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1 ÚVOD 

 

Bakalářská práce se zabývá ekonomickým a finančním posouzením projektu 

realizovaného na municipální úrovni. Cílem této práce je vymezení problematiky 

ekonomického hodnocení a finančního posuzování veřejných investičních projektů a 

posouzení finanční proveditelnosti projektu realizovaného na municipální úrovni. 

 

V teoretické části se práce zabývá zejména tématem ekonomického hodnocení 

veřejných investičních projektů a finančním zajištěním veřejných investičních projektů. 

Cílem teoretické části je popsat investice obecně a jejich klasifikace. Dalším tématem je 

životní cyklus projektu stavby, porovnání soukromých projektů s veřejnými, ekonomické 

hodnocení projektu a finanční posouzení projektu. 

 

V praktické části je řešena případová studie, která je zaměřena na posouzení 

efektivnosti investičního projektu. Konkrétně se tato případová studie týká projektu 

Cyklostezka Kyjov – Mouchnice, ll. a lll. etapa Bohuslavice – Mouchnice. Projekt řeší 

nedostatečné využití cyklistické dopravy v oblasti Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice.  

Cílem této části je stanovení toho, zda je projekt efektivní nebo není, případně  návrh 

řešení jak projekt zefektivnit.
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉHO 

INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

 Investice 

 „Investice ve svém nejširším významu jsou definování jako obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.“ [1, str.9] 

 

Investování je proces obnovení nebo zvýšení stávající kapitálové zásoby společnosti, 

reprezentují tok nového kapitálu během určitého období, nejčastěji jednoho roku. 

Jsou to prostředky na obnovu, rozšiřování nebo zkvalitňování výrobního nebo i 

nevýrobního procesu, vynaloženy jednorázově, které přináší peněžní příjmy během 

delšího budoucího období. 

Investice jsou z makroekonomického hlediska velmi důležité. Z prvního pohledu 

mohou jejich prudké změny mít vliv na agregátní poptávku, a tím na národní produkt a 

zaměstnanost. Z druhého pohledu vedou k akumulaci kapitálu. Rozšíření fondu 

využitelných budov a zařízení zvyšuje potenciální národní produkt a v dlouhém období 

podporuje ekonomický růst. 

 

Investice tedy: 

• Krátkodobě ovlivňují výrobu prostřednictvím svého vlivu na agregátní 

poptávku. 

• Dlouhodobě ovlivňují růst produktu důsledky kapitálové tvorby 

na potenciální produkt.  

 

  Z hlediska financování rozlišujeme tři základní skupiny investic: 

• Finanční investice 

• Hmotné investice 

• Nehmotné investice 
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 Investiční trojúhelník 

Investiční trojúhelník je užitečná magická pomůcka pro investora. Vrcholy investičního 

trojúhelníku tvoří výnos, riziko a likvidita. 

 

Výnos je souhrn všech příjmů, které investorovi plynou z investice. Platí, že 

považujeme-li vysoký výnos, musíme obvykle podstoupit vyšší riziko. 

 

Riziko můžeme obecně definovat jako určitý stupeň nebezpečí, že nebude splněn 

požadovaný cíl. Riziko souvisí s časem, s budoucností, která je nejistá. Riziko můžeme 

odhadnout pomocí pravděpodobnosti a statistiky. 

 

Likvidita je schopnost, s jakou jsme schopni investici přeměnit na peníze, a to 

rychle a s minimálními náklady. 

 

Pravidlo investičního trojúhelníku u každé investice požadujeme maximální 

výnos, minimální riziko a maximální likviditu. [6] 

 

 

Obr. 1:  Investiční trojúhelník [6] 
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 Klasifikace investic 

 Finanční investice   

Finanční investice jsou charakteristické především tím, že se u nich prakticky vždy jedná 

o kombinaci vlastností peněz, majetkových aktiv a dluhových instrumentů. Z toho 

vyplývá, že mají povahu pouhé majetkové, obvykle jen finanční transakce mezi dvěma 

ekonomickými subjekty, která je zpravidla zaznamenána na určité listině, kde jsou 

uvedeny její podmínky. Osobě, která poskytla své disponibilní peněžní prostředky a 

obdržela za ně příslušný finanční dokument, bývají potom zaručena určitá práva. 

Protože příslušné listin dávají jejich majitelům určitá práva, nazývají se často 

cennými papíry. Ty obdrží jednotliví investoři jako doklad podle toho, o jaké druhy 

finančních investic se jednalo a jaká práva jim z jejich držby vyplývají. [2] 

 Hmotné investice 

Hmotné investice jsou buď věcné nebo fyzické investice vytvářející nebo rozšiřující 

výrobní kapacitu podniku, z hlediska účelu zahrnují i ekologické investice.[5] 

Jsou to investice, které se dají najít v reálném světě. Výměnou za peníze 

dostaneme reálné předměty. [4]  

 Nehmotné investice 

Výdaje na výzkum, vzdělání, vývoj, nákup know-how, software, licence.[3] 

 Životní cyklus projektu stavby 

„Každé stavební dílo prochází svým životním cyklem, od počáteční myšlenky, přes jeho 

projektování, realizaci, případně změnu stavby a užívání až po jeho odstranění“ [7] 

 

 Předinvestiční fáze 

Smyslem této fáze je definovat účel a cíle projektu. Tato fáze zahrnuje především sběr 

informací, jejich analýzu a vyhodnocení. Cílem této fáze je shromáždit informace a 

poznatky z hlediska marketingového, technického, ekonomického a finančního a tyto 

poznatky vyhodnotit. Výstupem této fáze je rozhodnutí, zda se projekt bude realizovat či 

nebude. [8] 
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Hlavní činnosti této fázi 

• Strategie postupu a cíl projektu 

• Výběr lokality a vhodného stavebního pozemku 

• Způsob organizace a řízení 

• Způsob financování (rozhoduje se o způsobu financování) 

• Zpracování dokumentace 

-studie stavby STS 

-dokumentace pro územní rozhodnutí DUR 

• Odhad pořizovacích nákladů 

 Investiční fáze – etapa investiční a realizační přípravy 

Investiční fáze navazuje na předchozí fáze, tj. předinvestiční fáze. Jedná se 

propracovanější verzi předinvestiční fázi, kdy se zpřesňuje architektonické 

a stavebnětechnické řešení, ekonomické důsledky tohoto řešení, zpřesňuje se způsob 

financování, organizace a řízení projektu. Cílem této fáze je zpracovat příslušnou 

projektovou dokumentaci stavby, získat stavební povolení, vybrat nejvhodnějšího 

dodavatele stavby a uzavřít s ním smlouvu a umožnit zahájení realizace stavby. 

 

Hlavní činnosti této fázi 

• Upřesňuje se způsob organizace a řízení 

• Definují se hlavní termíny výstavby 

• Způsob financování (je rozhodnuto o způsobu financování) 

• Zpracování dokumentace 

-Dokumentace pro stavební povolení DSP 

-Dokumentace pro provedení stavby DPS 

• Rozhoduje se o rozpočtových nákladech stavby 

• Výběr nevhodnějšího dodavatele stavby 

• Uzavření smlouvy o dílo 

 Investiční fáze – realizace 

Tato fáze začíná předáním a převzetím staveniště mezi investorem a dodavatelem. Cílem 

této fáze je provést stavbu podle uzavřené smlouvy za stanovenou cenu, ve stanoveném 
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čase a požadované jakosti. Vítěz výběrového řízení realizuje stavební práce buď vlastními 

zdroji, nebo si najímá na některé práce subdodavatele. 

 

Hlavní činnosti této fázi 

• Předání a převzetí staveniště 

• Kontrola kvality a průběhu stavebních prací 

• Vedení stavebního deníku 

• Předání a převzetí stavebního díla 

• Odstranění vad a nedodělků 

• Zpracování dokumentace 

-Realizační dokumentace RDS 

-Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS 

 Provozní fáze 

V této fázi již probíhá vlastní provoz stavby. Výstavbový projekt je ukončen a začíná 

běžet záruční doba, která byla sjednaná ve smlouvě o dílo. 

 Porovnání soukromého projektu s veřejném projektem 

 Projekt 

Projekt je dle normy ISO 10 006 definován jako „jedinečný proces koordinovaných a 

řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující 

specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“[9,str.14] 

 

Projekt tedy slouží jako prostředek k dosažení cíle, nejen však, abychom cíle 

dosáhli, ale aby byl výsledek našeho snažení splněn včas, dle zadání, za předem daného 

finančního rozsahu. Průběh projektu je celou dobu jeho životnosti třeba monitorovat a 

analyzovat, pokud se průběh projektu začne vychylovat od předem stanovené osy, 

přijímáme nápravná opatření, která se v předprojektové fázi definují nápravná opatření 

při možných rizicích. [9] 
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 Veřejný projekt 

Veřejný projekt je činnost probíhající na daném území veřejného sektoru, pro jehož 

dosažení je využíváno veřejných financí. Dle financování ještě můžeme veřejné projekty 

rozdělit na investiční a provozní, v závislosti na životní fázi tohoto projektu. Veřejné 

projekty jsou zhotovovány pomocí veřejných zakázek, což je smlouva mezi zadavatelem 

a vybraným zhotovitelem, která určuje podmínky dodání požadovaných prací a 

služeb.[10] 

 Soukromý projekt 

Soukromý projekt je aktivita prováděné v soukromém sektoru, ze soukromých financí, 

pro kterou není vydáno výběrové řízení a celé fungování projektu je odhaleno pouze 

zúčastněným osobám. 

 Ekonomické hodnocení projektu 

Ekonomické hodnocení provádíme typicky pro veřejné projekty, jelikož musíme určit 

dopady projektu pro společnost. V tomto hodnocení neuvažujeme dopady na realizátora 

projektu. V poslední době se díky (CSR – Corporate Social Responsibility) začíná 

hodnocení vlivů hodnotit i v soukromém sektoru. V rámci ekonomické analýzy je možné 

využít následující postup:  

 

1) Identifikace relevantních subjektů (beneficientů), jež budou projektem 

pozitivně či negativně ovlivněni.  

2) Stanovení dopadů projektu, tzn. pozitivních i negativních efektů na relevantní 

subjekty.  

3) Vyčíslení dopadů a jejich převedení do podoby hotovostních toků, tam, kde je 

to možné.  

4) Výpočet kriteriálních ukazatelů.  

5) Interpretace a vyhodnocení kriteriálních ukazatelů. [11] 

 Ukazatele ekonomické efektivnosti investice 

Pro hodnocení ekonomické efektivity projektu posuzujeme určitá již definovaná kritéria, 

dle kterých mezi sebou můžeme projekty porovnávat a hodnotit. Tato kritéria se nazývají 

ukazatele ekonomické efektivity investice. Podrobněji si je rozebereme dále. 
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 Doba návratnosti 

Nebo-li doba úhrady, angl. payback period, běžně se využívá i zkratka PP, je prvním 

z ukazatelů sloužící k určení doby, po kterou bude ohrožený vložený kapitál, tj. dobu, kdy 

za kterou se kumulované příjmy investice dorovnají nákladům na její pořízení a provoz. 

Výsledná hodnota se porovnává s dobou životnosti projektu a pokud je hodnota nižší vrátí 

se investorovy jeho vklad. V praxi se využívá pro rozhodnutí v iniciační fázi projektu, 

má-li se projekt vůbec provádět, zda se vyplatí, dále slouží pro hodnocení návratnosti 

nákladů na získání zákazníka.[12] 

 Čistá současná hodnota 

Známá pod zkratkou NPV (Net Present Value), je jedním z nejpoužívanějších kritérií pro 

hodnocení ekonomické efektivity projektu. Určuje nám peněžní toky projektu po dobu 

jeho životnosti, z tohoto důvodu zavádíme diskontní úrokovou míru, abychom redukovali 

finanční toky na jejich budoucí hodnotu. Vzorec pro určení NPV: 

𝑁𝑃𝑉 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

NPV čistá současná hodnota 

CFt peněžní toky v jednotlivých letech 

n doba životnosti projektu 

r diskontní úroková míra 

(13) 
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 Vnitřní výnosové procento 

Anglicky Internal Rate of Return, z čehož je odvozena zkratka IRR. Ukazatel udává 

rentabilitu projektu v průběhu jeho životního cyklu. Tato metoda je jednou 

z nejužívanějších pro výběr investic. Při posuzování investice je zapotřebí, aby hodnota 

IRR byla vyšší než diskontní sazba, v opačném případě, investice není efektivní. Vzorec 

pro určení IRR: 

0 =∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

IRR vnitřní výnosové procento 

CFt peněžní toky v jednotlivých letech 

n doba životnosti projektu 

[14] 

 Index rentability 

Také známý jako  index ziskovosti, anglicky Profitability Index - PI vyjadřuje poměr 

mezi přínosy a počátečními kapitálovými výdaji. Pokud je hodnota PI vyšší než 1 je 

projekt přijatelný, hodnota udává relativní obohacení společnosti. Výhodné je tuto 

metodu kombinovat s NPV a také pro porovnání investičních variant. Vzorec pro určení 

PI: 

𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

𝐼
 

PI index ziskovosti 

I počáteční kapitálový výdaj 

CFt  peněžní toky v jednotlivých letech 

n doba životnosti projektu 

r diskontní úroková míra  

[15] 

 Finanční posouzení projektu 

Finanční hodnocení projektu společně s ekonomickým hodnocením slouží k porovnání 

projektů zejména v předprojektové fázi, kdy se zvažuje, zda bude investice smysluplná. 

Zatím co ekonomické hodnocení posuzuje nejčastěji investice veřejného sektoru, kdy 

není třeba, aby byl projekt ziskový, jelikož má pro společnost určitý přínos, který když 
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vyčíslíme, tak nám efektivitu odhalí, u finančního hodnocení projektů se bavíme v drtivé 

většině o projektech soukromého sektoru. Podnikatel tedy zkoumá finanční toky investice 

po dobu její životnosti se zájmem zjistit, zda a kdy bude investice zisková. Na základě 

výsledku analýz je možné mezi sebou porovnat možné varianty jako je výstavba nového 

objektu a rekonstrukce stávajícího.[11] 

 Peněžní toky  

Známé pod pojmem Cash Flow – CF, vyjadřují rozdíl mezi kumulovanými příjmy a 

výdaji finančních prostředků za určité období. Při posuzování investice na základě 

peněžních toků, se nám přesně odhalí, zda bude projekt ziskový či ztrátový. 

V přeneseném slova smyslu popisuje Cash flow schopnost investice generovat zisk. [16] 

 

Náklady 

„Znamenají vyjádření peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů 

při produkci výrobků nebo služeb.“ [17] 

 

Je to tedy suma všech financí vynaložených společně za účelem generování zisku. 

Náklady se od výdajů liší zásadním způsobem a to, že výdaje mají za následek pouze 

snížení finančního kapitálu, kdežto náklady mají potenciál zhodnocení a slouží ke 

zhodnocení. Rozlišujeme několik kategorií nákladů: 

 

• Přímé – náklady konkrétního nákladového objektu -  výrobku, služby 

• Nepřímé -  režijní náklady, které se rozpouštějí k nákladovým objektům, 

protože není možné jednoznačně určit, ke kterému patří 

• Variabilní – jejich rozsah je přímo závislý na množství vyrobených 

produktů/služeb 

• Fixní – jsou náklady, jejichž výše je při navýšení výroby konstantní 

• Provozní – náklady sloužící k udržení stávajícího stavu  

• Investiční – náklady investičního charakteru  

• Mezní – náklady potřebné na vyrobení dodatečné jednotky výstupu 

• Utopené – již vynaložené náklady, které se nedají ovlivnit 

• Transakční – náklady nezbytné k uskutečnění ekonomické transakce 

• Obchodní – veškeré náklady spojené s prodejem výrobků a služeb 

• Marketingové – veškeré náklady vynaložené na podporu prodeje 
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• Výrobní – náklady nutné k výrobě určitého produktu 

[17] 

Výnosy 

 „Jsou souhrnem peněžních prostředků, které podnik získá ze všech svých činností 

(produkce výrobků nebo služeb) za určité období.“ [18] 

 

Výnosy mohou pramenit jak z hlavní tak z vedlejších činností organizace. Výnosy 

pramenící z hlavní výroby nazýváme klíčové a jsou jimi výnosy z prodeje výrobků, 

pokud se jedná o výrobní společnost, či výnosy z poskytování služeb, výnosy z pronájmu, 

výnosy z obchodní činnosti, jednoduše záleží na tom, z jakého odvětví je výnos pro 

společnost majoritní. 

Mimo hlavní činnost společnosti vznikají výnosy vedlejší. Mezi ty patří výnosy 

finanční a mimořádné. Finanční vznikají z investic, nákupu cenných papírů, vkladů, atd. 

Mimořádné výnosy nejsou příliš časté a vznikají například prodejem odepsaného majetku 

společnosti. 

Cílem společnosti je samozřejmě co nejvyšší podíl výnosů, čehož lze dosáhnout 

rozšířením portfolia, změnou cenové politiky, penetrací trhu či začátkem fungování na 

novém trhu. [18] 

 

 Finanční analýza 

Soubor aktivit sloužící k posouzení a vyhodnocení aktuálního finančního stavu 

společnosti. Pomocí analýz hodnotíme minulé fungování a na základě vyhodnocení 

predikujeme a určujeme orientaci pro následný vývoj. Cílem je posoudit zdraví podniku, 

jeho silné a slabé stránky, jelikož slabé stránky by se v budoucím rozvoji mohli překlopit 

ve hrozby, které se naopak snažíme v maximální míře eliminovat.  

Informace o finanční situaci podniku jsou podstatné pro celou řadu subjektů. Ty 

dělíme do dvou kategorií interní a externí. Interní uživatelé jsou pracovníci společnosti-

manažeři, odboráři, majitel společnosti, kterým slouží tato analýza k posouzení, zda se 

ubírají ve svém fungování správným směrem. Externí uživatelé využívají výstupu této 

analýzy pro určení solventnosti společnosti, určení jejího investičního potenciálu a dále 

na příklad určení rizikovosti investice. Mezi externí uživatele řadíme- banky, investory, 

obchodní partnery, státní instituce, burzovní makléře, atd. 

Při provádění finanční analýze je prvním krokem určení vhodných ukazatelů a 

jejich vyčíslení. Následně se porovná výsledek naší společnosti s jinou společností, 
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fungující ve stejném oboru, ale libovolné velikosti, ukazatele jsou navrženy tak, že jejich 

výsledky jsou vzájemně porovnatelné nezávisle na velikosti. Nyní přichází krok samotné 

analýzy, zjišťování vztahu, jakým jsou jednotlivé ukazatele propojeny a hledání příčin 

špatného stavu podniku. Získaný aktuální stav porovnáme s plánovaným a navrhneme 

opatření pro nápravu tohoto stavu. Finanční analýza končí po vyhodnocení aplikovaných 

opatření pro nápravu nedostačujícího stavu. [19] 

 Investiční náklady 

Známé pod zkratkou CAPEX z angl. Capital Expenditures, jsou náklady společnosti, 

které slouží především ke koupi nových zdrojů jako jsou nemovitosti, technologie a 

mechanizace. Jelikož se jedná o náklady velkého rozsahu a jsou prováděny za účelem 

navýšení výnosů mají charakter investic. Nejlepší je takovouto investici uchopit jako 

projekt z důvodu řízení času, financí a kvality. Promítneme-li investiční náklady do 

účetnictví, jedná se o aktiva, která můžeme postupně odepisovat. [20] 

 Provozní náklady 

Známé pod zkratkou OPEX z angl. Operational Expenditures, jsou náklady společnosti, 

využívané pro udržení současného stavu výroby a služeb, jedná se tedy o podporu 

provozu, údržbu, servis, nákup služeb. Provozní náklady vznikají na denní bázi provozem 

společnosti. Jednotlivé provozní náklady jsou menší částky, ale v globálu a díky jejich 

každodenní potřebě tvoří většinu firemních nákladů. Z tohoto důvodu je snaha 

společnosti minimalizovat tyto náklady a v co nejvyšší míře zefektivnit provoz. Pokud 

společnost má dlouhodobě nízké provozní náklady roste její goodwill. Nejčastějšími 

příklady provozních nákladů jsou: mzdy, platy, materiálové náklady, náklady na údržbu 

a opravy, náklady na dopravu, náklady na provozní služby, náklady na licence, náklady 

na marketing, platby za energie, pojištění, daně, atd. Rozsah a míra provozních nákladů 

je závislá na velikosti firmy a oboru, ve kterém podniká. Zabývá-li se společnost primárně 

službami, kde využívá maximum lidské práce rostou nejvíce osobní náklady, naopak, 

pokud společnost podniká v průmyslu, největší náklady tvoří materiál a materiálové 

subdodávky. [21] 

 Zdroje financování 

Zdroje financí investic se dělí do dvou základních skupin. Vlastní finanční prostředky 

(interní zdroje) a cizí zdroje financování (externí zdroje). Interní zdroje jsou tvořeny 

odpisy, rezervními fondy a ziskem společnosti, který však musí být ponížený o daň 
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z příjmu, z tohoto důvodu je často výhodnější financování externími zdroji, jelikož u 

úvěrů, leasingu, apod., snížení o tuto daň odpadá. Zdá se tedy, že je výhodnější vše 

financovat externími zdroji, ale není tomu úplně tak, se zadlužeností společnosti roste její 

rizikovost, což má následně za důsledek navýšení ceny externích zdrojů financování pro 

společnost. Ve veřejném sektoru tvoří interní zdroje rozpočet obce. Externí zdroje tvoří 

dotace, které jsou udělovány na základě myšlenky spoluúčasti. 

S externími zdroji financování se blízce pojí pojem úrok, což je cena (náklad), za 

kterou si společnost peníze půjčuje od věřitelů. Míra úrokové sazby je odlišná v závislosti 

na využívaném produktu (úvěr, leasing, firemní obligace,…) a také na již zmíněné 

rizikovosti, zajištění či návratnosti dané investice. Výhodou externího zdroje financování 

je fakt, že úroky jsou daňově uznatelnou položkou a snižují základ daně. Tomu říkáme 

úrokový daňový štít, který slouží jako nepřímá podpora rozvoje podnikání. [22] 

 

Obecní rozpočet 

Je interním zdroje financování pro veřejné stavby na území obce. Vychází z rozpočtového 

výhledu obce, který se sestavuje na období 2-5 let s ohledem na uzavřené závazky. 

Rozpočtový výhled obsahuje příjmy a výdaje obce, dlouhodobé závazky, pohledávky a 

také finanční zdroje. Snahou je vytvořit vyrovnaný rozpočet obce, možné ale je vytvořit 

i rozpočet přebytkový či schodkový.  

Obecní rozpočet dělíme do dvou skupin na rozpočet běžný a kapitálový. Běžný 

rozpočet sleduje běžné příjmy a výdaje pro daný rok, slouží k financování neinvestiční 

potřeb, vystavuje se nejčastěji jako vyrovnaný nebo přebytkový. Kapitálový rozpočet 

slouží k pokrytí investičních potřeb, které nejsou pravidelné, ale spíše jednorázové, 

případně přesahují rozsah jednoho roku. V praxi většinou chybí finance, aby mohl být 

rozpočet vyrovnaný nebo přebytkový, proto se příjmy kapitálového rozpočtu doplňují o 

návratné příjmy. [23] 

Úvěr 

Úvěrem chápeme dočasné poskytnutí peněžních prostředků věřitelem, který se současné 

hodnoty peněz vzdává za účelem budoucího zisku, který tvoří úrok. Nejčastějším 

poskytovatelem úvěrů jsou banky, existují však i hypoteční úvěry, které jsou účelové a 

bez účasti banky. Do procesu půjčení peněz může zasáhnout i prostředník, ten pracuje za 

úplatu, tudíž zvyšuje míru úroku. Věřitel se před poskytnutím úvěru zaměřuje na 

návratnost investice, zda mu bude dlužník schopen splatit půjčku dle smluvených 

podmínek, a na výnosnost, aby mu peníze tvořili tížený zisk.  [24] 
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Dotace 

Dotací rozumíme peněžní úhradu, které má formu podobnou daru. Poskytuje je nejčastěji 

stát či územně právní celky (kraj, obec, městská část). Poskytují se za účelem snížení ceny 

veřejného statku. Dotace jsou často vázány na určitou míru spoluúčasti, dále se mohou 

vyčíslovat na základě prokazatelné ztráty, kterou dotace dorovnává. Dalším způsobem, 

jakým může být dotace poskytnuta jsou tzv. daňové prázdniny, ty jsou časově a oborově 

definovány. Účelem dotace je zvýšení spotřeby statku, v období, kdy by jeho spotřeba 

stagnovala či klesala, což má za důsledek rozpohybování ekonomiky, zároveň však mají 

dotace opačný vliv, kdy společnosti spoléhají na dotace a přestávají spořit, stávají se na 

dotacích závislé a v případě přerušení dotací nejsou schopny ve fungování 

pokračovat.[25] 

 

Národní dotace 

Jsou skupinou dotací, které jsou výhradně placené z národních zdrojů na základě cílených 

programů vydávaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o podporu 

regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a 

v oblasti strukturálních fondů, především operačních programů, jejichž řídícím orgánem 

je ministerstvo. [26,27] 

 

Vlastní zdroje 

Vlastní zdroj financování tvoří odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy a případně další 

interní zdroje. Výhodou tohoto způsobu financování je nenavyšování rizikovosti 

společnosti, naopak se ale jedná o dražší způsob financování z důvodu nutnosti odvedení 

daně z příjmu z těchto peněz. [28] 
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3 PŘÍPADOVÁ STUDIE – EKONOMICKÉ A 

FINANČNÍ POSOUZENÍ PROJEKTU – 

CYKLOSTEZKA KYJOV – BOHUSLAVICE – 

MOUCHNICE, II. A III. ETAPA BOHUSLAVICE 

– MOUCHNICE 

Pro ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální 

úrovni byla zvolena cyklostezka Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice. Tento projekt mi byl 

poskytnut starostou města Kyjov. 

 Úvod 

Jedná se o projekt, který je v současné době realizován veřejným investorem, 

kterým je město Kyjov. Ke zpracování bakalářské práce byla využitá studie 

proveditelnosti tohoto projektu. Tento projekt byl započat dne 21. září 2015 a datum 

ukončení projektu byl 31. prosince 2017. 

 

Základní informace a identifikační údaje: 

Název projektu: Cyklostezka Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice, II. a III. etapa 

Bohuslavice – Mouchnice 

Zadavatel projektu: Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01, Kyjov 

 

 Analýza prostředí 

Projekt je realizován na území Jihomoravského kraje, v okresu Hodonín. Řešená 

oblast leží v katastrálních území: 

• Bohuslavice u Kyjova 

• Mouchnice 
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 Etapy projektu 

Výchozí stav projektu: 

Celý úsek cyklostezky Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice je rozdělen do tří etap: 

Etapa I. – úsek cyklostezky Kyjov, Nětčice – Bohuslavice 

Etapa II. – úsek cyklostezky Bohuslavice (okrajová část) po začátek k. ú. Mouchnice 

Etapa III. – úsek od začátku k. ú. Obce Mouchnice po firmu Stabila 

 

ETAPA I. Již realizována. 

 

ETAPA II. Jedná se o stávající polní cesty s nezpevněným, čí částečně zpevněným 

povrchem, která bude následně sloužit pro provoz cyklistů, spojující KÚ Mouchnice a 

obec Bohuslavice u Kyjova mimo silnici ll/432, podél železniční trati Brno-Vlárský 

průsmyk. Řešená lokalita této etapy cyklostezky leží jihozápadně od obce od KÚ 

Mouchnice, kde navazuje na etapu 3, vedoucí až do obce Bohuslavice u Kyjova. 

Cyklostezka začíná na bývalé hrázi Haluzického rybníka, pokračuje podél Kyjovky, 

kterou kříží mostním objektem, dále vede podél železniční trati Brno – Vlárský průsmyk 

a končí na místní komunikaci v obci. 

 

ETAPA III. Jedná se o stávající lesní cesty s asfaltobetonovým povrchem, která bude 

následně sloužit pro provoz cyklistů, spojující železniční stanici jestřabice a obec 

Bohuslavice u Kyjova mimo silnici ll/432, podél železniční trati Brno-vlárský průsmyk. 

Rešená lokalita této etaoy cyklostezky leží jihozápadně od obce jestřabice, podél haluzic 

až po KÚ Bohuslavice, kde navazuje na etapu 2, vedoucí až do obce Bohuslavice u 

Kyjova. Cyklostezka začíná na konci zpevnění komunikace vedoucí od obce Snovídky 

za železniční zastávkou Jestřabice, pokračuje jako lesní cesta přes Haluzice a končí na 

bývalé hrázi Haluzického rybníka. 

 

 Popis cílů projektu 

Mezi hlavní cíle tohoto projektu je posílení pracovních sil a ostatních cílových 

skupin k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. Současně je vyřešena bezpečnost 

provozu cyklistů na frekventované silnici ll. Třídy č. 432 mezi Kyjovem a Koryčany (přes 

Bohuslavice) a dále na silnici č. 429 mezi Koryčany a Mouchnice. 
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Plánovaná cyklostezka svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace 

s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 3000 vozidel/den. Viz tabulka č.1. 

 

                                    Tabulka č.1 : intenzita dopravy [29, str.14] 

 

 

 

Dalším cílem je vybudovat zcela nové oddělené, a zároveň bezpečné komunikace. 

Tím se zvýší podíl cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními 

aktivitami obyvatel regionu, jako jsou cesty do škol, za prací a za službami a využili tak 

perfektních podmínek pro jízdu na kole. 

Obr. 2:  Problémová situace, potenciál v území [29] 

  

Sčítací úsek / číslo 

sčítacího úseku 

Metoda sčítání Intenzita vozů/24h 

Silnice ll. třídy č. 432 Kyjov – 

Koryčany (přes Bohuslavice) 

/ 6-2662 

Celostátní sčítání dopravy 

2010 

3888 

Silnice ll. třídy č. 432 Kyjov – 

Koryčany (přes Bohuslavice) 

/ 6-2670 

Celostátní sčítání dopravy 

2010 

839 

Silnice č. 429 Koryčany – 

Mouchnice / 6-5776 

Celostátní sčítání dopravy 

2010 

883 
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Cash flow projektu byl rozdělen na 3 části: 

• Hlavní aktivity: 

Do těchto aktivit jsou zahrnuty zejména stavební práce – stavby. 

• Vedlejší aktivity:  

Do těchto aktivit spadají stavební práce, projektová dokumentaci, zabezpečení výstavby, 

pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu a povinná publicita. 

• Nezpůsobilé výdaje 

V těchto výdajích jsou uvedeny veškeré nezpůsobilé náklady vztahující se k projektu. 

Dále jsou z položkových rozpočtů vyčleněny položky, které jsou stanoveny jako 

nezpůsobilé výdaje – výdaje na zařízení staveniště.  

Tabulka č.2 : Plán cash-flow v realizační fázi projektu [29] 

Cash-flow projektu 2016 2017 

Hlavní aktivity 0 Kč 16 182 431,12 Kč 

Vedlejší aktivity 284 913,56 Kč 1 042 501,83 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 40 576,44 Kč 2 644 785,16 Kč 

Celkem 325 490 Kč 19 869718 Kč 

 

Celkové výdaje projektu činí 16 690 254,65 Kč bez DPH. 

Způsobilé výdaje jsou ve výši 17 509 864,51 Kč. Hlavní aktivity budou činit 92,425 % 

způsobilých výdajů. 

Nezpůsobilé výdaje projektu činí celkem 2 685 361,60 Kč. 

Tabulka č.3 : Výdaje projektu [29] 

Způsobilé výdaje celkem 17 509 846,51 Kč 

-Hlavní aktivity 16 182 431,12 Kč 

-Vedlejší aktivity 1 327 415,93 Kč 

Nezpůsobilé výdaje celkem 2 685 361,60 Kč 

Výdaje celkem vč. DPH 20 195 208,11 Kč 

Výdaje celkem bez DPH 16 690 254,64 Kč 
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 Ekonomické posouzení projektu 

Ekonomické hodnocení je prováděno typicky pro veřejné projekty, jelikož se 

musí určit dopady projektu pro společnost. V tomto hodnocení nejsou uvažovány dopady 

na realizátora projektu. [11] 

 

Pro hodnocení ekonomické efektivity projektu jsou posuzována určitá již 

definovaná kritéria, dle kterých je možné mezi sebou projekty porovnávat a hodnotit. Tato 

kritéria se nazývají ukazatele ekonomické efektivity investice. [12] 

 

 Finanční posouzení projektu 

Finanční hodnocení projektu společně s ekonomickým hodnocením slouží 

k porovnání projektů zejména v předprojektové fázi, kdy se zvažuje, zda bude investice 

smysluplná. Zatím co ekonomické hodnocení posuzuje nejčastěji investice veřejného 

sektoru, kdy není třeba, aby byl projekt ziskový, jelikož má pro společnost určitý přínos, 

který když vyčíslíme, tak nám efektivitu odhalí, u finančního hodnocení projektů se 

bavíme v drtivé většině o projektech soukromého sektoru. Podnikatel tedy zkoumá 

finanční toky investice po dobu její životnosti se zájmem zjistit, zda a kdy bude investice 

zisková. Na základě výsledku analýz je možné mezi sebou porovnat možné varianty jako 

je výstavba nového objektu a rekonstrukce stávajícího.[11] 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA 

Na základě údajů ze studie proveditelnosti byla provedena finanční analýza projektu. 

V tabulce č. 4 je znázorněno hodnocení efektivnosti projektu jako investice. 

 Tabulka č.4 : Hodnocení efektivnosti projektu jako investice [30] 

 

 

Graf č.1 : Hodnocení efektivnosti projektu jako investice [zdroj: vlastní práce]
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Získané ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Projekt jako investice (bez zohlednění 

způsobu financování a daní) není efektivní. Realizace projektu a udržení výsledků jsou 

závislé na dotačním financování. [30] 

  

Tabulka č.5 : Základní ukazatelé finanční mezery [zdroj: vlastní práce] 

 

Tabulka č.6 : Hodnocení financování [zdroj: vlastní práce] 

 

Získané ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Míra návratnosti vložených investičních 

prostředků je záporná. Realizace projektu a udržení výsledku (provozu) vytváří tlak na 
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vlastní prostředky jeho nositele, po finanční stránce projekt nelze doporučit k realizaci. 

[30] 

 

Graf č.2 : Hodnocení financování [zdroj: vlastní práce] 
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Tabulka č.7: Hodnocení finanční udržitelnosti [zdroj: vlastní práce] 

 

Finanční udržitelnost projektu není zajištěna, realizace nebo udržení výsledků projektu je 

významným způsobem ohroženo. Projekt po finanční stránce není proveditelný. [30] 
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5 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Na základě údajů ze studie proveditelnosti byla provedena i ekonomická analýza 

projektu, popsána v dalších podkapitolách. 

 Socioekonomické hodnocení    

V tabulce č.8 je uveden přehled socioekonomických dopadů. 

 

Tabulka č.8: Hodnocení finanční udržitelnosti [zdroj: vlastní práce]  

 

Detailní údaje dopadu 

Rozšíření cyklostezek 

Charakter dopadu: + 

Jednotka dopadu: uživatel 

Míra dopadu: Délka nových cyklostezek 

Jednotka míry dopadu 1: km 

Hodnota míry dopadu 1: 4,813 

Jednotková cena dopadu: 1,975/uživatel a km 

 

Tabulka č.9: Rozšíření cyklostezek [zdroj: vlastní práce] 
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Prevence vzniku lehkých zranění 

            Charakter dopadu: + 

Jednotka dopadu: Předejetí lehkého zranění 

Jednotková cena dopadu: 659 817,875 Kč/předejetí lehkému zranění 

 

Tabulka č.10: Prevence vzniku lehkých zranění [zdroj: vlastní práce] 

 

 

     Prevence vzniku těžkých zranění 

Charakter dopadu: + 

Jednotka dopadu: Předejetí těžkého zranění 

Jednotková cena dopadu: 4 802 544,3 Kč/předejetí těžkému zranění 

 

Tabulka č.11: Prevence vzniku těžkých zranění [zdroj: vlastní práce] 
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 Socioekonomické hodnocení 

Tabulka č.12: Socioekonomické hodnocení [zdroj: vlastní práce] 

 

 

 

Získané ukazatele obsahují mírně nepříznivých hodnot. Ekonomická hodnota projektu je 

záporná. Z hlediska dopadu realizace záměru na společnosti projekt nelze doporučit 

k realizaci. (s výjimkou prokazatelné existence významných pozitivních dopadů 

v dostatečném rozsahu, které nemohly být kvantifikovaný).[30] 
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Graf č.3 : Socioekonomické hodnocení [zdroj: vlastní práce] 
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6 PROVOZ CYKLOSTEZKY 

 Provozní výdaje  

Tabulka č.13: Provozní výdaje [zdroj: vlastní práce] 

 

 Rekapitulace provozních výdajů a příjmů 

Tabulka č.14: Rekapitulace provozních výdajů a příjmů [zdroj: vlastní práce] 

 

Jelikož se jedná o veřejný projekt, z investice nejsou žádné provozní příjmy, jen provozní 

výdaje. 

 Zůstatková hodnota investice 

Tabulka č.15: Zůstatková hodnota investice v Kč [zdroj: vlastní práce] 
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7 VYHODNOCENÍ 

Ekonomické hodnocení daného projektu velice závisí na socioekonomických 

benefitech, v tomto případě vychází vyhodnocení neefektivně.  

 

Hlavními příčinami toho výsledku jsou vysoké investiční náklady. U tohoto 

projektu jsou však celkové investiční náklady minimalizovány tak, že už je příliš nejde 

snížit. Obvyklá průměrná cena cyklostezek je 4 miliony Kč za 1 km [31] a cena řešené 

cyklostezky vyšla téměř shodně. Z toho vyplývá, že náklady vynaložené na tuto investici 

již více minimalizovat nelze. 

 

Výrazným socioekonomickým benefitem této investice je snížení počtu zranění 

vzniklých při dopravních nehodách cyklistů. Úspory s dopravními nehodami jsou 

schopné velice ovlivňovat výsledek tohoto vyhodnocení. Přínosy cyklostezek jsou 

výrazně nižší porovnáním s přínosy z úspory dopravních nehod. Výsledky zranění jsou 

brány na základě interview se starostou města Kyjov. Rozšíření cyklostezek by mohlo 

relativně ovlivnit vzniku dopravního zranění. 

 

Pro zvýšení efektivnosti dané investice by bylo zapotřebí zvýšit popularitu cyklostezky, 

čehož by se dalo dosáhnout například zřízením občerstvovacích zařízení po trase, 

uspořádání různých akcí a podobně. 
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8 ZÁVĚR 

  Bakalářská práce je rozdělena na 2 základní části. V teoretické části se práce 

zabývá zejména tématem ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a 

finančním zajištěním veřejných investičních projektů. Jsou zde popsány investice obecně 

a jejich klasifikace. Dalším tématem je životní cyklus projektu stavby, porovnání 

soukromých projektů s veřejnými, ekonomické hodnocení projektu a finanční posouzení 

projektu. 

 

Cílem praktické části bylo zhodnotit efektivnost konkrétní investice, kterou byla 

Cyklostezka Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice.  K hodnocení bylo využito programu 

ECBA.cz, který zpracoval finanční a ekonomické analýzy projektu. Efektivnost projektu 

vyšla záporná z důvodu vysokých investičních nákladů.  Pro zefektivnění investice do 

cyklostezek bylo doporučeno cyklostezky zpopularizovat různými cestami, ať už 

zřízením odpočinkových zón či pořádáním různých akcí s cyklostezkami spojenými.
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