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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá projektem výstavby mateřské školy v obci Svatobořice-

Mistřín. Práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu formou CBA 

analýzy, na základě které je možné vyhodnotit, zda je projekt vhodný či nevhodný pro 

realizaci. V teoretické části popisuje životní cyklus projektu, financování projektů, 

ekonomické hodnocení investice, metody hodnocení a analýzu nákladů a užitků 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Mateřská škola, hodnocení ekonomické efektivnosti, CBA analýza, socioekonomické 

dopady, čistá současná hodnota, veřejný projekt  

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with the project of Kindergarten construction in Svatobořice-

Mistřín. The thesis focuses on the evaluation of economic efficiency of project in the 

form of CBA analysis, where is possible decide is the plan as suitable or unsuitable for 

implementation. The theoretical part describes life-cycle of project, project financing, 

economic evaluation of investment, methods of evaluation and cost-benefit analysis. 

KEYWORDS  

Kindergarten, evaluation of economic efficiency, CBA analysis, socio-economic impacts, 

net present value, public project 
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1 ÚVOD 

Hlavním záměrem této diplomové práce bude hodnocení ekonomické 

efektivnosti výstavby mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín. Investorem tohoto 

projektu je obec. Původní prostor mateřské školy Svatobořice bude využíván jako místo 

pro muzeum. Nová mateřská škola bude vystavěna na novém místě v centru obce. Díky 

výstavbě získá obec 70 nových míst pro předškolní vzdělávání. 

Teoretická část práce se bude zabývat všeobecně veřejnými projekty, jejich 

životním cyklem a to předinvestiční, investiční, provozní a fáze ukončení. Dále budou 

v teoretické části řešeny druhy financování veřejného projektu a to z vlastních zdrojů, 

cizích zdrojů a nestandardní formy financování. Další část bude zaměřena na hodnocení 

ekonomické efektivnosti, kde budou rozepsány ukazatele finanční proveditelnosti, a 

standardní metody hodnocení veřejných investičních projektů. Poslední část teoretické 

části práce je zaměřena na analýzu nákladů a užitků.  

V praktické části bude popsán konkrétní projekt, který byl původně v cenové 

úrovni 2013, následně bude převedena do cenové úrovně 2019 a hodnocena pro rok 

2019. Jedná se o výstavbu mateřské školy. Praktická část bude členěna do dvou částí. 

První část bude zaměřena na popis projektu, obecné informace, problémy projektu, 

identifikace cílových skupin a analýza konkurence. Druhá část praktické práce se bude 

zabývat samotným hodnocením, které bude vypracované v eCBA. Bude obsahovat 

finanční a ekonomickou analýzu.  
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2 VEŘEJNÉ PROJEKTY 

 Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je 

vytvoření nebo změna něčeho konkrétního. Projekt má charakteristické znaky, a to cíl, 

čas a jedinečnost. 

• Cíl - projekt musí mít jasný cíl, věc, která se dá realizovat, vytvořit či změnit 

nebo změnit. 

• Čas - projekt je v čase omezený sled činností. 

• Jedinečnost - projekt je neopakovatelný, unikátní sled činností a vyžaduje 

specifický způsob řízení. [16] 

Cílem veřejných projektů je přinést určité cílově definované efekty. 

K charakteristickým znakům veřejných projektů patří: 

• jasně stanovené cíle 

• definované potřebné zdroje včetně nákladového vyjádření 

• vymezené činnosti skloubené v realizačním projektovém plánu 

• časové ohodnocení jednotlivých systémově propojených činností 

• vymezené organizační podmínky a realizační předpoklady včetně stanovení 

odpovědnosti za vedení a realizaci projektu 

• nákladově-užitkové ohodnocení veřejného projektu prokazující jeho realizační 

oprávněnost [3] 

  

 Prvním krokem k tvorbě veřejného projektu je identifikování veřejných potřeb. 

Veřejná potřeba souvisí převážně s nějakým problémem, který je tak aktuální, že je 

nutného ho v nejbližší době vyřešit. Proto se potřeba řešení daného problému stává 

veřejným zájmem a potřebou. Veřejná potřeba je pociťovaný nedostatek něčeho, co má 

být na straně veřejnosti uspokojeno. K identifikaci veřejných potřeb se užívají 

dotazovací techniky, na základě jejich vyhodnocení se poté přejde k řešení problému, 

např. pomocí veřejného projektu, který je jedním z nástrojů uspokojení veřejné 

potřeby.[3]  

2.1 Životní cyklus projektu 

 Fáze projektu lze chápat jako určitý sled čtyř fází. A to od identifikace určité 

základní myšlenky projektu až po ukončení jeho provozu a likvidaci. Jednotlivé části 

životního cyklu projektu jsou: 

• předinvestiční  

• investiční  

• provozní 

• ukončení provozu a likvidace [1] 
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2.1.1 Předinvestiční fáze 

 Předinvestiční fáze je v podstatě jedna z nejdůležitějších fází. A to kvůli úspěchu 

či neúspěchu daného projektu, která ve značné míře závisí na informacích a poznatcích 

marketingové, technicko-technologické, finanční a ekonomické povahy, získané v rámci 

předprojektových analýz.  

 Předprojektové analýzy mohou být nákladné, ale mohou zabránit vložení 

finančních prostředků do špatného projektu, který by mohl skončit neúspěchem.  

 Výstupem předinvestiční fáze je investiční rozhodnutí. To je rozhodnutí o tom, 

zda bude projekt realizován, nebo nebude. [1] 

 Předinvestiční fáze zpravidla zahrnuje: 

• identifikaci podnikatelských příležitostí, 

• předběžný výběr projektů a přípravu projektu obsahující analýzu jeho variant, 

• hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. 

 

Identifikace podnikatelských příležitostí 

 Identifikace podnikatelských příležitostí, neboli Opportunity/Scounting Study, 

tvoří východisko předinvestiční fáze. Tato fáze může být přitom již určitým podnětem 

pro mobilizaci finančních zdrojů, protože investoři jak domácí nebo zahraniční, mají 

zájem na získání informací o nově identifikovaných zajímavých a životaschopných 

podnikatelských příležitostech. [1] 

 

Předběžné technicko-ekonomické studie 

 Předběžné technicko-ekonomické studie slouží jako mezistupeň mezi stručnými 

studiemi příležitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi, které detailně 

zpracovávají jednotlivé aspekty projektu. Předběžná technicko-ekonomická studie se 

převážně zpracovává u značně rozsáhlých projektů. Cílem zpracování předběžně 

technicko-ekonomické studie je určit, jestli: 

• byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu; 

• povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko-

ekonomické studie projektu; 

• určité aspekty projektu jsou do té míry závažné, že vyžadují podrobné šetření 

pomocí podpůrných a doplňkových studií, jako jsou marketingové průzkumy, 

laboratorní testy, poloprovozní ověřování aj.; 

• základní myšlenka, na které je projekt založen, je pro určitého investora nebo 

skupinu investorů dostatečně atraktivní, nebo tomu je naopak; 

• podnikatelská příležitost je do té míry slibná, že již na základě informací z této 

studie lze rozhodnout o realizaci projektu; 
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• stav životního prostředí v předpokládané lokalitě realizace projektu  

i potencionální dopady tohoto projektu jsou v souladu s existujícími standardy 

ochrany životního prostředí. [1, str. 27] 

 

Technicko-ekonomická studie projektu 

 Technicko-ekonomická studie projektu by měla poskytnout veškeré podklady 

potřebné pro investiční rozhodnutí. Výsledkem je poté formulace projektu včetně jeho 

cílů a základních charakteristik, zahrnujících marketingovou strategii, dosažitelný podíl 

na trhu, velikost výrobní jednotky, její umístění, základní suroviny a materiály, vhodnou 

technologii  

a výrobní zařízení a případě potřeby i zhodnocení vlivu na životní prostředí. 

 Součástí technicko-ekonomické studie je i identifikace základních rizikových 

faktorů a hodnocení jejich dopadů na projekt. Základním výsledkem této studie je výběr 

nejvhodnější varianty projektu, stanovení harmonogramu realizace a rámcového 

rozpočtu. Pokud se objeví slabiny projektu, znamená to, že ekonomická efektivnost 

projektu je nedostatečná a je nutné hledat další varianty projektu, např. změnu 

výrobního programu, využití jiných technologií, apod.  

 Pokud ze studie vyjde výsledek, že by projekt neměl být realizován, tak je tento 

výsledek pro firmu i talk velice cenný, protože nezpůsobí značné ztráty. [1].  

  

Stanovení investičních a provozních nákladů 

 Stanovení investičních provozních nákladů je jednou z nejvýznamnějších veličin 

ovlivňující ekonomickou efektivnost projektu.  

 Pro stanovení investičních a provozních nákladů lze použít: 

• vypsání a vyhodnocení nabídkových řízení  

• ceny obdobných projektů a jejich jednotkové náklady 

• odhady pro jednotlivé části projektu [1] 

 

Zpracovatelský tým 

 Technicko-ekonomickou studii zpracovává tým odborníků, různých profesí tak, 

aby byly pokryty všechny významné oblasti projektu. Tento tým tvoří zpravidla: 

• ekonom 

• marketingový specialista 

• technolog 

• strojní, popřípadě i stavební inženýr 

• odborník z oblasti managementu  
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• specialista z oblasti financování a účetnictví 

• specialista na ochranu životního prostředí 

 

2.1.2 Investiční fáze 

 Investiční fázi můžeme rozdělit do dvou základních etap, a to, etapu projekční  

a realizační, ta se dá nazvat jako etapu výstavby. I po dokončení projektové přípravy má 

investor příležitost tento projekt revidovat a nebo ho úplně zastavit. [1] 

 

Zadání stavby 

 Součástí zadání stavby jsou:  

• technická koncepce a kapacitní požadavky 

• předběžně zvolená technologická řešení 

• suroviny a produkty 

• spotřeby energií a jejich dostupnost 

• umístění a velikost dostupných lokalit 

• zjednodušené technologické schéma 

• dopady z pohledu ochrany zdraví, životního prostředí a BOZP 

• klimatické a jiné lokální podmínky 

• legislativní požadavky a aplikované standardy 

• návrh prováděcího plánu 

• koncepce řízení zabezpečení procesu  

• odhad nákladů [1] 

 

Úvodní projektová dokumentace 

 Obsahuje dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, obě s 

rozšířenou technologickou částí. Další samostatnou částí je vyhodnocení vlivu na 

životní prostředí, tzv. studie EIA. Náklady na zpracování této studie nejsou nijak 

významné.  

 

Realizační projektová dokumentace 

 Účelem této dokumentace je umožnit vypracování všech inženýrských výpočtů, 

výkresů a dokumentace požadované pro výstavbu.  Tato dokumentace musí odpovídat 

požadavkům dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.  
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Realizace výstavby 

 V této fázi se objednávají materiály pro montáž, je připraveno staveniště, 

předáno dodavateli a probíhá montáž výrobních zařízení. Stavba musí probíhat přesně 

podle předem stanovené realizační projektové dokumentace. Konec realizace je 

definován ukončením montáží. Fáze realizace obvykle obsahuje tyto činnosti: 

• nákup zařízení a materiál 

• montáž a instalaci na staveništi 

• dohled a dozor nad realizací 

• příprava dokumentů potřebných k pro provoz, údržbu atd. 

• školení všech zainteresovaných pracovníků 

• vypracování zprávy o výstavbě 

• přípravu dokumentace skutečného stavu po výstavbě 

  

Příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz 

 Cílem této fáze je zajistit, aby všechny činnosti byly provedeny v souladu s 

provozními a bezpečnostními standardy a byly dodrženy veškeré podmínky projektové 

dokumentace. 

 

2.1.3 Provozní fáze 

 Provozní fáze a její problémy je nutné posuzovat z krátkodobého  

i dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled: týká se uvedení do provozu respektive 

záběhového provozu. Je možné, že zde vzniknou problémy kvůli nedostatečné 

kvalifikaci pracovníků nebo nezvládnutí technologického procesu, většina těchto 

problémů má svůj původ v realizační fázi projektu. Dlouhodobý pohled: tento pohled se 

týká celé strategie, na níž byl projekt založen, a z toho plynoucích výnosů na straně 

jedné a nákladu na straně druhé. Tyto náklady a výnosy mají přímou vazbu na 

technicko-ekonomickou studii. [1] 

 Součástí provozní fáze je i tzv. údržba zařízení, je to činnost, která zajišťuje 

spolehlivý provoz. Mezi cíle údržby patří: 

• zachování investice do zařízení a udržet je ve funkčním stavu, 

• aplikování strategie údržby, směřující k maximalizaci dostupnosti  

a s minimalizací vlivů na životní prostředí, 

• doporučení a rady ohledně materiálů a oprav, aby byly splněny požadavky 

společnosti. 

Náklady spojené s údržbou se musí zakomponovat do hodnocení projektu. Výše 

těchto nákladů se pohybuje mezi 2,0 – 3,5 % ročně z celkových pořizovacích nákladů 

projektu, a můžou se lišit podle velikosti realizovaného projektu. [1] 
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2.1.4 Ukončení provozu a likvidace 

 Tato fáze představuje závěrečnou fázi života projektu. Je spojena s příjmy  

z likvidovaného majetku, tak i s náklady spojenými s jeho likvidací. Při hodnocení 

ekonomické výhodnosti projektu je nezbytné brát na vědomí také náklady spojené  

s ukončením jeho provozu.  

 Likvidační fáze zahrnuje zejména činnosti, jako jsou demontáž zařízení a jeho 

likvidace. [1] 

V následující tabulce jsou vypsány jednotlivé fáze projektu a jejich činnost, obsah a 

použitá metoda. 

 

Tabulka 2.1 … Fáze projektu a jejich základní činnosti [3, str. 116] 

Fáze Činnost 
Použitá metoda či postup, 

obsahová poznámka 

Přípravná 

fáze 

Identifikace veřejné potřeby Dotazovací techniky na straně 

veřejnosti i expertů 

Analýza rámcových podmínek Vymezení klíčových omezujících 

faktorů 

Stanovení projektových cílů Definování projektových cílů jako 

očekávaných stavů 

Definování kritérií k hodnocení 

projektů 

Stanovení měřítek a jejich 

ukazatelů k hodnocení 

navrhovaných variant 

Zpracování variant k dosažení cílů Vypracování množiny 

„přípustných“ variant jako způsobů 

uspokojení veřejné potřeby 

Hodnocení jednotlivých variant 

s ohledem n stanovené cíle a 

jejich hodnotící kritéria 

Použití adekvátních metod pro 

hodnocení veřejných projektů (ex 

ante analýza) 

Seřazení variant do pořadí Pořadí variant na základě 

stanovených kritérií  

Doporučení nejvhodnější varianty 

k realizaci 

Navržení optimální varianty 

k realizaci 
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Fáze Činnost 
Použitá metoda či postup, 

obsahová poznámka 

Realizační 

fáze 

Realizace zvolené varianty Postup podle realizačního 

projektového plánu 

Exploatační 

fáze 

Zařazení projektu do životního 

cyklu 

Začlenění „projektu“ jako 

realizované investice do 

programového plánu 

Tok užitků v čase životního cyklu Analýza přínosů za dobu životnosti  

Fáze 

ukončení 

Ukončení životního cyklu Likvidace investice po skončení 

životního cyklu (ex post analýza) 
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3 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Součástí investičního projektu je zpracování dokumentace potřebné pro zajištění 

finančních zdrojů. Mezi zdroje financování mohou patřit vlastníci, partneři, kteří 

poskytnou rizikový nebo rozvojový kapitál a v neposlední řadě banky, jako nejčastější 

zdroje financování. 

Jednání o financování probíhá mezi investorem a poskytovatelem kapitálu, a to 

ve třech fázích: 

• Cílem první fáze je prezentace investičního záměru a ujasnění si základních 

představ všech zúčastněných stran o nastavení všech parametrů investice.  

• Ve druhé fázi je důsledně prověřován investiční záměr, jeho předkladatelé 

strukturují investici a zpracovávají konkrétní projektové řešení. Cílem 

důkladného prověřování je ověření údajů onoho investičního záměru, a to jeho 

finanční a technickou proveditelnost a rizika. Dále se jedná o objemu času, 

časovém rozložení, způsobu kontrahování a zajištění finančních prostředků. 

Druhá fáze bývá časově nejnáročnější.  

• Třetí fáze nastane po schválení investičního záměru. Poté probíhá jednání o 

finálním textu smlouvy o financování a následné zajištění finančních zdrojů. [1] 

3.1 Členění finančních zdrojů 

 Zdroje kapitálu lze třídit podle několika hledisek, mezi nejvýznamnější hlediska 

patří např. místo, a to odkud se tyto zdroje získávají. Podle místa se rozlišují na interní a 

externí kapitál.  

 

3.1.1 Interní zdroje 

Tento způsob financování přichází v úvahu, pokud projekt realizuje již fungující 

firma. Firma má zdroje z výsledků vlastní podnikatelské činnosti, která především tvoří:  

• zisk po zdanění, který nebyl vyplacen (nerozdělený zisk), 

• odpisy a přírůstky rezerv, 

• odprodej některých nevyužívaných složek dlouhodobého majetku, 

• snížení oběžných aktiv, především zásob a pohledávek. [1, str. 45] 

 

3.1.2 Externí zdroje 

Externí zdroje se objevují převážně u nově vznikajících firem. Tyto zdroje jsou 

však dostupné i pro již existující firmu. Externí zdroje financování jsou: 

• původní vklady vlastníků, 

• dlouhodobé bankovní úvěry, 
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• obligace, 

• krátkodobé bankovní úvěry – k financování části oběžných aktiv, 

• vklady dalších subjektů, které se budou podílet na financování projektu, 

• subvence a dary ze státního rozpočtu nebo specializovaných fondů, 

• rizikový kapitál – kombinovaný zdroj financování ve formě navýšení 

základního kapitálu a dlouhodobého úvěru, vstupující do značně 

rizikových projektů. [1, str. 46] 

3.2 Financování z vlastních zdrojů  

Mezi základní formy financování z vlastních zdrojů patří: 

• základní vklad 

• navýšení základního kapitálu 

• nerozdělený zisk a odpisy 

• účasti, subvence a dary 

Tyto formy financování se mohou i kombinovat ve formě základního kapitálu a jeho 

navýšení můžeš být použit rizikový kapitál – Venture Capital, který má dočasný 

charakter a po realizaci projektu je poskytovatel těchto prostředků vyplacen. [1] 

3.3 Financování z cizích zdrojů 

Všechny zdroje, které nejsou zdrojem vlastním můžeme nazvat cizím zdrojem. 

Jsou to prostředky, které byly zapůjčeny a musí se ve smluvené době vrátit. 

Projekt můžeme financovat pomocí bankovního úvěru, který se v rozvaze člení na: 

• rezervy 

• dlouhodobé závazky včetně emitovaných dluhopisů a dlouhodobých směnek  

• krátkodobé závazky 

• dlouhodobé závazky – bankovní úvěry a výpomoci 

• ostatní pasiva  

Samostatnou formou dlouhodobého financování je projektové financování. 

Jedna se o formu, kdy jsou tyto finance získány pouze v souvislosti s projektem. 

Další formou financování je pomocí obligace. Obligace je dluhový cenný papír, 

který emituje podnik s cílem získat od investora finanční zdroj. Získané finanční zdroje 

se tak mohou použít pro financování projektu. Po dosažení doby životnosti obligace 

jsou tyto obligace plně splaceny. Nakládání s obligacemi je upraveno zákonem o 

dluhopisech. K emisi dluhopisů je nutné povolení, které vydává Ministerstvo financí 

ČR. Dále se musí při schvalování vydání prověřit, zda je podnik schopen do budoucna 

svoje dluhopisy splatit. [1] 
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3.4 Nestandardní formy financování 

Nestandardními formami financování projektu zahrnujeme BOOT, PPP a 

rizikový kapitál. 

 

3.4.1 PPP 

Financování projektů pomocí PPP neboli Public Private Partnership je další 

nestandardní formou. Obecně se takto označují projekty, které jsou založeny za formu 

spolupráce mezi podnikatelským sektorem a orgány veřejné správy. Účelem PPP 

projektů jsou převážně zajištění financování výstavby, obnovení, správy či údržby 

veřejné infrastruktury. Při užití této formy financování je důležité sledovat tyto aspekty:  

• náklady projektu a zdroje jeho financování z vlastních zdrojů, úvěrů, dotací EU, 

• rozpočtové možnosti zadavatele, 

• požadavky a podmínky věřitelů – výše splátky, podmínky dotace, apod., 

• doba splácení – délka projektu, rizika, predikce trhu 
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4 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

INVESTIC 

 Hodnocení ekonomické efektivnosti je závěrečná fáze studie proveditelnosti. 

Jedná se o závěrečné vyhodnocení celého projektu, které musí prokázat, a to 

jednoznačně, jestli je projekt přínosný či nikoli. Popřípadě jaká rizika by mohla tento 

projekt, a tím i podnikatelský subjekt, ohrozit. [2] 

 Mezi vstupní údaje při hodnocení ekonomické efektivnosti patří diskontní sazba 

a peněžní toky projektu (Cash Flow), které jsou tvořeny veškerými příjmy a výdaji, 

které projekt generuje, respektive vyvolává v průběhu všech svých fází života. 

 

 Mezi ukazatele ekonomické efektivnosti investice patří: 

• Čistá současná hodnota – net present value - NPV  

• Index Rentability – profitability index - IR 

• Vnitřní výnosové procento – internal rate of return -IRR  

• Prostá doba návratnosti – pay back - PB 

• Diskontovaná doba návratnosti – PO 

 

 Při hodnocení efektivnosti investice se postupuje dle pěti fází. Kde dvě první 

fáze vyjasňují základní cíle, prověřuje se v nich potřebnost investice a vyhodnocuje se 

účelnost. Ve třetí fázi se vypracují vzájemně zaměnitelné varianty, kterými je možné 

dosáhnout cílů, které byly vytyčené v prvních dvou fázích. Čtvrtá a pátá fáze obsahuje 

komplexní vyjádření a zhodnocení nároků a účinků investice a její celkový přínos.  

5 fází hodnocení efektivnosti investice: 

1) Vyhodnocení účelů a potřebnosti investice. 

2) Vyhodnocení technicko-ekonomické úrovně výrobků. 

3) Vyhodnocení zaměnitelných variant. 

4) Komplexní vyhodnocení výsledné varianty s použitím srovnávacích základen. 

5) Souhrnné vyhodnocení efektivnosti investice. [2, str. 29] 

4.1 Základní ukazatele finanční proveditelnosti 

Mezi základní ukazatele finanční proveditelnosti patří prostá doba návratnosti, 

čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové procento. 
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4.1.1 Prostá doba návratnosti 

Doba návratnosti, neboli Pay Back Metod uvádí počet let, za které posuzovaný 

projekt vytvoří peněžní toky ve stejné výši investovaných nákladů. Tento ukazatel má 

jednu nevýhodu, a to, že nebere v úvahu peněžní toky, které vznikají po době 

návratnosti.  

𝑃𝐵 =
𝐼𝐶

𝐶𝐹
 

 PB …  prostá doba návratnosti v letech 

 IC …  investiční náklady 

 CF …  roční peněžní tok  

Vzorec 4.1 … Prostá doba návratnosti [4, str. 25] 

 

Tento vzorec se dá pro výpočet prosté doby návratnosti využít pouze tehdy, když 

jsou peněžní toky v jednotlivých letech stejné. Většina projektů ale nedisponuje 

konstantním peněžním tokem, proto se používá kumulativní načítání ročních peněžních 

toků až do výše investičních nákladů. Součty peněžních toků vytvoří interval hodnot, ve 

kterém se nachází hodnota investičního nákladu. Dobu návratnosti lze poté vyčíslit 

v letech a měsících dle vzorce: 

𝑃𝐵 = (𝑘 − 1) +
∑ 𝐶𝐹𝑛 −  𝐼𝐶𝑘

𝑛=1

𝐶𝐹𝑘
 

CFn … peněžní toky v jednotlivých letech 

 k …  počet let horní hranice intervalu 

 IC …  investiční náklady v Kč 

 n … jednotlivé roky životnosti 

Vzorec 4.2 … Prostá doba návratnosti [4, str. 25] 

 Projekt je přijatelný, pokud je ukazatel prosté doby návratnosti větší než 

předpokládaná doba životnosti.  

 

Tabulka 4.1 … Rozhodovací pravidlo PB [4, str. 26] 

Hodnota ukazatele Interpretace 

PB ≥ doba životnosti  Projekt je přijatelný 

PB < doba životnosti Projet není přijatelný 
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4.1.2 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota neboli Net Present Value je ukazatel, který hodnotí 

projekt komplexně v rámci jeho celého životního cyklu. Představuje rozdíl současné 

hodnoty všech budoucích příjmů a výdajů projektu. [1, 4] 

𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1   

PV …  současná hodnota v Kč 

 CF …  peněžní toky v jednotlivých letech v Kč 

 i … počet let od 1 do n 

 n …  délka hodnoceného období 

 r … diskontní sazba (časová hodnota peněz) v % / 100 

Vzorec 4.3 … Současná hodnota [4, str. 27] 

 

Součástí výpočtu PV je i diskontní faktor neboli odúročitel, daný zlomkem:  

      
1

(1+𝑟)𝑖
 . 

 Vzorec 4.4 … Diskontní faktor [4, str. 27] 

 

Dále po výpočtu PV je nutné vypočítat NPV, a to tak, že od současné hodnoty 

odčítáme investiční náklad.  

NPV = PV – IC     

NPV … čistá současná hodnota v Kč 

 IC …   investiční náklad v Kč 

Vzorec 4.5 … Čistá současná hodnota [4, str. 27] 

 

Všechny investice, které mají nulovou nebo kladnou současnou hodnotu, jsou 

akceptovatelné, protože vytváří výnos větší nebo stejný s náklady do projektu 

vloženými. 

 Tabulka 4.2 … Rozhodovací pravidlo NPV [4, str. 28] 

Hodnota ukazatele Interpretace 

NPV ≥ 0  Projekt přijmout 

NPV < 0 Projekt odmítnout 
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4.1.3 Index rentability 

Index rentability neboli Profitability index, vypovídá o efektivnosti 

vynaložených investičních nákladů. Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích 

příjmů projektu, připadajících na jednotku investičních nákladů přepočtených na 

současnou hodnotu.  IR se vypočítá jako poměr čisté současné hodnoty a investičních 

nákladů. [1, 4] 

𝐼𝑅 =
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝐶
=

(∑ 𝐶𝐹𝑖)
𝑛
𝑖=0

− ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑥
𝑖=0

 

 IR …    index rentability v Kč/Kč 

 NPV … čistá současná hodnota v Kč 

 CF …    peněžní tok v Kč 

 n …     počet let hodnoceného období 

 x …    počet let výstavby 

Vzorec 4.6 … Index rentability [4, str. 28] 

Pokud index rentability vyjde kladný, je projekt považován za přijatelný. Čím 

vyšší hodnota indexu rentability, tím je projekt považován za lepší. [4] 

Tabulka 4.3 … Rozhodovací pravidlo IR [4, str. 28] 

Hodnota ukazatele Interpretace 

IR ≥ 0  Projekt je přijatelný 

IR < 0 Projet není přijatelný 

 

4.1.4 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento neboli Internal rate of Return představuje 

procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období. IRR může být definováno 

jako výnos, při kterém projektované peněžní toky vytvoří NPV = 0. 

V obecném vyjádření, vnitřní výnosové procento je hodnota diskontní sazby r.  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
= 0

𝑛

𝑖=0

 

Vzorec 4.7 … Vnitřní výnosové procento - obecně [4, str. 29] 
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 K algebraickému výpočtu je užívána lineární interpolaci, která probíhá 

v následujících krocích: 

• odhad hodnoty IRR (r) projektu, 

• výpočet NPV pro toto IRR (r), 

• porovnání s rozhodovacími kritérii:  NPV = 0 … správný odhad 

 NPV > 0 … nízký odhad (r1) 

 NPV < 0 … vysoký odhad (r2), 

• postup bude opakován, dokud nebude dosaženo kladné NPV a záporné NPV, 

• dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉 +

|𝑁𝑃𝑉 +| + |𝑁𝑃𝑉 −|
 (𝑟2 − 𝑟1) 

 

r1 … odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2 … odhadované IRR pro zápornou NPV 

Vzorec 4.8 … Výpočet hodnoty IRR [4, str. 29] 

 

Projekt bude přijat, pokud ukazatel vyjde větší než předpokládaná diskontní 

sazba.  

Tabulka 4.4 … Rozhodovací pravidlo IRR [4, str. 29] 

Hodnota ukazatele Interpretace 

IRR ≥ 0  Projekt je přijatelný 

IRR < 0 Projet není přijatelný 

4.2 Standardní metody hodnocení veřejných investičních projektů 

 Pro hodnocení veřejných projektů je nutné použít metody, které určitým 

způsobem poměří vložené náklady s konečnými výstupy projektu. Tyto metody se volí 

z důvodu, že pro investora je tyto investice nevykazují přímou finanční efektivnost. 

Výhodnost projektu musí být stanovena už v předinvestiční fázi, protože se díky ní bude 

následně rozhodovat o realizaci projektu nebo o odmítnutí projektu.  

 Mezi standardní metody hodnocení patří nákladově-výstupové metody, neboli 

input-output metody. V následující tabulce je vypsána charakteristika jednotlivých 

metod. Jejich bližšímu popisu se věnují další podkapitoly. 
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Tabulka 4.5 … Charakteristika nákladově-výstupových metod [3, str. 83] 

Metoda Zkratka Vstupy Výstupy Kritérium 

Analýza 

minimalizace 

nákladů 

CMA Náklady na 

vstupu (peněžní 

jednotky) 

Přímo se 

neměří 

Minimalizace vstupů 

při dané kvalitě 

výstupu 

Analýza 

nákladů a 

přínosů 

CBA Náklady na 

vstupu (peněžní 

jednotky) 

Peněžní 

jednotky 

Maximalizace čistého 

přínosu (B-C) za 

podmínky: B-C0 

Analýza 

efektivnosti 

nákladů 

CEA Náklady na 

vstupu (peněžní 

jednotky) 

Náklady/jednot

ka výstupu 

Minimalizace 

nákladů na jednotku 

výstupu 

Analýza 

užitečnosti 

nákladů 

CUA Dodatečné 

náklady na 

vstupu 

Dodatečný 

užitek z 

dodatečné 

jednotky 

vstupu 

Maximalizace 

dodatečného užitku z 

dodatečné jednotky 

vstupu (U/C) max! 

 

4.2.1 Metoda CMA 

 Metoda CMA neboli metoda analýzy minimalizace nákladů, je nejjednodušší 

nákladově-výstupová metoda. Základním ukazatelem je minimalizace nákladů na 

vstupu do produkčního systému, tato metoda je nejvíce užívána při analýza ex ante. Z 

množiny výdajových programů je vyhledán ten, který má nejnižší náklady, protože je 

počítáno s tím, že těmito náklady dosáhne splnění cílů.  

 Tato metoda se převážně používá při hodnocení veřejných soutěží, kde je 

hodnotícím kritériem nabídková cena. Metoda CMA je založena na principu 

hospodárnosti, který je založen na předpokladu, že kritérium nejnižších nákladů je 

přípustné do té míry, dokud minimalizací nákladů neohrozí stanovené cíle nebo 

požadovanou kvalitu produktu. [3, str. 84] 
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Užitek  

     UC 

     US 

 

     UA 

 

 

           0  CA  CB  CC  Náklady  

         (nabídková cena) 

Graf 4.1 … Problém kvality a použití kritéria nejnižší nabídkové ceny [3, str.85] 

UC ... užitek nabídky C splňující a přesahující stanovený standard US 

US ... užitek definovaný jako požadovaný standard 

UA ... užitek nabídky A - podstandardní 

UB ... užitek nabídky B - splňuje stanovený standard 

CA ... nabídková cena A na dosažení užitku UA 

CB ... nabídková cena B na dosažení užitku US 

CC ... nabídková cena C na dosažení užitku US (resp. UC) 

  

Dále při hodnocení projektu metodou CMA, mohou být použity náklady 

ukazatele životního cyklu, tj. LCC - Life Cycle Cost.  

𝐿𝐶𝐶 = 𝑃𝑉 + 𝐼𝐶 

LCC ... náklady životního cyklu 

PV ...    současná hodnota budoucích nákladů 

IC ...     investiční náklad 

Vzorec 4.7 … Náklady životního cyklu [5] 

Pro výpočet se užije tento vztah: 

LCC = ∑
Cn

(1 + r)n

𝑇

𝑛=0

 

LCC ... náklady životního cyklu 

C ...      náklad investiční nebo provozní případně likvidační 

n ...       rok kdy probíhá náklad 

r ...       diskontní sazba 

T ...     délka hodnoceného období 

Vzorec 4.8 … Náklady životního cyklu [5] 

Úroveň 

užitku Us 

definována 

jako 

standard 
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4.2.2 Metoda CBA 

Metoda CBA je nákladově-výstupová metoda. Měří vstupy a výstupy 

v peněžních jednotkách a v závislosti na rozsahu nákladů a přínosů rozlišuje dva 

základní druhy CBA, na užší a širší CBA, což je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 4.6 … Druhy CBA [3, str. 87] 

Druh CBA Rozsah nákladů Rozsah přínosů Poznámka 

„Užší“ CBA Jen náklady přímo 

související s danou 

investicí 

Jen přínosy týkající se 

cílové skupiny 

Analýza nákladů 

a přínosů 

„Širší“ CBA Všechny náklady 

(včetně nákladů 

obětované příležitosti) 

Všechny přínosy bez 

ohledu na původního 

adresáta (cílovou 

skupinu) 

Analýza 

společenských 

nákladů a 

společenských 

přínosů 

 

 Užší a širší druhy CBA analýzy se liší rozsahem kalkulovaných nákladů a 

přínosů. Metodu CBA bez ohledu na zvolenou formu může být použit při ex ante 

analýze ale také i při ex post analýze veřejných projektů. Veřejný projekt je ekonomicky 

přínosný, pokud diskontovaná hodnota přínosů převyšuje diskontované náklady. 

Výsledný efekt dané akce může být vyjádřeno jako poměrové peněžní ohodnocení 

nákladů a přínosů, vztahem: 

E =
B

C
 

E ... výsledný efekt, efektivnost z vložené peněžní jednotky 

B ... přínosy z veřejného projektu za celou dobu životnosti 

C ... náklady na implementaci projektu a náklady za celou dobu životnosti 

Vzorec 4.9 … Efektivnost z vložené peněžní jednotky [3, str. 80] 

 

 Tato metoda je nejvyužívanější při hodnocení ekonomické efektivnosti 

veřejných projektů, tato metoda je využita v praktické části této práce. Proto se metodě 

CBA budu věnovat více v samostatné kapitole. 

4.2.3 Metoda CEA 

 Hlavní podstatou metody CEA je zkoumání nákladové efektivnosti, při které 

zjišťujeme náklady na naturální jednotku výstupu, kde platí vztah Ci / Ei, kde Ci jsou 
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náklady na efekt Ei a Ei je naturální efekt, který je měřen pomocí počtem 

vyprodukovaných jednotek z i-té varianty.  

 Při výběru variant pomocí metody CEA se postupuje tak, že se varianty seřadí 

podle stanoveného poměru Ci/Ei, od varianty která má nejlepší nákladově-efektivní 

relaci až po variantu s nejhorší nákladově-efektivní relací.  [3, str. 96] 

 Seřazení variant pomocí metody CEA je vidět na následující tabulce: 

Tabulka 4.7 … Hodnocení variant metodou CEA [3, str. 96] 

 

 

 

 

 

  

 

 

Z tabulky je vidět, že nejlepší relaci C/E má varianta A. Tudíž pořadí variant je 

následující. Na prvním místě je varianta A, za ní následují varianty B, C, D a jako 

poslední varianta E.  [3] 

 

4.2.4 Metoda CUA 

 Tato nákladově-výstupová metoda měří relaci mezi náklady a užitky. Používá se 

v různých modifikacích jako například inkrementální analýze nákladů a užitků, tj. jaké 

množství dodatečných užitků vyprodukuje nebo vyprodukovala dodatečná jednotka 

nákladů.[3] 

C →U 

za podmínky U (max!) C = C1 - C0 

    U = U1 - U0   

 

C ... dodatečná jednotka vstupu (nákladů) 

U ... dodatečná změna užitku vyvolaná dodatečnou jednotkou nákladů 

C0 ... náklady před změnou 

C1 ... náklady po vynaložení dodatečné jednotky nákladů 

Varianta Efekt (Ei) Náklady (Ci) C / E 

A 5 10 2,0 

B 7 21 3,0 

C 6 24 4,0 

D 4 20 5,0 

E 5 28 5,6 
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U0 ...  původní úroveň užitku 

U1 ... užitek po vynaložení nákladů C1. 

Vzorec 4.10 … Metoda CUA [3, str. 99] 

 U této metody se může udávat i efektivnost projektu, která se vypočítá jako 

poměr užitečnosti projektu a investičních nákladů.  

 

𝐸 =  
𝑈

𝐼𝐶
 

E ...   efektivnost projektu 

U ...  užitečnost projektu 

IC ... investiční náklady do projektu 

Vzorec 4.11 … Efektivnost projektu  [5] 
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5 ANALÝZA NÁKLADŮ A UŽITKŮ 

Analýza nákladů a užitků, také Cost – Benefit Analysis, zkráceně CBA analýza. 

Tato analýza se užívá jako základní nástroj pro posouzení projektu, zda je projekt 

společensky žádoucí či nežádoucí. Realizace všech ekonomických aktivit by měla vést 

k maximalizaci společenského blahobytu ve společnosti. [6] 

Vzhledem k problematice vyjádření výsad společnosti, kterou prezentuje celá 

škála individualit, CBA analýza objektivně posuzuje bez preference skupin všechny 

klady a zápory navrhovaných variant. Pokud se porovnají všechny náklady a užitky, 

poté se posoudí celková prospěšnost jednotlivých variant pro společnost. [5] 

5.1 Základní princip analýzy nákladů a užitků 

Základním principem využití analýzy nákladů a užitků je zjišťování efektivnosti 

veřejných projektů, u těchto projektů se nedá hodnotit pouze dopad na investora. 

Hlavním důvodem realizace projektu je jeho přínos pro společnost jako celku, toto je 

ale velmi těžké kvantifikovat a ocenit. [5] 

5.2 Osnova užitků nákladů 

Pro maximální užitek analýzy nesmí být vynechána žádná její část. Proto je 

vhodné postupovat dle předem definované osnovy. 

1. Definice podstaty projektu. 

2. Vymezení struktury všech zainteresovaných subjektů a jejich členění. 

3. Popis nulové a investiční varianty. 

4. Vymezení, členění a kvantifikace všech relevantních užitků a nákladů. 

5. Oddělení neocenitelných užitků a nákladů. 

6. Převod ocenitelných užitků či nákladů na hotovostní toky. 

7. Stanovení diskontní sazby. 

8. Nominální a reálné vyjádření peněžních toků a diskontní sazby. 

9. Výpočet kriteriálních ukazatelů. 

10. Citlivostní analýza. 

11. Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů. 

12. Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice. [5] 

5.3 Jednotlivé části CBA 

Jednotlivými částmi CBA se rozumí definice podstaty projektu, vymezení všech 

dotčených subjektů, nulová a investiční varianta, vymezení užitků a nákladů, 
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5.3.1 Definice podstaty projektu 

Jako první věc musí být popsána podstata projektu, který bude hodnocen. 

Postupně jsou popsány tyto body: 

• Předmět investice. 

• Etapizace a lokalizace investice, technické a finanční zajištění investiční 

fáze projektu. 

• Struktura služeb či produktů, které bude investice zajišťovat. 

• Lidské zdroje, oběžný majetek, technické a finanční zajištění provozní 

fáze projektu. 

• Předpokládané fáze projektu a doba jejich trvání. [5] 

5.3.2 Vymezení všech dotčených subjektů 

Jako další část postupu by se měla provést identifikace všech beneficientů. Po 

zjištění všech beneficientů bude vytvořen strukturovaný seznam subjektů, pro které se 

zjistí dopady, které projekt přináší. 

Seznam subjektů lze rozdělit do následujících skupin: 

• domácnosti, 

• podniky, 

• stát, 

• municipální subjekty, 

• ostatní organizace [6] 

5.3.3 Nulová a investiční varianta 

Nulovou variantou je myšleno řešení, kde není uvažováno o realizaci žádného 

projektu. Dá se nazývat taktéž referenčním řešením. Pokud máme již definované 

referenční řešení, identifikujeme alternativy k řešení daného problému. Tato varianta se 

nazývá jako investiční, je to varianta, kde je záměr realizován. Jde o popis stávajícího 

stavu. 

Rozdílem těchto variant jsou důsledky způsobené investicí, které budou použity 

pro ocenění. Do stanovených užitků a nákladů se nazahrnují všechny příjmy a výdaje, 

které budou realizovány při investiční variantě, ale pouze ty, které by se nerealizovali 

v nulové variantě. [5, 6] 

 

5.3.4 Vymezení užitků a nákladů   

Pokud známe všechny dotčené subjekty, kterých se v pozitivní míře nebo i 

v negativní míře dotkne realizovaný projekt a je definována nulová varianta. Přichází na 

řadu čas pro identifikaci dopadu projektu na společnost, pomocí vymezení užitků a 

nákladů, které projekt pro společnost přinese.  

Přírůstková metoda 

Přírůstková metoda je princip stanovení užitků a nákladů, kdy je počítáno pouze 

s výslednou změnou užitku nebo nákladu. 
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 O přínos se jedná, pokud výsledná hodnota bude pro subjekt kladná, ale pokud 

bude záporná, bude se jednat o újmu, která plyne z investice. [5, 6] 

Členění nákladů a užitků 

• náklad:  -    ztráta stávající hodnoty  

- zvýšení nákladů  

• užitek:  -    vznik nových hodnot 

- snížení nákladů   

Další členění nákladů a užitků: 

Podle subjektu – dotýkají se jej náklady a užitky: 

• stát (dopady na státní rozpočty), 

• municipální sféry (obce, svazky obcí, kraje), 

• podnikatelské subjekty, 

• ostatní organizace (spolky, profesní sdružení, apod.), 

• obyvatelé 

Podle fáze životního cyklu: 

• předinvestiční fáze, 

• investiční fáze, 

• provozní fáze, 

• likvidační fáze 

Podle věcné povahy užitků a nákladů: 

• hmotná povaha, 

• nehmotná povaha, 

• finanční povaha 

Podle schopnosti vyjádřit užitky a náklady v kvantitativních jednotkách: 

• kvantifikovatelné, 

• nekvantifikovatelné 

Podle jednoznačnosti příčinné souvislosti užitků a nákladů s investičním projektem: 

• přímo plynoucí z projektu, 

• nepřímo plynoucí z projektu [5] 

 

5.3.5 Citlivostní analýza 

Jedná se o přístup, pomocí kterého se zajistí míra vlivu jednotlivých 

proměnných vstupujících do hodnocení projektu na výsledné hodnotící ukazatele 

finanční či ekonomické analýzy. Citlivostní analýzou se identifikují proměnné, jejichž 

změna by mohla výrazně ovlivnit výsledek projektu.  

Podstatou analýzy citlivosti je zvýšení očekáváné hodnoty každé proměnné 

zvlášť o 1% a následné sledování vlivů této změny na výsledný hodnotící ukazatel. 

Jestli tato změna způsobí změnu minimálně o 1% u IRR, nebo minimálně 5% u NPV, 
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poté lze tyto proměnné považovat za významné a je potřebné je podrobit podrobnější 

rizikové analýze. [5] 

 

5.3.6 Posouzení projektu dle kriteriálních ukazatelů 

Posouzení projektu spočívá ve správné interpretaci vypočítaných hodnot. Na 

základě jen jednoho ukazatele nelze rozhodnout zda je projekt smysluplný nebo ne. 

Pokud si některé ukazatele protiřečí, je nutné vytvořit jejich zdůvodněné preferenční 

pořadí a dle tohoto pořadí následně projekt hodnotit. [6] 

5.3.7 Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice 

V tomto okamžiku je možné rozhodnout o přijatelnosti investičního projektu a 

zhodnotit udržitelnost projektu. Pokud jsou kritéria rozhodujících ukazatelů dostatečná, 

projekt lze považovat za smysluplný. Pokud jsou výsledky projektu pod uvedenými 

limity je možné projekt zamítnout.  

CBA analýza, nedává celistvou odpověď na otázku, jestli máme nebo nemáme 

přistoupit k realizaci. [6] 
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6 MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOBOŘICE-MISTŘÍN 

6.1 Obec 

 Obec Svatobořice-Mistřín leží v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Obec 

má dvě části, a to Svatobořice a Mistřín.  

Statistické údaje k 31.12.2017 

Tabulka 6.1 … Svatobořice-Mistřín [7] 

Počet částí: 2 

Katastrální výměra: 2312 ha 

Nadmořská výška 193 m n.m. 

První písemná zmínka: Svatobořice: r. 1349 

Mistřín: r. 1228 

Počet obyvatel 3548 

Průměrný věk 41,9 

6.2 Mateřská škola 

 Mateřská škola v Mistříně je součástí Základní školy Svatobořice-Mistřín. 

Školka má 2 třídy o maximální kapacitě 50 dětí. Z toho důvodu bylo nutné vystavět 

nové prostory školky, které budou mít větší kapacitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.1 … Logo Základní a Mateřské školy [7] 
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Obrázek 5.2 … Mapa Svatobořice-Mistřín [10] 

Mateřská škola Svatobořice- Mistřín 

pracoviště - Svatobořice 

• kapacita 70 dětí, 

• 3 třídy, 

• 6 učitelek 

pracoviště - Mistřín 

• 43 dětí, 

• 2 třídy, 

• 4 učitelky 

provozní pracovníci (úklid a výdej jídel) – 2 pracovníci [11] 

 

MŠ 
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6.3 Popis projektu 

Předmětem projektu je výstavba mateřské školky v k.ú. Svatobořice, která bude 

užívána pro výchovu a vzdělání předškolních dětí. Pozemky pro výstavbu školky se 

nachází uprostřed obce Svatobořice-Mistřín, na ulici Hlavní, vedle stávajícího domu 

s pečovatelskou službou. Mateřská škola je navržena pro celkem 70 dětí. Realizace 

projektu vznikne novostavba o zastavěné ploše 502,8 m2 a o obestavěném prostoru 

3 783,0 m3. Budova je členěna na dvě nadzemní podlaží. 1.NP má celkovou podlahovou 

plochu 346,80 m2 a 2.NP má celkovou podlahovou plochu 428,79 m2.  

Součástí projektu je také realizace objektů přípojek SO02 – Přípojka kanalizace, 

SO03 – Přípojka vody, SO04 – Přípojka plynu, SO05 – Přípojka NN a zpevněné plochy  

a terénní úpravy SO06 a oplocení SO07. Provoz mateřské školy bude zajišťovat 

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice Mistřín, příspěvková organizace, okres 

Hodonín.  

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění života, úrovně a občasné vybavenosti 

v obci Svatobořice-Mistřín.  

Specifické číle projektu: 

• rozšíření stávající kapacity míst pro předškolní výuku v obci 

• rozšíření dostupnosti služeb pro rodiny s malými dětmi 

• zvýšení kvality, bezpečnosti a hygienického zázemí předškolního vzdělávání 

v obci 

• rozšíření nabídky služeb v rámci předškolního vzdělávání v obci 

Nástrojem pro dosažení hlavního cíle a specifických cílů je novostavba mateřské 

školky, respektive nového pracoviště MŠ Svatobořice. 

Stávající budovu plánuje obec využít pro muzejní činnost expozice internačního tábora, 

který se v obci nacházel. Současné práce internovaných jsou umístěny na různých 

místech v obci (např. ve školských zařízeních, vývěskách). Záměrem obce je 

soustředění do jednoho místa, tedy do stávajícího objektu současného pracoviště MŠ 

Svatobořice. Tato expozice nebude komerčního charakteru. [11] 

Všechny pozemky dotčené stavbou jsou v majetku investora, obce Svatobořice-

Mistřín. Tyto pozemky se nacházejí uprostřed obce. 

6.4 Definice problému a způsob jeho odstranění 

Při základní škole v obci Svatobořice-Mistřín nyní fungují dva objekty mateřské 

školy. Jeden se nachází přímo v budově ZŠ v katastrálním území Mistřín, a druhý tvoří 

samostatný objekt v jiné části obce v katastrálním území Svatobořice. Výstavba nového 

objektu mateřské školy se nedotkne provozu MŠ, která se nachází při ZŠ. 
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6.4.1 Nevyhovující technický stav 

Druhý objekt mateřské školky, který se nachází v k.ú. Svatobořice, je ve 

špatném technickém, stavu. Stav této budovy neodpovídá hygienickým požadavkům na 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí. Provoz budovy je již na 

výjimku, kterou vydala Krajská hygienická stanice. Budova je zastaralá, staticky 

nevyhovující, je zatížena vlhkostí a její provoz je energeticky nároční a neefektivní. 

Časté provozní opravy zatěžují obecní rozpočet. Optimální kapacita tohoto objektu je 

pro 48 dětí, nyní je v budově 53 dětí, a je zde reálné riziko že rozhodnutím hygienické 

správy může být daný objekt uzavřen. 

 

Odstranění problému: 

Nevyhovující technický stav objektu vyřeší výstavba nového objektu MŠ. 

V objektu budou umístěny celkem 3 třídy s rozdělením do 2 bloků a 2. nadzemních 

podlaží. Celková zastavěná plocha nového objektu bude 502,8 m2 a obestavěný prostor 

3 783 m3. Objekt bude napojen na inženýrské sítě a ostatní infrastrukturu, související 

s jeho provozem. Stavba je navržena v souladu s technickými a užitnými vlastnostmi 

objektu, v souladu s hygienickými a požárně – technickými předpisy. Záměr investora 

je v souladu s platnou ÚPD. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. Stavba je připravena 

k realizaci a stavebně povolena. 

 

6.4.2 Nedostatečná kapacita 

V posledních 4 letech je zaznamenán převis poptávky pro umístění dětí do 

mateřské školy. Tento stav je obci dlouhodobým jevem. Pro školní roky byly převisy 

v žádostech o umístění dětí do mateřské školy následující: 15 žádostí, 18, žádostí, 21 

žádostí, 27 žádostí a je předpoklad že bude stále stoupat. Většina rodičů má zájem o 

celodenní návštěvnost MŠ, vzhledem k pracovní vytíženosti. Stávající kapacita obou 

MŠ je stanovena na 46 pro pracoviště MŠ Mistřín, ve kterém byla rozhodnutím hygieny 

povolena maximální kapacita 50 dětí. A pro pracoviště MŠ Svatobořice je to kapacita 

48 dětí a na výjimku je kapacita navýšena na 53 dětí. I tak není možné stávající 

kapacitou obsáhnout všechny rodiče a uspokojit jejich požadavky.  

Rekapitulace kapacity: 

• Stávající kapacita povolená na výjimku = 103 dětí, bez výjimky 94 dětí 

• Převis poptávky pro umístění dětí 15 – 27 

Analýza předpokládaného vývoje počtu dětí: 

 Statistika narozených dětí v jednotlivých letech naznačují, že počet budoucích 

dětí využívající předškolních zařízení v obci nebude klesat. Naopak, současné kapacity 
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pro umístění dětí jsou k tomuto trendu nedostatečné. Předpokládaný vývoj porodnosti 

v dalších letech je ±40 dětí. 

• rok 2008: 42 dětí 

• rok 2009: 40 dětí 

• rok 2010: 39 dětí 

• rok 2011: 44 dětí 

• rok 2012: 38 dětí 

• rok 2013: 36 dětí 

• rok 2014: 35 dětí 

• rok 2017: 35 dětí 

 

Odstranění problému: 

Nově postavená budova MŠ by pojala kapacitu stávající nevyhovující školky a 

dále by poskytla nová místa tak, aby dostatečně pokryla potřeby své obce (rozšíření 

kapacity o nyní chybějící místa v MŠ). Nové prostory současně umožní zajišťovat 

služby i pro děti z jiných obcí v době hlavních prázdnin, kdy tyto mateřské školy 

v okolních obcí mají omezený provoz. 

V novém objektu budou umístěny celkem 3 třídy. V prvním nadzemním podlaží 

bude 1 třída (24 dětí). V druhém nadzemním podlaží budou dvě třídy jedna pro 24 dětí a 

druhá pro 22 dětí. Celkem nová budova mateřské školy pojme 70 dětí. Celková budoucí 

kapacita MŠ Svatobořice + MŠ Mistřín bude 120 dětí.  

 

6.4.3 Sociální problém předškolní výchovy 

V důsledku stávajícího stavu se závažným trendem stává, že do předškolní 

výchovy jsou přijímány děti podle věku. To brání mladším se dětem zapojit do 

předškolního výchovně-vzdělávacího procesu. To je pak možnou příčinou nevyzrálosti 

dětí při přijímání do základního vzdělávání a jejich návrat zpět do předškolní výchovy 

prostřednictvím žádost i o odklad školní docházky. 

 

Odstranění problému: 

 Výstavbou nové mateřské školy dojde ke zvýšení kapacity tak, aby byli i do 

budoucna uspokojováni zájemci o předškolní vzdělávání. Větší kapacitou bude posílen 

výchovně-vzdělávací proces, který může pomoci do budoucna snížit počet žádostí  

o odklad školní docházky.  
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6.4.4 Provozní náklady pracoviště MŠ Svatobořice 

Energetická náročnost pro udržení chodu budovy, jako je vytápění, spotřeba 

vody a elektřiny je značná, provoz je ekonomicky nehospodárný. 

 

Odstranění problému: 

Výstavbou nové nízkoenergetické budovy mateřské školy by došlo ke snížení 

provozních nákladů na její chod v poměru těchto budov. Stavba nebude nad přiměřenou 

míru zatěžovat životní prostředí. [11] 

6.5 Identifikace cílových skupin  

Tato tabulka zahrnuje cílové skupiny projektu, počty osob a odhad dopadu  

a jeho kvantifikaci.  

Tabulka 6.2 … Cílové skupiny [11] 

Cílová skupina Počet osob Odhad dopadu, kvantifikace 

děti navštěvující pracoviště 

MŠ Svatobořice 

53 Zvýšení počtu dětí navštěvující pracoviště 

MŠ Svatobořice o 46% (stávající kapacita 

bez výjimky 48 dětí, nová kapacita 70 

dětí), za předpokladu uzavření stávajícího 

pracoviště MŠ Svatobořice zvýšení o 100% 

děti rodičů s trvalým 

bydlištěm v obci 

Svatobořice-Mistřín 

(neumístěné děti do 

objektů MŠ v obci) 

27 Zvýšení počtu dětí navštěvující pracoviště 

MŠ Svatobořice o 46% (stávající kapacita 

bez výjimky 48 dětí, nová kapacita 70 

dětí), za předpokladu uzavření stávajícího 

pracoviště MŠ Svatobořice zvýšení o 100% 

děti s trvalým pobytem 

v obci Svatobořice-Mistřín 

narozené v letech  

2010 – 2012 

121 Zvýšení počtu dětí navštěvující pracoviště 

MŠ Svatobořice o 46% (stávající kapacita 

bez výjimky 48 dětí, nová kapacita 70 

dětí), za předpokladu uzavření stávajícího 

pracoviště MŠ Svatobořice zvýšení o 100% 

obyvatelé obce 

Svatobořice-Mistřín 

3569 Zvýšení počtu dětí navštěvující pracoviště 

MŠ Svatobořice o 46% (stávající kapacita 

bez výjimky 48 dětí, nová kapacita 70 

dětí), za předpokladu uzavření stávajícího 

pracoviště MŠ Svatobořice zvýšení o 100% 
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6.6 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty 

Základní a Mateřská škola je jednou organizací, proto také podniká řadu 

společenských činností a chor obou součástí je provázán nejen rozpočtově, ale i ve 

výchovné oblasti. Škola pořádá setkávání s budoucími žáky prvních ročníků a jejich 

rodiči v prostorách MŠ a také v prostorách ZŠ. Mateřské školy se podílejí na kulturních 

vystoupeních v obci – např . vítání nových občánků, Dětská pěvecká soutěž Jaromíra 

Měchury aj. Na závěr školního roku jsou žáky základní školy slavnostně pasování do 

řad prvňáčků na kulturním domě. Realizace projektu přímo ovlivňuje cílové skupiny a 

upevňuje mezi těmito dětmi vzájemné vztahy a jejich soužití v jedné obci již 

v předškolním věku. 

Obyvatelé obce Svatobořice-Mistřín – zlepšení občanské vybavenosti v obci 

prevence odchodu mladých rodin s dětmi z obce a vysídlování obyvatel do okolních 

měst a obcí, usnadnění návratu rodičů do zaměstnání, tyto aspekty pozitivně působí na 

všechny obyvatele obce.  

Výše uvedené multiplikační efekty doplňuje skutečnost, že kdyby budoucí 

polovina těchto dětí nemohla navštěvovat pracoviště MŠ Svatobořice, zásadně by tato 

událost zasáhla tyto kulturně-výchovné vazby, vznikající již v předškolním věku dítěte. 

Dalšími multiplikačními efekty jsou: 

• Nové prostory pracoviště MŠ Svatobořice umožní zajišťovat služby i pro děti 

z jiných obcí v době hlavních prázdnin, kdy tyto mateřské školy v okolních 

obcích mají omezený provoz. 

• Nové prostory nabídnou kvalitnější podmínky pro výchovně-vzdělávací proces, 

sníží se počet nepřipravených dětí při přijímání do základního vzdělávání. [11] 

6.7 Analýza konkurence 

V analýze konkurence jsou vypsány okolní mateřské školky, z nich některé 

užívají i děti z obce Svatobořice-Mistřín, protože je v obci nedostatečná kapacita. 

V tabulce jsou uvedeny názvy školek, jejich kapacita, cena lokalita a vzdálenost od 

školky v obci Svatobořice-Mistřín. 

6.7.1 Obdobná zařízení v regionu 

Tabulka 6.3 … Mateřské školy v regionu [11] 

Název Kapacita, stručný 

popis 

Cena Lokalita Vzdálenost 

(km) 

Dubňany I 100 míst. Mateřská 

škola je čtyřtřídní, 

všechny třídy jsou 

smíšené a o děti se 

stará 7 pedagogických 

a 2 provozní 

zaměstnankyně. 

K MŠ patří zahrada. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Dubňany 7 
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Název Kapacita, stručný 

popis 

Cena Lokalita Vzdálenost 

(km) 

Dubňany II 100 míst. Všechny 

třídy jsou s věkově 

smíšenými dětmi 

(zpravidla 3-6 let), 

součástí MŠ kuchyně 

a zahrada. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Dubňany 7 

Mateřská 

škola a 

Základní 

škola, 

Kyjov, Za 

Humny 

36 míst, zaměření na 

vzdělávání dětí se 

zdravotním 

postižením a se 

zdravotním 

znevýhodněním. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 

Mateřská 

škola 

Boršovská 

25 míst. Jednotřídní 

MŠ v objektu se 

zahradou. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 

Mateřská 

škola a 

Základní 

škola, 

Kyjov, 

Školní 

16 míst. Třídy po 8 

dětech, logopedický 

program. Součástí 

objektu je kuchyně a 

hřiště. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 

MŠ Šardice Kapacita 85 dětí, 4 

třídy, Mateřská škola 

Šardice je 

příspěvková 

organizace, je 

vesnickou MŠ. V obci 

je jediná.  

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Šardice 4 
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Název Kapacita, stručný 

popis 

Cena Lokalita Vzdálenost 

(km) 

Základní 

škola a 

mateřská 

škola 

Milotice 

70 dětí. Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Milotice 9 

Mateřská 

škola 

Nádražní 

100 dětí, příspěvková 

organizace města 

Kyjova. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 

Městská 

škola Za 

Stadionem 

75 dětí, příspěvková 

organizace města 

Kyjova. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 

Základní 

škola a 

Mateřská 

škola DR. 

Joklíka,  

125 dětí, příspěvková 

organizace města 

Kyjova. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 

Mateřská 

škola Střed 

120 dětí, příspěvková 

organizace města 

Kyjova. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Kyjov 6 
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Název Kapacita, stručný 

popis 

Cena Lokalita Vzdálenost 

(km) 

Základní 

škola a 

Mateřská 

škola 

Svatobořice-

Mistřín 

46 dětí, příspěvková 

organizace obce. 

Zdarma (resp. 

výše „školného“ 

v mateřské škole 

je taxativně 

vymezena § 123, 

„školského“ 

zákona č. 

561/2004 

Svatobořice-

Mistřín 

1 

 

6.7.2 Významné konkurenční výhody projektu 

V obci se nachází mateřská škola, která je součástí stejné organizace Základní 

školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín. Jiná obdobná zařízení se nachází v obcích 

Šardice, Kyjov, Dubňany a Milotice. V důsledku nedostatečných kapacit míst pro 

umístění dětí v obci Svatobořice-Mistřín, musí tento stav řešit rodiče buď odkladem 

příchodů dětí do MŠ nebo využijí mateřských škol zejména v Kyjově. 

Konkurence v této oblasti zajištění veřejných služeb nebyla zjištěna. Stále 

převládá rozhodnutí rodičů, umístit dítě v místě trvalého bydliště. Faktem je také 

skutečnost, že nabídka míst pro umístění dětí do mateřských škol není jak v obci 

Svatobořice-Mistřín, tak v těchto okolních zařízeních dostatečná.  

Navíc lze konstatovat, že nový objekt pracoviště MŠ Svatobořice bude 

disponovat kvalitním zázemím, dopravní dostupností a bezbariérovostí, což je určitou 

výhodou oproti obdobným zařízením. [11] 
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7 eCBA  

K této části diplomové práce jsem použila program eCBA. [9] 

7.1 Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech. 

A jak je vidět v následující tabulce, je strukturován na přípravu projektu, realizaci a 

ostatní provozní výdaje projektu. 

Tabulka 7.1 … Rozpočet projektu [9] 

Rozpočet 2019 [Kč] 2020 [Kč] 

Příprava projektu               410 000                163 000  

Realizace projektu          21 631 137           14 329 776  

Ostatní provozní výdaje                        -                           -    

Celkem          22 041 137           14 492 776  

Ceny přípravy projektu, které jsou podrobněji rozepsány v následující tabulce 

7.2, jsou převzaty z původního projektu. Ceny realizace projektu byly převzaty 

z původního projektu, a následně přepočítány pomocí indexů stavebních cen a prací 

převzatých z Českého statistického úřadu [12]. Vše je podrobněji rozepsáno v kapitole 

7.1.2. Projekt nemá žádné ostatní provozní výdaje.  

 

7.1.1 Příprava projektu 

Příprava projektu je jednou z částí celkového rozpočtu projektu. Výdaje 

v tabulce jsou převzaty z původního projektu.  

Tabulka 7.2 … Příprava projektu [9] 

Příprava projektu 2019 [Kč] 2020 [Kč] 

Výdaje na publicitu - 

velkoplošná informační tabule 

                10 000                         -    

Výdaje na publicitu - pamětní 

deska 

                       -                      3 000  

Stavební a technický dozor               200 000                100 000  

Výběrové řízení                 60 000                         -    
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Příprava projektu 2019 [Kč] 2020 [Kč] 

Autorský dozor               140 000                  60 000  

Celkem               410 000                163 000  

 

7.1.2 Realizace projektu 

Realizace projektu je další částí celkového rozpočtu projektu. Ceny byly 

převzaty z původního projektu, a následně přepočteny podle indexů stavebních cen a 

prací, na cenovou úroveň 2019.  

Tabulka 7.3 … Realizace projektu [9] 

Realizace projektu 2019 [Kč] 2020 [Kč] 

Stavební práce - SO01 Mateřská 

škola (včetně SO05 Přípojka 

NN) 

         20 688 671           12 890 414  

Stavební práce - SO01               942 466                         -    

Stavební práce - SO02 Přípojka 

kanalizace 

                       -                    78 790  

Stavební práce - SO03 Přípojka 

vody 

                       -                  148 838  

Stavební práce - SO04 Přípojka 

plynu 

                       -                    65 404  

Stavební práce - SO06 

Zpevněné plochy a terénní 

úpravy 

                       -                  843 380  

Stavební práce - SO07 Oplocení                        -                  302 950  

Celkem          21 631 137           14 329 776  

Jedná se o indexy cen stavebních konstrukcí a prací. Jednotlivé indexy jsou 

vztaženy vždy k předcházejícímu roku, kde předcházející rok byl vždy 100%. 

 

 



48 

 

Tabulka 7.4 … Indexy cen stavebních konstrukcí a prací [12] 

Stavební práce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SO01 Mateřská škola, 

SO05 Přípojka NN 

99,7 100,2 100,4 100,3 100,5 101,0 101,2 

SO01 99,7 100,2 100,4 100,3 100,5 101,0 101,2 

SO02 Přípojka 

kanalizace 

99,9 100,6 100,4 100,2 100,6 101,0 101,2 

SO03 Přípojka vody 100,1 100,3 100,6 100,2 100,6 100,7 101,3 

SO04 Přípojka plynu 100,0 100,4 100,5 100,2 100,6 100,7 100,5 

SO06 Zpevněné plochy 

a terénní úpravy 

99,9 100,3 100,4 100,3 100,1 100,8 101,1 

SO07 Oplocení 99,6 100,5 100,5 100,4 100,4 101,2 101,8 

Vzorová tabulka Indexů cen stavebních konstrukcí a prací převzatých z Českého 

statistického úřadu. [12] 

 

Tabulka 7.5 … Indexy stavebních cen [12] 
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V této části práce je rozepsán výpočet cen jednotlivých částí projektu. 

Jedná se vždy o cenu převzatou z původního projektu vynásobenou jednotlivými 

indexy z tabulky 7.4. 

 

SO01 Mateřská škola a SO05 Přípojka NN: 

• cena v roce 2014: 20 000 000 Kč 

• výpočet:  20 000 000 * (1,004*1,003*1,005*1,01*1,012) 

• cena v roce 2019: 20 688 671 Kč 

 

• cena v roce 2015: 12 511 172 Kč 

• výpočet:  12 511 172 * (1,004*1,003*1,005*1,01*1,012) 

• cena v roce 2019: 12 890 414 Kč 

SO01: 

• cena v roce 2014: 911 094 Kč 

• výpočet:  911 094 * (1,004*1,003*1,005*1,01*1,012) 

• cena v roce 2019: 942 466 Kč 

 

SO02 Přípojka kanalizace: 

• cena v roce 2015: 76 472 Kč 

• výpočet:  76 472 * (1,002*1,006*1,01*1,012) 

• cena v roce 2019: 78 790 Kč 

 

SO03 Přípojka vody: 

• cena v roce 2015: 144 747 Kč 

• výpočet:  144 747 * (1,002*1,006*1,007*1,013) 

• cena v roce 2019: 148 838 Kč 

 

SO04 Přípojka plynu: 

• cena v roce 2015: 70 026 Kč 

• výpočet:  70 026 * (1,002*1,006*1,007*1,005) 

• cena v roce 2019: 71 437 Kč 
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SO06 Zpevněné plochy a terénní úpravy: 

• cena v roce 2015: 824 283 Kč 

• výpočet:  824 283 * (1,003*1,001*1,008*1,011) 

• cena v roce 2019: 843 380 Kč 

 

SO07 Oplocení: 

• cena v roce 2015: 291 726 Kč 

• výpočet:  291 726 * (1,004*1,004*1,012*1,018) 

• cena v roce 2019: 302 950 Kč 

 

7.2 Provoz  

V části provozu jsou postupně rozebrány provozní výdaje, provozní příjmy a 

jejich následná rekapitulace. 

 

7.2.1 Provozní výdaje 

Tabulka 7.6 … Provozní výdaje [9] 

Název 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2037 [Kč] 2038 [Kč] 

 Mzdové výdaje      42 668    128 004      128 004    128 004  

 Elektrická energie      14 104      14 104        14 104      14 104  

 Vodné, stočné        9 937        9 937          9 937        9 937  

 Plyn, teplo      37 127      37 127        37 127      37 127  

 Opravy, údržba              -                -          10 000      10 000  

 Pojištění majetku           411           411             411           411  

 Knihy a učební 

pomůcky  

      4 800        5 000          7 750        7 750  

 Nákup DDHM        2 150        2 200          4 300        4 300  

 Všeobecný materiál        2 800        2 800          2 800        2 800  

 Poštovné           290           290             500           500  
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Název 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2037 [Kč] 2038 [Kč] 

 Telefon        2 429        2 429          2 429        2 429  

 Připojení k internetu        1 306        1 306          1 306        1 306  

 Celkem    118 022    203 608      218 668    218 668  

Provozní výdaje byly převzaty z původního projektu, pouze mzdové výdaje byly 

přepočteny dle průměrného platu učitele v mateřské škole. Tato výše byla získána 

z internetových stránek www.platy.cz.  

• Mzdové výdaje 

Průměrný měsíční hrubý plat je 26 667 Kč.  

Z toho vypočtených 0,4 úvazku = 0,4*26 667 = 10 670,8 Kč. 

V prvním roce provozu, tj. 4 měsíce se jedná o částku 42 668 Kč. 

A v následujících letech při celoročním provozu je částka 128 004 Kč/rok. 

Ostatní provozní výdaje, které byly převzaté z původního projektu, byly 

vypočteny podle skutečných stavů a předpokládaného nárůstu dalších letech o 5 %.   

 

7.2.2 Provozní příjmy 

Mezi provozní příjmy mateřské školky může být zahrnuto pouze školné a akce 

které školka pořádá. Školné i příjmy z akcí školky byly převzaty z původního projektu. 

Předpokládá se, že se tyto částky budou v příštích letech postupně navyšovat. 

Tabulka 7.7 … Provozní příjmy [9] 

Název 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2037 [Kč] 2038 [Kč] 

 Školné      28 142      29 549       34 206      34 206  

 Akce školky      16 433      17 255       19 975      19 975  

 Celkem      44 575      46 804       54 181      54 181  

 

7.2.3 Rekapitulace provozních nákladů a příjmů 

Při celkové rekapitulaci provozních výdajů a příjmů je z tabulky vidět, že se ve 

výsledku provozního cash-flow dostává projekt do záporných čísel, tudíž nemá 

dostatečnou výši příjmů. Tento výsledek je ale očekáván u tohoto druhu veřejné 

investice.  

 

 

http://www.platy.cz/
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Tabulka 7.8 … Rekapitulace provozních výdajů a příjmů [9] 

Název 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2037 [Kč] 2038 [Kč] 

 Provozní výdaje    118 022    203 608     218 668    218 668  

 Provozní příjmy      44 575      46 804       54 181      54 181  

 Provozní cash-flow  -   73 447  - 156 804   - 164 487  - 164 487  

7.3 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice 

K hodnocení investice se používá celkové cash-flow, kde nemá žádný vliv 

financování projektu. Do výpočtu jsou použity hodnoty investice, zůstatkové hodnoty 

investice, provozní výdaje a provozní příjmy. 

Tabulka 7.9 … Hodnocení efektivnosti projektu jako investice [9] 

Název 2 019 [Kč] 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2038 [Kč] 

Investice  

(rozpočet 

projektu) 

 22 041 137    14 492 776               -                       -    

Zůstatková 

hodnota investice 

                  -                      -                -      21 863 143  

Provozní výdaje                  -           118 022    203 608           218 668  

Provozní příjmy                   -             44 575     46 804            54 181 

Čisté cash-flow - 22 041 137  - 14 566 223  - 56 804   - 22 027 630  

 

Tabulka 7.10 … Celkové hodnocení efektivnosti projektu jako investice [9] 

 Čistá současná hodnota FNPVc  -  27 611 093 Kč  

Index rentability FNPVc/I  - 76,75 %  

Vnitřní míra výnosnosti FIRRc - 3,29 %  

Statická doba návratnosti  není dosaženo 

Dynamická doba návratnosti  není dosaženo 
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           Pro potřebu hodnocení investice ve finanční analýze je ukazateli přiřazeno 

specifické značení a to písmeny F a c, proto například ukazatel NPV má nyní označení 

FNPVc, to samé platí i pro vnitřní výnosové procento IRR, které má nyní podobu 

FIRRc. Čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento i index rentability jsou 

v záporných číslech. Projekt je z pohledu investice velice neefektivní. Pokud by měla 

být investice realizována, musí se počítat s dotací. Dotace bude započtena v následující 

kapitole hodnocení financování. 

 

 

 

 

 

 

Graf 7.1 … Hodnocení efektivnosti projektu jako investice [9] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7.2 … Závislost FNPVc na diskontní sazbě [9] 

  

Získané ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Projekt jako investice 

(bez zohlednění způsobu financování a daní) není efektivní. Realizace 

projektu a udržení výsledků (provozu) jsou závislé na dotačním 

financování 
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7.4 Hodnocení financování 

Tabulka 7.11 … Celkové hodnocení financování [9] 

Název 2 019 [Kč] 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2038 [Kč] 

Investice  

(rozpočet projektu) 

22 041 137  14 492 776  -     -    

Zůstatková hodnota 

investice 

  -    -     21 863 143  

Provozní výdaje   118 022  203 608       218 668  

Provozní příjmy   44 575  46 804   54 181  

Příjem z dotace 23 833 060         

Finanční cash-flow  1 791 923  - 14 566 223  - 56 804   - 164 487  

Pro hodnocení financování projektu je použita komplexní tabulka s hodnotami 

již prezentovanými v přechozích kapitolách. Oproti hodnocení efektivnosti projektu 

jako investice, zde přibývá příjem z dotace, který činí 23 833 060 Kč.  

Finanční cash - flow projektu je v podstatě v celém hodnoceném období 

v záporných číslech, kromě prvního roku, kdy je v kladných díky příjmu z dotace. 

V tomto referenčním období projekt nedosáhne dynamické doby návratnosti. 

Statická doba návratnosti je 20 let. 

Tabulka 7.12 … Celkové hodnocení financování [9] 

Čistá současná hodnota FNPVk - 3 778 033  

Index rentability FNPVk/I - 10,50  

Vnitřní míra výnosnosti FIRRk                2,07  

Statická doba návratnosti  20 

Dynamická doba návratnosti  není dosaženo 

Výpočtem jednotlivých ukazatelů bylo zjištěno, že projekt je z finanční stránky 

velice neefektivní. Jde o veřejný projekt, jehož cílem není zisk ale celospolečenský 

užitek. Celospolečenské užitky jsou hodnoceny v následující kapitole 

socioekonomických dopadů.  
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Graf 7.3 … Hodnocení financování [9] 

 

 

Graf 7.4 … Závislost FNPVk na diskontní sazbě [9] 

 

 

 

Získané ukazatele se pohybují kolem hraničních hodnot (slabě záporné). 

Míra návratnosti vložených investičních prostředků zůstává záporná. 

Realizace projektu a udržení výsledků (provozu) může vytvářet tlak na 

prostředky jeho nositele. Po finanční stránce projekt spíše nelze 

doporučit k realizaci. 
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7.5 Socioekonomické hodnocení 

Socioekonomické hodnocení slouží k určení celospolečenských dopadů. Jako 

první jsou určení beneficienti dále dopady s nimi související. Tyto dopady se následně 

převedou hotovostní toky. Díky tomu že se jedná o veřejný projekt, je důležité zaměřit 

se na přínos pro společnost a ne na tvorbu zisku.  

Cílem kapitoly socioekonomického hodnocení je ukázat dopady projekt na 

společnost. V následující tabulce jsou vypsány jednotlivé přínosy pro společnost, které 

vyplývají z projektu výstavby mateřské školky v obci Svatobořice-Mistřín.  

 

Tabulka 7.13 … Socioekonomické dopady [9] 

Název 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2039 [Kč] 

Rozvoj zaměstnanosti v regionu 114 357  114 357   114 357  

Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu  9 223  27 650   27 650  

Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a 

mládež 

1 382  1 382   1 382  

Zlepšení stavu škol a školských zařízení 553 000  553 000   553 000  

Úspora času v dopravě, osobní automobil 169 470  508 409   508 409  

Úspora času v dopravě, autobus 42 565  127 694   127 694  

Úspora provozních nákladů, osobní 

vozidla 

256 401  772 715   772 715  

Úspora času v hromadné dopravě 10 147  30 440   30 440  

Úspora času při parkování 33 022 99 066  99 066 

Přírůstek jednodenních návštěvníků 24 292  80 975   80 975  

Beneficienti projektu jsou osoby kterých se projekt dotkne. Jako jsou děti 

navštěvující pracoviště mateřské školy Svatobořice, dále děti rodičů s trvalým pobytem 

v obci Svatobořice-Mistřín, které nebyly umístěny do školky v místě pobytu, a 

obyvatelé obce. Rozepsané počty osob a odhad dopadu při identifikaci cílových skupin 

je v tabulce 6.2 v kapitole 6.5 této práce. 

Jednotlivé dopady jsou do podrobnosti rozepsány v kapitolách 7.5.1. – 7.5.10. 

této práce. 
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Tabulka 7.14 … Hodnocení socioekonomických dopadů [9] 

Název 2020 [Kč] 2021 [Kč] … 2039 [Kč] 

 Čisté cash-flow projektu  - 22 041 137  - 14 566 223     21 698 656  

 Socioekonomické výnosy   1 213 860    2 315 689    2 315 689  

 Socioekonomické náklady  -    -     -    

 Socioekonomický tok 

projektu  

- 20 827 277  - 12 250 534    24 014 345  

V následující tabulce je vypsáno celkové hodnocení socioekonomických dopadů 

projektu, ze kterého vyplývá, že řešení projekt je z celospolečenského hlediska 

přijatelný. Nakonec dosahuje kladné současné hodnoty ve výši 164 851 Kč.  

Tabulka 7.15 … Celkové hodnocení socioekonomických dopadů [9] 

Čistá současná hodnota ENPVc     164 851  

Index rentability ENPVc/I    0,24  

Vnitřní míra výnosnosti EIRRc 5,02  

Statická doba návratnosti  18 

Dynamická doba návratnosti  20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7.5 … Socioekonomické dopady [9] 

 

Získané ukazatele se pohybují kolem hraničních hodnot (slabě kladné). 

Ekonomická hodnota projektu je kladná, nicméně takřka zanedbatelná 

(její hodnota se blíží nule). Z hlediska dopadu projektu na společnost 

projekt spíše lze doporučit k realizaci, v závislosti na povaze a rozsahu 

nekvantifikovaných dopadů projektu. 



58 

 

 

Graf 7.6 … Závislost ENPVc na diskontní sazbě [9] 

 

V této části práce jsou vypsány jednotlivé socioekonomické dopady. Jedná se 

celkem o deset dopadů. 

7.5.1 Rozvoj zaměstnanosti v regionu 

Tabulka 7.16 … Rozvoj zaměstnanosti v regionu [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

vytvořená pracovní místa [počet] 0,4  0,4  0,4 0,4 

rozvoj zaměstnanosti v regionu 

[Kč] 

114 357  114 357   114 357  114 357  

 

 Vytvořením nového pracoviště mateřské školy vznikne 0,4 pracovního úvazku.  

 Nyní ve školce pracuje 6 zaměstnanců, toto číslo se ani po spuštění provozu 

nové části nebude měnit. Jedná se o 3 učitelky, které mají každá celý úvazek tj. celkem 

3,0 úvazku. Dále zde pracuje jedna učitelka na 0,6 úvazku. Jejíž pracovní poměr by se 
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po spuštění nového provozu školky měl navýšit na celý 1,0 úvazek, tj. zvýšení o již 

zmiňovaných 0,4.  

 Dále zde pracují dva techničtí pracovníci. Jedna pracovnice úklidu na celý 

úvazek, která navíc vypomáhá na 0,4 úvazku při výdeji stravy. Druhým technickým 

pracovníkem je topič, který pracuje na 0,12 úvazku.  

 Celkem jsou úvazky nyní ve výši 5,12 a po předpokládaném navýšení po 

realizaci projektu by se měly úvazky vyšplhat na 5,52 úvazku při 6 zaměstnancích.  

 Charakter dopadu:  + 

 Jednotka dopadu:  vytvořené pracovní místo 

 Jednotková cena dopadu: 285 893,1 Kč / vytvořené pracovní místo  

Pro výpočet hodnoty dopadu v rozvoji zaměstnanosti v regionu byly použity dvě 

proměnné, jednou je hodnota navýšeného úvazku, tj. 0,4 a druhou hodnotou je 

jednotková cena dopadu převzata z internetového programu hodnocení investičních 

projektu eCBA která je 285 893,1 Kč / vytvoření pracovní místo.  

 0,4 * 285 893,1 = 114 357,24 Kč. 

7.5.2 Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 

Tabulka 7.17 … Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

uživatelé [počet] 467 1400  1400 1400 

zlepšení stavu infrastruktury pro 

kulturu [Kč] 

9 223 27 650  27 650 27 650 

 

 Po vybudování nového pracoviště mateřské školy vznikne ve stávajícím objektu 

obecní muzeum, které bude věnované expozici o internačním táboře ve Svatobořicích 

z období protektorátu. Nyní je tato expozice rozmístěna po obci do více objektů, nyní se 

část nachází ve školských budovách a částečně také na obecních vývěskách. Nově 

vzniklá expozice bude veřejně přístupná a nebude mít komerční charakter. Předpokládá 

se 400 pravidelných návštěvníků a 1000 jednorázových návštěvníků za rok.  

 Charakter dopadu:  + 

 Jednotka dopadu:  uživatel 

 Míra dopadu:   Míra zlepšení současného stavu 

 Jednotka míry dopadu: % 

 Hodnota míry dopadu: 100 

 Jednotková cena dopadu: 0,197 5 Kč / uživatel a % 
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 Pro výpočet hodnoty dopadu zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu byly 

použity tři proměnné. První je počet uživatelů, druhá je hodnota míry dopadu v % a 

poslední je jednotková cena dopadu 0,197 5 Kč / uživatel a %, která je převzata 

z internetového programu hodnocení investičních projektu eCBA. 

1400 * 100 * 0,197 5 = 27 650 Kč. 

 467 * 100 * 0,197 5 = 9 223 Kč. 

1400 = 400 pravidelných návštěvníků + 1000 jednorázových návštěvníků.  

467 = 1400 návštěvníků za 12 měsíců. V roce 2019 bude provoz pouze 4 měsíce, 

proto je počet návštěvníků snížen. 1400/3 = 467 návštěvníků za 4 měsíce.  

 

7.5.3 Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 

Tabulka 7.18 … Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

uživatelé [počet] 70 70  70 70 

zlepšení stavu infrastruktury pro 

sport a mládež [Kč] 

1 382 1 382   1 382 1 382 

 

 Mateřská škola nedisponuje žádnou vlastní zahradou či hřištěm, které by mohly 

děti využívat. V současné době musí děti docházet na zahradu do areálu bývalé základní 

školy. V nově vniklém areálu by měla vzniknout dvě pískoviště a hrací prvky, které 

budou součástí zahrady mateřské školky. Proto je hodnota zlepšení stavu infrastruktury 

pro sport a mládež o 100%.  

Charakter dopadu:  + 

 Jednotka dopadu:  uživatel 

 Míra dopadu:   Míra zlepšení současného stavu 

 Jednotka míry dopadu: % 

 Hodnota míry dopadu: 100 

 Jednotková cena dopadu: 0,197 5 Kč / uživatel a % 

Pro výpočet hodnoty dopadu zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 

byly použity tři proměnné. První je počet uživatelů, druhá je hodnota míry dopadu v % 

a poslední je jednotková cena dopadu 0,197 5 Kč / uživatel a %, která je převzata 

z internetového programu hodnocení investičních projektu eCBA. 

70 * 100 * 0,197 5 = 1 382 Kč. 
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7.5.4 Zlepšení stavu škol a školských zařízení 

Tabulka 7.19 … Zlepšení stavu škol a školských zařízení [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

uživatelé [počet] 70 70  70 70 

hodnota zlepšení stavu škol a 

školských zařízení [Kč] 

553 000 553 000  553 000 553 000 

 

 Jeden objekt mateřské školy, místo kterého by mělo být v budoucnu muzeum 

internačního tábora již nemůže být využíván jako pracoviště mateřské školy. Pro tuto 

činnost je ve špatném technickém stavu. Technický stav budovy už neodpovídá 

hygienickým požadavkům na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí. Provoz této budovy je již na výjimku, kterou vydala Krajská hygienická 

stanice. Budova je značně zastaralá, staticky nevyhovující, je zatížena vlhkostí a její 

provoz je energeticky náročný a neefektivní. Časté provozní opravy také zatěžují obecní 

rozpočet. 

Kapacita mateřské školy v této budově je nedostatečná. Řada dětí musí dojíždět 

do mateřských školek v okolí. Stávající kapacita je 53 dětí, a to na výjimku, optimální 

kapacita je 48 dětí. Je zde ale reálné riziko toho, že rozhodnutím hygienické správy 

může být daný objekt uzavřen.  

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  uživatel 

Míra dopadu:   Míra zlepšení současného stavu 

Jednotka míry dopadu: % 

Hodnota míry dopadu: 100 

Jednotková cena dopadu: 0,197 5 Kč / uživatel a % 

 

 Zlepšení u tohoto socioekonomického dopadu bude 100%. Vznikne nové 

pracoviště s kapacitou 70 dětí. Jedna třída bude mít i bezbariérový přístup.  

Pro výpočet hodnoty dopadu zlepšení stavu škol a školských zařízení byly 

použity tři proměnné. První je počet uživatelů, druhá je hodnota míry dopadu v % a 

poslední je jednotková cena dopadu 79 Kč / uživatel a %, která je převzata 

z internetového programu hodnocení investičních projektu eCBA. 

70 * 100 *79 = 553 000 Kč. 
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7.5.5 Úspora času v dopravě, osobní automobil 

Tabulka 7.20 … Úspora času v dopravě, osobní automobil [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

vozidla (osobní) [počet] 1 672 5 016  5 016 5 016 

úspora času v dopravě, osobní 

automobil [Kč] 

169 470 508 409  508 409 508 409 

 Po výstavbě nové mateřské školky v obci Svatobořice-Mistřín bude školku moci 

navštěvovat více dětí než doposud. Díky zvýšení kapacity nebudou muset místní děti 

dojíždět do okolních obcí kvůli předškolnímu vzdělání. Jedná se o 27 dětí, které nebyly 

umístěny do mateřské školky v místě svého bydliště.  

 Průměrná vzdálenost do ostatních školek je 6,5 km. 

 Dubňany 7km 

 Kyjov  6km 

 Šardice 4km 

 Milotice  9km 

 (7 + 6 + 4 + 9) / 4 = 6,5 km 

 Podle předpokladu, že všichni rodiče nevlastní osobní automobil nebo řidičský 

průkaz jsem předpokládala, že 22 dětí bude dopraveno do školky osobním automobilem 

a zbylých 5 dětí pojede s rodiči autobusem. 

 Dále jsem uvažovala počet dní kdy budou děti ve školce. K výpočtu byl použit 

rok 2019. Rok 2019 má 251 pracovních dní. Školka předpokládá po výstavbě nového 

objektu částečný provoz i o velkých prázdninách, proto od 251 dní odečítám 23 

pracovních dní za jeden měsíc velkých prázdnin kdy děti budou na prázdninách. Takže 

školní rok vychází na 228 dní.  

 Průměrná dojezdová vzdálenost je 6,5 km, tuto cestu musí osobní automobil 

absolvovat 4x za den, to je dohromady 26 km. Cesta trvá přibližně 6,5 minuty, to je za 

den 26 minut, převedeno na hodiny je to 0,433 

 Počet osobních automobilů za rok se odvíjí od počtu dní školního roku, dle 

výpočtu viz. výše. Každý den musí odvézt 22 dětí, tudíž musí vyjet 22 osobních 

automobilů. Tedy 22 automobilů * 228 dnů = 5016 automobilů za rok. V prvním roce 

provozu školka funguje jen 4 měsíce, proto je počet automobilů vydělen třemi. Tudíž 

v prvním roce je počítáno s 1672 osobními vozy.   

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  vozidlo (osobní) 

Míra dopadu:   délka trvání 
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Jednotka míry dopadu: hodina 

Hodnota míry dopadu: 0,4333 

Jednotková cena dopadu: 233,92 Kč / vozidlo (osobní) a hodinu 

Pro výpočet hodnoty dopadu úspory času v dopravě pro osobní automobily, byly 

použity tři proměnné. První je počet osobních automobilů, druhá je hodnota míry 

dopadu v hodinách a poslední je jednotková cena dopadu 233,92 Kč / vozidlo (osobní) a 

hodinu. Tuto cenu jsem získala po konzultaci s vedoucí mé diplomové práce.  

0,4333 * 5016 * 233,92 = 508 409 Kč 

 0,4333 * 1672 * 233,92 = 169 470 Kč 

 

7.5.6 Úspora času v dopravě, autobus 

Tabulka 7.21 … Úspora času v dopravě, autobus [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

vozidla (autobus) [počet] 380 1 140  1 140 1 140 

Úspora času v dopravě, autobus 

[Kč] 

42 565 127 694  127 694 127 694 

 

 V tomto socioekonomickém dopadu uvažuji stejné vstupní údaje jako 

v předchozí kapitole 7.5.5. Úspora času v dopravě, osobní automobil. Počet autobusů za 

rok se odvíjí odpočtu dní školního roku, dle výpočtu v kapitole 7.5.5.. Každý den musí 

rodiče odvézt 5 dětí autobusem do školky. Tedy 5 autobusů * 228 dnů = 1140 autobusů 

za rok. V prvním roce provozu funguje školka jen 4 měsíce, proto počet 1140 vydělím 

třemi a získám 380 autobusů v prvním roce.  

 Průměrná dojezdová vzdálenost do ostatních školek je 6,5 km. Tuto cestu musí 

rodiče autobusem absolvovat za den 4x. Jedna cesta trvá 10 minut, celkem je to za den 

40 minut, převedeno na hodiny je to 0,6667 hodiny. 

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  vozidlo (autobus) 

Míra dopadu:   délka trvání 

Jednotka míry dopadu: hodina 

Hodnota míry dopadu: 0,6667 

Jednotková cena dopadu: 168,01 Kč / vozidlo (autobus) a hodinu 

Pro výpočet hodnoty dopadu úsporu času v dopravě, bus, byly použity tři 

proměnné. První je počet autobusů, druhá je hodnota míry dopadu v hodinách a 



64 

 

poslední je jednotková cena dopadu 168,01 Kč / vozidlo (autobus) a hodinu. Tuto cenu 

jsem získala po konzultaci s vedoucí mé diplomové práce.  

0,6667 * 1140 * 168,01 = 508 409 Kč 

 0,6667 * 380 * 168,01 = 169 470 Kč 

 

7.5.7 Úspora provozních nákladů, osobní vozidla 

Tabulka 7.22 … Úspora provozních nákladů, osobní vozidla [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

vozidla (osobní) [počet] 7,3 22  22 22 

Úspora provozních nákladů [Kč] 256 401 772 715  772 715 772 715 

 

 Díky výstavbě nové mateřské školky už nebudou muset rodiče nepřijatých žáků 

do místní školky vyjíždět do okolních školek a budou mít možnost dovést své dítě do 

školky pěšky. Tím se podstatně sníží jejich užívání osobního automobilu a tím i úspora 

provozních nákladů na něj. Jeden osobní automobil najede za rok, kvůli dojíždění do 

školky 5 928 km. Díky nové školce se toto číslo sníží na 0 km. 

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  vozidlo (osobní) 

Míra dopadu 1:  zkrácení vzdálenosti 

Jednotka míry dopadu 1: km 

Hodnota míry dopadu 1: 26  

Míra dopadu 2:  počet pracovních dní 

Jednotka míry dopadu 2: den 

Hodnota míry dopadu 2: 228 

Jednotková cena dopadu: 5,925 Kč / vozidlo (osobní) a km a den 

Pro výpočet hodnoty dopadu úspory provozních nákladů pro osobní vozidla, 

byly použity čtyři proměnné. První je počet ušetřených kilometrů každý den, tj. 26 km / 

den, druhá hodnota je počet pracovních dní ve školním roce, je počítáno s 228 dny. 

Třetí hodnota je počet osobních vozidel, která nebudou muset vyjíždět, 22 osobních 

automobilů / den, a poslední proměnnou je jednotková cena dopadu 5,925 Kč / vozidlo 

(osobní) a km a den, tato cena je převzata z internetového programu hodnocení 

investičních projektu eCBA. 

26 * 228 * 22 * 5,925 = 772 715 Kč 

 Pro první rok je uvažována jedna třetina počtu osobních automobilů, protože 

provoz bude pouze čtyři měsíce.  
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7.5.8 Bezbariérový přístup   

Tabulka 7.23 … Úspora času v hromadné dopravě [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

bezbariérový přístup [počet] 1 0  0 0 

hodnota [Kč] 300 000 0  0 0 

Jedna třída v 1.NP bude mít bezbariérový přístup, což je velký přínos pro děti 

s postižením pohybového aparátu, které by mohly školku navštěvovat.  

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  přístup 

Jednotková cena dopadu: 300 000 Kč / přístup 

Pro výpočet hodnoty dopadu bezbariérového přístupu, byla použita cena 

investice do bezbariérového přístupu. Tato cena byla získána díky konzultaci s vedoucí 

diplomové práce.  

 

7.5.9 Úspora času při parkování   

Tabulka 7.24 … Úspora času při parkování [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

vozidla [počet] 1 672 5 016  5 016 5 016 

Úspora času při parkování [Kč] 33 022 99 066  99 066 99 066 

 

 Kvůli dojíždění tráví rodiče v autě 6,5 minuty, poté musí najít parkovací místo, 

zaparkovat a až poté odvést své dítě do školky. Parkování trvá v průměru 2 minuty,  

a každý automobil musí u mateřské školy zaparkovat 2x denně. To je celkem 4 minuty 

za den. 

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  vozidlo  

Míra dopadu:   úspora času na 1 vozidlo 

Jednotka míry dopadu: minuta 

Hodnota míry dopadu: 4 

Jednotková cena dopadu: 4,937 5 Kč / vozidlo a min. 
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Pro výpočet hodnoty dopadu úspory času při parkování, byly použity tři 

proměnné. První je počet osobních automobilů, druhá je hodnota míry dopadu v 

minutách a poslední je jednotková cena dopadu 4,937 5 Kč / vozidlo a min., tato cena je 

převzata z internetového programu hodnocení investičních projektu eCBA. 

1140 * 4 * 4,937 5 = 99 066 Kč 

3801 * 4 * 4,937 5 = 33 022 Kč 

380 autobusů je to za první 4 měsíce fungování mateřské školky v roce 2019. 

 

7.5.10 Přírůstek jednodenních návštěvníků 

Tabulka 7.25 … Přírůstek jednodenních návštěvníků [9] 

Název 2020 

[Kč] 

2021 

[Kč] 

… 2038 

[Kč] 

2039 

[Kč] 

návštěvníci [počet] 300 1 000  1 000 1 000 

hodnota dopadu [Kč] 24 292 80 975  80 975 80 975 

 

 Díky vybudování nového pracoviště mateřské školky se uvolní jedna budova 

která je pro tento provoz již nevyhovující, ale pro zřízení muzea je ideální. Do této 

budovy se umístí muzeum které bude věnované expozici o internačním táboře ve 

Svatobořicích z období protektorátu. Toto muzeum přiláká do obce nové návštěvníky. 

Je počítáno s 1000 jednodenních návštěvníků obce ročně.  

Charakter dopadu:  + 

Jednotka dopadu:  návštěvník  

Jednotková cena dopadu: 80,975 Kč / návštěvník 

Pro výpočet hodnoty dopadu přírůstku jednodenních návštěvníků, byly použity 

dvě proměnné. První je počet jednodenních návštěvníků a druhá je jednotková cena 

dopadu 80,975 Kč / návštěvník, tato cena je převzata z internetového programu 

hodnocení investičních projektu eCBA. 

7.6 Analýza rizik 

Analýza rizik je převzatá z původního projektu. Při přepracování projektu z roku 

2013 na rok 2020, projektu hrozí stále stejná rizika. Projektu z hlediska významnosti 

nehrozí žádná velká rizika. Pro případ kdyby nějaká rizika nastala jsou předpřipravena 

opatření na jejich odstranění nebo zmenšení dopadu. 
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Druh rizika 

 

Závažnost 

 

Pravděpodobnost 

 

Význam 

 

Předcházení / eliminace rizika 

nedostatky v 

projektové 

dokumentaci 

významné téměř nemožné zanedbatelné 
Výběr kvalitního projektanta se zkušenostmi s projekcí 

podobných staveb. 

dodatečné změny 

požadavků 

investora 

významné výjimečně možné přijatelné Průběžná a intenzivní konzultace všech dotčených stran. 

nedostatečná 

koordinace 

stavebních prací 

drobné výjimečně možné zanedbatelné 

Kvalitní a kontinuální stavební dozor vykonávaný 

kvalifikovanou a zkušenou osobou, stanovení přesného 

harmonogramu stavební prací, finančního harmonogramu 

a jeho průběžná kontrola. 

výběr 

nekvalitního 

dodavatele 

významné výjimečně možné přijatelné 

Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, provedení a 

adekvátní nastavení výběrového řízení, realizace VR zcela 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo 

podmínek ROP NUST II JV. 

nedodržení 

termínu výstavby 
velmi významné výjimečně možné přijatelné 

Stanovení reálného harmonogramu výstavby, pravidelný 

monitoring a reporting současného stavu. Vhodné 

nastavení smluv. 

živelné pohromy velmi významné téměř nemožné zanedbatelné Pojištění majetku, aktivní snaha o minimalizaci škod. 
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Druh rizika 

 

Závažnost 

 

Pravděpodobnost 

 

Význam 

 

Předcházení / eliminace rizika 

navýšení cen 

vstupů 
drobné výjimečně možné zanedbatelné 

Projekt bude ve své provozní fázi vyžadovat pouze 

minimum vstupu, přesto je kalkulováno s reálnou 

možností jejich navýšení. 

neobdržení 

dotace 
významné výjimečně možné přijatelné 

Spolupráce s odborníky, kvalitní projektový tým, 

pravidelný monitoring práce na žádosti, studii 

proveditelnosti a dalších dokumentech. 

nedostatek 

finančních 

prostředků pro 

realizaci 

velmi významné téměř nemožné zanedbatelné 

Realizace projektu bude financována z vlastních zdrojů ve 

dvou etapách. Obec vyčlení v příslušném roce realizace 

finanční prostředky. 

nedodržení 

podmínek OP 
významné výjimečně možné přijatelné 

Zkušený projektový tým složený z odborníků a 

spolupráce s externími experty, pravidelné konzultace s 

ÚRR JV. Účast všech odpovědných osob na pravidelných 

kontrolních dnech realizované stavby. 

nedodržení 

přávních norem 

ČR nebo EU 

velmi významné téměř nemožné zanedbatelné 
Zkušený projektový tým složený z odborníků a 

spolupráce s externími experty. 
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Druh rizika 

 

Závažnost 

 

Pravděpodobnost 

 

Význam 

 

Předcházení / eliminace rizika 

nevyřešené 

vlastnické vztahy 
velmi významné téměř nemožné zanedbatelné 

Dotčené pozemky výstavbou jsou ve vlastnictví investora 

(žadatel). Majetkové vztahy jsou vyjasněné, udržitelnost 

projektu je zajištěna. 

nedostatečná 

poptávka 
drobné téměř nemožné zanedbatelné 

Odborně provedená analýza poptávky, resp. Budoucího 

využití objektu MŠ je podložené zájmem cílové skupiny o 

tyto služby. 

nedostupná 

vhodná pracovní 

síla 

drobné téměř nemožné zanedbatelné 

Projekt ve své provozní fázi nebude nároční na pracovní 

silu. Region se potýká s vyšší nezaměstnaností. Projekt 

vyvolá potřebu navýšení pracovního místa o 0,4 úvazku. 

nedostatek 

finančních 

prostředků v 

provozní fázi 

významné téměř nemožné zanedbatelné 

Odborně zpracovanou finanční analýzou a detailním 

plánováním, dlouhodobým rozhodnutím provozovat 

výstupy projektu se souvisejícími výdaji, zkušeností 

žadatele s provozem obdobných zařízení, usnesení 

zastupitelstva obce obsahující souhlas s realizací projektu 

a předfinancováním. 

Tabulka 7.26 … Analýza rizik [11] 
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8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby 

mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín.  

Hodnocení ekonomické efektivnosti lze provádět různými metodami. Obecně 

mohou být rozděleny na jednokriteriální a vícekriteriální. V tomto projektu byly použity 

jednokriteriální metody, kdo kterých patří obecné finanční metody, jako jsou čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability a prostá doba 

návratnosti. A patří sem i nákladově výstupové metody jako CMA, CBA, CEA, CUA. 

V tomto projektu byla použita metoda CBA. 

Případová studie se týkala hodnocení ekonomické efektivnosti výstavby 

mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín. Nejdříve byly vypsány informace o obci a 

škole, dále byla práce za měřena na problém které budou vyřešeny po výstavbě nové 

školy.  

Druhou částí praktické části bylo provedení hodnocení ekonomické efektivnosti 

s pomocí studentské verze internetového programu eCBA. V jednotlivých tabulkách 

jsou rozepsány rozpočet projektu, provozní výdaje a příjmy. Hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektu jako investice, hodnocení financování projektu. Jako poslední jsou 

vypsány socioekonomické dopady projektu a analýza rizik. 

Z vypočítaných hodnot je vidět, že čistá současná hodnota projektu je při 

hodnocení financování záporná, a je záporná i při hodnocení efektivnosti projektu jako 

investice. Nakonec je projekt přijatelný z celospolečenského hlediska, socioekonomické 

dopady mají čistou současnou hodnotu kladnou. Pro tento projekt není cílem zisk ale 

celospolečenský užitek, který se jako jediný z hodnocení dostává do kladných čísel. 
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