
Mezi vlastní zdroje financování patří vklady podnikatelů, dary, dotace, vklady
investorů či emise akcií. Do oblasti vlastních zdrojů také spadá položka nerozděleného zisku
z let minulých (laicky řečeno úspor z předchozích zisků podniku) či interní fondy, do kterých
podnik své finanční prostředky vkládá nebo odpisy či rezervy, které si podnik sám stanovuje a
následně z nich může čerpat. (Řežňáková, 2012, s. 25)
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Do oblasti cizích zdrojů spadají tradičně bankovní úvěry, obchodní úvěry, dluhopisy,
finanční či provozní leasing, faktoring1 forfaiting2. Se zajímavou odlišností se lze setkat při
poskytování obchodního úvěru, který je poskytován v naturální neboli věcné podobě mezi
jednotlivými podniky. Tento cizí zdroj je také považován jako nástroj pro podporu prodeje a
konkurenčního boje. Podle českých účetních standardů si musíme dávat pozor na rezervy,
které dle těchto směrnic spadají do cizích finančních zdrojů. (Řežňáková, 2012, s. 26)
Financování běžné a mimořádné
K financování projektu je zapotřebí sehnat určité finanční zdroje. Ve finanční praxi se
za finanční zdroj považuje část celkových tržeb, která vyjadřuje odpisy, a zadržený zisk. Tyto
finanční zdroje lze použít na dva typy financování, a to na financování běžné a mimořádné.
Financováním běžným se rozumí zajišťování a vynakládání finančních prostředků na
běžný provoz projektu jako je výplata mezd pracovníkům, výplata příspěvků na zdravotní
pojištění, sociální zabezpečení, nákup surovin, energií, úhradu daní. Toto financování je
typické tím, že se uskutečňuje opakovaně. (Tetřevová, 2006, s. 81)
Naopak financování mimořádné se uskutečňuje pouze jednorázově. S tímto
financováním se nejčastěji setkáme při financování realizace projektu jako například nákup
strojů, nákup budov, nákup zásob. Také se využívá k financování při rozšiřování podniku, při
nákupu dalších nemovitostí, budov, nových zařízení a strojů, ale také při nákupu akcií,
dluhopisů,

při

nákupu

všech

cenných

papírů.

Dalším

příkladem

je

podniková

restrukturalizace, financování například při snaze zlepšení konkurenceschopnosti projektu.
(Tetřevová, 2006, s. 81)

4.4. Rizika projektu
Rizika projektu lze zařadit k nejdůležitějším faktorům finančního rozhodování.
Petr Marek ve své knize označil riziko jako „sen, který se může proměnit ve skutečnost.“
Slovem riziko se vyjadřuje určité nebezpečí či hrozba. V našem případě bude riziko projektu
znamenat to, že výsledky hospodaření investičního projektu se budou více či méně lišit od
výsledku námi očekávaných. Riziko ale nemusí být vyjádřeno pouze v negativním smyslu,
kdy jsou skutečné výsledky horší než očekávané, ale může být vyjádřeno i v pozitivním
smyslu, kdy jsou výsledky naopak lepší, než jsme předpokládali. Vznik rizika je způsoben

1
2

Faktoring je odkup krátkodobých pohledávek
Forfaiting je odkup střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek
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nejistotou při finančním rozhodování. Tato nejistota vede ke stanovení nespolehlivého
výsledku. Za tuto nejistotu mohou dva typy faktorů. Faktory vnější neboli objektivní a faktory
vnitřní neboli subjektivní. (Fotr, Souček, 2005, s. 135)
Vnější faktory jsou ty, které nejsou způsobeny přijetím či nepřijetím určitého
rozhodnutí. K vnějším faktorům patří např. kolísání cen vstupních produktů, živelné pohromy,
politické převraty, nepřízeň počasí, atd.
Vnitřní faktory jsou ty, které jsou zapříčiněny finančním rozhodnutím. Jedná se např.
o výsledek reorganizace společnosti, nespokojenost s novým výrobkem či nespokojenost
s pracovními podmínkami zaměstnanců. (Černohorský, Teplý, 2011, s. 149)
Řešením problému investičních rizik je absolutní jistota při rozhodování. Při absolutní
jistotě nelze zapříčinit vznik rizika nebo odchylky mezi plánovaným a skutečným výsledkem
a riziko je tím pádem nulové. Někteří autoři dokonce považují riziko a nejistotu za
synonymum a používají ho v případech, kdy není předem známý výsledek, ale jsou známy
pravděpodobnosti výsledku. (Černohorský, Teplý, 2011, s. 152)

4.5. Investiční výpočty
Investiční projekt se musí posuzovat podle toho, jestli přispívá k hlavnímu cíli
podniku a to je maximalizace tržní hodnoty podniku pro její vlastníky. Abychom dosáhli
maximální tržní hodnoty podniku, je nejprve potřeba vše předem zvážit, a k tomu se používají
kritéria hodnocení efektivnosti investic. V teorii se nejčastěji využívá metoda čisté současné
hodnoty. Mimo ni se ale používá několik dalších kritérií k posuzování investičních projektů
jako je výpočet rentability, doba návratnosti a další. (Valach, 2001, s. 69)

4.5.1. Rentabilita
Rentabilita, jinak řečeno průměrná výnosnost investice, podle Josefa Valacha
vyjadřuje výši průměrného ročního zisku v procentech po zdanění. (Valach, 2001, s. 120)
Podle Františka Freiberga znamená rentabilita výnosnost neboli schopnost dosáhnout zisku či
výnosu z předchozí investice. (Freiberg, 2007, s. 20)
Rentabilita nepovažuje za úspěch úsporu nákladů nebo peněžní příjem, ale důležitý je
pro ni zisk z investice. Jedná se o průměrný zisk po zdanění za jeden rok. Je vždy opravdu
důležité počítat se ziskem až po zdanění.
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Průměrná výnosnost investice se dá vypočítat pomocí tohoto vzorce:

∑
kde:
= průměrná výnosnost investiční varianty
= roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti
= průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně
N = doba životnosti
n = jednotlivá léta životnosti
Čím je výsledek průměrné výnosnosti investice vyšší, tím je investice považována za
výhodnější. Obecně se měří vhodnost výnosnosti investice pro daný podnik, tak, že investice
musí být alespoň stejně nebo více výhodná jako výnosnost podniku jako celku. (Valach, 2001,
s. 121)

4.5.2. Čistá současná hodnota
Metoda čisté současné hodnoty, která se označuje anglickou zkratkou NPV nebo
českou zkratkou ČSH slouží k porovnání okamžité hodnoty peněz s hodnotou peněz
v budoucnu. Je považována za nejpřesnější metodu v investičním rozhodování. Tato metoda
se využívá při hodnocení obchodních transakcí, při kterých musíme rozhodnout, zda je u
investice reálný návrat prostředků do ní vložených. Metoda čisté současné hodnoty porovnává
velikost pořizovací ceny investice s výnosy z investice získaných v budoucnu. Zjednodušeně
lze říci, že čistá současná hodnota je rozdíl mezi příjmy získanými z investice a náklady
vyloženými na její pořízení. (Rejnuš, 2014, s. 189)
Pro výpočet čisté současné hodnoty investice lze použít tento vzorec:

kde:
ČSH = čistá současná hodnota
= peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti
i = požadovaná výnosnost (úrok v %/100)
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N = doba životnosti
K = kapitálový výdaj (Valach, 2001, s. 89)
T této investice tedy vyplývá, že pokud:


ČSH > 0 – investice je výnosná (je vhodné investovat)



ČSH = 0 – ani výnos, ani ztráta (záleží na rozhodnutí investora)



ČSH < 0 – investice je ztrátová (není vhodné investovat)

(Rejnuš, 2014, s. 190)

4.5.3. Doba návratnosti
Doba návratnosti investičního projektu je jeden z nejčastějších výpočtu pro hodnocení
investic. Doba návratnosti, jak napovídá název, ukazuje, za jak dlouhou dobu se vrátí finance
vložené do investičního projektu po zdanění a odečtu odpisů. Čím je doba návratnosti kratší,
tím je investice výhodnější, a je méně rizikové investici realizovat. (Valach, 1999, s. 124)
Pro výpočet doby návratnosti se stanoví zisk po zdanění a odpisy, tyto každoroční
příjmy se kumulují a sčítají, a návratnost investice nastane ten rok, v němž souhrn všech
zisků, od kterého jsou odečteny daně a odpisy, se rovná investičním nákladům. (Valach, 1999,
s. 125)
Pro přesný výpočet doby návratnosti na přesnost setin roku musíme nejdříve
rovnoměrně rozdělit zisk a odpisy během roku. Přesnou dobu návratnosti získáme vzorcem,
který popisuje ve své knize pan Valach.
Pro výpočet na přesnost setin použijeme tento výpočet:

kde:
DN – doba návratnosti
PPR – pořadí posledního roku, kdy investice ještě není splacena
I – hodnota investice
KPPR – kumulovaný příjem posledního roku, kdy investice ještě není splacena
KPRR – kumulovaný příjem prvního roku, kdy je již investice splacena
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4.6. Solární elektrárny
Solární elektrárna také někdy nazývaná fotovoltaická elektrárna je technické zařízení,
ve kterém se přeměňuje určitý druh energie na elektřinu. Konkrétně solární elektrárna mění
energii ze slunečního záření na elektrický proud, proto ji můžeme říkat také sluneční
elektrárna. (Quaschning, 2008, s. 146)

4.6.1. Charakteristika a historie
Převodem na elektrickou energii dochází v polovodičových fotovoltaických článcích
značených (PV) fotovoltaickou přeměnou energie elektromagnetického záření. Nejčastěji jsou
používány PV na bázi křemíku. Rozlišujeme dva druhy solárních elektráren – ostrovní a
síťové. Ostrovní PV systémy, jsou systémy, které nejsou připojené k rozvodné síti. Ostrovní
systémy zásobují jen malou oblast, obzvláště pouze jeden spotřebič. Spotřeba energie, kterou
spotřebič potřebuje k provozu, je omezena pouze na energii, kterou fotovoltaický článek
vyrobí. Pokud budeme instalovat ostrovní systém, musíme zjistit průměrnou dobu svitu a
spočítat, zda vyrobená energie bude spotřebiči stačit k jeho provozu. Druhým typem jsou
síťové systémy, které jsou připojeny k veřejné rozvodné síti. Síťový PV systém může napájet
spotřebič nebo více spotřebičů. V době, kdy má přebytek, je schopný dodávat vyrobenou
energii do sítě, kterou může spotřebovat jiný spotřebič připojený na rozvodnou síť. A naopak
v době, kdy má spotřebič nedostatek energie, může ze sítě elektrickou energii odebírat. Nové
moderní měniče jsou schopny sledovat hodnotu dodávaného výkonu v daném okamžiku a
celkovou dodanou hodnotu za určité období. (Libra, Poulek, 2010, str. 84)
Můžeme se setkat se dvěma druhy připojení solárních panelů k elektrické síti.
V prvním případě můžeme připojit solární elektrárnu na síť se samostatnou přípojkou. Tento
případ se využívá spíše u větších elektráren. Účelem této výroby elektrické energie je pouze
dodávat vyrobenou elektřinu do rozvodné sítě. To znamená, že všechna vyrobená elektřina je
prodána provozovateli rozvodné sítě a majitel solární elektrárny nemůže využívat část
vyrobené elektřiny. Výhodou první varianty je vyšší výkupní cena za dodanou kWh. Druhým
případem je připojení na síť s využitím tzv. „zeleného bonusu.“ Tento typ přípojky je vhodný
instalovat na místech, kde majitel solární elektrárny potřebuje alespoň část z vyrobené
elektrické energie spotřebovat k vlastním účelům.
Výkon solární elektrárny je měřen v jednotce watt-peak (Wp), je to míra nominálního
výkonu panelu fotovoltaické sluneční elektrárny v laboratorních světelných podmínkách.
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Nejčastěji se používá odvozená jednotka kilowatt-peak (kWp) v souvislosti s instalovaným
výkonem solární elektrárny. (Quaschning, 2010, s. 95)
První zmínky o náznaku vzniku energie ze slunečního záření pocházejí z Francie
z roku 1839, kdy 19letý francouzský fyzik Alexandr Edmond Beckquerel prováděl
experimenty s kovovými elektrodami ponořenými v elektrolytu a zjistil, že pokud jsou
osvětleny, prochází jimi proud. Prvním skutečným fotovoltaickým článkem byl článek, který
byl vyroben panem Adamsem a Dayem v roce 1877. Dalším, kdo se zajímal o fotovoltaické
články, byl v roce 1883 Fritts, jeho články měly plochu 30 centimetrů čtverečních a měli
účinnost okolo 1%. V roce 1954 byl vyroben již fotovoltaický článek s účinností větší než
6%, jeho cena byla však velmi vysoká. Použití fotovoltaických článků ve velkém množství
bylo uskutečněno v roce 1957, kdy byly použity na umělých družicích. Jejich cena byla
vysoká, ale byla to jediná možnost, jak napájet navigační zařízení družic. První fotovoltaické
články na výrobu elektřiny se vyskytly až v 70. letech, kdy jejich cena klesla, ale používány
byly stejně pouze v místech, kde se nebylo možné připojit k elektrické síti. Větší rozvoj
fotovoltaických článků nastal až po roce 1980, kdy americká vláda uvolnila velké dotace na
jejich výzkum. Cílem bylo zbavení se závislosti na ropě. Ohromný nárůst trhu
s fotovoltaickými panely byl v letech 2004 a 2005, kdy trh vzrostl o 42%. Ovšem největší
„boom“ solárních elektráren se konal v roce 2010. (Murtinger, 2009, s. 46)

4.6.2. Podmínky dotace
Obnovitelné zdroje energie, do kterých patří i solární elektrárny, jsou podporovány a
zvýhodňovány různými typy dotačních programů. Jedním z podpor obnovitelných zdrojů je
zelený bonus. Každý uživatel, který aktivně vyrábí elektřinu pomocí solární elektrárny, má
právo na získání zeleného bonusu. Pokud se uživatel rozhodne spotřebovat elektřinu nebo ji
v opačném případě prodat, v obou případech inkasuje dotaci ve formě zeleného bonusu. Výší
zeleného bonusu určuje každoročně Energetický regulační úřad a nesmí být snížen o více než
5% ročně. To samé platí i pro výkupní cenu přebytečné vyrobené energie, která smí být též
snížena maximálně 5% ročně. Energetický regulační úřad stanovuje výše zeleného bonusu
každoročně. Pro elektrárny, které byly nově uvedeny do provozu od roku 2006, kdy se dotace
skoro ztrojnásobily od předchozího roku, zelený bonus neustále klesal až do roku 2014, kdy
se na nově zprovozněné elektrárny přestal zelený bonus vyplácet. Výše zeleného bonusu se
určuje v Kč na 1 vyrobenou kWh. Výši zeleného bonusu v Kč na 1 kWh pro jednotlivé roky
nám udává Tabulka č. 4.
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4.6.3. Solární elektrárny v České republice
Solární elektrárny v České a Slovenské republice mají již poměrně dlouhou historii.
Historie prvních solárních elektráren sahá již do roku 1977, kdy se v tehdejším
Československu objevily první solární kolektory. Díky státní podpoře v 80. letech 20. století
se rozvoj solární tepelné techniky zdokonaloval. Tehdy šlo ale hlavně o využití energie pro
přípravu teplé vody v zemědělství, potravinářství a pro ohřev vody v městských bazénech. Po
roce 1985 však došlo k poklesu zájmu, kvůli špatné ekonomice a nízké životnosti kolektorů.
Po roce 1989 výroba energie pomocí solárních elektráren klesá na 40% původní výroby
z důvodu privatizace výrobních podniků a rozpadu zemědělských družstev. V tehdejší době
existovalo více typů a výrobců solárních kolektorů. Jedním z výrobců bylo i ČVUT, jednalo
se o koncentrační kolektor Winstonova typu Inklemo z roku 1981. Po roce 1992 začíná rozvoj
instalací solárních kolektorů v domácnostech a na trh přicházejí nové výrobní společnosti
s novým typem kolektorů. Zvýšení zájmu o solární energii stoupá hlavně z důvodu zvýšení
ceny paliv. Počet dodavatelů, tuzemských i zahraničních dovozců solárních panelů stoupá.
Koncem 90. let byly spuštěny dotační programy a v tomto důsledku začaly instalace solárních
panelů ve velkém množství, hlavně po roce 2002. (Matuška, 2013, s. 115)
Solární elektrárny se v posledních letech v České republice rozrostly neuvěřitelným
tempem. Velmi razantní nástup solárních elektráren zaznamenala Česká republika v roce
2010, boom solárních elektráren, jak se tomuto razantnímu navýšení počtu elektráren také
říká, pokračoval i v roce 2011. Tento boom se zastavil až v roce 2012, kdy se přestaly stavět
solární elektrárny, které jsou umístěny na polích. Pokračovalo se pouze se solárními
elektrárnami, které jsou umístěné na střechách budov. Boom vyvolaný v roce 2010 a 2011
nebyl vyvolán ani tak výhodností tohoto zdroje energie, ale obrovskými dotacemi ze strany
České republiky. Tato dotace byla z pohledu odborníků trochu neuvážená, protože
v porovnání se světem se v roce 2010 v České republice postavilo dvakrát více elektráren než
v USA. V této době jsou v České republice nainstalovány solární elektrárny s výkonem 2072
MW a řadí se mezi země s nejvyšší kapacitou solárních elektráren v Evropě. Česká republika
sice nepatří mezi země s nejdelším slunečním svitem, ale vyrábí dvakrát více energie
ze solárních elektráren než například prosluněná Francie. Celosvětová kapacita solárních
elektráren tvoří v Evropě 102 GW, z toho 70% se nachází v Evropě a 2,6% v České republice.
Rekordmanem v solárních elektrárnách je ale Německo se 32,4 GW, což je 32% celosvětové
kapacity. Nejvíc elektřiny na jeden solární panel vyrobí Itálie. (Musil, 2009, s. 75)
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4.6.4. Solární elektrárna jako investiční projekt
Výroba energie z různých zdrojů jako je například výroba energie z vodních, větrných
a slunečních elektráren je podporováno několika dotačními programy. Jednou z možností
podpory obnovitelných zdrojů je tzv. „zelený bonus“ Touto dotací je dále podporována
výroba elektřiny z biomasy neboli spalování organických odpadů a získání elektřiny ze
spalování bioplynu a další. Výši zeleného bonusu stanovuje každý rok Energetický regulační
úřad (ERÚ). Český energetický úřad vychází ze zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Kromě této dotace si také investoři mohou zažádat o
výkup elektřiny za garantované výkupní ceny.
Výhodnost této investice je mimo jiné mimořádně lukrativní také tím, že na solární
elektrárny je možnost získání dotace pod podmínkou, že majitel uvedl elektrárnu do provozu
do konce roku 2013. Elektrárny, které byly uvedeny do provozu v roce 2014 a déle, se musí
obejít bez dotace neboli zeleného bonusu. V dnešní době se ale mluví o tom, že zákon se
může změnit a dotace ve formě zeleného bonusu se mohou v budoucnu znovu poskytovat.
Výměra zeleného bonusu od Energetického regulačního úřadu rozlišuje dva druhy
zeleného bonusu. Pro elektrárny do 30 kWp instalovaného výkonu je výše zeleného bonusu o
několik procent vyšší než pro elektrárny nad instalovaný výkon 30 kWp. Tabulka č. 4 uvádí
výši zeleného bonusu pro jednotlivá období a instalovaný výkon elektrárny.
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Tabulka 4 - Výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny využitím
slunečního záření - zdroj: Energetický regulační úřad (účinnost od 1. 1. 2015)

Solární elektrárny mají spoustu výhod ale také nevýhod. Mezi výhody solární
elektrárny patří dle mého názoru to, že Slunce je nevyčerpatelný zdroj energie. Dále jsou to
nízké provozní náklady při spotřebě energie, neboť energii ze Slunce nemusíme nikomu
platit. Další výhodou je dlouhá garantovaná životnost panelů, která činí 20 let. Výroba solární
elektřiny a její spotřeba přispívá také k ochraně životního prostředí, protože neznečišťujeme
přírodu emisemi a prachovými částicemi, které způsobují globální oteplování naší planety.
Naopak mezi nevýhody patří vysoká počáteční investice, přísun energie formou
solární elektrárny kolísá vlivem intenzity slunečního svitu, tudíž nelze tento zdroj energie
využít jako samostatný zdroj. Například v noci, kdy je svit slunce nulový, bychom se ocitli
bez elektrického proudu. Další nevýhodou získávání elektrické energie pomocí solární
elektrárny je velmi neekologická výroba solárních panelů. Při této výrobě vzniká odpad, který
nelze setrně ekologicky likvidovat. Dalším aspektem je likvidace fotovoltaických panelů.
První fotovoltaické panely byly instalovány již na začátku 90. let. Při jejich životnosti
přibližně 20 let se pomalu blíží konec životního cyklu tohoto výrobku a jeho likvidace bude
velkým problémem.
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5.

Návrh metodiky hodnocení a plán realizace investičního
projektu

5.1. Stanovené zásady
Doba životnosti této investice je stanovena na 20 let a s tímto faktem budeme nadále
kalkulovat. Po dobu 20 let je garantovaná životnost této investice dodavatelem a její reálná
životnost bude pravděpodobně delší, ale pro správnost výpočtů budeme uvažovat o
předpokladech raději v opatrnější míře. Pokud by tato investice byla po 20 letech stále
životaschopná, bude stále vytvářet energii ke spotřebě. Po 20 letech ale končí garance dotací
ve formě zeleného bonusu, která je garantována právě na 20 let podle vyhlášky č. 347/2012
Sb. Energetického regulačního úřadu. Dle zjištěných informací elektrárna pomalu začne
ztrácet účinnost. V opačném případě, pokud nebude elektrárna funkční, bude mít velmi
nízkou nebo nulovou hodnotu, a díly, které zůstanou funkční budou vyžadovat rekonstrukci
nebo nepůjdou již dále využít ani zpeněžit. Ceny ve výpočtech budou uváděny ve fixních
cenách, které odpovídají době výstavby investice.
V této chvíli ještě není jasné, zda investiční projekt bude v budoucnu realizován či
nebude. Pokud se společnost Centralspol rozhodne projekt realizovat, předpokládám, že
začátek výstavby solární elektrárny proběhne před koncem roku 2015. Samotná instalace
solární elektrárny o celkovém výkonu 120 kWp a její umístění na střechách třech budov bude
trvat přibližně 20 – 30 pracovních dnů.

5.2. Výsledky obdobné elektrárny
Investiční projekt společnosti Centralspol ještě není realizovaný, tudíž jsem pro
porovnání našeho investičního projektu oslovil firmu, která si nechala nainstalovat na střechy
svých budov totožnou solární elektrárnu, o kterou má zájem podnik Centralspol, abychom
mohli porovnat investici v praxi. Tato firma též vyjádřila prosbu nebýt jmenována, proto jí
budeme fiktivně nazývat Alienergy s.r.o., dále jen „Alienergy“. Obdobná solární elektrárna
společnosti Alienergy vznikla v listopadu roku 2012 na území Prahy a její výkon činí 119,7
kWp. V dnešní době má tedy za sebou více jak 2 roky provozu. Právě tyto výsledky, do
kterých patří výsledky hospodaření a veškeré data o nákladech a výnosech včetně objemu
vyrobené elektřiny, které firma nasbírala za 2 roky provozu solární elektrárny, nám budou
nápomocné k vyhodnocení, zda investice do solární elektrárny je výhodnou investicí či
nikoliv.
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Obrázek 4 - Ukázka fotovoltaických panelů společnosti Alienergy, zdroj: vlastní
Obrázek 5 - Ukázka fotovoltaických panelů společnosti Alienergy, zdroj: vlastní

Nejdříve porovnáme, jaké množství elektřiny spotřeboval podnik Alienergy a podnik
Centralspol v roce 2011-2012, kdy ani jeden z podniků nevlastnil a neprovozoval solární
elektrárnu. Podniky musely všechnu elektrickou energii, kterou spotřebovaly nakoupit od
místního distributora. Firma Alienergy přibližně odpovídá velikostí prostorů, který vlastní
podniku Centralspol, proto budou jejich spotřeby elektřiny velmi podobné a budu
předpokládat, že spotřeba je totožná. Firma Alienergy vlastní kanceláře a výrobní haly o
celkové užitné ploše 5 900 m2. Výsledkem budou výdaje obou podniků, které musely zaplatit
distributorovi elektřiny za její spotřebu.

leden 11
únor 11
březen 11
duben 11
květen 11
červen 11
červenec 11
srpen 11
září 11
říjen 11
listopad 11
prosinec 11
leden 12
únor 12
březen 12
duben 12
květen 12

Cena spotřebované Spotřeba kWh - Cena spotř.
Spotřeba kWh - Cena
elektřiny Alienergy
Elektřiny Centralspol
(Kč/kWh)
Alienergy (Kč)
Centralspol (Kč)
383 988,80
90 992,10
477 664,03
113 189,90
4,22
486 479,03
125 378,50
439 551,95
113 284,15
3,88
485 100,21
124 824,70
410 807,51
105 707,90
3,89
418 356,72
98 711,10
445 533,92
105 123,55
4,24
467 770,72
107 383,40
334 714,25
76 838,40
4,36
510 508,09
96 701,10
371 476,73
70 365,60
5,28
461 649,96
100 559,40
328 986,78
71 661,90
4,59
462 126,75
97 331,90
334 463,93
70 443,90
4,75
446 013,14
97 573,50
405 157,57
88 635,60
4,57
509 221,89
113 085,80
529 317,74
117 548,60
4,50
493 374,97
106 615,00
489 136,99
105 699,20
4,63
437 330,23
94 719,00
488 703,46
105 845,65
4,62
449 520,26
103 323,00
517 813,64
119 020,35
4,35
416 921,96
94 206,00
476 577,64
107 685,56
4,43
365 303,84
80 361,00
495 211,67
108 938,65
4,55
352 747,63
74 030,00
420 766,98
88 305,00
4,76
335 321,69
71 210,00
351 583,45
74 663,40
4,71
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červen 12
červenec 12
srpen 12
září 12
říjen 12
listopad 12
prosinec 12
Celkem

346 726,68
264 084,05
226 076,02
252 590,70
319 067,28
362 759,93
451 541,25
9 704 581,80

79 487,00
47 763,00
47 811,00
56 251,00
76 005,00
85 316,00
105 220,00
2 174 858,50

334 110,74
400 792,04
342 846,26
315 984,23
514 052,84
564 627,73
627 206,33
10 417 088,41

76 594,80
72 488,40
72 505,80
70 368,50
122 452,50
132 792,45
146 154,20
2 336 313,95

4,36
5,53
4,73
4,49
4,20
4,25
4,29

Tabulka 5 - Spotřeba a cena elektřiny Alienergy, Centralspol (2011-2012) - zdroj: vlastní zpracování

Spotřeba elektřiny (kWh)

2 174 858,50

Alienergy
Centralspol

2 336 313,95

Graf 7 – Podíl spotřebované elektřiny v podniku Alienergy a Centralspol (2011-2012) - zdroj: vlastní
zpracování

Dle výpočtů v tabulce č. 5 jsem došel k závěru, že společnost Alienergy spotřebovala
za roky 2011 a 2012 celkem 2 174 858,50 kWh. O trochu vyšší množství kWh elektřiny
spotřebovala i firma Centralspol, které měla spotřebu 2 336 313,95 kWh. Z toho lze vypočítat,
že průměrná roční spotřeba společnosti Alienergy z těchto dvou let je 1 087 429,25 kWh což
odpovídá 4 852 290,90 Kč. Údaje v prvním sloupci „Cena spotřebované elektřiny - Alienergy
(Kč)“ obsahují částku, kterou firma Alienergy zaplatila za spotřebu energie za daný měsíc.
Druhý sloupec „Spotřeba kWh – Alienergy“ obsahuje počet spotřebovaných kWh firmou
Alienergy za daný měsíc. Třetí a čtvrtý sloupec má stejný význam jako první a druhý sloupec,
ale data platí pro firmu Centralspol. Pátý sloupec Cena (Kč/kWh) udává cenu 1 kWh
poskytovanou distributorem elektrické energie pro oba podniky.
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Tabulkou č. 5 jsem vypočítal roční spotřebu energií společnosti Alienergy za roky
2011 a 2012. Následující výpočty s tabulkou nám odhalí poměr mezi spotřebovanou energií
vlastní, kterou podnik Alienergy vyrobil a následně spotřeboval, a energií zakoupenou, kterou
získal od distributora pro následující roky 2013 a 2014, kdy už byla v provozu solární
elektrárna o výkonu 119,70 kWp a tím se snížil odběr energie od distributora. Pomocí této
tabulky získám odpověď na otázku, o kolik se snížila spotřeba elektřiny v podniku Alienergy
přítomností solární elektrárny.

leden 13
únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden 14
únor 14
březen 14
duben 14
květen 14
červen 14
červenec 14
srpen 14
září 14
říjen 14
listopad 14
prosinec 14
Celkem

Celková spotřeba kWh Spotřeba vlastních kWh Spotřeba kWh od distributora
110 257,00
1 842,10
108 414,90
100 366,00
3 117,40
97 248,60
105 035,00
9 827,90
95 207,10
98 359,00
11 880,90
86 478,10
84 243,00
12 877,00
71 366,00
70 829,00
13 783,00
57 046,00
70 884,00
13 402,90
57 481,10
64 875,00
14 492,00
50 383,00
66 897,00
8 866,70
58 030,30
75 097,00
8 559,10
66 537,90
96 513,00
3 220,60
93 292,40
92 155,00
2 868,90
89 286,10
109 953,00
3 022,10
106 930,90
91 882,00
7 054,60
84 827,40
80 872,00
10 774,80
70 097,20
69 581,00
13 301,90
56 279,10
64 159,00
13 449,80
50 709,20
62 892,00
15 265,90
47 626,10
58 703,00
15 445,10
43 257,90
60 528,00
12 120,00
48 408,00
70 060,00
9 952,80
60 107,20
76 970,00
6 942,30
70 027,70
97 032,00
2 128,00
94 904,00
102 318,00
1 581,60
100 736,40
1 980 460,00
215 777,40
1 764 682,60

Tabulka 6 - Podíl spotřebované elektřiny vlastní a od distributora Alienergy (2013-2014) - zdroj:
vlastní zpracování

Sloupec „celková spotřeba kWh“ v tabulce č. 6 udává, kolik firma Alienergy spotřebovala
za daný měsíc energie. Celkem za roky 2013 a 2014 to bylo 1 980 460 kWh. Sloupec
„spotřeba vlastních kWh“ ukazuje, kolik kWh vyrobených solární elektrárnou bylo
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spotřebováno. Název sloupce, kde je počet kWh, které byly nakoupeny od distributora, je
„spotřeba kWh od distributora.“

Podíl spotřebované elektřiny vlastní a od distributora
11%

Spotřeba vlastních kWh
Nakoupeno kWh od
distributora

89%
Graf 8 - Podíl spotřebované elektřiny vlastní a od distributora Alienergy (2013-2014) - zdroj: vlastní
zpracování

leden 13
únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden 14
únor 14
březen 14
duben 14
květen 14
červen 14
červenec 14
srpen 14
září 14
říjen 14

Cena (Kč/kWh)
Spotřeba vlastních kWh Ušetřeno (Kč)
4,08
1 842,10
7 517,51
4,20
3 117,40
13 083,20
4,16
9 827,90
40 864,17
4,17
11 880,90
49 505,23
3,85
12 877,00
49 517,14
4,51
13 783,00
62 113,73
4,46
13 402,90
59 836,46
4,41
14 492,00
63 839,18
4,52
8 866,70
40 043,88
4,34
8 559,10
37 180,63
4,13
3 220,60
13 294,42
4,13
2 868,90
11 834,24
3,79
3 022,10
11 447,64
4,00
7 054,60
28 243,33
4,02
10 774,80
43 311,65
4,28
13 301,90
56 993,67
4,30
13 449,80
57 814,52
4,16
15 265,90
63 569,03
4,14
15 445,10
64 011,80
4,13
12 120,00
50 115,29
3,98
9 952,80
39 595,54
3,92
6 942,30
27 240,87
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listopad 14
prosinec 14
Celkem

3,75
3,77

2 128,00
1 581,60
215 777,40

7 971,44
5 967,50
904 912,06

Tabulka 7 - Úspora výrobou vlastní elektřiny (2013-2014) – Alienergy, zdroj: vlastní zpracování

Pomocí výpočtů v tabulce č. 7 jsem zjistil, že firma Alienergy ušetřila za 2 roky
provozu solární elektrárny 904 912 Kč na spotřebě vlastní energie. Průměrná roční úspora činí
452 456 Kč. Ve sloupci „cena (Kč/kWh)“ tabulky č. 7 je obsažena cena, za kterou prodává
distributor 1 kWh elektrického proudu. Sloupec tabulky č. 7 s názvem „ušetřeno (Kč)“ udává,
kolik korun podnik za daný měsíc ušetřil. Výpočet byl proveden takto: vynásobil jsem
sloupec „Spotřeba vlastních kWh“ cenou 1 kWh pro daný měsíc.
Z celkových výsledků jsem tedy zjistil, že společnost Alienergy díky existenci solární
elektrárny ušetřila společnost Alienergy za tyto roky 904 912 Kč na spotřebě vlastní energii,
jejíž hodnota je 215 777,40 kWh. Společnost Alienergy vyrobila pomocí solární elektrárny
10,9% z celkové spotřeby energie za roky 2012 a 2013.
V další tabulce budu provádět výpočty, díky kterým se budu snažit zjistit, zda firma
Alienergy investicí a provozem do solární elektrárny pouze finančně ušetřila nebo zda také
měla z této investice finanční příjem.
Tabulka obsahuje tři důležité sloupce. Jeden ze sloupců zobrazuje objem vyrobené
energie společnosti Alienergy (vyrobeno kWh). Data v druhém sloupci (prodáno kWh) jsou
hodnoty elektrické energie v kWh, které byly vyrobeny solární elektrárnou společnosti
Alienergy, ale nebyly spotřebovány a byly prodány dodavateli. Solární elektrárna nemá
žádnou externí baterii, kam by se mohla nespotřebovaná vyrobená energie uschovat a
přechovávat a využít později, až to bude potřebné. Proto přebytečná energie, která v daný
moment není spotřebována, „teče“ zpátky k dodavateli, který ji odkoupí. Z prodeje elektřiny
dodavateli je tedy generován finanční příjem, ale není zdaleka tak velký jako u dotace.
Poslední, třetí důležitý sloupec (výnos ze zeleného bonusu) ukazuje hodnoty největšího
peněžního příjmu – dotace, tzv. zeleného bonusu. Finanční příspěvek zeleného bonusu obdrží
majitel solární elektrárny na každou vyrobenou kilowatthodinu. Tato dotace je vyplacena na
všechny vyrobené kilowatthodiny bez rozdílu, zda je majitel spotřebuje sám nebo prodá.
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vyrobeno kWh prodáno kWh

cena 1
kWh na
prodej

zelený
výnos z
bonus za
prodeje (Kč) 1 kWh

výnos ze
zeleného bonusu

leden 13

1 848,10

6,00

1,64

9,84

5,73

10 597,01

únor 13

3 151,40

34,00

1,64

55,76

5,73

18 070,13

březen 13

10 208,90

381,00

1,64

624,84

5,73

58 537,83

duben 13

12 729,90

849,00

1,64

1 392,36

5,73

72 993,25

květen 13

14 451,00

1 574,00

1,64

2 581,36

5,73

82 862,03

červen 13

16 230,00

2 447,00

1,64

4 013,08

5,73

93 062,82

červenec 13

16 908,90

3 506,00

1,64

5 749,84

5,73

96 955,63

srpen 13

17 121,00

2 629,00

1,64

4 311,56

5,73

98 171,81

září 13

10 377,70

1 511,00

1,64

2 478,04

5,73

59 505,73

říjen 13

9 254,10

695,00

1,64

1 139,80

5,73

53 063,01

listopad 13

3 249,60

29,00

1,64

47,56

5,73

18 633,21

prosinec 13

2 908,90

40,00

1,64

65,60

5,73

16 679,63

leden 14

3 027,10

5,00

1,64

8,20

5,81

17 587,45

únor 14

7 173,60

119,00

1,64

195,16

5,81

41 678,62

březen 14

11 334,80

560,00

1,64

918,40

5,81

65 855,19

duben 14

14 853,90

1 552,00

1,64

2 545,28

5,81

86 301,16

květen 14

15 971,80

2 522,00

1,64

4 136,08

5,81

92 796,16

červen 14

18 203,90

2 938,00

1,64

4 818,32

5,81

105 764,66

červenec 14

18 094,10

2 649,00

1,64

4 344,36

5,81

105 126,72

srpen 14

14 469,00

2 349,00

1,64

3 852,36

5,81

84 064,89

září 14

11 355,80

1 403,00

1,64

2 300,92

5,81

65 977,20

říjen 14

7 642,30

700,00

1,64

1 148,00

5,81

44 401,76

listopad 14

2 226,00

98,00

1,64

160,72

5,81

12 933,06

prosinec 14

1 662,60

81,00

1,64

132,84

5,81

9 659,71

244 454,40

28 677,00

Celkem

47 030,28

1 411 278,66

Tabulka 8 - Výnos z prodané elektřiny a dotace - Alienergy (2013-2014) - zdroj: vlastní zpracování

Z tabulky č. 8 jsem tedy vypočetl, že výnosy z prodeje nespotřebované elektrické
energie za rok 2013 a 2014 byly 47 030 Kč. Větší podíl výnosů za rok 2013 a 2014 byl
z dotace (zeleného bonusu). Tento výnos byl 1 411 279 Kč za 2 roky. Z toho mohu vypočítat,
že průměrný roční výnos za prodej elektřiny a výnos z dotace činí 729 155 Kč.
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Podíl výnosů Alienergy
2%

38%
Výnos z prodeje en.
Výnos ZB
Výnos z úspory en.
60%

Graf 9 - Podíl výnosů - Alienergy (2013-2014) - zdroj: vlastní zpracování

5.3. Peněžní toky projektu
5.3.1. Kapitálové výdaje
Výdaje jsou rozděleny na výdaje jednorázové neboli počáteční a výdaje opakované.
Počáteční výdaje jsem zpracoval tak, že vyjadřují cenu investice v prvním roce investičního
projektu. Tyto výdaje zahrnují kalkulaci na výstavbu solární elektrárny na klíč, ve kterém je
zahrnuta cena materiálu, cena montáže solární elektrárny, cena zapojení elektrárny do sítě,
cena projektu a vše potřebné k realizaci této investice viz. Tabulka č. 9. Výdaje počáteční jsou
stanoveny na základě nabídky a kalkulace případného budoucího dodavatele. Opakované
výdaje vyjadřují každoroční předpokládané výdaje na provoz solární elektrárny a zajištění
jejího chodu, oprav, atd. viz. Tabulka 10.

Výdaje jednorázové
Položka:
Administrativa připojení elektrárny do sítě
(PRE), právní postupy, žádosti, kalkulace
Instalace a zapojení
FV Panely Jurawat 250W Omsun
Montážní prvky Intersol (lišty, držáky, atd.)
Střídač Kostal Piko, 3 fázový
Rozvodná skříň R-DAC

počet (ks, kW)
1

cena za (kWp,m,ks)
33700

celkem (Kč)
33 700

120
480
480
4
4

4890
5472
1193
43493
12052

586 800
2 626 560
572 640
173 972
48 208
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DC Kabeláž
AC Kabeláž
Konektory MC-T4/20 (plus,minus)
Přepěťová ochrana AC
Doprava
Revize+ projekt
Celkem
Celkem po zaokrouhlení

3 600
120
96
4
1
1

34
56
77
4069
22500
12500

122 400
6 720
7 392
16 276
22 500
12 500
4 229 668
4 230 000

Tabulka 9 - Kalkulace jednorázových výdajů k roku 2015, bez DPH. V ceně projektu je zahrnutá cena
za montáž. Výsledná cena je zaokrouhlena na 1000 Kč. Zdroj: RDsolar.cz, vlastní zpracování

Výdaje opakované
Položka:
Příspěvek na ekologickou likvidaci
Poplatek za distribuci k síti
Pojištění
Jiné náklady (korespondence, atd.)
Celkem
Celkem po zaokrouhlení

počet let:
20
20
20
20

cena za rok:
5 596
77 964
13 579
615
97 754
98 000

celkem (Kč)
111 920
1 559 280
271 580
12 300
1 955 080
1 955 000

Tabulka 10 - Kalkulace opakovaných výdajů k roku 2015, bez DPH. Výsledná cena je zaokrouhlena
na 1000 Kč. Zdroj: RDsolar.cz, 2015 (vlastní zpracování)

Podíl výdajů opakovaných
14%

1%

6%

Příspěvek na ekologickou
likvidaci
Poplatek za distribuci k síti
Pojištění
Jiné náklady (korespondence,
atd.)

79%

Graf 10 - Podíl předpokládaných výdajů opakovaných (2015 – 2035) - zdroj: vlastní zpracování
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Výdaje opakované zahrnují příspěvek na ekologickou likvidaci. Tento příspěvek činí
8,50 Kč/kg fotovoltaického panelu ročně. Tento příspěvek se vybírá prvních 5 let provozu
solární elektrárny. Provozovatel solární elektrárny si může zvolit, zda bude platit poplatek
čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Příspěvek je vybírán soukromými firmami, které zaštiťuje
Ministerstvo životního prostředí. Tyto firmy mají za úkol ekologicky zlikvidovat a odstranit
již nefunkční panely na konci jejich životního cyklu. V případě společnosti Centralspol by
tento poplatek činil celkem 111 920 Kč. Dalším výdajem pro společnost Centralspol bude
v případě úspěšné investice do solární elektrárny poplatek distributorovi za distribuci
elektrické energie k síti a zpět. Tento poplatek by měl odhadem činit přibližně 78 000 Kč
ročně, za celých 20 let to bude kolem 1 560 000 Kč. Je to největší výdaj. Pojištění
fotovoltaických panelů a příslušenství by vyšlo společnost Centralspol na 13 579 Kč ročně.
Pojištění by poskytla společnost Allianz a celkové pojistné po dobu 20 let životnosti solární
elektrárny by stálo 271 580 Kč. Pojistné plnění produktu od Allianz se vztahuje na odcizení
fotovoltaických panelů, proti živelným pohromám a v případě poškození elektrických
rozvodů v budovách.

Podíl výdajů jednorázových a opakovaných

32%

Výdaje jednorázové 2015
Výdaje opakované 2015 - 2034

68%

Graf 11 - Podíl předpokládaných výdajů jednorázových a opakovaných (2015 – 2035) - zdroj: vlastní
zpracování

Z grafu č. 11 jsem vypočítal, že náklady na počáteční investici, jejíž hodnota je
4 230 000 Kč zahrnuje 68% celkových výdajů po celou dobu životnosti tohoto
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investičního projektu. Výdaje opakované, každoroční tvoří 98 000 Kč ročně, zahrnují
výdaje na provoz solární elektrárny a za celou dobu životnosti investičního projektu
budou tyto výdaje stát 1 960 000 Kč, což je 32% celkových nákladů na investiční projekt.

5.3.2. Peněžní příjmy
Kalkulace peněžních příjmů jsou zpracovány ve formě jednotlivých scénářů. Tyto
peněžní příjmy jsem získal pomocí dat, které nám poskytla firma Alienergy. Protože podnik
Alienergy vlastní totožnou solární elektrárnu jako si chce pořídit podnik Centralspol, budu
kalkulovat s peněžnímy příjmy od společnosti Alienergy pro výpočet peněžních příjmů
společnosti Centralspol. Výpočty v investičním projektu solární elektrárny budu vypracovávat
ve dvou variantách. Tento způsob zpracování bude realizován z důvodu porovnání výnosů
investice se přítomností a s absencí dotace. Jednotlivé výpočty budou zpracovány v těchto
variantách:
1) Investice před rokem 2014 (dotovaná) - jedná se o realizaci investice před rokem 2014,
kdy byla na solární elektrárny poskytována dotace (zelený bonus), předpokládaný scénář
s optimálním průběhem výroby elektrické energie po celou dobu životnosti
2) Investice od roku 2014 (bez dotace) - jedná se o realizaci investice od roku 2014, po
tomto roce není již možné získat dotaci (zelený bonus), předpokládaný scénář s optimálním
průběhem výroby elektrické energie po celou dobu životnosti
Zisk společnosti tvoří peněžní příjmy, které jsou dále ponížené o náklady. Před rokem
2014 by se skládaly celkové příjmy ze tří položek. Největší podíl příjmů zastávala dotace
neboli zelený bonus, ze kterého je odhadem 60% celkových příjmů. Druhou největší položku
příjmů je ušetření z vlastní spotřebované elektřiny a posledním nejmenším příjmem pro
společnost bude prodej nespotřebované energie viz. Graf č. 12. Od roku 2014, kdy není
možné čerpat dotace pro solární elektrárny, se příjmy zužují na pouze dva nejmenší příjmy
z původních tří, které zůstávají ušetřeni z vlastní spotřebované energie a prodej
nespotřebované energie viz Graf č. 13.
Z výsledků, které jsem zpracoval pomocí dat společnosti Alienergy, vidíme, že jejich
roční příjem z prodeje elektřiny byl 23 500 Kč, příjem z dotace činil 705 500 Kč a úspory
spotřebou vlastní elektřiny společnosti ušetřily 452 500 Kč ročně.
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Peněžní příjmy s dotací
Typ příjmu
Z prodeje elektřiny
Z dotace (zeleného bonusu)
Z úspory vlastní elektřiny
Celkem

Cena za rok (Kč)
23 500
705 500
452 500
1 181 500

Počet roků
20
20
20

Cena celkem (Kč)
470 000
14 110 000
9 050 000
23 630 000

Tabulka 11 - Přehled ročních a celkových peněžních příjmu s dotací. Zaokrouhleno na
100 Kč. Zdroj: vlastní zpracování, data Alienergy.

Podíl peněžních příjmů s dotací
800 000

60%

700 000
600 000
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500 000
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200 000
100 000
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Z prodeje elektřiny

Z dotace

Z úspory vlastní elektřiny

Graf 12 - Podíl peněžních příjmů s dotací - zdroj: vlastní zpracování

Peněžní příjmy bez dotace
Typ příjmu

Cena za rok (Kč)

Počet roků

Cena celkem (Kč)

Z prodeje elektřiny

23 500

20

470 000

Z dotace (zel. bon.)

0

20

0

Z úspory vlastní elektřiny

452 500

20

9 050 000

Celkem

476 000

9 520 000

Tabulka 12 - Přehled ročních a celkových peněžních příjmů bez dotace. Zaokrouhleno na
100 Kč. Zdroj: vlastní zpracování
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Podíl penežních příjmů bez dotace
500 000

95%

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
5%

50 000
0

Z prodeje elektřiny

Z úspory vlastní elektřiny

Graf 13 - Podíl peněžních příjmů bez dotace - zdroj: vlastní zpracování

Výše příjmů před rokem 2014 a po něm se značně liší. Před rokem 2014, kdy bylo
možné čerpat dotaci na solární elektrárnu, budou odhadované peněžní příjmy 1 181 500 Kč.
Od roku 2014, kdy již není možné čerpat dotaci (zelený bonus) budou příjmy s hodnotou
476 000 pouze 40%.

Kč

Rozdíl příjmů s dotací a bez dotace

1 400 000

1 200 000

1 181 500

1 000 000
800 000
600 000

476 000

400 000
200 000
0
Roční příjmy s dotací

Roční příjmy bez dotace

Graf 14 - Výše ročních příjmů s dotací a bez dotace - zdroj: vlastní zpracování
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5.4. Metody hodnocení investice
Pro hodnocení výpočtů investičního projektu do solární elektrárny jsem si vybral tři
metody hodnocení efektivnosti tohoto projektu. Jedním z nich je výpočet rentability, který
nám reálně ukáže, jaký zisk investice přinese. Dalším výpočtem bude výpočet čisté současné
hodnoty, pomocí kterého zjistíme, zda investice dosáhne takové úrokové míry, kterou
požadujeme. Za jak dlouho se nám vrátí finanční prostředky vložené do investice, zjistíme
pomocí metody doby návratnosti.
Pro přehlednost výpočtů jsem sestavil tabulky č. 13 – 16, které obsahují přehled tržeb,
přehled počátečních a provozních nákladů, přehled daňových odpisů. Dále je zde výpočet
zisku před zdaněním, který jsem získal jako rozdíl mezi celkovými tržbami a součtu
celkových odpisů a nákladů. Zisk po zdanění je ponížen o 21% ze zisku před zdaněním.
Hodnota peněžních příjmu je součtem celkového zisku a odpisů. Kumulované příjmy jsou
celkové příjmy za celou dobu investice (např. ve 3. roce investičního projektu jsou
kumulované peněžní příjmy suma všech příjmů z 1., 2. a 3. roku investičního projektu.
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Peněžní příjmy bez dotace
rok

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

23 500

23 265

23 030

22 795

22 560

22 325

22 090

21 855

21 620

21 385

zelený bonus

705 500

698 445

691 390

684 335

677 280

670 225

663 170

656 115

649 060

642 005

vlastní ušetření

452 500

447 975

443 450

438 925

434 400

429 875

425 350

420 825

416 300

411 775

Tržby:
přeprodej elektřiny

Celkem:

1 181 500 1 169 685 1 157 870 1 146 055 1 134 240 1 122 425 1 110 610 1 098 795 1 086 980 1 075 165

Počáteční náklady:

4 230 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

příspěvek za likvidaci

22 384

22 384

22 384

22 384

22 384

0

0

0

0

0

poplatek za distribuci

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

pojištění

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

114 542

114 542

114 542

114 542

114 542

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

solární elektrárna

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

Celkem:

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

zisk před zdaněním:

855 458

843 643

831 828

820 013

808 198

818 767

806 952

795 137

783 322

771 507

zisk po zdanění (21%):

675 812

666 478

657 144

647 810

638 476

646 826

637 492

628 158

618 824

609 491

peněžní příjmy (zisk + odpisy)

887 312
877 978
868 644
859 310
849 976
858 326
848 992
839 658
830 324
820 991
887 312 1 765 290 2 633 934 3 493 244 4 343 221 5 201 547 6 050 539 6 890 197 7 720 521 8 541 512

Provozní náklady:

administrativa
Celkem:
Daňové odpisy:

kumulované peněžní příjmy

Tabulka 13 - Plánované peněžní příjmy podniku Centralspol bez dotace, 1. část - zdroj: vlastní zpracování
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Peněžní příjmy bez dotace
rok

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

21 150

20 915

20 680

20 445

20 210

19 975

19 740

19 505

19 270

19 035

zelený bonus

634 950

627 895

620 840

613 785

606 730

599 675

592 620

585 565

578 510

571 455

vlastní ušetření

407 250

402 725

398 200

393 675

389 150

384 625

380 100

375 575

371 050

366 525

1 063 350

1 051 535

1 039 720

1 027 905

1 016 090

1 004 275

992 460

980 645

968 830

957 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

příspěvek za likvidaci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

poplatek za distribuci

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

pojištění

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

solární elektrárna

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

Celkem:

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

zisk před zdaněním:

759 692

747 877

736 062

724 247

712 432

700 617

688 802

676 987

665 172

653 357

zisk po zdanění (21%):

600 157

590 823

581 489

572 155

562 821

553 487

544 154

534 820

525 486

516 152

Tržby:
přeprodej elektřiny

Celkem:
Počáteční náklady:
Provozní náklady:

administrativa
Celkem:
Daňové odpisy:

peněžní příjmy (zisk + odpisy)
kumulované peněžní příjmy

811 657
802 323
792 989
783 655
774 321
764 987
755 654
746 320
736 986
727 652
9 353 168 10 155 491 10 948 480 11 732 135 12 506 457 13 271 444 14 027 098 14 773 417 15 510 403 16 238 055

Tabulka 14 - Plánované peněžní příjmy podniku Centralspol bez dotace, 2. část - zdroj: vlastní zpracování
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Peněžní příjmy s dotací
rok

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

23 500

23 265

23 030

22 795

22 560

22 325

22 090

21 855

21 620

21 385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vlastní ušetření

452 500 447 975 443 450

438 925

434 400

429 875

425 350

420 825

416 300

411 775

Celkem:

476 000 471 240 466 480

461 720

456 960

452 200

447 440

442 680

437 920

433 160

Tržby:
přeprodej elektřiny
zelený bonus

Počáteční náklady:

4 230 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

příspěvek za likvidaci

22 384

22 384

22 384

22 384

22 384

0

0

0

0

0

poplatek za distribuci

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

pojištění

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

114 542 114 542 114 542

114 542

114 542

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

solární elektrárna

211 500 211 500 211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

Celkem:

211 500 211 500 211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

zisk před zdaněním:

149 958 145 198 140 438

135 678

130 918

148 542

143 782

139 022

134 262

129 502

zisk po zdanění (21%):

118 467 114 706 110 946

107 186

103 425

117 348

113 588

109 827

106 067

102 307

peněžní příjmy (zisk + odpisy)

329 967 326 206 322 446
318 686
314 925
328 848
325 088
329 967 656 173 978 619 1 297 305 1 612 230 1 941 078 2 266 166

Provozní náklady:

administrativa
Celkem:
Daňové odpisy:

kumulované peněžní příjmy

321 327
317 567
313 807
2 587 493 2 905 060 3 218 867

Tabulka 15 - Plánované peněžní příjmy podniku Centralspol s dotací, 1. část - zdroj: vlastní zpracování
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Peněžní příjmy s dotací
rok

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

21 150

20 915

20 680

20 445

20 210

19 975

19 740

19 505

19 270

19 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vlastní ušetření

407 250

402 725

398 200

393 675

389 150

384 625

380 100

375 575

371 050

366 525

Celkem:

428 400

423 640

418 880

414 120

409 360

404 600

399 840

395 080

390 320

385 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

příspěvek za likvidaci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

poplatek za distribuci

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

77 964

pojištění

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

13 579

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

92 158

solární elektrárna

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

Celkem:

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

211 500

zisk před zdaněním:

124 742

119 982

115 222

110 462

105 702

100 942

96 182

91 422

86 662

81 902

98 546

94 786

91 025

87 265

83 505

79 744

75 984

72 223

68 463

64 703

Tržby:
přeprodej elektřiny
zelený bonus

Počáteční náklady:
Provozní náklady:

administrativa
Celkem:
Daňové odpisy:

zisk po zdanění (21%):
peněžní příjmy (zisk + odpisy)
kumulované peněžní příjmy

310 046
306 286
302 525
298 765
295 005
291 244
287 484
283 723
279 963
276 203
3 528 913 3 835 199 4 137 724 4 436 489 4 731 494 5 022 738 5 310 222 5 593 945 5 873 908 6 150 111

Tabulka 16 - Plánované peněžní příjmy podniku Centralspol s dotací, 2. část - zdroj: vlastní zpracování
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5.4.1. Výpočet rentability
K výpočtu rentability budeme potřebovat cenu investice. Jak jsem již zmiňoval,
kalkulace na výstavbu solární elektrárny byla stanovena celkem na 4 230 000 Kč. Dále
budeme potřebovat odhad růstu tržeb pro jednotlivé roky. Pomocí růstu tržeb můžeme
vypočítat zisk tak, že od tržeb odečteme odpisy a roční náklady na solární elektrárnu. Růst
tržeb bude předpokládán stejný jako u společnosti Alienergy. Účinnost fotovoltaických panelů
však podle výrobce každým rokem klesá o 1%, tato okolnost bude zahrnuta ve výpočtech a
tržba bude každým rokem ponížena o 1% od průměrné roční tržby společnosti Alienergy za
první dva roky provozu solární elektrárny. Každý z investičních výpočtů budu provádět ve
dvou variantách. Prvním bude, ten výhodnější před rokem 2014 s dotací a druhý výpočet bude
pro investici od roku 2014 bez dotace.
Výpočet bude probíhat dosazením do vzorce pro výpočet rentability:

∑

Výpočet rentability pro investici s dotací:

=

Výpočet rentability pro investici bez dotace:

=

Z výsledků jsem zjistil, že kdyby podnik investoval do solární elektrárny před rokem
2014, kdy bylo možné čerpat dotaci, rentabilita investice by byla 28,39% ročně. V dnešní
době, kdy již není možné čerpat dotaci, se rentabilita snižuje na pouhých 4,5% ročně.
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5.4.2. Výpočet čisté současné hodnoty
Pro správnou metodu výpočtu čisté současné hodnoty potřebuji znát požadovanou
míru výnosnosti investičního projektu. U větších investic v řádu desítek milionů korun začíná
společnost Centralspol uvažovat o realizaci investice již od 3,5% výnosnosti. Po konzultaci se
spoluvlastníkem podniku panem Karlem J. jsem se dozvěděl, že 3,5% je krajní hranice
výnosnosti pro investici, do které jsou ochotni investovat. U menších investic, jako je tato,
v řádu milionů, by majitel podniku požadoval výnosnost minimálně 5%. Po společné
konzultaci jsme stanovili požadovanou míru výnosnosti na 6%.
Výpočet bude probíhat dosazením do vzorce pro výpočet rentability:

Znovu bude výpočet proveden ve dvou variantách a to pro investici s dotací a bez dotace.
Výpočet čisté současné hodnoty pro investici s dotací:

Výpočet čisté současné hodnoty pro investici bez dotace:

Z výpočtů čisté současné hodnoty jsme zjistili, že při první variantě investice s dotací
peněžní příjmy převyšují kapitálové výdaje. To znamená, že investiční projekt je pro firmu
výhodný a zaručuje požadovanou 6% míru výnosu. V druhé variantě bez využití dotace nám
výsledek čisté současné hodnoty vyšel záporně, to znamená, že kapitálové výdaje převyšují
peněžní příjmy a projekt je pro podnik neziskový. Druhá varianta projektu nedosáhne míry
výnosu 6% a tento projekt by snížil tržní hodnotu podniku.
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5.4.3. Výpočet doby návratnosti investice
Výpočtem doby návratnosti investice zjistíme, kdy v průběhu investice získáme
peněžní prostředky vložené do investice ziskem z investice zpět. Pro výpočet musíme znát
cenu investice, ta se musí rovnat součtu zisku po zdanění a odpisů v daném roce. V okamžiku,
kdy se rovnice rovná, je investice zaplacena a ten rok, který se tak stalo, je výsledkem doby
návratnosti. Výpočet doby návratnosti investice budeme počítat ve dvou variantách. S dotací a
bez dotace.
Výpočet doby návratnosti pro investici před rokem 2014 s možností čerpání dotace:
Pro zobrazení, kterým rokem dosáhla investice doby návratnosti, použijeme tabulku
s kumulativním příjmem:

Rok
1

zisk po zdanění
odpisy
celkový příjem
kumulativní příjem
675 812
211 500
887 312
887 312

2
3
4
5

666 478

211 500

877 978

1 765 290

657 144

211 500

868 644

2 633 934

647 810

211 500

859 310

3 493 244

638 476

211 500

849 976

4 343 220

Tabulka 17 - Kumulovaný peněžní příjem podniku Centralspol bez dotace – zdroj: vlastní zpracování

I = 4 230 000 Kč
V tabulce vidíme, že již 5. rokem dosáhla investice své návratnosti. Výdaje na
investici byly 4 230 000 Kč a na konci 5. roku je kumulativní příjem 4 343 220 Kč. Víme
tedy, že investice se splatila mezi 4-5 rokem.
Pro přesný výpočet použijeme tento výpočet:

kde:
PPR – pořadí posledního roku, kdy investice ještě není splacena
I – hodnota investice
KPPR – kumulovaný příjem posledního roku, kdy investice ještě není splacena
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KPRR – kumulovaný příjem prvního roky, kdy je již investice splacena

Doba návratnosti investice u investičního projektu s dotací se pohybuje mezi 4 a 5
lety. Přesněji, při rovnoměrném rozdělení zisků a odpisů během roku, je návratnost investice
4,87 roku.
Výpočet doby návratnosti pro investici od roku 2014 bez možnosti čerpání dotace:
Pro výpočet doby návratnosti nepoužijeme vzorec, ale tuto tabulku:

Rok

zisk po zdanění

odpisy

celkový příjem

kumulativní příjem

1

118 467

211 500

329 967

329 967

2

114 706

211 500

326 206

656 173

3

110 946

211 500

322 446

978 619

4

107 186

211 500

318 686

1 297 305

5

103 425

211 500

314 925

1 612 230

6

117 348

211 500

328 848

1 941 078

7

113 588

211 500

325 088

2 266 166

8

109 827

211 500

321 327

2 587 493

9

106 067

211 500

317 567

2 905 060

10

102 307

211 500

313 807

3 218 867

11

98 546

211 500

310 046

3 528 913

12

94 786

211 500

306 286

3 835 199

13

91 025

211 500

302 525

4 137 724

14

87 265

211 500

298 765

4 436 489

Tabulka 18 - Kumulovaný peněžní příjem podniku Centralspol s dotací – zdroj: vlastní zpracování

I = 4 230 000 Kč
V tabulce vidíme, že 14. rokem dosáhla investice své návratnosti. Výdaje na investici
byly 4 230 000 Kč a na konci 14. roku je kumulativní příjem 4 436 489 Kč. Víme tedy, že
investice se splatila mezi 13-14 rokem.
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Pro přesný výpočet použijeme tento výpočet:

kde:
PPR – pořadí posledního roku, kdy investice ještě není splacena
I – hodnota investice
KPPR – kumulovaný příjem posledního roku, kdy investice ještě není splacena
KPRR – kumulovaný příjem prvního roky, kdy je již investice splacena

Doba návratnosti investice u investičního projektu s dotací se pohybuje mezi 13 a 14
lety. Přesněji, při rovnoměrném rozdělení zisků a odpisů během roku, je návratnost investice
13,31 roku.

5.5. Financování investičního projektu
Dle teorie známe několik možností financování investičního projektu. Mezi základní
dělení financování patří financování z vlastních nebo cizích zdrojů. Tyto druhy financování se
ještě dále dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Dle rozboru strukturovaných rozhovorů, kde
majitel podniku uvedl, že všechny dosavadní investiční projekty podnik investoval z vlastních
zdrojů a u investičního projektu by to nebylo jinak, budeme uvažovat, že investiční projekt
bude financován z finančních zdrojů podniku. Pro podnik to bude nejlepší forma financování,
nebude mít žádné závazky a vyhne se úrokům za splácení úvěru.
Investiční projekt lze financovat například i 100% úvěrem, kdy si podnik na celou
investici vypůjčí finance nebo například 50% úvěrem, kdy polovinu projektu financuje
z vlastních zdrojů a polovinu pomocí úvěru.
U prvního druhu financování, tedy financování z vlastních zdrojů bude celá částka
zaplacena jednorázově. Tedy celých 4 230 000 Kč bude zaplaceno najednou, tudíž další
náklady financování budou nulové.
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6. Praktická doporučení a návrhy
V rámci této bakalářské práce jsem se zabýval hodnocením investičního projektu do
solární elektrárny pro podnik Centralspol, zabývající se pronájmem vlastních prostor. Mým
praktickým doporučením a návrhům předcházela situační analýza podniku, strukturované
rozhovory a analýza počasí, která byla provedena v místě výstavby solární elektrárny, neboť
počasí má největší vliv na úspěšnost solární elektrárny. Dále byly v rámci analyzování
zohledněny teoretická východiska z oddílu číslo 4 a interní dokumenty společnosti Alienergy.
V rámci hodnocení investice do solární elektrárny jsem se věnoval dvěma odlišným
investičním variantám solárních elektráren, a to hodnocení investice do solární elektrárny se
získáním dotace v podobě zeleného bonusu a hodnocení investice do solární elektrárny bez
možnosti získání dotace. Pro zjištění výhodnosti této investice jsem použil tři metody
hodnocení investic, kterými jsou výpočet rentability, výpočet čisté současné hodnoty a
výpočet doby návratnosti. Doba návratnosti je pravděpodobně nejdůležitějším ukazatelem.
U investice se získáním dotace jsou výsledky hodnocení velmi pozitivní a dosahují
nadprůměrných hodnot, které by podniku mohly zajistit lepší konkurenceschopnost.
Rentabilita dosahuje 28,4 %, čistá současná hodnota vychází 5 261 239 Kč a doba návratnosti
je 4,87 roku. Vzhledem k dosaženým výsledkům v rámci výpočtů hodnocení investice se
získáním dotace podniku doporučuji, aby v případě obnovy státních dotací do solárních
elektráren, využil této příležitosti a investici realizoval.
U investice bez možnosti získání dotace do solární elektrárny nejsou výsledky výpočtů
natolik příznivé, jako v první variantě, což způsobila absence příjmů z dotace ve formě
zeleného bonusu. Rentabilita dosahuje 4,5%, čistá současná vychází v záporných číslech
s hodnotou -644 990 Kč, což je další známka toho, že investice není výhodná. Výsledek doby
návratnosti je 13,31 roku z 20 let životnosti investice, což znamená, že investice se vrátí
investorovi v plné výši. Vzhledem k uvedeným výsledkům bych investici do solární
elektrárny bez možnosti získání dotace podniku nedoporučil.
Podniku bych spíše doporučil vložit finanční prostředky do jiné alternativní investice.
Podnik se zabývá pronájmem vlastních prostor a touto činností jako takovou získá vyšší
rentabilitu, než je 4,5 %. Při podmínkách bez získání dotace není tato varianta pro podnik
vhodná. Tomu nasvědčuje i analýza počasí, která ukazuje, že počasí na našem území je
nestálé a to je pro tuto investici možným rizikem. Proto bych podniku doporučil investovat
spíše do nákupu nové budovy k pronájmu, v čemž se skrývá daleko vyšší potenciál v oblasti
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rentability. Pro podnik bude lepším i jednodušším řešením nadále veškerou elektřinu
nakupovat od distributora.
Pokud by podnik přesto trval na investici do solární elektrárny, doporučil bych
podniku místo výstavby solární elektrárny bez možnosti čerpání dotace koupi samostatně
stojící, již fungující solární elektrárny, která byla vystavěna před rokem 2014 a na výrobu
elektřiny je poskytována dotace. Výhodou této koupě elektrárny by bylo čerpání dotace na
výrobu elektřiny v době, kdy již není možné dotaci získat. Naopak nevýhodou bude cena
pořízení této solární elektrárny, která bude oproti ceně investice do nové solární elektrárny
bez možnosti čerpání dotace podstatně vyšší.
V krajních případech, kdy by se podnik nerozhodl pro jinou investici, doporučil bych
uložení peněžních prostředků například do státem vydaných dluhopisů nebo termínovaných
vkladů komerčních bank, z důvodu zamezení ztráty hodnoty peněz vlivem inflace. Možností
pro investici je nespočetně mnoho, je pouze na podniku pro jaký typ investice se rozhodne.
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7. Závěr a vyhodnocení
V rámci mé bakalářské práce jsem se seznámil s problematikou hodnocení
investičního projektu a odborných činností investic, přičemž hodnocení investic v reálné
společnosti na trhu bylo primárním cílem mé práce. Konkrétně jsem hodnotil investici do
solární elektrárny v realitním podniku. Se splněním cíle této práce též souviselo i objasnění
důležitých otázek problému spojení teorie a praxe investic v konkrétním investičním projektu
a vznesení návrhů a doporučení směřující k posílení konkurenční schopnosti vybraného
investičního projektu.
Základními podklady, kterými jsem se při tvorbě své práce řídil, byla teoretická
východiska, která mne seznámila s veškerými informacemi týkající se investicí a investičních
projektů, a to vč. jejich hodnocení.
U hodnocení investičního projektu jsem se nejdříve seznámil s problematikou
vypracováním teoretické části bakalářské práce, ve které jsem čerpal poznatky z odborné
literatury, které jsem následně aplikoval v praktické části bakalářské práce. Reálný pohled na
tuto problematiku jsem získal díky podniku Centralspol, pro který jsem hodnocení
investičního projektu v podobě solární elektrárny vypracoval.
Oddíl teoretických východisek uvádí pojmy typu: investice a její klasifikace, definice
investičního projektu vč. jeho fází, možnosti financování investičního projektu a jeho možná
rizika. Dále byla zmapována historie a charakteristika solárních elektráren, jejich podmínky
v České republice a vývoj v minulých letech.
Úvod praktické části bakalářské práce obsahuje zásady pro hodnocení investice
solárních elektráren v konkrétním podniku. Následně jsem porovnával data společnosti
Alienergy, která již vlastní solární elektrárnu s daty společnosti Centralspol, která má zájem o
realizaci solární elektrárny. Poté jsem provedl odhad peněžních příjmů a kapitálových výdajů,
který vychází z dat společnosti Alienergy za poslední dva roky provozu.
Pro dosažení cíle této práce jsem analyzoval současnou situaci podniku pomocí
situační analýzy, analýzy počasí a rozhovorů s majitelem podniku a zaměstnancem. Dále jsem
měl k dispozici interní dokumenty společnosti, které mi poskytovaly veškeré údaje potřebné
k vypracování této práce.
V závěru praktické části jsem si ověřoval investici pomocí tří různých metod výpočtů
hodnocení investic, a to konkrétně výpočtem rentability, čisté současné hodnoty a doby
návratnosti. Poslední část praktické části se zabývá ekonomickou stránkou investice, kde je
uvedeno možné financování investičního projektu. Vzhledem k povaze společnosti a její
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finanční stabilitě by byla investice financována z vlastních zdrojů, nikoliv ze zdrojů cizích.
Konkrétní hodnocení investičního projektu solárních elektráren v realitním podniku jsem
prováděl v rámci dvou odlišných variant.
První varianta výpočtů představovala investiční projekt solární elektrárny s možností
získání dotace v podobě zeleného bonusu. V rámci hodnocení této varianty jsem dospěl
k závěru, že se investice vyplatí, jelikož dosažené výsledky hodnocení poukazovaly na velmi
dobré hodnoty, kdy rentabilita dosahovala 28,4 %, čistá současná hodnota měla kladné
hodnoty ve výši 5 261 239 Kč a doba návratnosti byla dle výpočtů ve výši 4,87 let.
Druhá varianta výpočtů představovala investiční projekt solární elektrárny bez
možnosti získání dotace. V rámci svých výpočtů jsem došel k závěru, že se investice
s porovnání s výše uvedenou variantou spíše nevyplatí, a to z důvodu dosažených výsledků
výpočtů, kdy rentabilita dosáhla výše 4,5 %, návratnost byla 13,31 let a čistá současná
hodnota vyšla v záporných hodnotách ve výši – 644 990 Kč.
Vzhledem k dosaženým výsledkům, ke kterým jsem v rámci svých výpočtů došel,
jsem podniku doporučil realizovat investiční projekt v případě, kdyby se dotace na podporu
tvorby elektrické energie ze strany státu obnovily. Za takové situace by mohl podnik
dosahovat velmi kvalitního zvýhodnění finančních prostředků s minimálním rizikem.
Vzhledem k výsledkům v rámci výpočtů ve druhé variantě (bez možnosti získání
dotace) jsem podniku doporučil realizovat investice spíše v jiné oblasti, než představuje oblast
solárních elektráren – např. investovat finanční prostředky do státních dluhopisů či
termínovaných vkladů, což by zajistilo podniku lepší konkurenceschopnost - rychlejší přístup
k vlastním finančním prostředkům a možnost okamžité reakce na nabídky trhu.
Jestliže by přeci jen podnik trval na investici do solární elektrárny, doporučil jsem
ještě krajní řešení v podobě nákupu solární elektrárny od majitele, který má již na elektrárnu
dotaci zeleného bonusu a solární elektrárnu tak prodává. V takovém případě jsem však
upozorňoval na to, že se nemusí jednat o tak rentabilní investici, jelikož pořizovací cena by
byla zcela jistě vyšší, než kdyby si podnik solární elektrárnu pořídil již v období, kdy bylo na
dotace bez problému možné dosáhnout.
Díky vypracování této bakalářské práce jsem měl možnost hlouběji nahlédnout do
oblasti investic a investičního rozhodování. Zároveň jsem měl tu možnost seznámit se nejen
s teoretickými poznatky, ale i s reálným prostředím dnešní podoby investování v soukromé
společnosti menší velikosti.
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Vypracování této práce též nabízí možnost jejího rozšíření o další vhodné náměty z
oblasti investování v podobě hodnocení pořízení této investice vlastními prostředky a z cizích
zdrojů. Dalším námětem je práce na téma rizika investičního projektu do solární elektrárny.
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Příloha 1: Opisy rozhovorů
Strukturovaný rozhovor – opis odpovědí
téma: Investice do solární elektrárny - společnost Centralspol, s. r. o.

1) Mohl bych Vás poprosit o stručné představení podniku, ve kterém pracujete?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Společnost Centralspol se věnuje pronájmu vlastních nemovitostí. Veškerá činnost se zabývá
tím, že buď nemovitosti pronajímáme, nebo je obhospodařujeme a investujeme do nich.
Pracovnice specializující se na investice:
Podnik, ve kterém pracuju, je realitní firma která vlastní nemovitý majetek a ten pronajímá.
Neděláme zprostředkování pronájmů jako běžné realitní společnosti. Centralspol je rodinná
firma, což ovlivňuje strategické rozhodování společnosti.
2) Jaký typ investic podnik realizuje a jak často?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Investic je několik druhů. Prvním typem jsou investice udržovací, které se provádí na
stávajícím majetku. Druhým typem investic jsou investice do nových kapacit, z větší části do
budov, ale i jiné investice. Třetím druhem investice je navýšení úrovně našeho majetku
v důsledku morálního opotřebení. Investice se provádějí celý rok na základě ročního
finančního plánu. V investičním plánu je určeno jaká investice se bude provádět, kolik bude
stát a v jakém období se bude provádět.
Pracovnice specializující se na investice:
Já se specializuji na dlouhodobé investice, jako je nákup nemovitého majetku, které se pak
následně zařazují do našeho portfolia nabídky. Podnik dělá jak běžné investice v podobě
investic do vlastního movitého majetku jako jsou rekonstrukce budov. Snažíme se zlepšit
kvalitu budov a přizpůsobit se standartu na trhu. Podnik se ale nevyhýbá investicím jiného
charakteru. Investice, které realizujeme, jsou spíše konzervativní.
3) Jak rozsáhlý průzkum investic provádíte v rámci pořízení investice? Kolik zdrojů
investic oslovujete?
Spolumajitel podniku a jednatel:
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Běžné investice navrhují vedoucí jednotlivých středisek v rámci ročního finančního plánu.
Poptávají se 2 až 3 zdroje investic, protože jsme malá společnost a nemáme na to tolik času.
Je to také z důvodu, že nabídky se od sebe tolik neliší. Co se týká nabídek, máme již v tomto
směru praxi a víme, kolik by přibližně jednotlivé investice měli stát a ještě předtím, než
někoho vůbec oslovíme, děláme odhad, kolik by investice měla stát. Vedoucí středisek mají
zodpovědnost za to, aby cena investice nepřekročila standarty. U větších investic se dělá větší
příprava, ale model je stejný.
Pracovnice specializující se na investice:
Pokud je to nákup administrativních budov, tyto investice jsou dost finančně náročné. Jedná
se o desítky milionů Kč. U těchto investic je průzkum trhu náročnější než u menších investic.
U větších investic se snažíme oslovit minimálně 10 firem, které zajišťují nákup investičním
nemovitostí a průzkum mezi dodavateli je rozsáhlejší než u méně náročných investic.
4) Co vás nejvíce ovlivňuje při výběru investice, kterou hodláte realizovat? Proč?
Spolumajitel podniku a jednatel:
V případě, kdy jsme rozhodnutí, jakou investici budeme realizovat, nás nejvíce ovlivňuje asi
cena, ale není to všechno. Spolu s cenou ovlivňuje výběr investice dobrá předchozí zkušenost
s firmou, která investici realizuje. V mnoha případech si na začátku necháme zpracovat
rozpočet od firmy, s kterou jsme již v minulosti spolupracovali, a když se nám zdá cena moc
vysoká, necháme si zpracovat ještě nabídku od nového dodavatele a tyto nabídky následně
porovnáváme. V našich prostorech jsou firmy, které nabízejí některé věci, které poptáváme a
pokud s nimi máme dobrou zkušenost tak se snažíme vybírat z toho portfolia našich
nájemníků.
V případě, rozhodování do čeho budu investovat je v první řadě investice do oprav,
zlepšování vzhledu budov nebo požadavky na rekonstrukce našich nebo budoucích
nájemníků.
Pracovnice specializující se na investice:
U nemovitostí je hlavním kritériem, to aby investice byla výnosová. Máme určené hladiny
výnosového ročního procenta. Investice by měla mít daleko vyšší výnosové procento než je u
úrokových sazeb bank. Nemá smysl investovat do něčeho co má stejnou úrokovou míru jako
např. termínovaný vklad. Dalším faktorem je rizikovost investice, náš podnik nechce
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realizovat žádné rizikové investice, protože jsme malá rodinná firma a nemůžeme si dovolit
příliš riskovat.
5) Jakým způsobem analyzujete v rámci předinvestiční fáze výhodnost investice?
Používáte nějaké druhy výpočtů? Do jaké míry mají tyto výpočty vliv na
rozhodování realizace investice?
Spolumajitel podniku a jednatel:
U běžných investic, jako jsou opravy budov, nepropočítáváme návratnost, protože z našeho
pohledu to nemá smysl, pouze si určíme, do čeho se bude investovat. Říkáme si, co asi by
investice měla přinést, ale neděláme žádné extra velké propočty. U velkých investic jako je
například nákup nových budov, tam se dělají propočty, které vycházejí z vlastní zkušenosti.
Kolik by investice měla stát, jakou bude mít rentabilitu a návratnost a dále jaká je dosavadní
obsazenost budovy. Podle těchto propočtů se rozhodujeme.
Pracovnice specializující se na investice:
Konkrétně u investic do administrativních budov jsme používali více výpočtů. Jedno ze
zjištění je, jaká je aktuální obsazenost té budovy. Po výpočtu procentuální obsazenosti budovy
zjišťujeme pomocí výpočtů výnosové procento, to zjišťujeme z toho, za jaké ceny jsou v
budově nájemníci umístěni. V rámci výpočtů se snažíme zakomponovat náklady dané budovy
pro zjištění reálného ročního výnosu a zisku. Občas se musí počítat i s rizikem, např.
s odchodem nájemníků. Výpočty nejsou náročné, ale je třeba vždy počítat s horší variantou.
6) Jaké používáte metody financování investic? Financujete svoje investice z vašeho
kapitálu nebo formou úvěrů?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Zatím jsme nikdy nefinancovali investice formou úvěru. Jsme malá společnost, nemáme
špatné výsledky a na veškeré investice i větší investice jsme vždy používali vlastní finance.
Pracovnice specializující se na investice:
Snažíme se veškeré projekty které financujeme z vlastních zdrojů, ale konkrétně před
nedávnem jsme měli nabídku, která nás velice oslovila, ale její částka byla už za naše hranice,
tudíž v případě, že by se jednalo o investici, o které bychom byly přesvědčeni, že se nám
vyplatí, tak bychom pravděpodobně do nějakého menšího úvěru šli, ale museli bychom si být
jisti, že by nás to jako společnost nikdy neohrozilo.
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7) Kdo ve firmě schvaluje realizace investic? Mají nějakou váhu slova na tomto
rozhodnutí samotní zaměstnanci nebo nikoliv a proč?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Vedoucí středisek navrhují druhy realizace investic. Vedení hodnotí investice, zda jsou nutné,
jejich dopady. Následuje schůzka s navrhovateli a prodiskutovávají navrhovanou investici. Do
rozhodování o realizaci investic zaměstnanci nezasahují, ale mohou vždy přijít s vlastními
názory, pokud jsou investice smysluplné, tak se vedení nebrání je realizovat.
Pracovnice specializující se na investice:
Menší investice jsou schvalovány vedoucím středisek, vedoucí se nejdříve domlouvají na
celkové nákladnosti střediska na začátku roku s majiteli společnosti. Investice strategického
rozhodování jako investic do budov si rozhodují majitelé podniku, kteří mají hlavní slovo.
8) Jak vyhodnocujete úspěšnost zvolené investice po její realizaci?
Spolumajitel podniku a jednatel:
U fyzických oprav se vyhodnocuje investice faktem, zda investice proběhla v termínu, zda
nepřesáhla rozpočet. U morálních investic je první fáze stejná jako u fyzických a další roky se
ukazuje, zda investice byla provedena správně. U nových investic se vyhodnocení provádí
ekonomicky, zda výsledky probíhají, tak jak se předpokládalo.
Pracovnice specializující se na investice:
Úspěšnost investice se vyhodnocuje dvěma způsoby. Zaprvé vyhodnocujeme úspěšnost na
základě předchozích plánů. Na začátku vznikne předpokládaný plán investice a ten potom
porovnáváme s realitou. Dále se sleduje cash-flow projektu, výnosnost, náklady reálné naproti
plánovaným a celkový zisk, jestli jsme ho správně odhadli.
9) Kde se zrodil nápad investice právě do solární elektrárny?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Jeden můj přítel má firmu, která před lety dělala investici do solární elektrárny. Máme nyní
nějaké volné finanční prostředky a uvažujeme o tom, zda by se nám nevyplatilo mít vlastní
solární elektrárnu. Bohužel dnes to je omezeno, tím že už nelze čerpat státní dotaci na tuto
investici.
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10) Co očekáváte od investice do solární elektrárny? Jaké jsou hlavní důvody pro
realizaci této investice?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Hlavní důvod investice byla úspora finančních prostředků za elektřinu. Zatím nevíme, zda
budeme investici realizovat, v této době to vypadá spíše, že nebudeme, protože rentabilita
pravděpodobně nebude taková, jakou jsme si představovali. Určitě je vyšší než na spořicím
účtu, ale investice je na hranici rentability.
11) Jaká si myslíte, že bude návratnost investice do solární elektrárny? Jakými
prostředky to budete zjišťovat?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Zjišťování nebude problém, je to na základě výpočtů kolik by přibližně solární elektrárna
měla vyrobit elektřiny a proti tomu budou investiční náklady a náklady chodu elektrárny.
Tyto informace není problém zjistit od dodavatele nebo od mého kamaráda, který již solární
elektrárnu vlastní. Výsledek porovnám s vlastní úvahou, zda je investice výnosná či ne.
12) Máte představu, jaké činnosti bude muset podnik vykonávat po pořízení solární
elektrárny, kolik zaberou času a kdo je bude vypracovávat?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Tyto věci jsem si zjišťoval. Slyšel jsem, že solární elektrárna je celkem bezúdržbová věc,
pokud nedojde k nějakým problémům. První 2 roky běží záruka od výrobce. V zimě bude
nutné elektrárny očišťovat od sněhu, to by mohli vykonávat zaměstnanci údržby a dále bude
nutné odečítat elektřinu z elektroměrů.
13) Jak budete získávat podklady ke zpracování výsledků hospodaření investice do
solární elektrárny?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Je to standartní postup jako v celém podniku. Pro solární elektrárnu bych vytvořil účetnictví,
jako pro samostatné hospodářské středisko, kde budu sledovat náklady a výnosy. Bude to na
základě účetnictví podniku a podle toho bych to vyhodnotil.
14) Máte představu, jaký roční podíl spotřebované elektřiny ve vašem podniku pokryje
výroba elektřiny solární elektrárnou?
Spolumajitel podniku a jednatel:
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Z předpokladů doufám, že vyrobíme okolo 95 000 – 120 000 kWh v závislosti na počasí a
vycházím z toho že pokrejeme takových 10% – 15% spotřeby elektřiny.
15) Nemyslíte si, že při dnešní absenci „zeleného bonusu“ je tato investice málo
výnosná?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Rozhodně ano, ta výnosnost se bude pohybovat okolo 2% – 3%, ale je to skutečně můj hrubý
odhad, možná trochu více, pokud by bylo možné čerpat dotaci, tak by se to samozřejmě
pohybovalo mnohem výš. Z toho důvodu se přikláním spíše k tomu, že investici realizovat
nebudeme, i když by mohla mít větší výnos než u dnešních základních finančních produktů
jako například spořicí účet. Musím také brát v úvahu, že cena silové elektřiny stále klesá.
16) Co považujete za největší riziko investice do solární elektrárny?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Problém s kolísající cenou elektřiny a problém s tím, že stát neustále mění předpisy ohledně
solární elektrárny.
17) Poslední fází investičního projektu je likvidace. Víte, jaké jsou podmínky likvidace
solární elektrárny?
Spolumajitel podniku a jednatel:
Ano, vím. Ale poprvé, když jsme si zjišťovali, jak je to s likvidací fotovoltaických panelů, tak
mi bylo řečeno, že ve fotovoltaických panelech jsou kovy, sklo, takže ještě nějakou korunu
dostaneme za likvidaci. Nepočítal jsem, že na tom ještě něco vydělám, ale následně jsem se
dozvěděl, že je nutné platit státně nařízené soukromé firmě, která vybírá poplatek za likvidaci
panelů po ukončení provozu elektrárny. A zjistil jsem, že to není až tak malá částka. Je to
taková pochybná záležitost, která se mi nelíbí. Mám pocit, že firma vybere peníze a po 20
letech se žádná likvidace konat nebude a potom na to doplátí seriózní firmy, jako jsme my.
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Příloha 2: Množství vypouštěných emisí

Množství vypouštěných emisí v tunách CO2 na 1 kWh, zdroj: časopis Energy outlook 2013
Příloha 3: Vývoj trhu solárních kolektorů v historii ČR

Vývoj trhu solárních kolektorů v historii ČR, zdroj: (Murtinger, 2009, str. 10)
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Příloha 4: Vzorová nabídka solární elektrárny o výkonu 5kWh – Rdsolar.cz

Vzorová nabídka solární elektrárny o výkonu 5kWh, zdroj: RDsolar.cz
Příloha 5: Schéma zapojení solární elektrárny

Schéma zapojení solární elektrárny, zdroj: RDsolar.cz
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