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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejného 
investičního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. V teoretické části jsou 
vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a popsán postup hodnocení 
veřejného projektu použitý v případové studii. V ní je hodnocen projekt výstavby 
hřiště pro pozemní hokej a přilehlého šatnového objektu. Na základě zjištěných 
vstupních hodnot byla provedena finanční a ekonomická analýza. Dále byla 
zpracována citlivostní analýza s cílem odhalit rizikové faktory projektu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
veřejný investiční projekt, ekonomická efektivnost, analýza užitků a nákladů, 
citlivostní analýza  

ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with the evaluation of the economic efficiency of a public 
investment project by means of the cost-benefit analysis. Basic concepts of the 
issue and a procedure of the evaluation of a public investment project are explained 
in the theoretical part. The case study evaluates a construction project for a field 
hockey pitch and an adjacent locker room building. Based on the researched input 
values, financial and economical analysis of the project was conducted. Moreover, 
a sensitivity analysis was processed with the aim of identifying risk factors regarding 
the project.  

KEYWORDS  
public investment project, economic efficiency, cost-benefit analysis, sensitivity 
analysis  
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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného 
investičního projektu. Cílem práce je postupně určit finanční toky v projektu, provést finanční 
a ekonomickou analýzu, pomocí příslušných metod zjistit klíčová rozhodovací kritéria, a 
nakonec tedy rozhodnout o ekonomické efektivnosti příslušného projektu. 

S veřejnými stavebními investicemi lidé přichází do styku po celý den. Ráno jdou po chodníku 
do nově zateplené školy, příp. jedou po městské ulici na úřad státní správy. Přes den studenti 
tráví čas učením v novostavbě vědecké knihovny, zatímco si děti hrají na dětském hřišti. 
Odpoledne cyklisté jezdí po nové cyklostezce do plaveckého bazénu a míjí sportovní halu, ve 
které nadějní mladí sportovci trénují volejbal. Příznivci kultury pak večer mohou zamířit do 
zrekonstruované koncertní síně.  

Co mají všechny tyto stavební projekty společného? Byly financovány z veřejných rozpočtů, 
tj. převážně penězi daňových poplatníků, a proto se na ně vztahují zvláštní pravidla, 
konkrétně zejména zákon o zadávání veřejných zakázek. A hlavně, jak už bylo napsáno, jedná 
se o investice. 

V teoretické části bude definován pojem investice se zaměřením na veřejný sektor  
a zdůrazněny hlavní rozdíly mezi investicemi veřejnými a soukromými. Budou představeny 
fáze investičního projektu, objasněn pojem studie proveditelnosti a popsány jednotlivé její 
části a náležitosti. 

Dále se práce bude věnovat finanční a ekonomické analýze, což zahrnuje vymezení pojmu 
Cash Flow a specifikaci jednotlivých složek výpočtu CF. Na závěr teoretické části bude 
pojednáno o základních nákladových metodách pro zjištění ekonomické efektivnosti 
projektů se zaměřením na metodu CBA, která bude použita v případové studii. 

Případová studie se zabývá hodnocením projektu „Výstavba hřiště a šatnového objektu 
Farářství“, který byl v letech 2012–2014 realizován v Hradci Králové. Investorem projektu bylo 
město. 

Na základě předpokládaných peněžních toků v jednotlivých letech hodnoceného období 
a oceněných C&B bude v rámci metody nákladů a užitků provedena finanční a ekonomická 
analýza s cílem rozhodnout o ekonomické efektivnosti projektu. 
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2 STAVEBNÍ INVESTICE A VEŘEJNÝ SEKTOR 

Investice se obvykle definuje jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch budoucí 
nejisté hodnoty. Investiční rozhodování probíhá na základě tří kritérií, které se navzájem 
ovlivňují a společně vytváří tzv. investiční prostor. 

 

 

 

 

Výnos představuje všechny příjmy projektu po dobu jeho existence, riziko je chápáno jako 
odchýlení skutečných výsledků investice od těch očekávaných a stupeň likvidity je definován 
jako rychlost přeměny naší investice zpět na finanční prostředky. Hlavním cílem soukromých 
investičních projektů je tedy jednoznačně zisk. [1] [2] 

Ve společnosti ovšem existují potřeby, které soukromý sektor není schopen ze své podstaty 
uspokojit, jelikož nemají ziskový charakter. V tom případě musí zasáhnout stát – veřejný 
sektor, aby tyto potřeby uspokojil, např. pomocí veřejných investičních projektů. [3] Ty jsou 
chápány jako „takové akce, jejichž smyslem není maximalizace zisku, resp. čistého cash flow 
investora, ale zvýšení užitku jakýchkoli subjektů, jejichž blaho leží investorovi na srdci.“ [4, str. 5]  

Z toho vyplývá, že efektivnost veřejných investic se posuzuje hlavně na základě jejich 
socioekonomického přínosu, samotná finanční analýza totiž z logiky věci většinou vychází 
záporně. Kdyby tomu tak nebylo, projekt by si na sebe vydělal a financovat ho z veřejných 
zdrojů by bylo neefektivní. [5] 

2.1 STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ 

Aby se ale dalo rozhodovat o (ne)efektivnosti určitého investičního projektu, je potřeba ho 
nejdříve definovat. Veřejný subjekt si musí položit tři základní otázky: 

 Jaký je současný stav řešeného problému? 
 Jaké jsou cíle plánovaného projektu? 
 Jakými způsoby lze daného cíle dosáhnout? 

ČAS 

STUPEŇ LIKVIDITY  RIZIKO 

VÝNOS 

Obrázek 1 - Investiční prostor [zdroj: vlastní zpracování dle [1]] 
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Jako prostředek popisu současného stavu se hodí SWOT analýza, která zkoumá řešený 
problém v rámci jeho silných a slabých stránek, externích příležitostí a hrozeb. [1] 

Cílem plánovaného projektu je pak zpravidla nějaký celospolečenský užitek, ať už 
kvantifikovatelný, nebo nekvantifikovatelný. 

Na poslední otázku odpovídá seznam alternativ, ze kterých veřejný subjekt na základě 
porovnání předem daných kritérií vybírá tu nejefektivnější. Z ekonomického hlediska se 
jedná o porovnání užitku a nákladů, které ovšem nejsou vždy kvantifikovatelné, takže se 
z rozhodování ekonomického stává rozhodování politické. Důležitými kritérii v takovém 
rozhodování jsou pak hospodárnost (minimální náklady projektu na dosažení plánovaného 
cíle) a účelnost (uskutečnitelnost projektu a reálnost dosažení cíle). [6] 

2.1.1 FÁZE INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Cílem investičních výstavbových projektů je pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 
který bude zhotoven, užíván, a nakonec zlikvidován. Všechny tyto činnosti jsou zahrnuty 
v tzv. životním cyklu projektu stavby, který se skládá ze 4 fází: 

 fáze předinvestiční, 
 fáze investiční, 
 fáze provozní, 
 fáze likvidační. 

Dále ještě rozlišujeme životní cyklus stavby, sestávající se z fáze investiční, provozní  
a likvidační; a životní cyklus projektu, zahrnující pouze provozní fázi. [5]  

V předinvestiční fázi dochází k identifikaci problémů a potřeb, kvůli nimž je poté iniciován 
samotný investiční záměr. Klíčovým dokumentem této fáze je tzv. studie proveditelnosti  
(Feasibility Study), která slouží jako hlavní podklad pro rozhodování o přijetí investičního 
záměru. [5] 

Náplní investiční fáze je samotná realizace projektu. Uzavírají se potřebné smlouvy, 
zpracovává se projektová dokumentace, konají se územní a stavební řízení, vybírá se 
zhotovitel stavby, a nakonec probíhá i vlastní výstavba. Investiční fáze končí kolaudací. Výdaje 
investiční fáze se dělí na výdaje investiční (projektová dokumentace, průzkumné  
a geodetické práce, stavební práce, stroje, zařízení staveniště atd…) a neinvestiční 
(marketing, výběrová řízení, ostatní inženýrská činnost). Při posuzování investičních nákladů 
je nutné zkoumat, zda některé výdaje lze označit jako utopené náklady (Sunk Cost), které se 
do propočtů CF nezahrnují proto, že byly vynaloženy před investičním rozhodnutím,  
příp. před rozhodnutím o financování z veřejných zdrojů. Typicky se jedná o náklady spojené 
s vypracováním studie proveditelnosti. [4] [5] 
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V provozní fázi je projekt užíván a generuje projektované příjmy a výdaje. Druhy příjmů jsou 
dány činnostmi, kvůli kterým projekt vznikl. Může se jednat např. o vstupné do bazénu, 
registrační poplatek v knihovně nebo pronájem sportovní haly. Výdaje se týkají především 
udržování vybudovaného DHM a jeho provozovaní. Mezi typické výdaje patří výdaje na 
opravy a údržbu (příp. rekonstrukci či modernizaci), mzdové výdaje, výdaje za energie nebo 
marketing. [5] 

V rámci likvidační fáze se projekt již neprovozuje a dochází k jeho ekologické likvidaci. S tím 
jsou spojené poslední příjmy a výdaje, které tvoří tzv. likvidační hodnotu projektu. Ta je 
obvykle záporná, jelikož výdaje na likvidaci stavebních objektů a příp. revitalizaci 
zastavěného území většinou značně převyšují potenciální příjmy s likvidací spojené. [7] 
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3 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Cílem studie proveditelnosti (Feasibility study) je co nejpodrobněji a nejpřesněji popsat 
všechny ekonomické, technické, organizační, aj. aspekty hodnoceného projektu. Proto se 
řešitelský tým skládá z odborníků, kteří musí dohromady pokrýt všechny řešené oblasti 
projektu. Studie spolu s hodnotící zprávou slouží jako hlavní podklad pro investiční 
rozhodnutí o případné realizaci či zamítnutí projektu. Obvykle ji tvoří tyto části: 

 popis historie a současného stavu projektu, 
 analýza trhu a marketing, 
 materiálové vstupy a energie spojené s projektem, 
 umístění stavby a dopad na životní prostředí, 
 lidské zdroje spojené s projektem, 
 technické řešení projektu, 
 náklady na organizaci a řízení výstavby a provozu, 
 plán realizace projektu, 
 finanční a ekonomická analýza, 
 analýza rizik, 
 závěrečné hodnocení. 

Všechny kapitoly jsou na sebe navzájem obsahově navázané, což znamená, že při zpracování 
studie není možné postupovat popořadě po jednotlivých částech a řešit každou izolovaně. 
Nové informace získané v jedné kapitole mohou výrazně ovlivnit výsledek a vyznění kapitoly 
druhé, jedná se tedy o proces postupného zpřesňování. [1] [7] [8] 

3.1 POPIS HISTORIE A SOUČASNÉHO STAVU PROJEKTU 

V úvodu by měly být specifikovány údaje o zadavateli a zpracovateli studie. Hlavním 
obsahem této části pak je definování uspokojovaných potřeb, analýza výchozí situace, 
analýza účinků a vlivu na socioekonomickou sféru a konečně pak vytyčení samotných cílů 
projektu. [1] [8] 

3.2 ANALÝZA TRHU A MARKETING 

Část „Analýza trhu a marketing“ v rámci hodnocení veřejného projektu se týká zejména 
identifikace případných beneficientů. Odpovídá se na otázky: Koho tento projekt ovlivní? 
Komu prospěje? Komu případně uškodí? Data a informace lze získat buď z existujících zdrojů 
(statistiky, provedená šetření) nebo z nově provedených šetření speciálně pro tuto studii. 
Může se jednat o dotazník, průzkum nebo třeba pozorování. Získaná data pak mohou být 
dále zpracovávána pomocí tzv. analýz strategického charakteru (SLEPTE, SWOT, analýza Pěti 
tržních sil apod.). 
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V rámci marketingu se probírá výrobková a cenová politika, podpora prodeje a distribuční 
kanály. To ovšem platí hlavně pro podnikatelské projekty, u veřejných projektů se tento 
aspekt většinou neřeší. [7] [8] 

3.3 MATERIÁLOVÉ VSTUPY A ENERGIE 

Náklady na materiál tvoří obvykle značnou část celkových výrobních nákladů, a proto je 
potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Mezi nejdůležitější hlediska patří zejména: 

 dostupnost, 
 možnost substituce, 
 kvalita, 
 vzdálenost zdrojů, 
 míra rizika, 
 cenová úroveň. 

Výše uvedené opět platí především pro podnikatelské projekty. Co ovšem řeší i veřejný 
projekt, jsou náklady na energie. Je nutné předběžně odhadnout výši spotřeby jednotlivých 
druhů energie, posoudit jejich dostupnost a cenu. [7] 

3.4 UMÍSTĚNÍ STAVBY A DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Je stanovena a zdůvodněna optimální varianta lokality projektu. Součástí je popis 
geografických podmínek (hranice pozemku), popis místní infrastruktury (inženýrské sítě, 
dopravní spojení), předpokládané náklady na pořízení pozemku a vedlejší náklady s tím 
spojené a v neposlední řadě zhodnocení dopadu na životní prostředí, jak při provozu, tak  
i v průběhu výstavby (a případná realizovaná opatření na zmírnění negativních vlivů). [1] 

3.5 LIDSKÉ ZDROJE 

Zajištění kvalitní pracovní síly je jednou z klíčových potřeb pro úspěšné fungování projektu. 
Je potřeba specifikovat kvalitativní a kvantitativní požadavky na lidské zdroje, přičemž je 
nutné brát ohled na nabídku a poptávku pracovníků v dané lokalitě, legislativní podmínky 
v rámci pracovněprávních vztahů a počet pracovních dní v roce (obvykle 200–250). 

Dále je potřeba určit vhodnou metodu a způsob náboru pracovníků, posoudit potřebu 
případného zvyšování jejich kvalifikace a v neposlední řadě určit výši mzdových nákladů 
(variabilní × fixní) a povinných odvodů. [7] 

3.6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 

V rámci technického řešení projektu jsou popisovány technologické a stavební části projektu. 
Technologická část zahrnuje údaje o použitých technologiích a strojích, odhad investičních 
a provozních nákladů a definování potřebných zdrojů (suroviny, energie, pracovníci). 
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Stavební část obsahuje zejména informace o chystaných stavebních objektech  
(např. ve formě architektonické studie), odhad investičních nákladů na základě databáze 
jednotkových cen (např. na m3 obestavěného prostoru) a odhad provozních nákladů na 
opravy a údržbu. [1] 

3.7 NÁKLADY NA ORGANIZACI A ŘÍZENÍ VÝSTAVBY A PROVOZU 

V části „Náklady na organizaci a řízení výstavby a provozu“ je definována organizační 
struktura řízení projektu, rozdělení činností a vymezení pravomocí a odpovědností. Dále je 
potřeba určit jednotlivé druhy režijních nákladů, které budou vznikat v provozní fázi, a jejich 
výši. [1] 

3.8 PLÁN REALIZACE PROJEKTU 

Celý proces realizace projektu, od rozhodnutí o přijetí až po uvedení do provozu, zahrnuje 
nepřeberné množství činností a aktivit, které je potřeba definovat, naplánovat a jejich 
provádění řídit a koordinovat. K tomu slouží plán realizace, který stanovuje zejména: 

 jednotlivé úkoly, které je nutno splnit, 
 termíny zahájení, resp. dokončení těchto úkolů, 
 osoby zodpovědné za jejich realizaci, 
 zdroje potřebné k jejich realizaci, 
 cíle jednotlivých úkolů, 
 vzájemné vztahy a závislosti mezi úkoly. 

K úspěšnému navržení plánu realizace se používají metody projektového řízení  
(např. metoda kritické cesty, metoda PERT, Ganttův diagram aj.), které zvyšují 
pravděpodobnost dosažení cíle projektu ve stanoveném čase, kvalitě a nákladech. Nicméně 
je nutné podotknout, že žádný plán, byť sebelepší, nelze považovat za konečný a neměnný. 
V závislosti na postupu realizace a případných změnách se neustále aktualizuje. [7] 

3.9 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU 

Finanční a ekonomická analýza je klíčovou částí studie proveditelnosti, protože zpracovává 
data a informace získané v předchozích částech studie a jejich vyhodnocení je rozhodujícím 
faktorem pro přijetí nebo odmítnutí projektu. Z toho důvodu jí budou věnovány následující 
tři kapitoly. [1] 
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4 PENĚŽNÍ TOKY 

Prvním krokem finanční a ekonomické analýzy je určení peněžních toků (Cash Flow) projektu 
během celé doby jeho životnosti. Jedná se o jeden z nejdůležitějších, ale zároveň také 
nejobtížnějších úkolů v rámci hodnocení projektu. Důležité je především správně posoudit, 
co má a co nemá být do CF zahrnuto a dále také správně stanovit hodnoty jednotlivých složek 
CF. [7] 

4.1 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Investiční náklady (IC) představují soubor všech nákladů kapitálového charakteru, které jsou 
vynakládány na realizaci projektu a zajištění jeho provozu. Dělí se na dvě hlavní skupiny: stálá 
aktiva a pracovní kapitál. [7] 

4.1.1 STÁLÁ AKTIVA 

Stálá aktiva zahrnují náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Jsou to zejména náklady na: 

 koupi stavebního pozemku, 
 přípravu a řízení projektu, 
 průzkumné a geodetické práce, 
 vypracování projektové dokumentace, 
 výběrová řízení, 
 zhotovení stavební části a technologické části, 
 pořízení strojů a inventáře, 
 rozpočtovou rezervu. 

Výše uvedený seznam se týká dlouhodobého hmotného majetku. Do dlouhodobého 
nehmotného majetku se řadí např. software, patenty nebo zřizovací výdaje. [1] 

4.1.2 PRACOVNÍ KAPITÁL 

Jako pracovní kapitál se označují finanční prostředky potřebné na bezprostřední provoz 
projektu. Ty jsou v něm přítomny v podobě zásob, pohledávek a krátkodobého finančního 
majetku (hotovost a běžné účty). Hodnotu pracovního kapitálu pak snižují krátkodobé 
závazky (vůči zaměstnancům, státu apod.). [1] 
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4.2 VÝNOSY 

Provozní výnosy tvoří hlavně tržby z prodeje vlastních výrobků či příjmy z poskytovaných 
služeb. Tržby z prodeje se dají vypočítat pomocí odhadovaného objemu prodeje  
a jednotkové ceny výrobku. Obecný vzorec má tvar: 

 𝑉 =  𝑄 ×  𝑐, (1) 

kde  V … celkové výnosy [Kč], 

  Q … předpokládaný objem výroby [m. j.], 

  c … jednotková cena výrobku [Kč/m. j.]. [1] 

Ve veřejném sektoru se též za příjmy považují celospolečenské benefity (např. zvýšení 
zaměstnanosti, snížení znečištění prostředí, úspora energie apod.). Stanovením finanční 
podoby těchto užitků se zabývá mj. metoda CBA (viz kap. 6). [5] 

4.3 NÁKLADY 

Náklady jsou definovány jako veškerá spotřeba faktorů vstupujících do projektu. Jejich 
stanovení je obtížnější než stanovení příjmů, proto se pro podrobnější analýzu dělí na 
následující skupiny: 

 materiálové (náklady na materiál, energie), 
 mzdové (mzdy pracovníků, zákonné odvody), 
 odpisové (odpisy DHM), 
 finanční (úroky z úvěrů), 
 ostatní (opravy a udržování). 

Pro stanovení ekonomické efektivnosti je potřeba znát výši výrobních nákladů Nv, provozních 
nákladů Np a celkových nákladů TC (Total Cost). 

 𝑁  =  𝑁𝑀 +  𝑂  +  𝑀, (2) 

kde  Nv … výrobní náklady, 

 NM … náklady materiálové, 

 Od … odpisy, 

 M … mzdy. 
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 𝑁𝑝 =  𝑁𝑣 –  𝑂𝑑 =  𝑁𝑀 +  𝑀, (3) 

 𝑁𝑀 =  𝑆 +  𝐸𝑛 + 𝑁𝑀 , (4) 

kde Np … provozní náklady, 

 S … náklady na materiál, 

 En … náklady na paliva a energie, 

 NMost … ostatní náklady režijního charakteru (fixní). 

 𝑇𝐶 =  𝑉𝐶 +  𝐹𝐶, (5) 

kde TC … celkové náklady, 

 VC … variabilní náklady (mění se v závislosti na objemu produkce), 

 FC … fixní náklady (stálé náklady na množství produkce nezávislé). [1] 

V rámci hodnocení veřejných projektů se jako náklady chápou také veškeré negativní, ať už 
peněžní nebo nepeněžní dopady na dotčené subjekty (beneficienty). [7] 

4.4 ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 

Zůstatková hodnota investice představuje poslední kladný peněžní tok na konci 
hodnoceného období. Odráží skutečnost, že délka hodnoceného období je kratší než doba 
životnosti projektu, tzn. že tento projekt ještě nevyčerpal všechen svůj ekonomický potenciál.  

Pokud je doba životnosti přibližně stejná jako délka hodnoceného období, zůstatková 
hodnota je rovna nule. V opačném případě lze zůstatkovou hodnotu stanovit buď jako čistou 
současnou hodnotu NCF ve zbývajících letech životnosti, nebo pomocí účetních odpisů. [5] 

4.5 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Určení vhodného financování projektu je důležitým aspektem rozhodování o způsobu jeho 
realizace. Každý způsob s sebou přináší pozitiva i negativa, která je nutno posoudit. Zdroje 
se dělí na dvě základní skupiny – interní a externí. [1] 

4.5.1 INTERNÍ ZDROJE 

Mezi interní zdroje se řadí nerozdělený zisk (soukromý sektor), rozpočtové zdroje (veřejný 
sektor), odpisy a dlouhodobé finanční rezervy. Disponuje jimi zadavatel projektu. [1] 

Odpisy jsou v tomto případě specifických zdrojem financování, jelikož primárně zajišťují 
obnovu majetku, ne jeho rozšíření. Cena pořízeného majetku se v průběhu odepisování 
postupně zahrnuje do provozních nákladů investora, čímž se zároveň postupně objevuje 
v jeho příjmech v podobě inkasovaných tržeb. Investor pak tuto nasčítanou částku může 
použít např. na znovupořízení daného majetku, ačkoliv kvůli inflaci původní cena již nemusí 
odpovídat ceně nové. [9] 
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4.5.2 EXTERNÍ ZDROJE 

Do skupiny externích zdrojů patří zejména úvěr, emise akcií, emise obligací, finanční leasing 
a dotace. 

Bankovní úvěr bývá nejčastěji střednědobý nebo dlouhodobý. Subjekt si půjčuje finanční 
prostředky a zavazuje se k jejich pravidelnému splácení (měsíční, čtvrtletní nebo roční 
splátky). Režim splácení může být: 

 individuální, 
 s konstantním úmorem, 
 s konstantní anuitou. 

Splátky s konstantním úmorem se mění na velikosti zbývající dlužné částky. Výpočet splátky 
úvěru je realizován tímto vztahem: 

 𝑈 =  𝐷𝑛, (6) 

kde U … splátka (úmor) v Kč, 

 D … celková dlužná částka v Kč, 

 n … počet splátek úvěru. 

Výše úroku je poté pro každou splátku definována vztahem: 

 𝑢 = 𝐷  × 𝑟, (7) 

kde u … úrok v Kč, 

 Dn … velikost dluhu v příslušném roce v Kč, 

 r … roční úroková sazba v %/100. 

Při splátkách s konstantní anuitou se mění výše splátky i úroku, ale jejich součet zůstává po 
celou dobu splácení neměnný. Anuita se počítá pomocí vzorce: 

 𝐴 = (1 + 𝑟) × 𝑟(1 + 𝑟) − 1 × 𝐷, (8) 

kde A … roční anuita v Kč, 

 r … roční úroková sazba v %/100, 

 n … doba splatnosti v letech, 

 D … celková dlužná částka v Kč. [1] 

Dotace představují zajímavý zdroj finančních prostředků jak pro vybrané podnikatelské 
projekty, tak zejména pro projekty veřejně prospěšné. Je s tím ovšem spojen obtížný proces 
žádání o dotaci a nutnost splnění přísných kritérií pro její obdržení. Mezi nejvýznamnější 
poskytovatele dotací patří EU, stát, kraje nebo obce. 
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4.6 STANOVENÍ ČISTÉHO PENĚŽNÍHO TOKU 

Čistý peněžní tok (Net Cash Flow, NCF) je výchozí veličinou pro finanční analýzu projektu. 
Důležité pro jeho výpočet jsou příjmy a výdaje, tj. transakce ve finanční podobě. Pro 
jednotlivé roky se stanovuje následujícím způsobem: 

 𝑁𝐶𝐹 = 𝑍č + 𝑂 − 𝐼𝐶 + 𝑈 − 𝑈 + 𝐷 ± 𝑋, (9) 

kde NCF … čistý peněžní tok v daném roce, 

 Zč … čistý zisk po zdanění, 

 Od … odpisy v daném roce, 

 IC … celkové investiční náklady v daném roce, 

 U … cizí kapitál opatřený z úvěrů, 

 Uspl … celkové splátky úvěrů v daném roce, 

 D … přijaté dotace, 

 X … časové rozlišení nákladů/výnosů. 

Čistý zisk po zdanění je definován jako rozdíl mezi nezdaněným ziskem a výší DPPO. Základ 
daně představuje rozdíl mezi výnosy a náklady v daném roce korigovaný o některé 
odečitatelné položky (odpisy, úroky z úvěrů). [1] 
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5 METODY HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
PROJEKTŮ 

Zjištěné peněžní toky se poté využívají jako vstupy do metod pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti investičních projektů. V rámci veřejného sektoru se jedná zejména o metody 
nákladově výstupové, jejichž cílem je „prokázat měřitelným způsobem, co kdo získá a s jakými 
společenskými náklady“ [10, str. 1]. Volba a určení vhodnosti metody závisí především na tom, 
které kritérium ekonomické efektivnosti, resp. způsob hodnocení, má v tom daném případě 
největší vypovídající hodnotu. Mezi základní metody toho typu patří: 

 analýza minimalizace nákladů (Cost Minimising Analysis, CMA), 
 analýza efektivnosti nákladů (Cost Effectivness Analysis, CEA), 
 analýza užitečnosti nákladů (Cost Utility Analysis, CUA), 
 analýza nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis, CBA). [5] 

Metodě CBA použité v rámci případové studie bude věnována kapitola 6.  

5.1 METODA CMA 

Tato metoda je využívána v případech, kdy není možné hodnotit projekt z hlediska 
příjmů/užitků. Hodnocena je pouze nákladová stránka projektu, tj. investiční, provozní  
a likvidační náklady v letech životnosti investice. Ukazatelem, který se nejčastěji využívá, jsou 
náklady životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC). Definovány jsou tímto vztahem: 

 𝐿𝐶𝐶 = 𝐶(1 + 𝑟) , (10) 

kde LCC … náklady životního cyklu v Kč, 

 C … roční náklady v jednotlivých letech životního cyklu projektu, 

 r … diskontní sazba v %/100, 

 n … délka hodnoceného období v letech, 

 i … rok hodnocení nabývající hodnot 0 až n. [5] 

Analýzu minimalizace nákladů je vhodné použít pouze tehdy, pokud jsou hodnocené 
projekty malé, mají shodnou životnost a jsou výstupově zcela srovnatelné. [10] 

5.2 METODA CEA 

Analýza efektivnosti nákladů je prováděna v případě, kdy je nesnadné peněžně ocenit 
přínosy projektu. Cílem je zjistit, jak nejlevněji dosáhnout požadovaných výstupů projektu při 
dodržení požadovaných parametrů. Metoda používá jednotkové náklady projektu, které 
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vztahuje k vhodné technické nebo účelové jednotce. Vhodnými takovými ukazateli jsou 
např.: 

 stavební náklady v tis. Kč/m3 obestavěného prostoru, 
 stavební náklady v tis. Kč/m2 zastavěné nebo užitné plochy, 
 stavební náklady v tis. Kč/relevantní účelová jednotka (žák, lůžko, sedadlo), 
 předpokládaná roční spotřeba energie v kWh/m2 podlahové plochy. 

Tato data jsou poté porovnávána s ostatními projekty se shodnými parametry nebo se 
statistickými ukazateli existujícími v daném oboru, přičemž je třeba dbát na stejnorodost 
hodnocených výstupů. [5] [10] 

5.3 METODA CUA 

Metoda CUA umožňuje na základě více kritérií pomocí matematických postupů hodnotit 
užitečnost projektu. Ta je definována jako míra uspokojení potřeb uživatele projektu. 
Efektivnost projektu je v tomto případě vyjádřena takto: 

 𝐸 = 𝑈𝐼𝐶, (11) 

kde E … efektivnost projektu, 

 U … užitečnost projektu, 

 IC … celkové investiční náklady. 

V případě hodnocení užitečnosti projektu se používají metody založené na subjektivním 
hodnocení dílčích užitných vlastností pomocí různých stupnic. Výpočet celkové užitečnosti by 
měl zahrnovat také údaje o míře důležitosti jednotlivých užitných vlastností. Ty je v tom 
případě třeba seřadit a ohodnotit vahami stanovující jednotlivé míry důležitosti od 
nejdůležitější po nejméně důležité. Suma vah by se pak měla rovnat 1. Celková užitečnost 
varianty projektu je pak dána vztahem: 

 𝑈 = 𝑈 × 𝑣 , (12) 

kde U … celková užitečnost varianty projektu, 

 Ud … užitečnost dílčí užitné vlastnosti varianty projektu, 

 vd … váha dílčí užitné vlastnosti varianty projektu, 

 d … dílčí užitná vlastnost, 

 n … počet dílčích užitných vlastností. 
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Stanovení míry plnění užitečnosti dílčí užitné vlastnosti se děje za pomocí jedné 
z následujících stupnic: 

 nominální stupnice (binární, nabývá hodnot 0 nebo 1), 
 ordinální stupnice (bezrozměrná klasifikační stupnice např. 1–10), 
 kardinální stupnice (porovnávací, srovnává vlastnosti variant projektů navzájem). [5]  
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6 METODA CBA 

Analýza nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis) je metoda zkoumající celospolečenské 
pozitivní a negativní dopady projektu, které jsou různými způsoby převáděny na hotovostní 
toky. Ty jsou poté součástí výpočtu rozhodujících ukazatelů, pomocí kterých lze rozhodnout, 
zda je projekt celkově přínosný a jestli bude, nebo nebude realizován. To vše se děje v těchto 
postupných krocích: 

 definování podstaty projektu, 
 vymezení struktury beneficientů, 
 popis investiční a nulové varianty, 
 určení relevantních nákladů a užitků (Costs & Benefits, C&B) ve všech fázích projektu, 
 slovní popis neocenitelných C&B, 
 převod ocenitelných C&B na hotovostní toky (CF), 
 výpočet rozhodujících ukazatelů (finanční a ekonomická analýza), 
 posouzení projektu a rozhodnutí o (ne)přijetí. 

Slovo „náklady“ je v tomto kontextu používáno ne ve smyslu finančních nákladů, ale spíše 
jako „újmy“ či obecně negativní dopady projektu. [4] 

6.1 DEFINOVÁNÍ PODSTATY PROJEKTU 

Úvod analýzy patří slovnímu popisu podstaty projektu. Projekt je zasazen do širšího 
kontextu, jsou definovány jeho cíle a vymezeni jednotliví beneficienti projektu. 

6.1.1 POPIS KONTEXTU 

V prvním kroku metody je popsán sociální, ekonomický a politický kontext, v jehož rámci se 
bude projekt realizovat. Je nutné uvést následující aspekty: 

 socioekonomické podmínky regionu (demografie, HDP, nezaměstnanost), 
 politické aspekty projektu (rozvojové plány, řízení poskytovaných služeb), 
 stávající infrastruktura, 
 informace o životním prostředí, 
 údaje o veřejném mínění. [5] 

6.1.2 CÍLE PROJEKTU 

Při definování cílů projektu se odpovídá na následující otázky: 

 Co je předmětem investice? Jaký druh majetku se bude pořizovat? 
 Kde, kdy a jak bude projekt realizován? 
 Jaké služby nebo produkty bude projekt v rámci provozu poskytovat? 
 Jakým způsobem bude zajištěn provoz projektu? 
 Jaká je předpokládaná životnost projektu? [4] 
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6.1.3 BENEFICIENTI PROJEKTU 

V této části je třeba vymezit beneficienty projektu, tj. všechny zainteresované veřejné  
i soukromé subjekty. Ty lze obecně rozdělit do následujících kategorií: 

 domácnosti, 
 podniky, 
 municipální subjekty (tj. obce), 
 stát, 
 ostatní organizace (např. neziskové organizace, sportovní kluby apod.). 

Aby mohl být daný subjekt zařazen do seznamu beneficientů, musí splňovat dvě podmínky. 
Zaprvé musí investora zajímat dopad řešeného projektu na daný subjekt a zadruhé musí 
existovat pravděpodobnost, že řešený projekt dopad na daný subjekt skutečně mít bude. [4] 

6.2 NULOVÁ A INVESTIČNÍ VARIANTA 

Dalším krokem analýzy je popsání dvou stavů světa lišící se v jediném ohledu, a to, zda byla, 
nebo nebyla investice realizována. Varianta, ve které investice realizována byla, se nazývá 
investiční, jejím opakem je pak varianta nulová. 

Tento krok je důležitý pro přesné určení, které C&B s sebou projekt skutečně přináší. Do 
následné analýzy totiž nelze zahrnout ty C&B, které existují a jsou poskytovány i v případě 
nulové varianty. [4] 

6.3 VYMEZENÍ NÁKLADŮ A UŽITKŮ 
Kvantifikace C&B projektu musí probíhat plně v souladu s popisem nulové a investiční 
varianty, což se děje pomocí tzv. přírůstkové metody. Její podstatou je stanovení C&B pomocí 
sledovaných parametrů, přičemž je kalkulováno s rozdílem hodnot těchto parametrů mezi 
investiční a nulovou variantou. Pokud je výsledek kladný, jedná se o přínos (Benefit), 
v opačném případě jde o újmu (Cost). [4] 

6.4 OCENĚNÍ NÁKLADŮ A UŽITKŮ 
Před samotnou ekonomickou analýzou je potřeba vymezené C&B převést na jednotnou 
formu vyjádření, což jsou v tomto případě peněžní toky. Pokud to v případě zanedbatelných 
obtížně ocenitelných C&B, které by mohly ohrozit celkovou vypovídací schopnost analýzy, 
není možné, je vhodné je ve zkratce okomentovat a uvést jako doplněk k výsledným 
ukazatelům. 

Část C&B je již finančně ohodnocená, jelikož mají primárně formu příjmů nebo výdajů. Ve 
veřejném sektoru je ale obvykle většina efektů vyjádřena v jiné než peněžní podobě. 
V případě, že existuje trh, který by nějaký z efektů oceňoval, lze C&B vyjádřit na základě tržní 
ceny. Pokud by ale efekt nabýval podoby veřejného statku nebo služby (např. čistší ovzduší, 
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nižší hluk aj.), výše zmíněný způsob použít nejde. K ocenění těchto výstupů investice je pak 
možné použít jednu z následujících metod – stínové ceny nebo náhražkové trhy. [4] 

6.4.1 STÍNOVÉ CENY 
Podstata stínových cen spočívá v ocenění nákladů obětovaných příležitostí spotřeby dané 
komodity. Jinak řečeno, pokud není využíván oceňovaný benefit, naskakují místo něj jiné 
ocenitelné náklady, které představují cenu daného benefitu. 

Příkladem může být čistší ovzduší v obci, které lze ocenit pomocí počtu neléčených pacientů 
s dýchacími obtížemi a jednotkovými náklady na léčení takového pacienta. [4] 

6.4.2 NÁHRAŽKOVÉ TRHY 
V rámci metody náhražkových trhů je oceňovaný efekt hodnocený odvozením od ceny jiného 
již oceněného aktiva za předpokladu, že mezi nimi existuje určitá logická paralela. 

Jako příklad lze uvést snížení hlučnosti v určité lokalitě, kdy přínos jedné domácnosti žijící 
v dané lokalitě bude roven rozdílu mezi ročním nájemným v lokalitě s prokazatelně nižší 
hlučností a stejně lukrativní lokalitě s původní hladinou hluku. [4] 

6.5 VÝPOČET ROZHODUJÍCÍCH UKAZATELŮ 
Rozhodujícími ukazateli pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů jsou: 

 čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV), 
 vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR), 
 diskontovaná doba návratnosti, 
 index rentability (Benefit Cost Ratio, BCR). 

Tyto veličiny zpracovávají získaná data a podávají obraz o efektivnosti investic. [5] 

6.6 FINANČNÍ ANALÝZA 
Do finanční analýzy přichází jako vstupy tato data týkající se hodnoceného projektu: 
investiční náklady, provozní příjmy, provozní výdaje a zůstatková hodnota. [5] 

6.6.1 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 
Čistá současná hodnota představuje přírůstek finančních zdrojů, který projekt za hodnocené 
období vygeneruje. Jedná se o rozdíl současné hodnoty (Present Value, PV) budoucích 
hotovostních toků v jednotlivých letech životnosti a investičních nákladů  
(Investment Cost, IC) v nultém roce. 

Jelikož se časová hodnota peněžních toků v čase mění, není možné budoucí NCF 
v jednotlivých letech jednoduše sčítat. Proto se pro výpočet PV používá matematická metoda 
diskontování, která přepočítává budoucí hodnoty NCF k nultému roku hodnocení investice. 
Platí následující vztah: 
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 𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼𝐶 = 𝑁𝐶𝐹(1 + 𝑟) , (13) 

kde NPV … čistá současná hodnota v Kč, 

 PV … současná hodnota v Kč, 

 IC … celkové investiční náklady v roce 0 v Kč, 

 NCFi … čistý peněžní tok v příslušném roce i, 

 i … příslušný rok hodnoceného období z intervalu 0 až n, 

 n … délka hodnoceného období, 

r … diskontní sazba v %/100. [2] [4] [5] 

Pro výpočty finanční analýzy v rámci CBA je v současné době (programové období EU  
2014–2020) stanovena v ČR diskontní sazba ve výši 4 %, která představuje náklady obětované 
příležitosti návratnosti z alternativní investice. Investor v takovém případě očekává výnos 
minimálně rovnající se těmto nákladům. [11] 

6.6.2 VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO 
Vnitřní výnosové procento vyjadřuje procentuální výnosnost projektu za hodnocené období. 
Jedná se o takovou hodnotu diskontní sazby r, při níž je NPV rovno nule. Jelikož by při výpočtu 
IRR pro více než tříleté období bylo nutné řešit komplexní polynomiální rovnici, používá se 
v těchto případech metoda lineární interpolace složená z následujících kroků: 

 odhad hodnoty IRR projektu, 
 výpočet NPV pro toto IRR, 
 porovnání s rozhodovacími kritérii, 

o NPV = 0 … odhad správný, 
o NPV > 0 … odhad nízký (r1), 
o NPV < 0 … odhad vysoký (r2), 

 opakování předchozích kroků, dokud nebude získáno kladné a záporné NPV, 
 dosazení do interpolačního vzorce: 

 𝐼𝑅𝑅 = 𝑟 + 𝑁𝑃𝑉 +|𝑁𝑃𝑉 +| + |𝑁𝑃𝑉 −| × (𝑟 − 𝑟 ), (14) 

kde IRR … vnitřní výnosové procento, 

 NPV+ … kladná hodnota NPV, 

 NPV– … záporná hodnota NPV, 

r1 … odhadované IRR pro záporné NPV, 

 r2 … odhadované IRR pro kladné NPV. [1] [2] 
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6.6.3 DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI 
Diskontovaná doba návratnosti je časové období v letech, za které projekt vytvoří NCF ve výši 
investičních nákladů projektu. Používá se pouze jako doplňkový ukazatel, a to proto, že 
nepočítá s peněžními toky vzniklými po době návratnosti. Základní pravidlo říká, že doba 
návratnosti by neměla být delší než doba životnosti s tím, že čím dříve dojde k úhradě IC, tím 
je investice příznivější a bezpečnější. [2] [5] 

6.6.4 INDEX RENTABILITY 
Index rentability je relativní ukazatel vyjadřující poměr mezi kumulovanými čistými 
peněžními toky k vynaloženým investičním nákladům: 

 𝐵𝐶𝑅 =  𝑁𝑃𝑉𝐼𝐶 . (15) 

Rozhodovací pravidlo říká, že pokud je: 

 BCR > 1, projekt je přijatelný, 
 BCR < 1, projekt je nepřijatelný. 

Tento ukazatel se používá v případě, že kritériem pro realizaci projektu je míra efektivnosti 
vynaložení kapitálových zdrojů. Ty totiž mohou být omezené a nelze realizovat všechny 
projekty, i kdyby vykazovaly pozitivní NPV. [2] [5] 

6.7 EKONOMICKÁ ANALÝZA 
Výpočet ukazatelů v rámci ekonomické analýzy je shodný s výpočty uvedenými ve finanční 
analýze, mění se ale vstupní hodnoty. K finančnímu CF upravenému pro potřeby ekonomické 
analýzy se v tomto případě připočítávají také finančně ohodnocené C&B zjištěné 
v předešlém průběhu metody CBA (tj. ekonomické CF). Výstupy ekonomické analýzy jsou 
následující ukazatele: 

 ekonomická čistá současná hodnota (Economic Net Present Value, ENPV), 
 ekonomické vnitřní výnosové procento (Economic Internal Rate of Return, EIRR), 
 ekonomický index rentability (Economic Benefit Cost Ratio, EBCR). [5] 

Diskontní sazba pro ekonomickou analýzu veřejných projektů, tzv. sociální diskontní sazba 
(Social Discount Rate, SDR), je v současné době (programové období EU 2014–2020) 
stanovena v ČR ve výši 5 %. Používá se pro diskontování ekonomických C&B, přičemž její výše 
řeší otázku, jak mají být budoucí přínosy a náklady oceňovány oproti těm současným. [11] 

 

 

 

 



30 

 

6.8 ANALÝZA RIZIK 

Kapitola slouží k evaluaci očekávaných rizik spojených s řešeným projektem a navrhuje 
případná opatření ke zmírnění dopadu těchto rizik či jejich úplné eliminaci. jednotlivými 
kroky analýzy rizik jsou: 

 citlivostní analýza, 
 kvalitativní analýza rizik, 
 kvantitativní analýza rizik, 
 prevence a průběžné vyhodnocování rizik. 

Citlivostní analýza je obvykle vstupní analýzou pro hodnocení rizik projektu. Její princip 
spočívá v zjištění citlivosti reakce projektu na změnu veličin vstupujících do výpočtu 
rozhodujících indikátorů (NPV, IRR aj.). Výsledkem je stanovení nejvýznamnějších rizikových 
faktorů, které poté vstupují do kvantitativní analýzy, jež stanovuje jejich pravděpodobnostní 
charakteristiky. 

V rámci kvalitativní analýzy se zjišťuje míra dopadu jednotlivých rizik na výsledek projektu  
a pravděpodobnost jejich výskytu. Z toho je pak možné určit, která rizika je potřeba 
bezprostředně řešit a jaká preventivní opatření musí být realizována. [5] 

6.9 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 
Pokud jsou zjištěné hodnoty ukazatelů ekonomické analýzy (především ENPV a EIRR) 
dostatečně vysoké, projekt může být považován za přijatelný, jelikož přináší více užitků než 
nákladů. V opačném případě je rozumné projekt zamítnout. 

Samotná ekonomická analýza ovšem většinou na rozhodování o přijetí projektu nestačí. 
V rámci komplexního posouzení projektu je vhodné vyčlenit si samostatně finanční toky 
a provést také finanční analýzu projektu, která vypovídá o budoucí finanční situaci 
zadavatele. Jistý projekt totiž může mít obrovský celospolečenský přínos, ale zároveň být 
natolik ztrátový, že zruinuje svého investora. 

Před konečným investičním rozhodnutím musí být též vyřešena otázka způsobu financování 
projektu. Když investor plánuje realizaci projektu financovat (ať už kompletně, či zčásti) 
z vlastních rozpočtových zdrojů, musí těmito zdroji skutečně disponovat v rámci schváleného 
(např. ročního) rozpočtu. V případě žádosti o investiční dotaci musí mít investor připraven i 
variantu, ve které na dotační prostředky z nějakého důvodu nedosáhne. A pokud investor 
počítá s financováním prostřednictvím dlouhodobého úvěru, měl by si předběžně sjednat 
podmínky čerpání, aby s nimi mohl dále kalkulovat. 

Samotná finanční zátěž, kterou provoz daného projektu může pro investora představovat, 
není sama o sobě důvodem k zamítnutí projektu, pokud je investor ochoten tyto ztráty krýt 
z jiných zdrojů. Je ovšem důležité předem tyto zdroje identifikovat, aby nebylo narušeno jeho 
finanční zdraví. [4] 
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7 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÉHO 
INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Případová studie řeší projekt výstavby hřiště a šatnového objektu realizovaný v letech  
2012–2014 v Hradci Králové – Farářství. Bude rozhodnuto o ekonomické efektivnosti daného 
projektu na základě provedené finanční a ekonomické analýzy v rámci metody CBA. 
Referenční období projektu je stanoveno dle metodiky EU na 15 let [5]. 

7.1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

Cílem projektu je vybudování hřiště pro pozemní hokej, popř. malou kopanou 
s odpovídajícím zázemím. Pozemní hokejisté TJ Slavia Hradec Králové, kteří už nadále 
nemohou trénovat a hrát v areálu TJ Slavia v Orlické kotlině z důvodu přestavby na 
tréninkové centrum fotbalistů FC Hradec Králové, tak budou moci využívat reprezentativní 
sportoviště potřebných parametrů pro trénování a pořádání zápasů, i s mezinárodní účastí. 
Areál však bude sloužit také veřejnosti, hlavně jako hřiště na malý fotbal, čímž město Hradec 
Králové jako investor projektu pokračuje v podpoře sportování a aktivního životního stylu 
svých obyvatel. Předpokládaná životnost projektu je minimálně 30 let, přičemž provoz 
a údržbu budou zabezpečovat Technické služby Hradec Králové. 

Jako pozemek pro výstavbu byl zvolen již více než 20 let chátrající fotbalový stadion TJ Rudá 
Hvězda, tj. náletovou zelení zarůstající škvárové hřiště s rozpadajícím se objektem šaten, 
který bude zdemolován. 

Samotný projekt zahrnuje hřiště s umělým trávníkem na elastické podložce a propustné 
asfaltové vrstvě o rozměrech 91,4 × 55,0 m, tréninkové hřiště, čtyři stožáry umělého 
osvětlení, 12 vlajkových stožárů, opěrnou zeď, parkoviště s příjezdovou komunikací, přípojky 
inženýrských sítí, a především šatnový objekt s tribunou o kapacitě 120 diváků. 

Hlavní část objektu je dvoupodlažní, přičemž budova je částečně zapuštěna pod terén, a to 
z důvodu minimálního výškového obtěžování sousedních pozemků. Ve sníženém přízemí se 
nachází šatny s umývárnami, technické prostory, část určená pro správce objektu a sklad, ve 
zvýšeném přízemí pak klubovna a prostory pro trenéry, tisk a vedení areálu. 

Co se týče konstrukčního řešení, objekt je řešen jako zděný podélný konstrukční systém 
s železobetonovými panely, které jsou určeny pro zastropení sníženého a zvýšeného 1NP. 
V objektu je dále v objektu umístěna kombinace železobetonového skeletu s ocelovými 
sloupy, které jsou určeny pro vynášení lehkého ocelového zakrytí tribuny. Tribuna je také 
řešena kombinací ocelové konstrukce s betonovými dílci, na které jsou pak osazeny 
jednotlivé sedačky. 

Základové konstrukce jsou řešeny jako plošné, tj. základové pasy a patky. Nosné stěny jsou 
navrženy z keramických bloků, překlady jsou řešeny ze systémových překladů. Stropní 
konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními panely ze železobetonu. Střecha nad 
šatnovým objektem je řešena jako plochá jednoplášťová, tvořená předpjatými 
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železobetonovými panely, tepelnou izolací, parozábranou, tepelnou izolací se spádovými 
deskami a střešní fólií. Konstrukce střechy tribuny je navržena z ocelových rámů, přičemž 
sloupy jsou uloženy na železobetonových průvlacích ve stropu nad sníženým 1NP a kotveny 
do průvlaku a věnce nad zvýšeným 1NP. [12] 

 

Obrázek 2  – Východní pohled na areál [zdroj: vlastní zpracování] 

 

Obrázek 3 – Poloha areálu v rámci města [zdroj: mapy.cz] 

7.2 BENFICIENTI PROJEKTU 

Realizace projektu se dle předpokladu investora dotkne následujících subjektů: 

 statutární město Hradec Králové, 
 100 členů oddílu pozemního hokeje TJ Slavia Hradec Králové, 
 50 amatérských hráčů malého fotbalu dosud využívajících areál TJ Slavia 
 20 podnikatelských subjektů nabízejících ubytovací služby v Hradci Králové, 
 100 obyvatel přilehlých domů ve čtvrti Farářství, 
 stát. 
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Konkrétní dopady na jednotlivé beneficienty jsou podrobně popsány v pododdíle 7.4.1; 
vzhledem k tomu, že se v důsledku realizace nepředpokládá významné zvýšení hladiny hluku 
v okolí areálu ani jiný negativní dopad na obyvatele okolních domů, nejsou tyto dopady 
v ekonomické analýze zohledněny.  

7.3 FINANČNÍ ANALÝZA 

Pro potřeby finanční analýzy budou upraveny a shrnuty údaje týkající se investičních 
nákladů, provozních příjmů a výdajů a zůstatkové hodnoty investice. Z nich bude následně 
vypočítáno NCF projektu v jednotlivých letech hodnoceného období. Tato čísla pak vstupují 
do výpočtu rozhodujících ukazatelů – FNPV, FIRR a diskontované doby návratnosti. 

7.3.1 INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Investorem projektu je statutární město Hradec Králové. Projekt je kompletně financován 
z rozpočtu města. Celkové investiční náklady činí 37 139 167 Kč bez DPH, přičemž ceny 
jednotlivých položek jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Struktura investičních nákladů 
Položka Cena bez DPH 

Šatnový objekt s tribunou          10 253 784 Kč  

Časomíra               245 969 Kč  

Ozvučení               202 442 Kč  

Hřiště pro pozemní hokej, tréninkové hřiště          16 253 784 Kč  

Terénní a sadové úpravy               326 960 Kč  

Komunikace, parkoviště               897 911 Kč  

Oplocení            1 901 806 Kč  

Venkovní osvětlení, osvětlení hřiště            1 016 425 Kč  

KA přípojka, venkovní KA, odvodnění            3 123 286 Kč  

Vodovodní přípojka, zavlažování, studna            1 055 732 Kč  

Plynovodní přípojka                  45 795 Kč  

Telefonní přípojka                  17 497 Kč  

Demolice stávajících objektů               259 868 Kč  

Zařízení staveniště                  40 045 Kč  

Projektová dokumentace vč. autorského dozoru               495 818 Kč  

Inženýrská činnost               120 000 Kč  

Ostatní náklady                882 045 Kč  

CELKEM          37 139 167 Kč  

[zdroj: vlastní zpracování] 

Tyto náklady jsou v tabulce 2 rozpuštěny do tří let investiční fáze dle předpokládané 
fakturace a průběhu projekčních a stavebních prací. V roce 2012 se počítá s projekčními 
pracemi a v závěru roku se začátkem stavebních prací, které pokračují po celý rok 2013 
a končí začátkem roku 2014. 
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Tabulka 2 - Investiční náklady v jednotlivých letech realizace    

Rok 2012 2013 2014 

IC -            4 160 153    -            29 314 679    -            3 664 335    

[zdroj: vlastní zpracování] 

7.3.2 PROVOZNÍ VÝDAJE 

V tabulce 3 jsou uvedeny předpokládané výdaje spojené s provozem sportovního areálu 
v jednotlivých letech referenčního období. Jelikož provozní fáze projektu začíná až v druhé 
polovině roku 2014, čísla pro tento rok jsou oproti ostatním rokům poloviční. Položka 
„Materiál a energie“ ve výši 220 000 Kč ročně zahrnuje spotřebu materiálu 
(např. elektromateriál, pohonné hmoty) a výdaje na energie (elektřina, voda, plyn). Výdaje na 
opravy a udržování jsou stanoveny na 40 000 Kč ročně s jednorázovým navýšením 
o 500 000 Kč v r. 2023, kdy se předpokládá rozsáhlejší akce spojená hlavně s výměnou 
povrchu hřiště. 

„Osobními výdaji“ jsou myšleny výdaje na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění 
správce areálu a jeho pomocníka. A nakonec v položce „Ostatní výdaje“ (30 000 Kč/rok) je 
zahrnuto především pořizování drobného majetku, dále pak silniční daň a povinné ručení. 

 Tabulka 3 - Odhad budoucích provozních výdajů  
Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Materiál a energie -       110 000    -       220 000    -       220 000    -       220 000    -       220 000    

Opravy a údržba -         20 000    -         40 000    -         40 000    -         40 000    -         40 000    

Osobní výdaje -       350 000    -       700 000    -       700 000    -       700 000    -       700 000    

Ostatní výdaje -         15 000    -         30 000    -         30 000    -         30 000    -         30 000    

Výdaje celkem -       495 000    -       990 000    -       990 000    -       990 000    -       990 000    

      
Položka 2019 2020 2021 2022 2023 

Materiál a energie -       220 000    -       220 000    -       220 000    -       220 000    -       220 000    

Opravy a údržba -         40 000    -         40 000    -         40 000    -         40 000    -       540 000    

Osobní výdaje -       700 000    -       700 000    -       700 000    -       700 000    -       700 000    

Ostatní výdaje -         30 000    -         30 000    -         30 000    -         30 000    -         30 000    

Výdaje celkem -       990 000    -       990 000    -       990 000    -       990 000    -   1 490 000    

      
Položka 2024 2025 2026   

Materiál a energie -       220 000    -       220 000    -       220 000      
Opravy a údržba -         40 000    -         40 000    -         40 000      
Osobní výdaje -       700 000    -       700 000    -       700 000      
Ostatní výdaje -         30 000    -         30 000    -         30 000      
Výdaje celkem -       990 000    -       990 000    -       990 000      

[zdroj: vlastní zpracování] 
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7.3.3 PROVOZNÍ PŘÍJMY 

Projekt generuje provozní příjmy z pronájmu hřiště a přilehlého zázemí. Předpokládaná výše 
těchto příjmů činí 450 000 Kč ročně. 

Tabulka 4 - Odhad budoucích provozních příjmů  
Položka 2014 2015 2016 2017 2018 

Pronájem areálu  225 000     450 000     450 000     450 000     450 000    

Příjmy celkem  225 000     450 000     450 000     450 000     450 000    

      
Položka 2019 2020 2021 2022 2023 

Pronájem areálu  450 000     450 000     450 000     450 000     450 000    

Příjmy celkem  450 000     450 000     450 000     450 000     450 000    

      
Položka 2024 2025 2026   

Pronájem areálu  450 000     450 000     450 000      
Příjmy celkem  450 000     450 000     450 000      

[zdroj: vlastní zpracování] 

7.3.4 ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 

Zůstatková hodnota investice na konci referenčního období byla stanovena metodou 
zjednodušených účetních odpisů na 21 466 434 Kč. Projekt je dle klasifikace stavebních děl 
CZ-CC (241 Stavby pro sport a rekreaci) zařazen do odpisové skupiny 5, což znamená dobu 
odepisování 30 let se sazbou v prvním roce odepisování 1,4 %, resp. 3,4 % v dalších letech 
odepisování. Průběh odepisování je zobrazen v tabulce 5. [13] 

Tabulka 5 - Průběh odepisování  
Rok Zůstatková cena Roční odpis 

2014 36 619 218 519 949 

2015 35 356 486 1 262 732 

2016 34 093 754 1 262 732 

2017 32 831 022 1 262 732 

2018 31 568 290 1 262 732 

2019 30 305 558 1 262 732 

2020 29 042 826 1 262 732 

2021 27 780 094 1 262 732 

2022 26 517 362 1 262 732 

2023 25 254 630 1 262 732 

2024 23 991 898 1 262 732 

2025 22 729 166 1 262 732 

2026 21 466 434 1 262 732 

[zdroj: vlastní zpracování] 
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7.3.5 STANOVENÍ NCF A VÝPOČET ROZHODUJÍCÍCH UKAZATELŮ 

Předtím než je možné přistoupit k výpočtu rozhodujících ukazatelů finanční analýzy, je 
potřeba určit výši čistých peněžních toků (NCF) v jednotlivých letech hodnoceného období. 
Do výpočtu vstupují výše zjištěné a zpracované veličiny souhrnně uvedené v tabulce 6, 
tj. investiční náklady, provozní výdaje, provozní příjmy a zůstatková hodnota investice. 
Výsledná čísla se poté pro výpočet FNPV dosadí do vzorce 13, s tím, že diskontní sazba je dle 
metodiky EU stanovena ve výši 4 %. Hodnota FIRR je v tomto případě vypočítána 
v tabulkovém procesoru pomocí metody lineární interpolace. 

Tabulka 6 - Finanční NCF v jednotlivých letech hodnoceného období  
Položka 2012 2013 2014 2015 2016 

Investiční náklady -  4 160 153    -29 314 679    -  3 664 335                        -                        -    

Zůstatková hodnota                     -                        -                        -                        -                        -    

Provozní příjmy                     -                        -           225 000           450 000           450 000    

Provozní výdaje                     -                        -    -     495 000    -     990 000    -     990 000    

Finanční NCF -  4 160 153    -29 314 679    -  3 934 335    -     540 000    -     540 000    
 

     
Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Investiční náklady                     -                        -                        -                        -                        -    

Zůstatková hodnota                     -                        -                        -                        -                        -    

Provozní příjmy        450 000           450 000           450 000           450 000           450 000    

Provozní výdaje -     990 000    -     990 000    -     990 000    -     990 000    -     990 000    

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -     540 000    -     540 000    
 

     
Položka 2022 2023 2024 2025 2026 

Investiční náklady                     -                        -                        -                        -                        -    

Zůstatková hodnota                     -                        -                        -                        -     21 466 434    

Provozní příjmy        450 000           450 000           450 000           450 000           450 000    

Provozní výdaje -     990 000    -  1 490 000    -     990 000    -     990 000    -     990 000    

Finanční NCF -     540 000    -  1 040 000    -     540 000    -     540 000     20 926 434    

[zdroj: vlastní zpracování] 

 Tabulka 7 - Ukazatele finanční analýzy 
Finanční čistá současná hodnota FNPV [Kč] -28 598 913  

Finanční vnitřní výnosové procento FIRR [%] -9,77  

Diskontovaná doba návratnosti [roky] není dosaženo 

[zdroj: vlastní zpracování] 

Z tabulky 7 je zřejmé, že rozhodující ukazatele dosahují v rámci finanční analýzy záporných 
hodnot. Kdyby byl tento projekt realizován soukromým sektorem, byl by krajně nevhodný, 
jelikož se ale jedná o veřejný projekt (přičemž záporné hodnoty byly očekávány), rozhodující 
pro hodnocení projektu je především ekonomická analýza. 
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7.4 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

V rámci ekonomické analýzy dojde k vymezení socioekonomických nákladů a užitků, z nichž 
ty ocenitelné poté společně s finančním CF vstupují do výpočtu rozhodujících ukazatelů 
(ENPV, EIRR a diskontovaná doba návratnosti). 

7.4.1 SOCIOEKONOMICKÉ NÁKLADY A UŽITKY 

Jako relevantní k tomuto projektu byly určeny následující ocenitelné socioekonomické užitky 
(ocenitelné socioekonomické náklady se ve spojitosti s tímto projektem nepředpokládají), 
které byly oceněny pomocí metody stínových cen, resp. metody náhražkových trhů takto: 

 rozvoj zaměstnanosti v regionu … 283 893,10 Kč/pracovní místo [14],   
 ušetřené náklady státu na léčbu obezity … 115 000 Kč/os. [15], 
 přírůstek domácích jednodenních návštěvníků … 80,98 Kč/os. [14], 
 přírůstek přenocování domácích návštěvníků  … 193,55 Kč/os. [14], 
 přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků  … 754,45 Kč/os. [14]. 

Metodou stínových cen byly oceněny užitky týkající se především veřejných subjektů (města 
a státu), tj. rozvoj zaměstnanosti v regionu a ušetřené náklady na léčbu obezity. Pokud by 
projekt nebyl realizován (tzv. nulová varianta), tyto částky by nabíhaly státu jako náklady. 

Pro ocenění přírůstku návštěvníků, resp. jejich přenocování, byla použita metoda 
náhražkových trhů, jelikož z těchto návštěvníků profitují ve formě tržeb zejména soukromé 
subjekty v okolí podnikající v oblasti poskytování ubytovacích nebo stravovacích služeb. 

Poté, co byly užitky vymezeny a oceněny, je v dalším kroku tyto užitky nutné kvantifikovat, 
tj. určit, kolika osob se týkají, což bylo provedeno ve spolupráci s investorem a vedením 
oddílu pozemního hokeje a je uvedeno v tabulce 8: 

Tabulka 8 - Kvantifikace užitků  
Rozvoj zaměstnanosti v regionu 2 

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity 150 

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků 4610 

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků 396 

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků 1012 

[zdroj: vlastní zpracování] 

Jak bylo uvedeno v pododdíle 7.3.2, díky realizaci projektu se vytvoří 2 nová pracovní místa, 
tj. správce areálu a jeho pomocník. Tím odpadávají státu náklady na podporu 
v nezaměstnanosti a další náklady s tím spojené. Celková částka činí 571 786 Kč ročně. 

Užitek „Ušetřené náklady státu na léčbu obezity“ předpokládá, že díky aktivnímu životnímu 
stylu osob využívajících areál nebude muset stát vynakládat prostředky na léčbu obezity, 
která by se u nich mohla objevit v případě, že by možnost areál využívat neměli. Za 
předpokladu, že areál bude pravidelně využívat 100 členů oddílu pozemního hokeje TJ Slavia 
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Hradec Králové a dalších 50 amatérských hráčů malého fotbalu, představuje tento benefit 
ročně celkem 17 250 000 Kč. 

„Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků“ počítá s konáním cca 50 ligových zápasů 
a dalších cca 30 jednodenních turnajů v areálu ročně. V týmu je průměrně 12 hráčů + trenér, 
v případě turnajů se účast pohybuje okolo 12 týmů. Dohromady se pak jedná o užitek 
v hodnotě 373 318 Kč za rok. 

A nakonec „Přírůstek přenocování domácích, resp. zahraničních návštěvníků“ se týká 
předpokládaného pořádání 2 velkých třídenních mládežnických turnajů ročně. Na základě 
údajů o podobných turnajích byla účast odhadnuta na 9 domácích a 23 zahraničních 
týmů [16], tentokrát v počtu 11 hráčů + trenér, což znamená roční částky ve výši 76 646 Kč, 
resp. 763 504 Kč. 

S výše uvedenými skutečnostmi je počítáno v případě realizace investiční varianty. 
Tzv. nulová varianta pak představuje scénář, ve kterém se budou muset pozemní hokejisté 
vystěhovat (viz 7.1) ze svého dosavadního působiště bez adekvátní náhrady, tzn. že nebudou 
mít kde působit a výše uvedená čísla budou v tom případě nulová. 

Vedle ocenitelných C&B byly v rámci hodnocení projektu identifikovány i ty neocenitelné. 
Jedná se zejména o zlepšení estetického vzhledu lokality, s čímž přímo souvisí i snížení 
výskytu sociálně-patologických jevů v lokalitě. 
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7.4.2 STANOVENÍ NCF A VÝPOČET ROZHODUJÍCÍCH UKAZATELŮ 

Ekonomické NCF se stanoví tak, že se k finančnímu CF v jednotlivých letech hodnoceného 
období přičte socioekonomické CF, tj. ohodnocené náklady a užitky. Poté se postupuje stejně 
jako v případě finanční analýzy s tím rozdílem, že diskontní sazba je dle metodiky EU 
tentokrát stanovena na 5 %. 

Tabulka 9 - Ekonomické NCF v jednotlivých letech hodnoceného období  
Položka 2012 2013 2014 2015 

Finanční NCF -  4 160 153    -29 314 679    -  3 934 335    -     540 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu                   -                      -          285 893          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity                   -                      -       8 625 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků                   -                      -          186 659          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků                   -                      -            38 323            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků                   -                      -          381 752          763 504    

Ekonomické NCF -  4 160 153    -29 314 679       5 583 292     18 495 254    

     
Položka 2016 2017 2018 2019 

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -     540 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504          763 504    

Ekonomické NCF  18 495 254      18 495 254     18 495 254     18 495 254    

     
Položka 2020 2021 2022 2023 

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -  1 040 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504          763 504    

Ekonomické NCF  18 495 254      18 495 254     18 495 254     17 995 254    

     

Položka 2024 2025 2026  
Finanční NCF -     540 000    -     540 000     20 926 434     
Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786     
Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     
Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318     
Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646     
Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504     
Ekonomické NCF  18 495 254      18 495 254     39 961 688     
   [zdroj: vlastní zpracování] 
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 Tabulka 10 - Ukazatele ekonomické analýzy 
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV [Kč] 132 222 594  

Ekonomické vnitřní výnosové procento EIRR [%] 34,74 

Diskontovaná doba návratnosti [roky] 3,73 

[zdroj: vlastní zpracování] 

Jak je patrné z tabulky 10, rozhodující ukazatele v rámci ekonomické analýzy vyšly kladně, 
EIRR je vyšší než diskontní sazba, což znamená, že projekt s sebou přináší dostatečné 
množství socioekonomických užitků. Rozhodnutí o efektivnosti projektu a shrnutí celé 
analýzy nákladů a užitků bude provedeno v závěrečném zhodnocení. 

7.5 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Citlivostní analýza je základní metodou analýzy rizik. Její princip spočívá ve sledování 
procentuálních změn hodnot rozhodujících ukazatelů CBA v závislosti na procentuální 
změně vybraných proměnných do CBA vstupujících. Pokud je procentuální změna ukazatele 
větší než procentuální změna vstupující proměnné, nazývá se tato proměnná rizikovou a při 
dalším průběhu analýzy rizik je jí potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

V případě řešeného projektu bude sledována procentuální změna hodnoty ENPV v závislosti 
na změně vybraných proměnných o ±10 %. Z důvodu jednoduššího porovnání výsledků bude 
změna vždy provedena takovým směrem, aby se ENPV snížilo. Jako sledované proměnné 
byly vybrány tyto veličiny: 

 celkové investiční náklady projektu, 
 celkové roční provozní výdaje, 
 celkové roční socioekonomické užitky. 

Po příslušné úpravě každé z těchto veličin bude postupně znovu třikrát provedena finanční 
a ekonomická analýza (změněné hodnoty budou v každé tabulce zvýrazněny) a stanoveny 
nové hodnoty rozhodujících ukazatelů. 

Výstupem citlivostní analýzy bude určení případných kritických proměnných, tabulka 
závislosti změny hodnoty ENPV na změně hodnot jednotlivých sledovaných veličin a grafické 
znázornění této závislosti. 

7.5.1 ZMĚNA HODNOTY INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

V prvním případě dojde ke zvýšení celkových investičních nákladů o 10 % z 37 139 167 Kč na 
40 853 084 Kč. Taková situace může nastat např. v případě výběru nekvalitního dodavatele 
nebo z důvodu případného vzniku víceprací. 
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 Tabulka 11 - Dopad zvýšení investičních nákladů na průběh ekonomického NCF 
Položka 2012 2013 2014 2015 

Finanční NCF -  4 576 168    -32 246 147    -  4 300 769    -     540 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu                   -                      -          285 893          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity                   -                      -       8 625 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků                   -                      -          186 659          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků                   -                      -            38 323            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků                   -                      -          381 752          763 504    

Ekonomické NCF -  4 576 168    -32 246 147       5 216 858     18 495 254    
     

Položka 2016 2017 2018 2019 

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -     540 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504          763 504    

Ekonomické NCF  18 495 254      18 495 254     18 495 254     18 495 254    
     

Položka 2020 2021 2022 2023 

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -  1 040 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504          763 504    

Ekonomické NCF  18 495 254      18 495 254     18 495 254     17 995 254    
     

Položka 2024 2025 2026  
Finanční NCF -     540 000    -     540 000     20 926 434     
Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786     
Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     
Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318     
Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646     
Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504     
Ekonomické NCF  18 495 254      18 495 254     39 961 688     

[zdroj: vlastní zpracování] 

Tabulka 12 - Nové ukazatele ekonomické analýzy 
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV [Kč] 128 682 338 

Ekonomické vnitřní výnosové procento EIRR [%] 31,47 

Diskontovaná doba návratnosti [roky] 3,96 

[zdroj: vlastní zpracování] 
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7.5.2 ZMĚNA HODNOTY ROČNÍCH PROVOZNÍCH VÝDAJŮ 

V druhém případě dojde ke zvýšení celkových ročních provozních výdajů o 10 % z 990 000 Kč 
na 1 089 000 Kč, což může způsobit např. vyšší než původně odhadovaná spotřeba energií. 

Tabulka 13 - Dopad zvýšení ročních provozních výdajů na průběh ekonomického NCF  
Položka 2012 2013 2014 2015 

Finanční NCF -  4 160 153    -29 314 679    -  3 983 835    -     639 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu                   -                      -          285 893          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity                   -                      -       8 625 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků                   -                      -          186 659          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků                   -                      -            38 323            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků                   -                      -          381 752          763 504    

Ekonomické NCF -  4 160 153    -29 314 679       5 533 792     18 396 254    
     

Položka 2016 2017 2018 2019 

Finanční NCF -     639 000    -     639 000    -     639 000    -     639 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504          763 504    

Ekonomické NCF  18 396 254      18 396 254     18 396 254     18 396 254    
     

Položka 2020 2021 2022 2023 

Finanční NCF -     639 000    -     639 000    -     639 000    -  1 189 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786          571 786    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     17 250 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318          373 318    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646            76 646    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504          763 504    

Ekonomické NCF  18 396 254      18 396 254     18 396 254     17 846 254    
     

Položka 2024 2025 2026  
Finanční NCF -     639 000    -     639 000     20 827 434     
Rozvoj zaměstnanosti v regionu       571 786           571 786          571 786     
Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  17 250 000      17 250 000     17 250 000     
Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       373 318           373 318          373 318     
Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         76 646             76 646            76 646     
Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       763 504           763 504          763 504     
Ekonomické NCF  18 396 254      18 396 254     39 862 688     

[zdroj: vlastní zpracování] 
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Tabulka 14 - Nové ukazatele ekonomické analýzy  
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV [Kč] 131 352 578  

Ekonomické vnitřní výnosové procento EIRR [%] 34,55 

Diskontovaná doba návratnosti [roky] 3,74 

[zdroj: vlastní zpracování] 

7.5.3 ZMĚNA HODNOTY ROČNÍCH SOCIOEKONOMICKÝCH UŽITKŮ 

V třetím případě dojde ke snížení celkových ročních socioekonomických užitků o 10 %  
z 19 035 254 Kč na 17 131 729 Kč. Příčinami mohou být úbytek členů oddílu pozemního 
hokeje, menší zájem o využití areálu z řad veřejnosti nebo konání menšího počtu zápasů 
ročně, než bylo původně předpokládáno.  

Tabulka 15 - Dopad snížení ročních socioekonomických užitků na průběh ekonomického NCF  
Položka 2012 2013 2014 2015 

Finanční NCF -  4 160 153    -29 314 679    -  3 934 335    -     540 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu                   -                      -          257 304          514 608    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity                   -                      -       7 762 500     15 525 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků                   -                      -          167 993          335 986    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků                   -                      -            34 491            68 981    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků                   -                      -          343 577          687 154    

Ekonomické NCF -  4 160 153    -29 314 679       4 631 530     16 591 729    
     

Položka 2016 2017 2018 2019 

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -     540 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       514 608           514 608          514 608          514 608    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  15 525 000      15 525 000     15 525 000     15 525 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       335 986           335 986          335 986          335 986    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         68 981             68 981            68 981            68 981    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       687 154           687 154          687 154          687 154    

Ekonomické NCF  16 591 729      16 591 729     16 591 729     16 591 729    
     

Položka 2020 2021 2022 2023 

Finanční NCF -     540 000    -     540 000    -     540 000    -  1 040 000    

Rozvoj zaměstnanosti v regionu       514 608           514 608          514 608          514 608    

Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  15 525 000      15 525 000     15 525 000     15 525 000    

Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       335 986           335 986          335 986          335 986    

Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         68 981             68 981            68 981            68 981    

Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       687 154           687 154          687 154          687 154    

Ekonomické NCF  16 591 729      16 591 729     16 591 729     16 091 729    

 

 

 



44 

 

Položka 2024 2025 2026  
Finanční NCF -     540 000    -     540 000     20 926 434     
Rozvoj zaměstnanosti v regionu       514 608           514 608          514 608     
Ušetřené náklady státu na léčbu obezity  15 525 000      15 525 000     15 525 000     
Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků       335 986           335 986          335 986     
Přírůstek přenocování domácích návštěvníků         68 981             68 981            68 981     
Přírůstek přenocování zahraničních návštěvníků       687 154           687 154          687 154     
Ekonomické NCF  16 591 729      16 591 729     38 058 163     

[zdroj: vlastní zpracování] 

 Tabulka 16 - Nové ukazatele ekonomické analýzy 
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV [Kč] 116 056 441  

Ekonomické vnitřní výnosové procento EIRR [%] 31,06 

Diskontovaná doba návratnosti [roky] 3,99 

[zdroj: vlastní zpracování] 
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7.5.4 VÝSLEDKY ANALÝZY 

Absolutní a relativní změnu ENPV na základě výsledků jednotlivých případů zobrazuje 
tabulka 17: 

 Tabulka 17 - Souhrnné výsledky citlivostní analýzy 

Sledovaná veličina 
Původní 
hodnota 
[tis. Kč] 

Změněná 
hodnota 
o ± 10 % 
[tis. Kč] 

Absolutní 
změna ENPV 

[tis. Kč] 

Relativní 
změna ENPV 

[%] 

Investiční náklady 37 139 40 853 -3 540 -2,68 

Provozní výdaje 990 1 089 -870 -0,66 

Socioekonomické užitky 19 035 17 132 -16 166 -12,23 

[zdroj: vlastní zpracování dle [5]] 

Z výsledků je patrné, že mezi kritické proměnné je potřeba zařadit roční souhrn 
socioekonomických užitků, jelikož při jejich snížení o 10 % dochází ke snížení hodnoty ENPV 
o 12,23 %. Ostatní proměnné kritické nejsou, procentuální změna ENPV je v těchto případech 
zanedbatelná. Veličiny lze mezi sebou nejlépe porovnat v rámci grafického zobrazení pomocí 
tzv. tornádo grafu: 

   

Obrázek 4 - Tornádo graf [zdroj: vlastní zpracování dle [5]] 

V obrázku 4 jsou graficky vyjádřené veličiny seřazeny seshora od nejkritičtější po nejméně 
kritické, resp. nekritické. Na okrajích sloupců se nacházejí změněné hodnoty daných veličin 
vstupující do analýzy v tis. Kč. Modrá barva sloupce znamená, že byla posuzovaná veličina 
zvýšena o 10 %, naopak červená barva značí, že byla posuzovaná veličina o 10 % snížena. 

Míra kritičnosti jednotlivých sledovaných proměnných se dá vyjádřit i dalším způsobem, a to 
tak, že je provedena citlivostní analýza v několika postupných krocích, tj. v tomto případě 
±10 %, ±20 % a ±30 %. Vypočítané hodnoty ENPV pro tyto procentuální změny jsou uvedeny 
v tabulce 18 a graficky vyobrazeny na obrázku 4. V rámci spojnicového grafu pak platí, že čím 
je absolutní hodnota směrnice přímky větší, tím je sledovaná veličina kritičtější. 
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Tabulka 18 - Průběh hodnot ENPV v tis. Kč v závislosti na změnách sledovaných veličin  
Sledovaná veličina -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 

Investiční náklady 142 843 139 303 135 763 132 223 128 683 125 143 121 603 

Provozní výdaje 134 833 133 963 133 093 132 223 131 353 130 483 129 613 

Socioekonomické užitky 83 725 99 891 116 057 132 223 148 389 164 555 180 721 

[zdroj: vlastní zpracování] 

 

Obrázek 5 - Spojnicový graf [zdroj: vlastní zpracování dle [5]] 

Obrázek 5 na základě předešlého textu potvrzuje, že nejkritičtější veličinou jsou v rámci 
tohoto projektu socioekonomické užitky, mezi jejichž množstvím a hodnotou ENPV lze 
vypozorovat úměrnost přímou, tj. s rostoucí hodnotou užitků roste i ukazatel ENPV, 
a obráceně. 

Na druhou stranu mezi hodnotou ENPV a procentuální změnou investičních nákladů, 
resp. provozních výdajů panuje nepřímá úměrnost, tj. čím větších hodnot tyto veličiny 
dosahují, tím menší poté vychází výsledný ukazatel ENPV, a naopak. Avšak jak je z grafu 
patrné, v tomto případě se nejedná o kritické veličiny, a tak je jejich vliv na změnu hodnoty 
ENPV minimální.  

7.6 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

V rámci finanční analýzy vyšly hodnoty FNPV i FIRR záporně, což značí, že projekt není sám 
o sobě finančně udržitelný, ale jelikož se jedná o projekt veřejný, záporné hodnoty byly v tom 
případě očekávány. 

Socioekonomické užitky byly v rámci tohoto projektu spojeny zejména se zdravým životním 
stylem obyvatelstva, přírůstkem návštěvníků z důvodu cest hostujících týmů na zápasy 
v pozemním hokeji, zlepšením estetického vzhledu lokality a snížením výskytu 
sociálně-patologických jevů v lokalitě. Nejvýznamnějším užitkem se ukázaly být „Ušetřené 
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náklady státu na léčbu obezity“, což přispělo k tomu, že jak ENPV, tak EIRR v tomto případě 
dosáhly vysokých hodnot (132 222 594 Kč, resp. 34,74 %), což vypovídá o značné ekonomické 
efektivnosti hodnoceného projektu. 

Celkové socioekonomické užitky byly pak v rámci citlivostní analýzy označeny za kritickou 
proměnnou, ale jejich hodnota je natolik vysoká, že i přes její výrazný pokles zůstávají 
ukazatele ekonomické analýzy v kladných číslech. 

Na závěr tak nezbývá nic jiného než označit projekt za ekonomicky efektivní a doporučit 
schválení jeho realizace. Podmínkou provozuschopnosti, resp. finanční udržitelnosti je 
ovšem každoroční krytí provozní ztráty projektu z rozpočtu investora, kterým je v tomto 
případě město Hradec Králové. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo rozhodnout o ekonomické efektivnosti veřejného 
stavebního projektu. Jako prostředek pro hodnocení ekonomické efektivnosti byla vybrána 
analýza nákladů a užitků. 

Nejprve byl v teoretické části definován pojem investice se zaměřením na veřejný sektor. 
Jako klíčový dokument při rozhodování o realizaci projektu v předinvestiční fázi byla 
představena studie proveditelnosti, resp. její jednotlivé části, zejména pak finanční 
a ekonomická analýza, která investiční rozhodování ovlivňuje nejvíce. Následně byly popsány 
jednotlivé metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných investičních projektů. 
Zvláštní důraz byl v tomto případě kladen na metodu CBA, tj. analýzu nákladů a užitků, jež 
byla použita v případové studii. 

Jako projekt hodnocený v rámci případové studie byla vybrána výstavba hřiště pro pozemní 
hokej a šatnového objektu v Hradci Králové – Farářství. Projekt byl stručně charakterizován, 
zasazen do širšího kontextu a byly definovány jeho cíle. 

V rámci finanční analýzy byly nejprve stanoveny vstupní veličiny pro výpočet NCF (investiční 
náklady, provozní výdaje, provozní příjmy, zůstatková hodnota) a poté na základě 
vypočtených čistých peněžních toků v jednotlivých letech hodnoceného období stanoveny 
rozhodující ukazatele finanční efektivnosti, které v tomto případě dosahovaly záporných 
hodnot. 

Aby bylo skutečně možné rozhodnout o efektivnosti projektu, bylo nutné provést 
ekonomickou analýzu, jejíž podstatou je určení a následné ocenění socioekonomických 
nákladů a užitků. 

Tyto užitky byly následně převedeny na peněžní toky v jednotlivých letech hodnoceného 
období, přičteny k peněžním tokům z finanční analýzy, a ze získaného NCF vypočítány 
rozhodující ukazatele ekonomické efektivnosti. Hodnoty vyšly kladně a projekt byl prohlášen 
za ekonomicky efektivní. 
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1NP … 1. nadzemní podlaží 

aj. … a jiné 

apod. … a podobně 

atd. … a tak dále 

BCR … Benefit Cost Ratio (index rentability) 

C&B … Costs & Benefits (náklady a užitky) 

CBA  … Cost Benefit Analysis (analýza nákladů a užitků) 

CEA … Cost Effectivness Analysis (analýza efektivnosti nákladů) 

CF … Cash Flow (peněžní tok) 

CMA … Cost Minimising Analysis (analýza minimalizace nákladů) 

CUA … Cost Utility Analysis (analýza užitečnosti nákladů) 

ČR … Česká republika 

DHM … dlouhodobý hmotný majetek 

DPH … daň z přidané hodnoty 

EIRR … Economic Internal Rate of Retun (ekonomické vnitřní výnosové procento) 

ENPV … Economic Net Present Value (ekonomická čistá současná hodnota) 

EU … Evropská unie 

FIRR … Financial Internal Rate of Retun (finanční vnitřní výnosové procento) 

FNPV … Financial Net Present Value (finanční čistá současná hodnota) 

IC … Investment Cost (investiční náklady) 

IRR … Internal Rate of Retun (vnitřní výnosové procento) 

Kč … Koruna česká 

LCC … Life Cycle Cost (náklady životního cyklu 

např. … například 

NCF … Net Cash Flow (čistý peněžní tok) 

NPV … Net Present Value (čistá současná hodnota) 

příp.  … případně 

PV … Present Value (současná hodnota) 

resp. … respektive 

tj. … to jest 

tzn. … to znamená 

tzv. … takzvaný 


