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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je socioekonomické posouzení investičního projektu. V teoretické 

části se zabývám, co je to projekt, hodnocení veřejných projektů, metody hodnocení ekonomické 

efektivnosti veřejných projektů, hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách s využitím 

metody CBA, ukazatele ekonomické výkonnosti a analýza citlivosti a rizik. V praktické části 

zpracovávám případovou studii na konkrétní projekt, kde se zaměřuji na vypracování finanční 

analýzy, ekonomické analýzy a citlivostní analýzy na všechny projektové varianty.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů, hodnocení efektivnosti investic 

na vodních cestách s využitím metody CBA, ekonomická analýza, ukazatele ekonomické výkonnosti, 

analýza citlivosti  

ABSTRACT  

The subject of this thesis is a socio-economic assessment of the investment project. In the theoretical 

part I discuss what is a project, evaluation of public projects, methods of evaluating the economic 

efficiency of public projects, evaluation of the efficiency of investments in waterways using the CBA 

method, economic performance indicators and sensitivity and risk analysis. In the practical part, 

I develop a case study on a specific project, where I focus on the development of financial analysis, 

economic analysis and sensitivity analysis on all project options.  

KEYWORDS  

Methods of evaluation of economic efficiency of public projects, evaluation of efficiency 

of investments in waterways using the CBA method, economic analysis, economic performance 

indicators, sensitivity analysis  
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1. Úvod 
Cílem diplomové práce je identifikovat dílčí způsoby socioekonomického hodnocení 

veřejných investičních projektů a zjištěné informace aplikovat na případové studii 

socioekonomické analýzy vybraného investičního projektu. Výstupem diplomové práce bude 

zpracovaná problematika socioekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a 

provedená případová studie zaměřená na socioekonomické posouzení vybraného 

investičního projektu. Socioekonomické hodnocení je zpracováno pomocí ekonomické 

analýzy metodou CBA a doplněno citlivostní analýzou na všechny projektové varianty 

konkrétního projektu. 

V první části diplomové práce je teoreticky zpracována problematika: co je to projekt, 

hodnocení veřejných projektů, metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných 

projektů, hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách s využitím metody CBA, 

ukazatele ekonomické výkonnosti a analýza citlivosti a rizik. 

Praktická část popisuje už konkrétní využití teoretických znalosti pro vytvoření finanční 

analýzy, ekonomické analýzy a citlivostní analýzy pro konkrétní varianty projektu. 

Ekonomické hodnocení je zpracováno pomocí analýzy nákladů a přínosů (CBA). Finanční a 

ekonomická analýza je provedena v souladu s materiálem Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Citlivostní analýza je 

vytvořena v softwaru Excel, kde výsledky jsou zaznamenány v přehledných tabulkách a 

grafech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

2. Hodnocení veřejných projektů 

2.1 Projekt 

Projekt je definovaný jakýsi sled jedinečných aktivit a úkolů. Projekt má být: 

 určený specifickým cílem, který má být splněn realizací projektu, 

  definovaný časem, tak že je určený datům začátku a konce uskutečnění, 

 správně realizovaný tak, aby splnil stanovený rámec pro čerpání potřebných zdrojů 

pro jeho realizaci. 

Další definice říká, že projekt je časově vymezené vynaložené úsilí na vytvoření jedinečného 

produktu, služby nebo konkrétního výsledku. ([1], st. 356) 

2.2 Investiční projekt 

Investiční projekt znázorňuje pořízení dlouhodobého aktiva, jeho užívání a po určité době i 

jeho likvidaci. Efekty z jeho pořízení probíhají v čase a má to velký význam při hodnocení. 

([2], str. 49) 

2.3 Veřejný investiční projekt  

Veřejný projekt je systémový návrh využití veřejných zdrojů, jedná se o investiční akce, 

zahrnující jakékoliv aktivity, činnosti a úkoly probíhající v rámci veřejného sektoru, které jsou 

hrazeny veřejnými výdaji. 

Veřejný projekt je charakterizován tak, že důležitá část zdrojů na jeho realizaci je z přímého 

nebo nepřímého veřejného financování nebo jsou k jeho realizaci použity jiné nástroje 

hospodářské politiky nebo jsou s projektem spojeny významné externality pro celkovou 

společnost. ([3] – str. 11) 

Veřejné investiční projekty nelze hodnotit jejich ekonomickým dopadem na investora, 

protože významný důvod realizace těch to projektů je jejich přínos pro společnost jako celek. 

U veřejných investičních projektů značně převažují výdaje nad příjmy. Ekonomická 

efektivnost se zjistí speciálními metodami hodnocení. ([2], str. 49) 

Veřejný projekt je systém návrhu rozložení veřejných zdrojů, který má zpravidla charakter 

investice, při kterém jsou použity veřejné výdaje. Převažující část zdrojů jeho financování 

pochází z přímého nebo nepřímého veřejného financování, nebo jsou k jeho realizaci použity 

jiné nástroje hospodářské politiky např. státní regulace, nebo jsou s nimi spojované 

významné externality. ([3], str. 11) 

2.4 Životní cyklus projektu stavby 
Investiční projekt znázorňuje pořízení dlouhodobého aktiva, jeho užívání a po určité době i 

jeho likvidaci. Efekty z jeho pořízení probíhají v čase a má to velký význam při hodnocení. 
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Životní cyklus je určitý časový interval v letech. Při hodnocení investic se prolíná 

problematika tří úrovní životních cyklů spojené s realizací investičního záměru.  Jsou to tyto: 

 Životní cyklus projektu stavby, který je období od prvotní myšlenky investičního 

záměru až po jeho likvidaci; 

 Životní cyklus stavby určený technickou životností stavby; 

 Životní cyklus projektu ve smyslu podnikatelského záměru jedná se o provozní fázi, 

pro kterou byla stavba realizována. ([2], str. 49) 

Tabulka 1 – Životní cyklus stavební investice 

Fáze 
předinvestiční 

Fáze 
investiční 

Fáze 
provozní 

Fáze 
likvidační 

Zdroj: [3], str. 12 

Předinvestiční fáze 

Cílem předinvestiční fáze je zpracování podkladové dokumentace  projektu pro rozhodnutí o 

realizaci projektu včetně předpokládaného zdroje financování. Vhodné technicko-

ekonomické ukazatele určí ekonomickou efektivnost projektu a také technickou a finanční 

proveditelnost. Předinvestiční fáze začíná od rozpracování základní myšlenky investičního 

záměru přes vypracování technicko-ekonomické studie, což obsahuje studii proveditelnosti, 

až po hodnotící zprávu, která je určena pro hodnocení a následné rozhodnutí o výhodnosti 

realizace projektu stavby. ([3], str. 12) 

Tabulka 2 – Předinvestiční fáze životního cyklu projektu 

Předinvestiční fáze 

Iniciace projektu 
Rozhodování o přijetí 

projektu 

Studie 
příležitosti 

Předinvestiční 
studie 

Studie 
providitelnosti 

Hodnotící 
zpráva 

Zdroj: [3], str. 12 

Investiční fáze 

Na základě rozhodnutí o realizaci projektu je zahájena investiční fáze projektu stavby. Tato 

fáze jde rozdělit na hrubou fázi plánování stavby a vlastní realizaci. Obě dvě fáze lze rozdělit 

do etap, které jsou znázorněné v tabulce 3. 
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Tabulka 3 – Investiční fáze životního cyklu projektu stavby 

Investiční fáze 

Plánování Realizace 

Příprava 
projektu 

Předprojekt Projekt 
Příprava 
realizace 

Vlastní 
realizace 

Závěr 
realizace 

Zdroj: [3], str. 12 

Fáze plánování projektu obsahuje předrealizační přípravu. Tyto činnosti jsou určeny zejména 

Stavebním zákonem a jeho vyhláškami a dále se odvíjí vlastními nastavenými postupy 

organizace investora a konkrétních požadavků stavby. Stavba je vždy svým způsobem 

unikátní. ([3], str. 12) 

Do Přípravy projektu lze zahrnout: 

 Výběr a zajištění pozemku (Smlouva o koupi pozemku, Smlouva o pronájmu 

pozemku, Zápis do katastru nemovitostí), 

 průzkumy (Doklady o provedených průzkumech), 

 výběrové řízení na inženýring (Smlouva s inženýrskou organizací), 

 výběrové řízení na projektanta (Smlouva s projektantem). 

Na etapu Příprava projektu úzce navazuje etapa Předprojekt, která obsahuje: 

 zpracování dokumentace pro územní řízení (Rozhodnutí o umístění stavby, 

Dokumentace pro územní řízení), 

 územní řízení (Územní rozhodnutí), 

Poslední etapou plánovací fáze životního cyklu projektu stavby je etapa Projekt, jejímž 

výstupem je dokumentace pro povolení stavby. 

 zpracování dokumentace pro stavební povolení (Dokumentace pro stavební 

povolení); 

 stavební řízení (Stavební povolení). 

Fáze realizace projektu je možné rozdělit do dílčích fází příprava realizace, vlastní realizace a 

závěr realizace. V realizační fázi projektu se odehrává podrobná projektová a realizační 

činnost, včetně potřebných smluv. Činnosti zabývající se zpracováním dokumentace pro 

výběrové řízení na zhotovitele, realizace stavebních objektů a provozních souborů stavby a 

dokončení vedoucí ke kolaudačnímu souhlasu. ([3], str. 12) 

První etapou je Příprava projektu, která umožňuje připravit stavbu po stránce stavebně-

technologické. Jedná se o tyto činnosti: 

 zpracování zadávací dokumentace (Zadávací dokumentace pro realizaci stavby), 
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 výběrové řízení na zhotovitele (Smlouva se zhotovitelem), 

 výběrové řízení na Technický dozor investora (Smlouva s technickým dozorem 

investora), 

 zpracování realizační dokumentace (Realizační dokumentace), 

 stavebně-technologická příprava (Stavebně technologická příprava). 

Druhou etapou je Vlastní realizace, která je vlastní výstavbou stavby. Základní činnosti a 

dokumentace jsou: 

 převzetí staveniště (Protokol o převzetí staveniště), 

 příprava staveniště (Stavební deník), 

 realizace stavebních objektů a souborů (Dokumentace změn). 

Třetí etapa je Závěr realizace, která je poslední etapou realizační fáze a která ukončuje 

proces výstavby. Obsahuje následující činnosti a dokumentace: 

 předání a převzetí stavby (Protokol o předání stavby, Zápis do katastru nemovitostí), 

 odstranění vad a nedodělků (Závěrečné vyúčtování stavby), 

 zkušební provoz (Dokumentace skutečného provedení stavby), 

 kolaudační řízení (Kolaudační souhlas). ([3], str. 12) 

Provozní fáze  

V této fázi je stavba předána provozovateli. V provozní fázi probíhají činnosti související 

s technickými parametry budovy např. opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace, 

s provozními parametry budovy zejména náklady na energie a administrativními parametry 

budovy, což je správa nemovitosti. 

Tabulka 4 – Provozní fáze životního cyklu stavby  

provozní fáze 

Sledování technických parametrů 
budovy 

Sledování 
provozních 
parametrů 

budovy 

Sledování 
administrativních 

parametrů 
budovy 

Opravy a 
udržování 

Rekonstrukce Modernizace 
Energie, 
spotřeba 

vody, revize 

Pojištění, daně, 
náklady správce 

… 

Zdroj: [3], str. 14 
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Likvidační fáze 

Je to fáze, kde se projekt už neprovozuje, nicméně objekt může vykazovat poslední příjmy a 

výdaje spojené s jeho ekologickou likvidací. Úplnou likvidaci může nahradit rekonstrukce se 

změnou účelu stavby s novým stavebním a kolaudačním řízením. 

Tabulka 5 – Likvidační fáze životního cyklu stavby 

Likvidační fáze 

Ekologická likvidace stavby 

Zdroj: [3], str. 14 

Veřejný sektor hodnotí projekty: 

a) z pohledu přímých dopadů projektu na hodnocený subjekt, 

b) z pohledu cílů hospodářské politiky státu zaměřené na zvyšování životní úrovně všech 

vrstev společnosti. ([3], st. 14) 

3. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů 
Pro hodnocení veřejných investičních projektů se používají nejčastěji tyto metody: 

 analýza minimalizace nákladů (CMA), 

 analýza nákladů a užitků (CBA), 

 analýza efektivnosti nákladů (CEA), 

 analýza užitečnost (CUA). 

 

3.1 Metoda CMA 

Tato metoda minimalizace nákladů se využívá především u projektů, kde nelze nebo těžko 

doložit příjmy a užitky projektu. Metoda se zaměřuje pouze na nákladovou stránku projektu. 

Používaná se ukazatel Náklady životního cyklu (LCC), který se počítá následujícím vztahem: 

     
  

      

 

   

 

 

LCC – náklady životního cyklu v Kč, 

C – roční náklady v jednotlivých letech fází životního cyklu projektu v Kč, 

r – diskontní sazba v %/100, 
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n – délka hodnoceného období v letech, 

i – rok hodnocení nabývající hodnotu 0 až n. ([2], str. 54) 

 

3.2 Metoda CEA 

Metoda efektivnosti nákladů se používá, když je peněžní ocenění výstupů projektu 

komplikované. Metoda nám napomáhá zodpovědět otázky, jak nejlevněji dosáhnou 

stanoveného cíle při zachování kvality parametrů a jak dosáhnout maximálních výstupech při 

stanovených nákladech. Zabývá se o vztažení nákladů ke vhodně zvolené základně (technická 

nebo účelová jednotka). Účelovou jednotkou může být např. m2 zastavěné nebo užitné 

plochy. Při výběru efektivního projektu nebo varianty projektu jde využít ukazatele: 

 Stavební náklady v tis. Kč/m3 obestavěného prostoru, 

 Stavební náklady v tis. Kč/m2 zastavěné nebo užitné plochy, 

 Stavební náklady v tis. Kč/relevantní účelové jednotky, 

 Předpokládaná roční spotřeba energie v kWh/podlahová plocha m2, 

 Předpokládané roční náklady na opravy a údržbu v tis. Kč/m3 obestavěného prostoru, 

 Předpokládané roční náklady na opravy a údržbu v tis. Kč/m2 zastavěné nebo užitné 

plochy. ([2], str. 55) 

 

3.3 Metoda CUA 

Metoda užitečnosti nákladů je vícekriteriální, na základě výstupů lze matematickými postupy 

vyhodnotit užitečnost. Užitečnost projektu stanoví podle míry uspokojení potřeb uživatele 

projektu. Zabývá se všemi výstupy projektu, které mohou být vyjádřeny technickými i 

peněžními jednotkami. Užitečnost projektu vychází z poměru užitečnosti projektu a jeho 

investičních nákladů: 

  
 

  
 

E – efektivnost projektu, 

U – užitečnost projektu, 

IC – investiční náklad projektu. ([2], str. 55-56) 

Pro hodnocení užitečnosti projektů se používají řady metod hodnotové analýzy. Tyto metody 

můžeme rozdělit do tří skupin: 

 Subjektivní metody, 
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 Kvalitativní metody, 

 Kvantitativní metody. ([3], str. 17) 

 

3.4 Metoda CBA 

Metoda CBA sleduje náklady a přínosy v celém životním cyklu projektu. Umožňuje hodnocení 

neziskových investic hodnotícími metodami (např. NPV, IRR). Základní kroky CBA jsou tyto: 

1. Popis kontextu – prezentace sociálně-ekonomického, instituciálního a politického 

prostředí, v němž se předpokládá, že bude projekt realizován. 

2. Definice cílů – vyhodnocení potřeb a relevance projektu k regionální strategii a 

odvětvové strategii. 

3. Identifikace projektu – popis projektu, nositel projektu, beneficienti projektu. 

4. Technická proveditelnost a ekologická užitečnost – analýza poptávky, analýza 

možností, aspekty týkající se životního prostředí a změn klimatu, technické řešení, 

odhady nákladů a harmonogram realizace. 

5. Finanční analýza – peněžité toky projektu a zůstatkové hodnoty, analýza tarifů a 

dostupnosti, zdroje financování, finanční ziskovosti a udržitelnosti. 

6. Ekonomická analýza – ekonomické hotovostní toky, stínové ceny, celospolečenské 

dopady, ekonomická efektivnost. 

7. Hodnocení rizik – citlivostní analýza, kvantitativní a kvalitativní analýza rizik. ([2], str. 

58) 

4. Hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách s využitím 

CBA 
Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách z roku 2013 již není aktuální, 

v roce 2017 byla nahrazena Resortní metodikou [5]. Hodnocení efektivnosti je nutné pro 

zdůvodnění projektu a posouzení jeho efektivnosti, vypracované investorem a předložené 

ministerstvu v souladu s pravidly programového financování podle platné Vyhlášky č. 

560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 

Projektem na vodních cestách se rozumí výstavba a modernizace plavebních stupňů, 

přístavů, překladišt, přístavních můstků, úpravy plavební dráhy a další stavební opatření na 

vnitrozemské plavbě v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. 

Vodohospodářské stavby jsou takové objekty, které slouží k jímání, soustředění, hromadění, 

vzdouvání, dopravě, úpravě, čištění vody, k úpravě toků, dopravě po vodě, využívání vodní 

energie, k předejití záplav a jiných škodlivých účinků vody. 

Vodohospodářské stavby dělíme na tyto: 
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 Hydrotechnické (jezy, přehrady a údolní nádrže, vodní elektrárny, úpravy toků, 

protipovodňová opatření, vodní cesty) 

 Zdravotně inženýrské (jímání vody, úpravy vody, doprava vody, odvedení a čištění 

odpadních vod) 

 Hydromeliorační (především zemědělství – úprava vodního režimu v půdě, 

odvodnění, závlahy, protierozní opatření, zadržení vody v krajině,…) 

Hodnocení efektivnosti investic se posuzuje pouze na hydrotechnické stavby. 

Hodnocení efektivnosti investic je součástí každého projektu vodních cest. Efektivnost 

investic je určená metodou CBA.  CBA je většinou zpracovaná jako součástí: 

a) Studie proveditelnosti a technicko-ekonomických studii, 

b) Záměru projektu, 

c) Aktualizace záměru projektu. 

CBA poskytuje důkaz, že je projekt žádoucí ze socioekonomického pohledu, tím že je kladná 

hodnota ENPV. ([4], st. 12 – 15)  

I. Fáze: Identifikace a cíl projektu 

Identifikační údaje musí obsahovat název projektu, geografická identifikaci předmětu 

posouzení, objednatele, zpracovatele, odpovědný pracovník za hodnocení s uvedeným 

kontaktem.  Je zapotřebí analyzovat všechny problémy současného stavu a potencionální 

hrozby, které vedou k potřebě projektu. Nadefinovat a zdůvodnit rozsah projektu, aby byl 

minimálně ekonomicky, dopravně a technicky samostatně smysluplné dílo. Důležitou 

informací by měl být provozní a předvídaný investiční předpoklad, který by podporoval další 

provoz a rozvoj integrované sítě a přínos projektu. Socioekonomická část by se měla zabývat 

teritoriální, environmentální a ekonomickým aspektem projektu a prostředí. ([4], st. 17)  

II. Fáze: Identifikace variant a příprava vstupů 

Identifikace (analýza) variant je součástí studie proveditelnosti a jejím smyslem je určit 

nejvýhodnější možnosti ze všech.  Tyto varianty představují technická řešení pro naplnění 

stanoveného cíle projektu. Jednotlivé varianty se liší v technologii, vybavení, velikosti, 

lokalitě a časovém nastavení projektu.  

Obecně se porovnává varianta s projektem a bez projektu. 

Varianta bez projektu 

Představuje současný technický stav vodní cesty po dobu hodnoceného období, tj. zachování 

provozuschopného stavu za použití standardních metod údržby a oprav v rozsahu vycházející 

z technického stavu a životnosti prvků infrastruktury. Dále musí obsahovat předpovědi o 
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tom, co bude dít na všech příslušných částech sítě, které bude ovlivňovat projekt. Obsahem 

varianty bez projektu je: 

a) obecný popis současného stavu a jeho vývoje v referenčním období, 

b) technické a technologický popis současného stavu a budoucí vývoj, 

c) grafické znázornění a fotodokumentace, 

d) v případě potřeby projektu – provozní model, 

e) v případě potřeby projektu – marketingová analýza v podobě dopravní prognózy pro 

nákladní dopravu nebo marketingovou analýzu pro osobní a rekreační přepravu, 

f) provoz a údržbu. 

Varianta s projektem 

Vychází z fáze 0 původního stavu a zahrnuje úpravy vedoucí ke zlepšení parametrů vodních 

cesty. Obsahem varianty s projektem je:  

a) obecný popis varianty a vývoje v referenčním období, 

b) technický popis varianty, uvedení základních kvantitativních hodnot, 

c) grafické znázornění navrhovaného stavu, ze kterého vyplývá rozsah navrhovaných 

úprav, 

d) v případě potřeby projektu – provozní model, 

e) v případě potřeby projektu – marketingovou analýzu v podobě dopravní prognózy 

pro nákladní dopravu nebo marketingovou analýzu pro osobní a rekreační dopravu, 

provoz a údržba. ([4], st. 19)  

 

Marketingová analýza 

Marketingová analýza je nástroj pro kvantifikaci předpokládaných změn přepravních proudů 

v dotčené oblasti po dokončení projektu a umožňuje definovat a popsat chování trhu služeb 

v oblasti osobní a rekreační dopravy. Pro analýzu je nezbytné definovat řešené území a 

popsat veškeré trasy konkurenčních dopravních modů.  Osobní a rekreační plavba se 

vyjadřuje metodou cestovních nákladů jako socioekonomický přínos. Metodou se vyčíslí 

peněžní prostředky, kolik jsou rekreanti ochotni zaplatit v lokalitě projektu. Nákladní doprava 

je klíčová pro marketingovou analýzu, která kvantifikuje změnu přepravních proudů po 

dokončení projektu. ([4], st. 20)  

Osobní a rekreační doprava 

Osobní a rekreační plavba přináší dopravní infrastruktuře nové příjmy a aktivity. Pro určení 

výstupů do ekonomického hodnocení slouží marketingové analýzy trhu. 

Části marketingové analýzy trhu jsou: 
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1. Analýza trhu a odhad poptávky, vycházející z marketingového výzkumu, 

2. Analýza konkurence, také vycházející z marketingového výzkumu, 

3. Marketingová strategie, vytvářená na bázi marketingového plánování, 

4. Marketingový mix – definovaní marketingových nástrojů řízení. ([4], st. 21) 

  

Marketingový výzkum 

Analyzovány a zkoumány by měla být tyto témata: 

 Výchozí podmínky – Cestovní ruch a rekreace ve vymezené oblasti, vývoj trendů 

v cestovním ruch, 

 Analýza návštěvnosti daného území, 

 Kapacitní analýza dané oblasti, 

 Analýza cílové skupiny, 

 Faktory omezující rozvoj cestovního ruchu a rekreace v dané oblasti. 

Z analýzy by měly vycházet závěry zejména týkající se faktorů: 

 odhad poptávky, 

 potřeby a vlastnosti cílové skupiny, 

 konkurenceschopnost. ([4], st. 21)  

Marketingové plánování  

V marketingovém plánování je nutné vymezit jednotlivé cíle projektu a zvolené strategie, jak 

mají být tyto cíle dosaženy. K tomu slouží tyto nástroje: 

 Segmentace trhu – charakteristika cílové skupiny zákazníků, 

 SWOT analýza – definice silných a slabých stránek projektu, 

 Mapování a vytyčování – grafické vyjádření konkurenčního prostředí a zobrazení 

rizikových oblastí, 

 Analýza rozhodujících faktorů úspěchu – hledání kritérií úspěšnosti, 

 Analýza životního cyklu projektu, 

 Analýza podílu na trhu – procentuální vyjádření velikosti potencionálního trhu 

v porovnání s jinými oblastmi. ([4], st. 21)  

Marketingový mix 

Marketingový mix vychází z předchozích analýz a jeho prvky jsou: 

1) Výsledná služba – její popis a upřesnění potřeb, jejichž uspokojování má produkt 

sloužit, 
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2) Cena a cenová politika – cena, za které budou výrobky a služby poskytovány, 

3) Propagace komunikační mix – popis komunikačních kanálů, které bude v rámci etap 

projekt využívat, 

4) Místo poskytnuté služby – popis distribuční cesty, kterými se dostávají produkty a 

služby od poskytovatele ke spotřebiteli. 

Výstupem marketingové analýzy je vstup do finanční analýzy pro účely CBA. Je to stanovený 

poplatek za využití infrastruktury a služeb s tím spojených. 

Vstupem do ekonomické analýzy jsou veškeré výdaje, které jsou rekreanti ochotni nově 

uskutečnit v území za předpokladu realizace hodnoceného projekt a počty turistů, kteří jsou 

ochotni přijet do místa projektu. 

Výše útrat turistů se určí: 

A. z průzkumu v daném regionu, 

B. z aktuálních údajů MMR nebo Czechtourismu, 

C. Českého statistického úřadu, 

D. Případně jiných relevantních zdrojů/ studií. ([4], st. 22)  

Nákladní doprava 

Analýza vstupních dat se dělá pro zjištění stávajícího stavu v přepravě a dopravě na vodních 

cestách a konkurenčních módech. Při zjištění budoucího stavu je třeba udělat prognózu 

přepravy a dopravy v rozsahu podle dopravní investice buď zjednodušenou prognózu, nebo 

dopravní model. ([4], st. 22)  

Analýza vstupních dat 

Pro zjištění poptávky v dopravní analýze jsou nezbytná socioekonomická data o řešeném 

území vhodně rozdělené na dopravní okrsky, včetně údajů pro navrhované období. Data je 

potřeba mít dělené podle ekonomických aktivit obyvatel. Rozsah vstupních dat se odvíjí od 

řešeného projektu. Pro výpočet přepravního objemu z odvodu místa nástupu či nákladu do 

místa či vykládky je potřeba zjistit alespoň tyto základní data: 

Obyvatelstvo, atraktivita – počet obyvatel, v dané oblasti a i včetně demografické prognózy, 

– využití území pro výrobu, těžbu, skladování, obchod, apod., 

– informace o zaměstnanosti s členěním na obory. 

HDP – výše HDP, meziroční vývoj HDP, 

– regionální nebo národní podle záměru projektu. 
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Pravděpodobnost vzniku přemístění dopravního vztahu mezi zdrojovou oblastí závisí na 

přepravním objemu obou lokalit a na časovém a nákladovém odporu proti vykonání cesty. 

Ten úzce souvisí s nabídkou infrastruktury a poskytované dopravní služby a také se 

spotřebou času na vykonání cesty a s náklady spojenými s vykonáváním cesty. 

Infrastruktura, nabídka – stávající železniční, silniční a vodní dopravní síť,  

– rozvoj dopravní infrastruktury, se třemi scénáři (maximální, minimální a trend), 

– dopravní nabídka a její dosavadní vývoj – kapacita infrastruktury, cena za dopravu apod. 

([4], st. 22 – 23)  

Přepravní prognóza a prognóza dopravy 

Přepravní prognóza poskytuje informace o vývoji trendu přepravy v kontextu měnících se 

socioekonomických veličin a charakteristik dopravní infrastruktury, jaké změny 

v produktivitě a atraktivitě daného území předpokládat, jaké bude rozdělení přepravního 

objemu na přepravní vztahy, jaká bude dopravní nabídka, jak velká bude dopravní poptávka 

a jaká část přepravy bude realizována v navrhovaném roce vodní dopravy. ([4], st. 23) 

Vstupy do analýzy nákladů a přínosů 

Pro vypracovaná finanční a ekonomické analýzy jsou potřebné údaje o přepravních a 

dopravních výkonech na vymezené dopravní síti ovlivněné projektem. Vstupem pro finanční 

analýzu je základní vstup marketingová analýza, která stanoví poplatek za využití 

infrastruktury a služeb s tím spojených, pokud je účtován. Vstupem pro ekonomickou 

analýzu je z přepravní prognózy stanovení tunokilometry (tkm) stávající dopravě, indukované 

dopravě, ovlivnění tarifů cen jiných dopravních módů a z toho vyplívající úspory. ([4], st. 23)  

III. Finanční analýza 

Finanční analýza zahrnuje pouze přírůstkové peněžní toky spojené s projektem. Peněžní toky 

se spočítají přírůstkovou metodou, tedy jako rozdíl mezi peněžními toky projektové a 

bezprojektové varianty. 

Ukazatele finanční analýzy jsou: 

 Finanční čistá současná hodnota (FNPV), 

 Finanční vnitřní výnosové procento (FRR). 

Finanční analýze pracuje pouze s peněžitými příjmy a výdaji. Finanční analýza se provádí 

pouze z hlediska majitele infrastruktury. Konsolidovaná finanční analýza se provádí, když 

jsou majitel a poskytovatel dva různí subjekty, aby se vyloučily peněžní toky mezi vlastníkem 

a provozovatelem, s cílem posoudit ziskovost investice. 
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V případě vodních cest je za vlastníka projektu považován stát. Proto musí být zahrnuty 

všechny výdaje a náklady s infrastrukturou související včetně nákladů Povodí. ([5], st. 55 – 

56)  

Investiční náklad 

Celkovými investičními náklady se rozumí souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, 

které vynaložíme při realizaci projektu. Investiční náklad obsahuje náklady na přípravu 

projektu, jeho realizaci a náklady na výkup pozemků a nemovitostí. Dále zahrnuje počáteční 

investici, to jsou kapitálové náklady všech dlouhodobých aktiv a krátkodobá aktiva. Členění 

nákladů na jednotlivé roky podle plánované realizace a jejím časovým plánem realizace. ([5], 

st. 56 – 57) 

Náklady na výměru vybavení – reinvestice 

Reinvestice jsou náklady spojené s výměnou zařízení nebo vybavením s krátkou životností 

v době referenčního období. ([5], st. 57) 

Provozní náklady 

Provozní náklady jsou všechny náklady spojené s provozem a údržbou řešené infrastruktury. 

([5], st. 58) 

Příjmy 

V České republice je zákon č.254/2001 Sb. Zákon o vodách, kde je stanoveno bezplatný 

přístup na vodní cestu, tedy správci infrastruktury nevzniká příjem. V rámci provozování 

vodních cest jsou poskytovány uživateli zpoplatněné služby s provozem přístavišť a zázemí 

pro lodě. ([5], st. 60) 

Zdroje financování 

Zdroje financování se rozumí takové finanční zdroje, které pokryjí investiční a provozní 

náklady. V rámci hodnocení projektu uvažujeme tyto zdroje: 

 veřejné spolufinancování (EU, národní zdroje, místní samospráva), 

 vlastní zdroje investora (půjčky nebo vlastní kapitál), 

 příspěvek soukromého sektoru (vlastní kapitál nebo půjčky). ([5], st. 60) 

Zůstatková hodnota 

Zůstatkovou hodnotou se rozumí zbytková hodnota hodnocené infrastruktury, jejíž 

ekonomická životnost není zcela vyčerpána.  
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Tabulka 6 – Tabulka životnosti stavebních a provozních prvků 

Stavební objekt nebo provozní prvek ekonomická životnost v letech 

Přístavní zdi 50 

Hrubé hydrotechnické konstrukce 80 

Ocelové konstrukce 50 

Mosty, propustky, tunelya štoly 75 

Pozemní stavby 40 

Komunikace a zpevněné plochy 20 

Silnoproudá instalace 20 

Slaboproudá instalace 20 

Inženýrské objekty (trubní vedení a 
kabelovody) 20 

Úpravy vodních cest a terenní úpravy 80 

Ochrana životního prostředí 30 

Zdroj:[5], st. 62 

Peněžní toky jsou diskontovány finanční diskontní sazbou 4 % v reálných hodnotách. 

Finanční analýza se provádí ve stálých cenách. ([5], st. 60 – 61) 

Finanční čistá současná hodnota (FNPV) je definována jako částka stanovena odečtením 

očekávaných diskontovaných nákladů projektu od diskontované hodnoty očekávaných 

příjmů: 

              
  

      
 

  

      
   

  

      

 

   

 

 

Kde St je bilance peněžních toků v čase t, at je zvolený finanční diskontní faktor pro 

diskontování v čase t a i je finanční diskontní sazba. 

Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) se definuje jako diskontní sazba, kdy se FNPV rovná 

nule. 

   
  

        

 

   

 

kde St je zůstatek v čase t. 

Je-li FRR je nižší než použitá diskontní sazba, nebo je záporné, pak vytvořené příjmy 

nepokryjí náklady a projekt je nutné spolufinancovat. ([5], st. 64) 
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IV. Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza hodnotí příspěvek projektu k ekonomickému blahobytu regionu nebo 

zemi.  Je nezbytné zohlednit všechny přímé i nepřímé náklady a výnosy.  Důležitým 

konceptem je použití stínových cen, které zahrnují sociální náklady obětované příležitosti 

zboží a služeb a netržní, které se mohou deformovat. 

Metoda CBA používá postup, který počítá posun od finanční analýzy k ekonomické analýze. 

Pro zpracování ekonomické analýzy postupujeme takto: 

 fiskální korekce, 

 konverze z tržních cen na stínové ceny, 

 vyhodnocení netržních dopadů a korekce o externality. ([5], st. 67) 

Konverzní faktory a fiskální 

Převedení tržních cen na stínové ceny se provede pomocí zjednodušených přepočítaných 

koeficientů na ekonomické ceny za účelem odstranění rušivého vlivu nedokonalého trhu. 

Finanční náklady jsou bez DPH, které jsou násobeny konkrétním konverzním koeficientem na 

ekonomické náklady. 

Konverzní faktor (KF) je index, kterým je možné násobit položku peněžitých příjmů a výdajů 

projektu a získat odhad ekonomického přínosu či újmy ze společenského hlediska. 

V projektech vodní cesty se konverzní faktory aplikují na tyto finanční toky: 

 investiční náklady, 

 provozní náklady infrastruktury (provozuschopnost – opravy a údržba), 

 provozní náklady infrastruktury (provozování – řízení dopravy), 

 provozní náklady plavidel. 

Pro stanovení konverzních faktorů byla pro tyto náklady a dopravní mody stanovena 

identifikovaná struktura, která určí procentuální zastoupení jednotlivých základních 

nákladových složek, jejíž dílčí konverzní faktor se liší. Jsou to tyto složky: 

 práce (kvalifikovaná, nekvalifikovaná), 

 materiál (informační technologie, sypké hmoty a beton, konstrukce), 

 energie (elektrická energie a pohonné hmoty), 

 pozemky. 

Výsledný konverzní faktor je vážený průměr jednotlivých dílčích konverzních faktorů 

zohledňuje se množství nákladů vynaložených na danou položku. Hodnoty konverzních 

faktorů pro jednotlivé složky nákladů byly určeny na základě rozboru nákladů, podílu 



 
 

27 

sociálního a zdravotního pojištění, složení daňové sazby pro příslušné položky a 

obchodovatelnost v rámci zahraničního a tuzemského trhu. 

 

Tabulka 7 – Hodnoty konverzních faktorů nákladových složek 

nákladová položka konverzní faktor 

Práce - kvalifikovaná 0,615 

Práce - nekvalifikovaná 0,584 

Materiál - informační technologie 0,980 

Materiál - stavebně sypké hmoty a beton 0,979 

Materiál - konstrukce 0,981 

Enerdie a pohonné hmoty 0,837 

Pozemky 0,162 

Ostatní (tzv. standardní konverzní faktor) 0,998 

Zdroj:[5], st. 69 

V případě investičního nákladu a provozních nákladů je před násobením konverzním 

faktorem nutné odečíst ziskovou marži zhotovitele stavby. Pokud není marže známá, 

doporučuje se použít hodnotu 6 % pro investiční náklad v případě stavební práce a 5 % 

v případě informačních technologií. U provozních nákladů na opravy a údržbu se uvažuje 

zisková marže v hodnotě 2 % z nákladů na realizaci bez DPH. U provozních nákladů plavidel 

je možné ziskovou marži odečíst při stanovení nákladů. Pokud nejsou podrobná data 

k dispozici, je možné použít zjednodušené konverzní faktory, tyto hodnoty jsou již počítané 

se ziskovou marží. ([5], st. 68 – 69) 

Tabulka 8 – Hodnoty konverzních faktorů jednotlivých vstupů včetně ziskové marže 

Nákladová položka konverzní faktor 

opravy a údržba 0,750 

reinvestice 0,852 

řízení dopravy 0,596 

provozní náklady plavidel 0,764 

Zdroj[5], st. 70 

Ekonomické náklady a přínosy 

Hlavní ekonomické náklady a přínosy jsou: 

 Investiční a provozní náklady infrastruktury včetně reinvestice, 

 Snížení všeobecných nákladů na přepravu zboží či osob, 

o úspora nákladů na provoz vozidel, 

o úspora času, 
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 změna extrémních nákladů dopravy v oblastech: 

o snížení nehodovosti, 

o snížení emisí hluku, 

o snížení emisí jiných než skleníkových plynů včetně prachových částic (tj. 

dopady na životní prostředí), 

o snížení emisí skleníkových plynů, 

 ostatní. (přínosy resp. náklady). ([5], st. 71) 

Provozní náklady  

U vodní infrastruktury jsou obvykle prvním uživatelem infrastruktury společnosti (dopravci), 

kteří provozují služby pro konečného uživatele (cestujícího a náklad). Úspory můžeme 

odhadnout jako procentuální snížení provozních nákladů plavidel na kilometr nebo lepší 

organizaci dopravy – propustnost plavebních stupňů. Pokud jsou neznámá data pro daný 

projekt, vychází se ze skutečných v minulosti vynaložených nákladů, jejich výši lze odvodit 

z následující tabulky 9. ([5], st. 73) 

Tabulka 9 – Náklady na provoz a opravy vodní infrastruktury, CÚ 2017 

Položka 
Měrná 
jednotka Provoz 

Opravy a 
údržba 

Vodní cesta 

Labe- vodní cesta včetně plavebních 
kanálů Kč/km/rok 84 836 42 445 

Vltava - vodní cesta včetně 
plavebních kanálů Kč/km/rok 84 524 206 710 

Baťův kanál - kanálové úseky včetně 
zdymadel Kč/Km/rok 185 672 172 705 

Baťův kanál - říční úsek včetně 
zdymadel Kč/Km/rok 92 412 150 835 

Zdymadla 
(plavební komory, 
jezy) 

Střední Labe Kč/ks/rok 2 230 635 1 537 057 

Dolní Labe Kč/ks/rok 5 860 882 3 316 408 

Vltava  Kč/ks/rok 2 621 684 879 101 

Přehrady Vltava Kč/ks/rok 5 103 459 1 671 700 

Zdroj: [5], st. 118 

Provozní náklady plavidel 

Celkové provozní náklady plavidel se skládají z nákladů na opravy a údržbu, spotřebu 

pohonných hmot, maziv a olejů, pojištění a náklady na posádku u osobní rekreační a 

nákladní dopravy. ([5], st. 121 – 122) 

Provozní příjmy 

Mezi příjmy patří poplatky od uživatelů vodní dopravy za využití infrastruktury a služeb s tím 

spojené. Jedná se o využití přístavišť a poskytovaní přístavních služeb. Mezi přístavní služby 
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patří spouštění lodě na vodu, použití elektrické přípojky, doplnění pohonných hmot, 

doplnění pitné vody, vyvezení komunálního odpadu, odčerpání nádních a fekálních vod. Další 

platby jsou za krátkodobé a dlouhodobé kotvení lodi. Výše poplatků za služby není nijak 

regulován ani výše ceny za kotvení. Pokud nejsou konkrétní data k dispozici k danému 

projektu, vychází se při kalkulaci z příjmů vodních cest z cen obvyklých v dané lokalitě či z cen 

obvyklých za stejné služby v ČR případně EU. Výpočet příjmů se počítá pouze v případě, kdy 

je provozovatel služeb zároveň investor projektu. ([5], st. 122 - 123) 

Nehodovost 

Přínos v ekonomické analýze se počítá z nehodovosti z počtu zamezených smrtelných úrazů, 

vážných zranění a lehkých zranění a vzniklou hmotnou škodou. Odborným odhadem se 

stanoví míra snížení nehodovosti po realizaci investic. Prvky pro snížení nehodovosti jsou 

svodidla plavebních komor, úvazná zařízení v plavebních komorách, v rejdách a čekacích 

stáních plavebních komor, dělící zdi a usměrňovací stavby, chránící plavidla před příčným 

prouděním, úvazná zařízení v přístavišti a přístavech, garantovaná plavební hloubka bez 

místních poruch a závad. ([5], st. 127) 

Znečištění životního prostředí 

Seznam sledovaných znečišťujících látek v ekonomické analýze zahrnuje tyto: 

 pevné částice PM2,5 resp. PM10, které způsobují respirační a kardiovaskulační 

onemocnění, 

 NM VOC jako prekurzory ozónu, 

 NO jako prekurzory ozónu a nitrátů, 

 SO2 jako prekurzory sulfátů. 

Pomocí přírůstkové metody se vypočítá znečištění jako násobek změny znečišťujících látek 

v tunách za rok a jednotkové hodnoty společenských nákladů na znečišťující látky v daném 

roce. 

Náklady z emisí skleníkových plynů  

Je nutné prvně stanovit množství dodatečně emitovaných nebo ušetřených tun CO2, N2O a 

CH4. Dále provedení všech skleníkových plynů na ekvivalenty CO2 (CO2e): 

 CO2e (v tunách) = CO2 (v tunách) x 1, 

 CO2e (v tunách) = CH4 (v tunách) x 25, 

 CO2e (v tunách) = N2O (v tunách) x 298. 

Následuje kvantifikace nákladů s využitím jednotkových nákladů na jednu tunu CO2e. 
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Tabulka 10 – Jednotkové náklady sledovaných polutantů v dopravě [Kč/tunu], CÚ2017 

Charakter stavby 
Jednotkové náklady polutantů 

CO2 NOx SO2 NM VOC PM2,5 PM10 

Mimo město 2 877 504 724 451 145 52 685 1 375 556 551 095 

Předměstí         2 187 533 875 725 

Město         6 894 628 2 760 095 

Zdroj: [5], st. 129 

 

Tabulka 11 – Emisní faktory sledovaných polutantů nákladní dopravy na vodních cestách 

dopravní mód, 
jednotka 

dopravní 
mód 

emisní faktor 

CO2 NOx SO2 PM2,5 PM10 

Vodní doprava 
[g/vozokm] 

22 
226,0000 

370,1000 2,9456 10,7000 -   

Zdroj: [5], st. 130 

Socioekonomické přínosy 

Osobní a rekreační plavby – jsou to přínosy spojené s rozvojem turistického ruchu a 

rozvojem regionu, který úplně nesouvisí přímo ze zlepšení konkrétní dopravní relace, ale 

z vytváření potenciálu pro trávení volného času. Přínosy se vypočítají jako přidaná hodnota 

součtu veškerých výdajů, které jsou rekreanti ochotni nově utratit v území za předpokladu 

realizace daného projektu. Předpokladem pro zjištění hodnoty tohoto přínosu je 

marketingová analýza. Přidaná hodnota zjištěná na základě relevantních statistických údajů 

(hlavně z Českého statistického úřadu) je pro ČR průměrně 35,50 % z celkových tržeb. Dále je 

možné započítat přínos z tak zvaných ekonomických efektů v mezispotřebě. Efekt 

mezispotřeby je vyjádřen hodnotou 25,09 % z celkových tržeb. ([5], st. 128) 

Přínos ze staveb a prodeje nových plavidel pro osobní a rekreační plavbu – skládá se 

z těchto dvou složek: 

 stavba plavidel v tuzemsku – obsahuje celou přidanou hodnotu z počtu prodaných 

plavidel vyrobených v tuzemsku, která se přiřadí k projektu na základě marketingové 

analýzy, 

 prodej dovezených plavidel – zahrne se obvyklá marže tuzemského obchodníka 

z celkového počtu prodeje plavidel dovezených ze zahraničí, které se na základě 

marketingové analýzy přiřadí k projektu. 
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Počet prodaných plavidel v ČR lze zjisti u profesních organizací např. Asociace výrobců a 

prodejců lodí ČR.  Na základě marketingové analýzy se k projektu přiřadí takový počet 

nových plavidel: 

 U projektů, které vznikají jako nové v regionu, lze přičíst 100 % z počtu plavidel, který 

bude odpovídat využité kapacitě, zjištěné marketingovou analýzou a za předpokladu, 

že dosud v oblasti není provozována osobní ani rekreační plavba. 

 U projektu, kde se prodlužuje existující vodní cesta, lze připočíst počet plavidel, který 

odpovídá zvýšení využití vodní cesty oproti současnosti na základě marketingové 

analýzy. Nárůst se počítá pouze od segmentů tuzemských turistů, půjčoven plavidel a 

nových osobních lodí. ([5], st. 128 -  131) 

Ostatní přínosy projektu 

 Protipovodňová ochrana  - přínos se uvažuje jako rozdíl povodňových škod před 

realizací a po realizaci projektu, jedná se tedy o finanční vyjádření odvrácených 

přímých povodňových škod po realizaci protipovodňových opatření. 

 Zlepšení dodávek vody – přínos je vyčíslená poptávka po vodě uspokojená projektem 

oproti neuspokojené poptávce v nulové variantě bez projektu při použití metody 

„ochota platit za službu“. 

 Revitalizační opatření (biotopy) – revitalizační opatření v rámci staveb na vodních 

cestách při realizaci neslouží k prosté náhradě likvidovaných biotopů – nový 

biokoridor, odstranění starých zátěží, rozšíření mokřadů apod. přínosy se vypočítají 

pomocí takzvané „hesenské metody“ rozpracované na podmínky České republiky 

pomocí Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. 

 Přeprava nadměrných předmětů – přínos se uvažuje jako úspora nákladů na 

nezbytnou úpravu silniční nebo železniční infrastruktury pro umožnění přepravy 

nadměrného nákladu nebo úsporu nákladů v souvislosti s manipulací a kompletací 

investičních celků. 

 Vodní elektrárny – v případě že vznikla nová vodní elektrárna jiného investora, do 

přínosů se vyčíslí např. snížení externích nákladů, odpovídající podílu nové 

energetické kapacity. ([5], st. 79) 

Zůstatková hodnota – je hodnota, která určuje zbytkový potenciál hodnocené infrastruktury, 

jejíž ekonomická životnost není zcela vyčerpána. Je rovna nule nebo zanedbatelná v případě, 

že byl zvolen časový horizont odpovídající ekonomické životnosti. Peněžní toky po skončení 

referenčního období jsou uvažovány jako konstantní a jejich výše je třeba určit s ohledem na 

peněžní toky posledních let referenčního období. Skládají se z: 

 Nákladových peněžních toků, 

 Přínosů. 
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Zohlední se vývoj cash-flow a mimořádné opravy, včetně reinvestice po celou dobu 

hodnocení a do výpočtu zůstatkové hodnoty zahrne při výpočtu peněžních toků na konci 

hodnoceného období průměrný cash-flow za provozní fázi v případě nákladových a 

příjmových peněžních toků a cash-flow posledního roku provozní fáze v případě přínosů. ([5], 

st. 80) 

V. Analýza citlivosti a rizik 

Hodnocení rizik a řízení rizik veřejných investičních projektů vychází z Průvodce analýzou 

nákladů a přínosů, který vydala Evropská komise v roce 2014. Riziková analýza navazuje na 

předchozí analýzy a to finanční a ekonomickou, ze kterých čerpá některá data. V uvedeném 

průvodci je analýza rizik rozdělena na následující čtyři části: 

1) citlivostní analýza, 

2) kvalitativní analýza rizik, 

3) kvantitativní analýza rizik s využitím simulace, 

4) prevence a zmírnění rizik. 

Na začátek je nutné správně identifikovat rizika a zorientovat se v problematice rizik spojené 

s hodnoceným projektem. Je nutné identifikovat všechna rizik, která mohou v průběhu 

životního cyklu projektu negativně ovlivnit projekt. Kontrolní seznamy či katalogy a registry 

rizik jsou hlavní a často používaný nástroje pro identifikaci rizik. Jako příklad uvedeného 

seznamu rizik lze použít přehled rizik uvedených v metodickém podkladu hodnocení projektů 

dopravních staveb, který je uzpůsoben projektům dopravní infrastruktury. ([2], str. 72 - 73)  

Rizika související s poptávkou: 

 jiný vývoj poptávky oproti předpokladům. 

Rizika týkající se projektového návrhu: 

 nedostatečný průzkumy a šetření v dané lokalitě, 

 nedostatečný odhad nákladů na projektové práce. 

Administrativní rizika a rizika spojené se zadáváním veřejných zakázek: 

 průtahy při získávání stavebního povolení, 

 komplikace při získávání povolení provozu. 

Rizika spojená s výkupem pozemků: 

 vyšší náklady na výkup pozemků oproti předpokladu, 

 průtahy při výkupu pozemků. 

Rizika spojená s výstavbou: 
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 překročení projektových nákladů, 

 záplavy, sesuvy půdy apod., 

 archeologické nálezy, 

 rizika související se smluvním dodavatelem. 

Provozní rizika: 

 vyšší náklady na údržbu a opravy oproti předpokladu. 

Finanční rizika: 

 nižší vybrané poplatky oproti předpokladu. 

Regulační rizika: 

 změny environmentálních požadavků. 

Ostatní rizika: 

 odpor veřejnosti. 

Nutno podotknout že každý projekt je jedinečný a mohou vznikat specifická rizika pro daný 

projekt. ([2], str. 74 - 75) 

Citlivostní analýza 

Citlivostní analýze se jedná o posouzení citlivosti změny hodnoty klíčového kriteriálního 

ukazatele stanoveného v rámci finanční či ekonomické analýze projektu na jednotkovou 

změnu vybrané vstupní veličiny, která vstupuje do výpočtu daného ukazatele. Jednotková 

změna se může jednat ve výši ±1 % či ±10 %, v praxi se v citlivostní analýze můžeme setkat 

s výpočtem např. ±10 %, ±20%, ±30 %. Výsledky citlivostní analýzy se zaznamenají do 

přehledné tabulky a názorných grafů. Výstupem citlivostní analýzy je hodnocení, zda 

konkrétní rizikový faktor je kritickou proměnnou. Kritickou proměnou je rizikový faktor, který 

při změně o 1 % vyvolá změnu vyšší než 1 % u výsledného kriteriálního ukazatele. ([2], str. 76 

- 77) 

Zvláštním výstupem citlivostní analýzy jsou přepínací hodnoty. Přepínací hodnoty vyjadřují 

takovou hodnotu vybrané vstupní veličiny, při níž výsledný kriteriální ukazatel čisté současné 

hodnoty je roven nule. Přepínací hodnota se vyjadřuje v procentuálním zvýšení nebo snížení 

hodnoty vstupní veličiny. ([2], str. 81) 

Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza posuzuje významnost dílčích faktorů rizik. Významnost faktorů rizik má 

dvě složky. První složka je odhadovaný dopad a intenzity rizikového faktoru na projekt či jeho 
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cíl. Druhou složkou je pravděpodobnost, se kterou rizikový faktor nastane. Kvalitativní 

analýza rizik má tyto části: 

 Vytvoření seznamu nežádoucích událostí, kterým je projekt vystaven. 

 Sestavení matice (registr) rizik pro každou nežádoucí událost s uvedením: 

- možných příčin vzniku rizika, 

- případně souvislosti rizikového faktoru a analýzou citlivosti, 

- negativních dopadů rizika vzniklých v rámci hodnoceného projektu, 

- kvalitativně vymezených měr pravděpodobnosti výskytu a intenzita dopadu 

rizik, 

- míry rizika. 

 Výklad matice rizik s hodnocení přijaté míry rizika. 

 Popis opatření ke zmírnění rizik a preventivních opatření pro hlavní rizika s uvedením 

zodpovědných osob za příslušná opatření ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika. 

([2], str. 86) 

Po vytvoření registru rizik je dalším krokem kvalitativní analýza rizika.  Jedná se i podrobný 

popis rizika od příčin jeho vzniku, přes určení jeho významnosti až po určení návrhu na 

opatření na jeho zmírnění či eliminaci. V Resortní metodice nalezneme tabulku pro 

hodnocení rizik podrobně popsanou. Registr rizik obsahuje zejména dané charakteristiky: 

 proměnná, kterou dané riziko ovlivňuje při analýze finančních toků v rámci CBA, 

 příčiny vzniku hodnoceného rizika, 

 dopad rizika na projekt při jeho nastání, 

 období, kdy se projeví předmětné riziko (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), 

 dopad na finanční toky, 

 pravděpodobnost výskytu rizika včetně zdůvodnění, 

 intenzita následků včetně zdůvodnění, 

 míra rizika, 

 návrh opatření snižující míru rizika, která sníží pravděpodobnost rizika, popřípadě 

jeho následky, 

 manažer rizika – organizace odpovědná za realizaci opatření pro zmírnění rizik, 

 zbytkové riziko zbývající po uplatnění preventivních a zmírňujících opatření. 

Vymezení pravděpodobnosti rizika, jeho potenciálních dopadů na projekt a následné 

stanovení míry rizika lze využít stupnice, která je určena pro stanovení pravděpodobnosti 

výskytu rizika, vycházející z Resortní metodiky Ministerstva dopravy. ([2], str. 86) 
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Tabulka 12 – Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizik 

Kvalifikace  
Pravděpodobnost výskytu rizika 

slovní popis 
procentuální 
vyjádření 

A 
Velmi 
nepravděpodobné 

0 - 9 % 

B Nepravděpodobné 10 - 32 % 

C Neutrální 33 - 65 % 

D Pravděpodobné 66 - 89 % 

E Velmi pravděpodobné 90 - 100% 

Zdroj:[2], str. 84 

 

Tabulka 13 – Stupnice závažnosti důsledků rizika 

Kategorie 
Závažnost důsledků rizika 

název slovní popis 

I Neznatelná 
žádný významný vliv na očekávané společenské přínosy 
projektu 

II Mírná 
nejsou ovlivněny dlouhodobé přínosy projektu, ale nápravná 
opatření jsou nutná 

III Střední 
ztráta očekávaných společenských přínosů projektu, většinou 
finanční škody i ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, 
nápravná opatření mohou vyřešit problém 

IV Kritická 

velká ztráta očekávaných společenských přínosů projektu, 
výskyt nežádoucích účinků zpusobuje ztrátu primární 
funkčnosti projektu, nápravná opatření, i když realizována ve 
velkém rozsahu, nejsou dostatečná k tomu, aby se předešlo 
významným škodám 

V Katastrofická 
významná, až úplná ztráta funkčnosti projektu, cíle projektu 
nerealizovatelné ani v dlouhodobém horizontu 

Zdroj: [2], str. 84-85 

Vyhodnocení míry rizika dochází při provázání pravděpodobností vzniku rizika a jeho 

závažnosti důsledku, což nám určuje tabulka 14. 
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Tabulka 14 – Vyhodnocení míry rizika 

pravděpodobnost 
závažnost 

I II III IV V 

A Nízké Nízké Nízké Nízké Střední 

B Nízké Nízké Střední Střední Vysoké 

C Nízké Střední Střední Vysoké Vysoké 

D Nízké Střední Vysoké Velmi vysoké Velmi vysoké 

E Střední Vysoké Velmi vysoké Velmi vysoké Velmi vysoké 

Zdroj: ([2], str. 85) 

Po vyhodnocení míry rizik stanovíme opatření podle jeho zařazení. 

Nízké – To je přijatelné riziko, které nevyžaduje žádné speciální opatření. Nic méně se na 

tohle riziko musí upozornit. 

Střední – To je mírné riziko, pro jeho odstranění zvolíme vhodné opatření. 

Vysoké – To je závažné riziko, nutné udělat opatření pro snížení rizika na přijatelnou úroveň. 

Velmi vysoké – To je kritické riziko, při kterém se dělají nezbytná opatření. Projekt s takovým 

rizikem je nevyhovující, proto se míra rizika musí snížit. 

Výsledek zaznamenáme v matici rizik, včetně zbývajících rizik po uplatněních preventivní a 

umírňujících opatření. ([2], str. 86) 

Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza nám určí velikost rizika s použitím pravděpodobnostních charakteristik. 

Zaměřuje se na kriteriální ukazatele (NPV, IRR) a pravděpodobnostní charakteristiky. ([2], str. 

87) 

Určení jednotlivých rizik s jejich pravděpodobností a dopadem. Při kvantifikaci skupiny rizik 

musíme brát ohled na to, že jsou závislá na sobě a výsledky jednotlivých rizik budou pouze 

dílčí. Pro kvantifikaci skupiny rizik je vhodné určit vývoj rizik nebo vyhodnotit očekávanou 

hodnotu dopadu pomocí simulace např. použitím simulace Monte Carlo. ([6], str. 337) 

Simulace Monte Carlo umožňuje převést rizika a nejistoty do jediné veličiny popisující rizika 

celého projektu. Potřebujeme dva typy informací a to popis každého rizika s rozdělení 

pravděpodobnosti a model s vazbami mezi těmito riziky. ([6], str. 294) 

Kritéria hodnocení pro rizika investičního projektu tvoří jeho rozptyl, směrodatná odchylka a 

variační koeficient.  

Rozptyl D„Je vážený aritmetický průměr čtverců absolutních odchylek, kde váhami jsou 

pravděpodobnosti jednotlivých odchylek a jejich čtverců.“ 

 diskrétní náhodné veličiny 
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Pro spojité náhodné veličiny 

                            

                         

směrodatná odchylka   udává velikost rizika jako průměrnou odchylku možných vstupů 

očekávaného výstupu se zohledněním pravděpodobného výskytu odchylek od očekávaného 

výstupu.  

      

Variační koeficient je charakteristikou variability rozdělení pravděpodobností náhodné 

veličiny. Definován jako podíl směrodatné odchylky a absolutní hodnoty ze střední hodnoty. 

    
     

      
 

    
 

      
 

([7], str. 62) 

 

Scénáře slouží pro rozdělení pravděpodobnostního kriteria hodnocení. Každý scénář určí 

odlišný budoucí vývoj podnikatelského okolí. Dopady investičního projektu a hodnoty 

efektivnosti se budou lišit při jednotlivých scénářích. Tvorba scénářů vychází z analýzy 

citlivosti. Jeden z nástrojů pro grafické zobrazení scénářů dvou a více rizikových faktorů jsou 

pravděpodobnostní stromy. ([8]str. 162) 

Prevence a zmírnění rizik 

Po provedení obou analýz kvalitativní a kvantitativní slouží úplný registr rizik včetně jejich 

číselných charakteristik. Tento seznam znovu posoudíme podle: 

 Priorit, podle závažnosti a dopadu rizik, 

 Předvídatelnosti, stupeň odvratitelnosti a kontrolovatelnosti, 

 Kategorií a limitu přijatelnosti rizika, 

 Jiné hlediska podle specifiky předmětu projektu. ([1], str. 316) 

Využijeme opatření, která můžeme rozdělit do dvou skupin podle zaměření. 

 Snížení příčin vzniku rizika – jedná se především o prevenci a preventivní opatření. 

Předcházet situacím, které jsou pro projekt nepříznivé (např. pokles prodeje nebo 

zvýšení cen materiálu), resp. aby se snížila pravděpodobnost výskytu takových situací. 
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 Snížení nepříznivých důsledků rizika – Jedna se o opatření, která se snaží zmírnit 

dopady rizik na přijatelnou ekonomickou míru. Jedná se o nápravná opatření. ([8], 

str. 184) 

Pro odstranění rizika existuje několik způsobů, mezi které patří: 

1. Volba právní formy podniku – důsledků rizika podnikání pouze na předem 

stanovenou část majetku (ručení majetkem). 

2. Prosté omezení rizik – určení rizikové meze. 

3. Diverzifikace rizik – jde o rozložení rizika na co nejmenší části. Diverzifikací chráníme 

podnik proti nesystematickému riziku. 

4. Flexibilita – schopnost podniku reagovat na změny bez velkých nákladů.  

5. Dělení rizika – rozdělit riziko mezi dva a více účastníků, kteří pracují společně na 

projektu. 

6. Transfer rizika – přesun rizika na jiné subjekty např. dodavatele, odběratele. 

7. Pojištění – přesunout riziko na pojišťovnu za daný poplatek.  

8. Příprava a realizace projektu po etapách – projekt se tvoří po etapách. Volba etapy 

záleží podle etapy předchozí. Etapovou realizací se snižují možné ztráty, ale mohou 

narůst kapitálové výdaje. 

9. Tvorba rezerv. ([9], str. 98) 

5. Ukazatele ekonomické výkonnosti  
Po úpravách tržních cen a odhadu netržních dopadů je diskontovat náklady a přínosy. 

Diskontní sazba v ekonomické analýze je sociální diskontní sazba, která odráží 

celospolečenský pohled na to, jak by měly být hodnoceny budoucí přínosy a náklady k těm 

stávajícím. Hodnota sociální diskontní sazby je ve výši 5 %. Pro výpočet ekonomické 

výkonnosti se používají tyto ukazatelé: 

 ekonomická čistá současná hodnota (ENPV), 

 ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), 

 poměr přínosů a nákladů (poměr B/C). ([5], st. 80) 

5.1 Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) 

Ekonomická čistá současná hodnota je hlavním referenčním ukazatelem. Je vymezená jako 

rozdíl mezi diskontovanými celkovými přínosy a náklady. Aby byl projekt přijatelný 

z ekonomického hlediska, musí být ekonomická čistá současná hodnota kladná, což prokáže, 

že společnost v daném regionu nebo zemi bude mít prospěch z hodnoceného projektu, 

jelikož přínosy projektu převyšují náklady a projekt by měl být realizován. 
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kde Vt je stav čistých přínosů v čase t a pt je sociální diskontní faktor zvolený pro diskontování 

v čase t; r je sociální diskontní sazba. 

5.2 Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) 

Ekonomické vnitřní výnosové procento je vnitřní míra výnosnosti vypočítaná pomocí 

ekonomických hodnot, které vyjadřují socioekonomickou výnosnost projektu. Ekonomické 

vnitřní výnosové procento by mělo být větší než hodnota sociální diskontní sazby (ERR>SDR). 

   
  

        

 

   

 

kde Vt je stav čistých přínosů v čase t. 

5.3 Poměr přínosů a nákladů (B/C) 

Poměr přínosů a nákladů je vymezen jako současná hodnota přínosů projektů vydělená 

současnou hodnotou nákladů na projekt. Poměr přínosů a nákladů by měl být vyšší něž jedna 

(B/C>1). 

    
     

 
   

     
 
   

 

kde B jsou celkové přínosy v čase t, C jsou celkové společenské náklady v čase t a pt je 

sociální diskontní faktor zvolený pro diskontování v čase t, r je sociální diskontní sazba. ([5], 

st. 81) 

6. Případová studie 
V této kapitole je zpracována případová studie zaměřená na socioekonomické posouzení 

investičního projektu Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále 

[10]. Socioekonomické hodnocení je zpracováno pomocí ekonomické analýzy metodou CBA 

a doplněno citlivostní analýzou na všechny projektové varianty. Hodnocení efektivnosti 

investic na vodních cestách s využitím metody CBA je podrobně rozepsáno v 4. kapitole této 

diplomové práci. Ekonomickou efektivnost zkoumáme na základě výsledků ekonomické čisté 

současné hodnoty, ekonomického vnitřního výnosového procenta a poměru přínosů a 

nákladů. Vztahy k výpočtu ekonomických ukazatelů jsou rozepsány v kapitole 5. Ukazatele 

ekonomické výkonnosti. V případové studii je zpracována finanční analýza a ekonomická 

analýza pomocí znalostí ze 4. kapitoly a využitím podkladů Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Dále je zpracována 

citlivostní analýza s testem elasticity, kde jsou aplikovány znalosti ze 4. kapitoly a je 

vytvořena pomocí softwaru Excel.  Případová studie je zpracována v těchto základních 

krocích: 
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6.1 Popis projektu 

6.2 Finanční analýza  

6.3 Ekonomická analýza 

6.4 Analýza citlivosti  

6.5 Závěr případové studie 

Hodnocené období je určeno na 30 let, a to na období 2020 až 2049. Původní projekt je 

zpracován v roce 2018 a veškeré vstupní finanční údaje byly převedeny na cenovou úroveň 

2020 pomocí indexu cen stavebních prací z Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Výpočty vycházejí ze studie 

Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále [10], však provedené 

výpočty a analýzy jsou mé vlastní. 

6.1 Popis projektu 

Baťův kanál je historickou vodní cestou, realizovanou v 30. letech 20 století pro zvýšení 

hladin spodních vod, závlah a nákladní plavby. Celková délka plavební trasy byla 51,8 km. 

Baťův kanál dnes se nevyužívá na nákladní dopravu, ale jeho využití je pouze pro osobní 

rekreační plavbu. V současné době je na celém Baťově kanále přibližně 20 přístavišť a 

přístavů. Cílem je, aby byla potřebná infrastruktura přístavů a přístavišť na Baťově kanále 

vybavena tak, aby všechny lokality byly využity s dostatečným turistickým potenciálem a tím 

vznikla na této vodní cestě zkompletována základní síť přístavní infrastruktury pro rekreační 

plavbu. ([10], str. 126) 

6.2 Finanční analýza 

Výpočty vycházejí z analýzy diferenčních nákladů a výnosů finančních toků provozovatele 

vodní cesty v době hodnocení projektu, dle materiálu z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Pro každý rok 

hodnocení projektu jsou srovnávány finanční toky varianty s projektem a finanční toky 

varianty bez projektu. Finančními toky jsou považovány investiční náklady, provozní náklady 

a příjmy. Z těchto finančních toků je vypracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno finanční 

vnitřní výnosové procento (FRR) a finanční čistá současná hodnota (FNPV). Analýza je 

realizována pro fázi výstavby a provozu v délce trvání 30 let. Při výpočtu čisté současné 

hodnoty je ve finanční analýze použita diskontní sazba 4 %.  

6.2.1 Investiční náklady 

Investiční náklady byly převzaty ze zpracované dokumentace Hodnocení ekonomické 

efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále a upraveny pomocí indexů cen stavebních 

prací na ceny pro rok 2020 z Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektů dopravních staveb. 
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IN

KD a SD DD celkem 1 2 3 4 BP výstavba provoz mil. Kč bez DPH

Hodonín - přístav -6,30 101,6 x 40 40 80 2023 2026 228,10

Hodonín - přístaviště u jezu -6,10 101,8 x 5 0 5 0,00

Rohatec -0,70 107,2 x 5 0 5 2022 2023 6,01

PK Rohatec 0 2020 2023 219,08

Rohatec - kolonie - 109,3 x 5 0 5 0,00

Skalica (SK) 0,80 - x 3 10 13 0,00

Výklopník (Sudoměřice) 2,50 - x 4 0 4 0,00

Přístaviště Petrov 5,80 - x 3 0 3 0,00

Přístav Petrov 6,10 - x 22 25 47 2020 2021 4,15

Strážnice 9,70 - x 19 3 22 2022 2023 20,74

Veselí n. Moravou - přístav 17,60 - x 14 21 35 2020 2022 41,78

Uherský Ostroh 22,10 133,2 x 5 0 5 2022 2023 6,01

Kostelany n. Moravou 30,20 141,3 x 3 0 3 0,00

Kunovský les 33,40 144,5 x 4 0 4 2020 2021 0,00

Uherské Hradiště 36,10 147,2 x 6 0 6 0,00

Uh. Hradiště/ St. Město - přístav x 25 25 50 2025 2027 116,12

Babice 41,40 - x 3 0 3 0,00

Spytihněv 43,80 156,8 x 4 0 4 0,00

Napajedla - Pahrbek přístaviště 46,30 159,3 x 4 0 4 0,00

Napajedla - Pahrbek přístav 46,30 159,3 x 42 35 77 2021 2023 85,64

Napajedla - centrum 48,30 161,3 x 4 0 4 2022 2023 6,01

Otrokovice 52,80 165,8 x 6 0 6 0,00

PK Bělov 0 2021 2024 260,65

Kvasice 58,00 171 x 4 0 4 2021 2023 11,82

Kroměříž Přístaviště 66,10 179,1 x 6 0 6 2021 2022 18,87

Kroměříž přístav x 40 40 80 2025 2027 150,65

varianta začátek
lokalita

ř.km Baťův 

k.

ř.km 

Morava
přístaviště přístav

počet stání

Standardně se uvažuje doba výstavby přístavišť v délce 1 rok. Znamená to, že pokud je u 

přístaviště s uvedením do provozu v nějakém konkrétním roce, pak investice je realizována 

v roce předchozím. 

V případě náročnějších staveb (přístavy, nové PK) se uvažuje výstavba v délce 2 až 3 roky. 

Délka výstavby a roky uvedení do provozu byly konzultovány s ŘVC. 

V následující tabulce 15 je přehled o investičních nákladech a letech realizace jednotlivých 

opatření.  Realizace infrastrukturních projektů je znázorněna barevně, podle toho zda se 

s těmito opatřeními v té variantě uvažuje: navržená opatření se realizuje (zelená barva), je 

uvažováno stávající opatřeni (žlutá barva), přístav/přístaviště není zřízeno (červená barva). 

Tabulka 15 – Investiční náklady a roky realizace navrhovaných opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování a úprava cen pomocí Indexu cen stavebních prací ([10], str. 128) 

Tabulka 16 informuje o přehledu výše investičních nákladů realizace (IN) v jednotlivých 

letech realizace pro každou z projektových variant. 
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Celkové investiční náklady (tis. Kč) Celkové projektové náklady 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Projektová dokumentace 35 268 2 941 7 450 7 422 4 888 2 281 6 283 4 002

Zábory a nákupy pozemků 11 755 981 2 483 2 474 1 629 760 2 094 1 334

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 1 104 998 92 165 233 439 232 562 153 129 71 470 196 852 125 382

0 0 0 0 0 0 0 0

Technická asistence, propagace 11 755 981 2 483 2 474 1 629 760 2 094 1 334

11 755 981 2 483 2 474 1 629 760 2 094 1 334

Celkové investiční náklady bez rezervy  (konstantní ceny) 1 175 532 98 049 248 339 247 406 162 903 76 031 209 418 133 387

110 499 9 216 23 344 23 257 15 313 7 147 19 685 12 538

Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 1 286 031 107 265 271 682 270 662 178 215 83 178 229 103 145 925

267 598 22 320 56 532 56 320 37 083 17 308 47 672 30 364

Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) 1 553 629 129 584 328 214 326 982 215 299 100 485 276 775 176 289

Stroje a zařízení

Technický dozor

Rezerva

DPH 21 %

Tabulka 16 – Investiční náklady v jednotlivých variantách a letech realizace (mil. Kč bez 

DPH), CÚ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování a úprava cen pomocí Indexu cen stavebních prací ([10], str. 128) 

Z tabulky 16 je patrné, že největší investiční náklad má varianta 1 a to 1.176 mld. Kč, která 

předpokládá největší rozsah realizovaných opatření. Druhou nejnákladnější variantou je 

varianta 3, která má investiční náklad 553 mil. Kč, ale oproti variantě 1 se v této variantě 

nerealizují nové přístavy. Varianta 2 dosahuje investičních nákladů 280 mil. Kč, nerealizuje se 

však prodloužení vodní stavby pomocí PK Bělov a PK Rohatec. Nejlevnější varianta 4 

s investičním nákladem 37 mil. Kč, ve které se pouze upravuje několik kapacitně 

nevyhovujících přístavišť. Celkové investiční náklady jednotlivých variant jsou uvedeny 

souhrnně v následujících tabulkách 17 až 20. 

Tabulka 17 – Celkové investiční náklady v tis. Kč – varianta 1, CÚ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

 

 

 

rok 
varianta 

1 2 3 4 

2020 98,0818 25,09069 77,13833 4,147222 

2021 248,3149 63,76354 184,6551 0 

2022 247,3818 75,58312 204,5617 32,76305 

2023 162,8821 0 86,8843 0 

2024 75,99784 0 0 0 

2025 209,4347 58,06111 0 0 

2026 133,4369 58,06111 0 0 

celkem 1 175,53 280,4996 553,20 36,91 
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Tabulka 18 – Celkové investiční náklady v tis. Kč – varianta 2, CÚ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

 

Tabulka 19 – Celkové investiční náklady v tis. Kč – varianta 3, CÚ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové investiční náklady (tis. Kč) Celkové projektové náklady 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2 026

Projektová dokumentace 8 416 752 1 912 2 269 0 0 1 742 1 742

Zábory a nákupy pozemků 2 806 251 638 756 0 0 581 581

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 263 668 23 537 59 909 71 068 0 0 54 577 54 577

0 0 0 0 0 0 0 0

Technická asistence, propagace 2 806 251 638 756 0 0 581 581

2 806 251 638 756 0 0 581 581

Celkové investiční náklady bez rezervy  (konstantní ceny) 280 500 25 041 63 733 75 604 0 0 58 061 58 061

26 366 2 354 5 991 7 106 0 0 5 458 5 458

Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 306 866 27 394 69 724 82 710 0 0 63 519 63 519

63 853 5 700 14 508 17 210 0 0 13 217 13 217

Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) 370 719 33 095 84 232 99 921 0 0 76 736 76 736

Rezerva

DPH 21 %

Stroje a zařízení

Technický dozor

Celkové investiční náklady (tis. Kč) Celkové projektové náklady 2020 2021 2022 2023

Projektová dokumentace 16 597 2 315 5 539 6 137 2 607

Zábory a nákupy pozemků 5 532 771 1 847 2 046 869

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 520 006 72 527 173 530 192 291 81 658

0 0 0 0 0

Technická asistence, propagace 5 532 771 1 847 2 046 869

5 532 771 1 847 2 046 869

Celkové investiční náklady bez rezervy  (konstantní ceny) 553 200 77 156 184 608 204 565 86 871

52 001 7 252 17 353 19 230 8 166

Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 605 201 84 408 201 961 223 794 95 037

125 930 17 564 42 024 46 567 19 775

Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) 731 131 101 972 243 986 270 362 114 812

Stroje a zařízení

Technický dozor

Rezerva

DPH 21 %
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Celkové investiční náklady (tis. Kč) Celkové projektové náklady 2020 2021 2022

Projektová dokumentace 1 107 124 0 983

Zábory a nákupy pozemků 369 41 0 328

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 34 696 3 898 0 30 797

0 0 0 0

Technická asistence, propagace 369 41 0 328

369 41 0 328

Celkové investiční náklady bez rezervy  (konstantní ceny) 36 910 4 147 0 32 763

3 469 390 0 3 079

Celkové investiční náklady včetně rezervy (konstantní ceny) 40 379 4 537 0 35 842

8 402 944 0 7 458

Celkové investiční náklady včetně DPH (konstantní ceny) 48 782 5 481 0 43 300

Technický dozor

Stroje a zařízení

Rezerva

DPH 21 %

Tabulka 20 – Celkové investiční náklady v tis. Kč – varianta 4, CÚ 2020 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

 

6.2.2  Provozní náklady vodní infrastruktury 

Provozní náklady vodní infrastruktury se skládají z nákladů na provoz a běžnou údržbu a 

opravy a z nákladů na obnovu. Tyto náklady odpovídají rozsahu udržované infrastruktury 

hodnocené v projektu a jsou převzaty ze zpracované dokumentace Hodnocení ekonomické 

efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanálu a upraveny indexem cen stavebních prací pro 

rok 2020. Provozní náklady jsou porovnány v odpovídajícím rozsahu pro varianty Bez 

projektu a příslušnou variantu projektovou. Provozní náklady přehledně zpracovány do 

tabulek 21 až 25 pro jednotlivé varianty na celé referenční období. 
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rok Náklady na běžnou údržbu Reinvestice Celkové PN infrastruktury

2020 2 356 2 356

2021 2 360 2 360

2022 2 363 2 363

2023 2 367 2 367

2024 2 370 2 370

2025 2 374 2 374

2026 2 378 2 378

2027 2 382 2 382

2028 2 386 2 386

2029 2 390 2 390

2030 2 393 2 393

2031 2 397 2 397

2032 2 400 2 400

2033 2 404 2 404

2034 2 408 2 408

2035 2 412 2 412

2036 2 416 2 416

2037 2 420 2 420

2038 2 423 2 423

2039 2 427 2 427

2040 2 431 1 218 3 650

2041 2 435 2 435

2042 2 439 2 439

2043 2 443 2 443

2044 2 447 2 447

2045 2 450 2 450

2046 2 454 2 454

2047 2 458 2 458

2048 2 462 2 462

2049 2 466 2 466

Celkem 72 311 1 218 73 529

Celkové provozní náklady (tis. Kč)

Tabulka 21 – Provozní náklady infrastruktury v tis. Kč – varianta bez projektu, CÚ 2020 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 22 – Provozní náklady infrastruktury v tis. Kč – varianta 1, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok Náklady na běžnou údržbu Reinvestice Celkové PN infrastruktury

2020 2 356 2 356

2021 2 438 2 438

2022 2 696 2 696

2023 3 824 3 824

2024 4 091 4 091

2025 4 100 4 100

2026 5 249 5 249

2027 6 556 6 556

2028 6 700 6 700

2029 6 716 6 716

2030 6 734 6 734

2031 6 751 6 751

2032 6 768 6 768

2033 6 785 6 785

2034 6 802 6 802

2035 6 819 6 819

2036 6 837 6 837

2037 6 853 6 853

2038 6 871 6 871

2039 6 889 6 889

2040 6 906 1 218 8 124

2041 6 924 6 924

2042 6 940 6 940

2043 6 958 6 958

2044 6 976 6 976

2045 6 993 6 993

2046 7 012 7 012

2047 7 030 7 030

2048 7 047 51 089 58 136

2049 7 065 7 065

Celkem 182 684 52 307 234 991

Celkové provozní náklady (tis. Kč)
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Tabulka 23 – Provozní náklady infrastruktury v tis. Kč – varianta 2, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok Náklady na běžnou údržbu Reinvestice Celkové PN infrastruktury

2020 2 356 2 356

2021 2 438 2 438

2022 2 518 2 518

2023 2 979 2 979

2024 3 240 3 240

2025 3 245 3 245

2026 3 629 3 629

2027 3 634 3 634

2028 3 765 3 765

2029 3 770 3 770

2030 3 775 3 775

2031 3 780 3 780

2032 3 785 3 785

2033 3 791 3 791

2034 3 796 3 796

2035 3 801 3 801

2036 3 806 3 806

2037 3 811 3 811

2038 3 816 3 816

2039 3 822 3 822

2040 3 827 1 218 5 045

2041 3 832 3 832

2042 3 837 3 837

2043 3 842 3 842

2044 3 848 3 848

2045 3 853 3 853

2046 3 858 3 858

2047 3 863 3 863

2048 3 868 11 421 15 290

2049 3 875 3 875

Celkem 108 059 12 640 120 699

Celkové provozní náklady (tis. Kč)
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Tabulka 24 – Provozní náklady infrastruktury v tis. Kč – varianta 3, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok Náklady na běžnou údržbu Reinvestice Celkové PN infrastruktury

2020 2 356 2 356

2021 2 438 2 438

2022 2 617 2 617

2023 3 285 3 285

2024 3 291 3 291

2025 3 297 3 297

2026 3 687 3 687

2027 4 307 4 307

2028 4 444 4 444

2029 4 453 4 453

2030 4 461 4 461

2031 4 471 4 471

2032 4 480 4 480

2033 4 489 4 489

2034 4 499 4 499

2035 4 508 4 508

2036 4 517 4 517

2037 5 668 5 668

2038 4 537 4 537

2039 4 546 4 546

2040 4 556 1 218 5 774

2041 4 565 4 565

2042 4 574 4 574

2043 4 584 4 584

2044 4 594 4 594

2045 4 603 4 603

2046 4 613 4 613

2047 4 622 4 622

2048 4 632 15 612 20 245

2049 4 642 4 642

Celkem 126 336 16 830 143 166

Celkové provozní náklady (tis. Kč)
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Tabulka 25 – Provozní náklady infrastruktury v tis. Kč – varianta 4, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.2.3 Příjmy z poplatků za používání přístavní infrastruktury 

Za přímých finančních přínosů se považuje příjem z poplatku na úhradu provozních nákladů 

přístavu, případně servisního centra a dalších služeb souvisejících s využitím přístavu 

(připojení na elektrickou energii, připojení na vodovod, čerpání pohonných hmot, vyčerpání 

nádrže odpadních vod apod.). Tento finanční tok je příjem vlastníka a provozovatele 

infrastruktury a proto vstupuje do finanční analýzy. Průměrné roční příjmy jsou závislé na 

počtu plavidel, které budou ročně využívat hodnocené přístavy v rozdělení podle typu a 

velikosti na měrném poplatku na úhradu provozních nákladů a dalších služeb. Výše příjmů 

byly převzaty ze zpracované dokumentace Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační 

plavby na Baťově kanále a upraveny pomocí indexů cen stavebních prací na ceny pro rok 

rok Náklady na běžnou údržbu Reinvestice Celkové PN infrastruktury

2020 2 356 2 356

2021 2 438 2 438

2022 2 566 2 566

2023 2 570 2 570

2024 2 573 2 573

2025 2 577 2 577

2026 2 961 2 961

2027 2 966 2 966

2028 3 096 3 096

2029 3 101 3 101

2030 3 105 3 105

2031 3 110 3 110

2032 3 115 3 115

2033 3 120 3 120

2034 3 124 3 124

2035 3 129 3 129

2036 3 133 3 133

2037 3 138 3 138

2038 3 143 3 143

2039 3 148 3 148

2040 3 152 1 885 5 037

2041 3 157 3 157

2042 3 161 3 161

2043 3 166 3 166

2044 3 172 3 172

2045 3 176 3 176

2046 3 181 3 181

2047 3 185 3 185

2048 3 190 329 3 519

2049 3 194 3 194

Celkem 90 204 2 214 92 418

Celkové provozní náklady (tis. Kč)
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2020 z Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 

staveb (MD ČR, 2017). 

Tabulka 26 – Provozní příjmy v tis. Kč, CÚ 2020 

Provozní příjmy (tis. Kč) Varianta 

rok Bez projektu varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4 

2020 2 436 2 436 2 436 2 436 2 436 

2021 2 485 2 485 2 485 2 485 2 485 

2022 2 527 2 607 2 589 2 544 2 527 

2023 2 566 3 061 2 865 2 752 2 595 

2024 2 607 3 480 3 134 2 950 2 656 

2025 2 645 3 766 3 364 3 065 2 709 

2026 2 685 4 122 3 561 3 155 2 761 

2027 2 722 4 462 3 714 3 253 2 811 

2028 2 744 4 716 3 821 3 355 2 841 

2029 2 772 4 963 3 893 3 433 2 877 

2030 2 801 5 157 3 959 3 489 2 904 

2031 2 829 5 303 4 005 3 550 2 947 

2032 2 863 5 396 4 046 3 597 2 981 

2033 2 889 5 464 4 082 3 636 3 010 

2034 2 910 5 521 4 111 3 669 3 035 

2035 2 929 5 569 4 136 3 696 3 055 

2036 2 940 5 601 4 153 3 715 3 070 

2037 2 953 5 633 4 170 3 734 3 083 

2038 2 965 5 666 4 187 3 752 3 098 

2039 2 978 5 698 4 203 3 771 3 112 

2040 2 990 5 731 4 221 3 790 3 126 

2041 2 996 5 748 4 229 3 799 3 133 

2042 3 003 5 765 4 237 3 808 3 140 

2043 3 009 5 781 4 246 3 818 3 148 

2044 3 015 5 798 4 255 3 828 3 155 

2045 3 021 5 814 4 263 3 837 3 162 

2046 3 027 5 832 4 272 3 847 3 170 

2047 3 034 5 849 4 281 3 856 3 177 

2048 3 041 5 865 4 289 3 866 3 184 

2049 3 047 5 882 4 298 3 876 3 191 

Celkem 85 431 149 171 115 505 104 361 88 581 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.2.4 Zůstatková hodnota ve finanční analýze 

Pro potřeby CBA analýzy byla vypočtena zůstatková hodnota investice na konci hodnotícího 

období, jako čistá současná hodnota peněžních toků ve zbývajících letech životnosti zařízení 

po skončení hodnotícího období. Pro určení zůstatkové hodnoty byla vypočtena průměrná 
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předpokládaná ekonomická životnost celé investice v jednotlivých projektových variantách, 

která byla v souladu s materiálem Resortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Zůstatková hodnota byla stanovena podle 

objektového složení jako vážený průměr podle výše investičních nákladů vynaložených na 

jednotlivé typy objektů a zařízení s příslušnou délkou životnosti (viz následující tabulky pro 

jednotlivé projektové varianty). 

Tabulka 27 – Objektová skladba ZH investice v tis. Kč varianta 1, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životnost investice (roky) ekonomická životnost v letech Náklady (tis. Kč) Vážení

Přístavní zdi 50 152082,778 7604139

Hrubé hydrotechnické konstrukce** 80 472824,7802 37825982

Ocelové konstrukce*** 50 138138,7808 6906939

Mosty, propustky, tunely a štoly 75 26244,65762 1968349

Pozemní stavby 40 31667,15039 1266686

Komunikace a zpevněné plochy 20 30598,20392 611964,1

Silnoproudá instalace 20 15207,86307 304157,3

Slaboproudá instalace 20 17393,44907 347869

Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) 20 23979,2376 479584,8

Úpravy vodní cesty a terénní úpravy 80 158023,6735 12641894

Ochrana životního prostředí 30 38838,73403 1165162

CELKEM 1104999,308 71122727

64

Celková životnost investice

Délka provozní fáze hodnotícího období

Životnost investice po skončení hodnotícího období

Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA FA

64

28

36

0

-3487,25827

Celková životnost investice (roky)

Výpočet zůstatkové hodnoty pro FA
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Tabulka 28 – Objektová skladba ZH investice v tis. Kč varianta 2, CÚ 2020 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

 

Tabulka 29 – Objektová skladba ZH investice v tis. Kč varianta 3, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

  

Životnost investice (roky) ekonomická životnost v letech Náklady (tis. Kč) Vážení

Přístavní zdi 50 56099,47199 2804974

Hrubé hydrotechnické konstrukce** 80 84149,20799 6731937

Ocelové konstrukce*** 50 42074,604 2103730

Mosty, propustky, tunely a štoly 75 5610,154561 420761,6

Pozemní stavby 40 11220,30912 448812,4

Komunikace a zpevněné plochy 20 8414,713438 168294,3

Silnoproudá instalace 20 5610,154561 112203,1

Slaboproudá instalace 20 5610,154561 112203,1

Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) 20 8414,713438 168294,3

Úpravy vodní cesty a terénní úpravy 80 28049,736 2243979

Ochrana životního prostředí 30 8414,713438 252441,4

CELKEM 263667,9331 15567629

59

Celková životnost investice

Délka provozní fáze hodnotícího období

Životnost investice po skončení hodnotícího období

Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA FA 0

Celková životnost investice (roky)

Výpočet zůstatkové hodnoty pro FA

59

28

31

-1410,166566

Životnost investice (roky) ekonomická životnost v letech Náklady (tis. Kč) Vážení

Přístavní zdi 50 17013,97826 850698,9

Hrubé hydrotechnické konstrukce** 80 301471,9352 24117755

Ocelové konstrukce*** 50 39910,79092 1995540

Mosty, propustky, tunely a štoly 75 14147,21105 1061041

Pozemní stavby 40 4812,851131 192514

Komunikace a zpevněné plochy 20 11331,24731 226624,9

Silnoproudá instalace 20 1701,397826 34027,96

Slaboproudá instalace 20 4164,847694 83296,95

Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) 20 3867,284515 77345,69

Úpravy vodní cesty a terénní úpravy 80 100958,9356 8076715

Ochrana životního prostředí 30 20625,17181 618755,2

CELKEM 520005,6513 37334314
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Celková životnost investice

Délka provozní fáze hodnotícího období

Životnost investice po skončení hodnotícího období

Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA FA

-1005,775393

0

Celková životnost investice (roky)

Výpočet zůstatkové hodnoty pro FA

72

28

44
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Tabulka 30 – Objektová skladba ZH investice v tis. Kč varianta 4, CÚ 2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím tabulek z materiálů z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017) 

6.2.5 Výsledky finanční analýzy 

Z uvedených finančních toků byla sestavena finanční analýza. Do výpočtu vstupují diferenční 

finanční toky, tj. rozdíl jejich hodnot varianty Bez projektu a varianty projektové. Při výpočtu 

byla použita diskontní sazba 4 %. Pro žádnou ze sledovaných projektových variant nelze 

nalézt hodnotu FRR z důvodu struktury diferenčních finančních toků. Tabulky finančních 

analýz jednotlivých variant uvedeny v příloze 1. V tabulce 31 je zaznamenán přehled 

výsledků z finanční analýzy. 

Tabulka 31 – Přehled výsledků finanční analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.3 Ekonomická analýza 

Výstupy z ekonomické analýzy jsou obdobné jako u finanční analýzy. V ekonomické analýze 

jsou navíc hodnoceny ekonomické toky uživatelů vodní dopravy a celospolečenské účinky. 

Z ekonomických toků (investiční náklady, provozní náklady infrastruktury, přínosy osobní a 

rekreační plavby a zůstatková hodnota) je zpracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno 

ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a 

Životnost investice (roky) ekonomická životnost v letech Náklady (tis. Kč) Vážení

Přístavní zdi 50 7382,05516 369102,8

Hrubé hydrotechnické konstrukce** 80 11073,08274 885846,6

Ocelové konstrukce*** 50 5536,54137 276827,1

Mosty, propustky, tunely a štoly 75 738,205516 55365,41

Pozemní stavby 40 1476,411032 59056,44

Komunikace a zpevněné plochy 20 1107,308274 22146,17

Silnoproudá instalace 20 738,205516 14764,11

Slaboproudá instalace 20 738,205516 14764,11

Inženýrské objekty (trubní vedení a kabelovody) 20 1107,308274 22146,17

Úpravy vodní cesty a terénní úpravy 80 3691,02758 295282,2

Ochrana životního prostředí 30 1107,308274 33219,25

CELKEM 34695,65925 2048520
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Celková životnost investice

Délka provozní fáze hodnotícího období

Životnost investice po skončení hodnotícího období

Průměrný nákladový peněžní tok (nediskontovaný)

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA FA

31

-559,3195385

0

Celková životnost investice (roky)

Výpočet zůstatkové hodnoty pro FA

59

28

ukazatel varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4

FRR [%] nelze nalézt nelze nalézt nelze nalézt nelze nalézt

FNPV [tis. Kč] -1 095 609 -267 954 -534 356 -42 799

Finanční analýza
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varianta rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

var. 1 100 000 123 677 139 462 147 354 155 246 159 193 163 141 167 088 171 035 174 983 178 930

var. 2 100 000 105 915 109 464 111 831 114 197 115 776 117 354 118 933 120 512 122 091 123 670

var. 3 100 000 114 438 123 100 128 875 134 650 138 500 142 350 146 200 150 050 153 900 157 750

var. 4 100 000 103 210 105 136 106 421 107 705 108 562 109 420 110 277 111 135 111 992 112 850

var. BP 100 000 102 912 104 659 105 824 106 988 107 765 108 542 109 319 110 096 110 873 111 650

varianta rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

var. 1 110 625 150 528 168 797 177 931 188 065 192 012 195 960 199 907 203 854 207 802 216 968

var. 2 110 625 129 824 136 743 142 023 146 302 147 881 149 460 151 039 152 118 152 697 153 420

var. 3 110 625 138 375 153 225 158 125 162 025 165 875 169 725 173 575 174 925 176 775 179 625

var. 4 110 625 116 140 119 449 121 655 123 861 124 719 125 576 126 434 127 291 128 149 132 685

var. BP 110 625 115 568 118 534 120 511 122 488 123 265 124 042 124 819 125 596 126 373 130 397

nárůst 

navštěvníku

pobyt 

návštěvníků 

(os.dní/rok)

poměr přínosů a nákladů (poměr B/C) pro projektovou variantu. Při výpočtu čisté současné 

hodnoty je použita v ekonomické analýze diskontní sazba 5 %. Ekonomické příjmy a náklady 

jsou uvedeny v ekonomických cenách, tj. ceny, které jsou očištěny od daňového zatížení. 

Koeficient pro přepočet na ekonomické ceny je převzat z materiálu Prováděcí pokyny pro 

hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (MD ČR, 2017). 

6.3.1 Přínosy osobní a rekreační plavby 

Pro stanovení přínosů z rekreační plavby bylo využito statistik a prognóz z dokumentu 

Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále.  Struktura 

návštěvníků z hlediska zemi původu se na základě zjištěných informací pohybuje okolo 90 % 

tuzemců a 10 % cizinců. Dále se skupina návštěvníků rozdělila na návštěvníky s vypůjčenými 

plavidly (zhruba 90 %) a návštěvníky na vlastních plavidlech (10 %). V následující tabulce 32 

jsou zaznamenány výchozí hodnoty pro každou variantu zvlášť i výhledové hodnoty počtu 

návštěvníků Baťova kanálu a jejich celková délka pobytu vyjádřena v os.dnech/rok. 

Výhledové ukazatele jsou vztaženy k roku 2030 a výchozí stav pak odpovídá roku 2020. 

Tabulka 32 – Počty návštěvníků a délka jejich pobytu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Očekávaný nárůst počtu návštěvníků a délka pobytu návštěvníků v jednotlivých letech 

s předpokladem že v roce 2030 je kapacita Baťova kanálu zcela naplněna a další roky se 

téměř nezvyšuje je znázorněno v tabulce 33. 

Tabulka 33 – Počty návštěvníků a délky jejich pobytu v jednotlivých letech 2020 až 2030 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

rok 2020

varianta stav var.1 var. 2 var. 3 var. 4 var. BP

návštěvnost BK 100 000 178 930 123 670 157 750 112 850 111 650

pobyt (os.dní/rok) 110 625 216 968 153 420 179 625 132 685 130 397

2030
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Předpokládaný vývoj počtu návštěvníků v čase je znázorněn v grafu obrázek 1. Dynamika 

nárůstu v jednotlivých variantách je ovlivněna postupem realizacích předpokládaných 

opatření a projektů. 

 

Obrázek 1 – Vývoj počtu návštěvníků BK v jednotlivých variantách 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obdobný graf ukazuje předpokládaný vývoj v čase délky pobytu návštěvníků na obrázku 2. 
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Obrázek 2 – Vývoj délky pobytu návštěvníků BK v jednotlivých variantách (os.dní/rok) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě prognózy navýšení počtu turistů a prodloužení pobytu v území ekonomického 

dopadu projektu byly vyčísleny přínosy osobní plavby, které se zahrnují do výpočtu 

ekonomické analýzy. Celkové tržby pro jednotlivé varianty jsou znázorněny v tabulkách 

v příloze 2.  

Vyprodukovaná přidaná hodnota segmentu trhu byla stanovena na základě statických dat 

přidané hodnoty z útrat turistů ČSÚ ve výši 35.5 % v návaznosti na realizaci projektů. 

Ekonomické efekty mezispotřeby byly kalkulovány na základě statických údajů ČSÚ ve výši 

25,09 % z útrat turistů vyvolaných v návaznosti na realizaci projektů. 

6.3.2 Výsledky ekonomické analýzy  

Při výpočtu byla použita diskontní sazba 5 %. Z výše zmíněných finančních toků je 

vypracována tabulka cach-flow a z ní odvozeno ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), 

ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a poměr přínosů a nákladu (poměr B/C). 

Ekonomické příjmy a náklady jsou v ekonomických cenách a sestavují nám ekonomickou 

analýzu. V příloze 3 jsou veškeré tabulky ekonomické analýzy pro jednotlivé varianty. 

Přehled výsledků ekonomické analýzy v následující tabulce 34. 

 

 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Vývoj délky pobytu návštěvníků BK v 
jednotlivých variantách (os.dní/rok) 

var. 1 

var. 2 

var. 3 

var. 4 

var. BP 



 
 

57 

Tabulka 34 – Přehled výsledků ekonomické analýzy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.4 Analýza citlivosti 

Citlivostní analýza určí citlivost změny hodnoty klíčových kriterií ukazatele (ENPV) 

stanoveného v rámci ekonomické analýzy projektu na jednotkovou změnu vybrané vstupní 

veličiny, která vstupuje do výpočtu daného ukazatele. Jednotková změna se zkoumala při 

změně ±10 %, ±20 %, ±30 %. Výsledky citlivostní analýzy jsou zaznamenány do přehledných 

tabulek a názorných grafů. Výstupem citlivostní analýzy je hodnocení, zda konkrétní rizikový 

faktor je kritickou proměnnou. Kritickou proměnou je rizikový faktor, který při změně o 1 % 

vyvolá změnu vyšší než 1 % u výsledného kriteriálního ukazatele. 

6.4.1 Test elasticity 

. Při testu elasticity se navýšily vstupní veličiny o 1 % a zkoumá se, jak se změní ENPV oproti 

původní ENPV. Jednotlivé varianty jsou zaznamenány v následujících tabulkách. 

Tabulka 35 – Test elasticity – varianta 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve variantě 1 vyšly Celkové investiční náklady (CIN) a Celkem přínosy osobní rekreační plavby 

jako kritické proměnné. Při změně +1 % Celkových investičních nákladů (CIN) se změnila 

ENPV o -1,86 %. Při změně o +1 % Celkové přínosy osobní a rekreační plavby se ENPV 

změnilo o +2,3 %. 

Tabulka 36 – Test elasticity – varianta 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

ukazatel varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4

ERR [%] 8,750% 11,590% 10,380% 2,610%

ENPV [tis. Kč] 464 331 165 085 378 967 -9 732

B/C Ratio 1,538 1,807 1,877 0,658

Ekonomická analýza

Citlivostní parametry CIN PN INFRASTUKTURA Celkem přínosy osobní rekreační plavby

Původní ENPV [ Kč]

Nové ENPV [ Kč] 455 704 463 838 475008,46

rozdíl [%] -1,86 -0,11 2,30

změna o 1%

464 331

Citlivostní parametry CIN PN INFRASTUKTURA Celkem přínosy osobní rekreační plavby

Původní ENPV [ Kč]

Nové ENPV [ Kč] 163 040 164 862 168256,12

rozdíl [%] -1,24 -0,13 1,92

změna o 1%

165 085
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Ve variantě 2 vyšly Celkové investiční náklady (CIN) a Celkem přínosy osobní rekreační plavby 

jako kritické proměnné. Při změně +1 % Celkových investičních nákladů (CIN) se změnila 

ENPV o -1,24 %. Při změně o +1 % Celkové přínosy osobní a rekreační plavby se ENPV 

změnilo o +1,92 %. 

Tabulka 37 – Test elasticity – varianta 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve variantě 3 vyšly Celkové investiční náklady (CIN) a Celkem přínosy osobní rekreační plavby 

jako kritické proměnné. Při změně +1 % Celkových investičních nákladů (CIN) se změnila 

ENPV o -1,14 %. Při změně o +1 % Celkové přínosy osobní a rekreační plavby se ENPV 

změnilo o +1,67 %. 

Tabulka 38 – Test elasticity – varianta 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve variantě 4 vyšly Celkové investiční náklady (CIN) a Celkem přínosy osobní rekreační plavby 

jako kritické proměnné. Při změně +1 % Celkových investičních nákladů (CIN) se změnila 

ENPV o +2,93 %. Při změně o +1 % Celkové přínosy osobní a rekreační plavby se ENPV 

změnilo o -1,96 %. 

V citlivostní analýze se sleduje změna ENPV při změně jednotlivých kritických veličin v 

rozmezí ±10 %, 20 %, 30 %. Výsledky citlivostní analýzy jsou zaznamenány v tabulkách 39, 40, 

41 a 42 pro jednotlivé projektové varianty a grafickém znázornění na obrázcích 3 až 10. 

Přepínací hodnoty vyjadřují takovou hodnotu vybrané vstupní veličiny, při níž výsledný 

kriteriální ukazatel čisté současné hodnoty je roven nule. Přepínací hodnota se vyjadřuje v 

procentuálním zvýšení nebo snížení hodnoty vstupní veličiny. Přepínací hodnotu lze také 

vnímat jako míru rizika projektu. 

 

 

 

Citlivostní parametry CIN PN INFRASTUKTURA Celkem přínosy osobní rekreační plavby

Původní ENPV [ Kč]

Nové ENPV [ Kč] 374 647 378 814 385299,53

rozdíl [%] -1,14 -0,04 1,67

změna o 1%

378 967

Citlivostní parametry CIN PN INFRASTUKTURA Celkem přínosy osobní rekreační plavby

Původní ENPV [ Kč]

Nové ENPV [ Kč] -10 017 -9 798 -9541,5

rozdíl [%] 2,93 0,67 -1,96

změna o 1%

-9 732
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Tabulka 39 – Změny jednotlivých proměnných – varianta 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě Celkových investičních nákladů (CIN) je dosaženo přepínací hodnoty při navýšení o 

53,9 %, v případě proměnné Celkové přínosy osobní rekreační plavby je dosaženo přepínací 

hodnoty při snížení o 43,5 % ve variantě 1.  

 

 

Obrázek 3 – Závislost změny ENPV na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – 

varianta 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

změna proměnné CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 13,000% 11,240% 9,870% 8,750% 7,830% 7,030% 6,340%

ENPV (CZK) 723 156 636 881 550 606 464 331 378 057 291 782 205 507

Rentabilita nákladů 2,197 1,923 1,709 1,538 1,398 1,282 1,183

změna proměnné Celkem přínosy osobní rekreační plavby -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 6,130% 6,990% 7,860% 8,750% 9,670% 10,600% 11,550%

ENPV (CZK) 144 023 250 792 357 562 464 331 571 101 677 871 784 640

Rentabilita nákladů 1,167 1,291 1,414 1,538 1,662 1,786 1,909

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

CIN 723 156 636 881 550 606 464 331 378 057 291 782 205 507 

Celkem přínosy osobní 
rekreační plavby 

144 023 250 792 357 562 464 331 571 101 677 871 784 640 
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Obrázek 4 – Závislost BCR na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – varianta 

1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 40 – Změny jednotlivých proměnných – varianta 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě Celkových investičních nákladů (CIN) je dosaženo přepínací hodnoty při navýšení o 

80,7 %, v případě proměnné Celkové přínosy osobní rekreační plavby je dosaženo přepínací 

hodnoty při snížení o 52,1 % ve variantě 2.  

-30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 

CIN 2,197 1,923 1,709 1,538 1,398 1,282 1,183 

Celkem přínosy osobní 
rekreační plavby 

1,167 1,291 1,414 1,538 1,662 1,786 1,909 

0,000 

0,500 

1,000 

1,500 

2,000 
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ZÁVISLOST BCR NA ZMĚNĚ CIN A CELKOVÉ 
PŘÍNOSY OSOBNÍ REKREAČNÍ PLAVBY 

změna proměnné CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 18,570% 15,500% 13,280% 11,590% 10,240% 9,140% 8,210%

ENPV (CZK) 226 427 205 979 185 532 165 085 144 637 124 190 103 742

Rentabilita nákladů 2,582 2,259 2,008 1,807 1,643 1,506 1,390

změna proměnné Celkem přínosy osobní rekreační plavby -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 7,560% 8,820% 10,170% 11,590% 13,100% 14,710% 16,410%

ENPV (CZK) 69 937 101 653 133 369 165 085 196 800 228 516 260 232

Rentabilita nákladů 1,342 1,497 1,652 1,807 1,962 2,118 2,273
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Obrázek 5 – Závislost změny ENPV na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – 

varianta 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 6 – Závislost BCR na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – varianta 

2 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 41 – Změny jednotlivých proměnných – varianta 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě Celkových investičních nákladů (CIN) je dosaženo přepínací hodnoty při navýšení o 

87,7 %, v případě proměnné Celkové přínosy osobní rekreační plavby je dosaženo přepínací 

hodnoty při snížení o 59,8 % ve variantě 3.  

 

 

Obrázek 7 – Závislost změny ENPV na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – 

varianta 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

změna proměnné CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 14,810% 12,980% 11,540% 10,380% 9,410% 8,580% 7,870%

ENPV (CZK) 508 538 465 348 422 157 378 967 335 776 292 585 249 395

Rentabilita nákladů 2,682 2,347 2,086 1,877 1,707 1,565 1,444

změna proměnné Celkem přínosy osobní rekreační plavby -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 7,600% 8,500% 9,430% 10,380% 11,340% 12,330% 13,330%

ENPV (CZK) 188 976 252 306 315 636 378 967 442 297 505 627 568 957

Rentabilita nákladů 1,438 1,584 1,731 1,877 2,024 2,171 2,317
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rekreační plavby 
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Obrázek 8 – Závislost BCR na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – varianta 

3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 42 – Změny jednotlivých proměnných – varianta 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V případě Celkových investičních nákladů (CIN) je dosaženo přepínací hodnoty při snížení o 

34,2 %, v případě proměnné Celkové přínosy osobní rekreační plavby je dosaženo přepínací 

hodnoty při navýšení o 51,0 % ve variantě 4.  

-30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 

CIN 2,682 2,347 2,086 1,877 1,707 1,565 1,444 

Celkem přínosy osobní 
rekreační plavby 

1,438 1,584 1,731 1,877 2,024 2,171 2,317 
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změna proměnné CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 4,620% 3,840% 3,180% 2,610% 2,120% 1,670% 1,270%

ENPV (CZK) -1 188 -4 036 -6 884 -9 732 -12 580 -15 428 -18 276

Rentabilita nákladů 0,940 0,823 0,731 0,658 0,598 0,549 0,506

změna proměnné Celkem přínosy osobní rekreační plavby -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 1,140% 1,640% 2,130% 2,610% 3,090% 3,560% 4,030%

ENPV (CZK) -15 451 -13 545 -11 638 -9 732 -7 826 -5 920 -4 013

Rentabilita nákladů 0,457 0,524 0,591 0,658 0,725 0,792 0,859
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Obrázek 9 – Závislost změny ENPV na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – 

varianta 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 10 – Závislost BCR na změně CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – 

varianta 4 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkem přínosy osobní rekreační plavby CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 9,180% 4,260%

ENPV 402 847 -114 801

Rentabilita nakladů 1,667 0,898

ERR 9,010% 5,540%

ENPV 423 342 78 243

Rentabilita nakladů 1,613 1,076

ERR 8,870% 7,010%

ENPV 443 837 271 287

Rentabilita nakladů 1,572 1,286

ERR 8,750%

ENPV 464 331

Rentabilita nakladů 1,538

ERR 10,890% 8,650%

ENPV 657 376 484 826

Rentabilita nakladů 1,847 1,511

ERR 13,620% 8,570%

ENPV 850 420 505 321

Rentabilita nakladů 2,232 1,488

ERR 17,330% 8,490%

ENPV 1 043 464 525 816

Rentabilita nakladů 2,728 1,469
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Celkem přínosy osobní rekreační plavby CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 11,710% 5,250%

ENPV 131 279 8 595

Rentabilita nakladů 1,917 1,032

ERR 11,660% 6,940%

ENPV 142 548 60 758

Rentabilita nakladů 1,871 1,248

ERR 11,620% 8,990%

ENPV 153 816 112 921

Rentabilita nakladů 1,836 1,502

ERR 11,590%

ENPV 165 085

Rentabilita nakladů 1,807

ERR 15,060% 11,560%

ENPV 217 248 176 353

Rentabilita nakladů 2,181 1,784

ERR 20,000% 11,540%

ENPV 269 411 187 621

Rentabilita nakladů 2,647 1,765

ERR 27,500% 11,520%

ENPV 321 574 198 890

Rentabilita nakladů 3,247 1,748
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V následujících tabulkách 43, 44, 45 a 46 jsou uvedeny příklady, jak by vypadaly výsledné 

ukazatele v případě, že by proměnné Celkových investičních nákladů (CIN) a Celkové přínosy 

osobní rekreační plavby nastaly zároveň pro jednotlivé projektové varianty. 

Tabulka 43 – Změny CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – varianta 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 44 – Změny CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – varianta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkem přínosy osobní rekreační plavby CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 10,770% 5,670%

ENPV 318 548 59 404

Rentabilita nakladů 2,054 1,106

ERR 10,620% 7,010%

ENPV 338 687 165 925

Rentabilita nakladů 1,980 1,320

ERR 10,490% 8,550%

ENPV 358 827 272 446

Rentabilita nakladů 1,923 1,573

ERR 10,380%

ENPV 378 967

Rentabilita nakladů 1,877

ERR 12,620% 10,290%

ENPV 485 487 399 106

Rentabilita nakladů 2,249 1,840

ERR 15,470% 10,210%

ENPV 592 008 419 246

Rentabilita nakladů 2,713 1,809

ERR 19,280% 10,140%

ENPV 698 529 439 385

Rentabilita nakladů 3,310 1,783
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0%
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Celkem přínosy osobní rekreační plavby CIN -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

ERR 2,810% -0,010%

ENPV -6 907 -23 995

Rentabilita nakladů 0,654 0,352

ERR 2,730% 0,790%

ENPV -7 849 -19 241

Rentabilita nakladů 0,656 0,437

ERR 2,670% 1,660%

ENPV -8 790 -14 486

Rentabilita nakladů 0,657 0,538

ERR 2,610%

ENPV -9 732

Rentabilita nakladů 0,658

ERR 3,690% 2,570%

ENPV -4 978 -10 674

Rentabilita nakladů 0,806 0,659

ERR 4,940% 2,530%

ENPV -224 -11 616

Rentabilita nakladů 0,990 0,660

ERR 6,430% 2,490%

ENPV 4 531 -12 557

Rentabilita nakladů 1,227 0,661

10%
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30%

-30%

-20%
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0%

Tabulka 45 – Změny CIN a Celkové přínosy osobní rekreační plavby – varianta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 46 – Změny CIN a Celkové přínosy rekreační plavby – varianta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

6.5 Závěr případové studie 

Úkolem diplomové práce bylo ekonomicky zhodnotit všechny čtyři projektové varianty 

projektu Baťova kanálu.  Jedná se o veřejnou investici, proto se vychází z metody CBA 

pomocí podkladů z Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 

dopravních staveb (MD ČR, 2017). Částky celkových investičních nákladů, provozních nákladů 
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ukazatel varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4

FRR [%] nelze nalézt nelze nalézt nelze nalézt nelze nalézt

FNPV [tis. Kč] -1 095 609 -267 954 -534 356 -42 799

ERR [%] 8,750% 11,590% 10,380% 2,610%

ENPV [tis. Kč] 464 331 165 085 378 967 -9 732

B/C Ratio 1,538 1,807 1,877 0,658

Ekonomická analýza

Finanční analýza

infrastruktury, příjmů a nákladů při výpočtu zůstatkové hodnoty byly čerpány z dokumentace 

Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na Baťově kanále a dále upraveny 

pomocí cenového indexu cen stavebních prací z Resortní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD, ČR 2017) na cenovou úroveň 

2020. Z dokumentace se vycházelo i z prognóz a statistik pro výpočet přínosů osobní a 

rekreační plavby. Byla vytvořena finanční, ekonomická a citlivostní analýza pro všechny 

projektové varianty. 

Výpočty finanční analýzy vycházejí z analýzy diferenčních nákladů a výnosů finančních toků 

provozovatele vodní cesty v době hodnocení projektu, dle materiálu z Resortní metodiky pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Pro každý 

rok hodnocení projektu jsou srovnávány finanční toky varianty s projektem a finanční toky 

varianty bez projektu. Finančními toky jsou považovány investiční náklady, provozní náklady 

a příjmy. Z těchto finančních toků je vypracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno finanční 

vnitřní výnosové procento (FRR) a finanční čistá současná hodnota (FNPV). Analýza je 

realizována pro fázi výstavby a provozu v délce trvání 30 let. Při výpočtu čisté současné 

hodnoty je ve finanční analýze použita diskontní sazba 4 %. 

Výstupy z ekonomické analýzy jsou obdobné jako u finanční analýzy. V ekonomické analýze 

jsou navíc hodnoceny ekonomické toky uživatelů vodní dopravy a celospolečenské účinky. 

Z ekonomických toků (investiční náklady, provozní náklady infrastruktury, přínosy osobní a 

rekreační plavby a zůstatková hodnota) je zpracována tabulka cash-flow a z ní odvozeno 

ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) a 

poměr přínosů a nákladů (poměr B/C) pro projektovou variantu. Při výpočtu čisté současné 

hodnoty je použita v ekonomické analýze diskontní sazba 5 %. Ekonomické příjmy a náklady 

jsou uvedeny v ekonomických cenách, tj. ceny, které jsou očištěny od daňového zatížení. 

Koeficient pro přepočet na ekonomické ceny je převzat z materiálu Prováděcí pokyny pro 

hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (MD ČR, 2017). 

V tabulce 47 jsou uvedeny výsledky z finanční a ekonomické analýzy. 

Tabulka 47 – Přehled výsledků finanční a ekonomické analýzy 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Citlivostní analýza určí citlivost změny hodnoty klíčových kriterií ukazatele (ENPV) 

stanoveného v rámci ekonomické analýzy projektu na jednotkovou změnu vybrané vstupní 

veličiny, která vstupuje do výpočtu daného ukazatele. Jednotková změna se zkoumala při 

změně ±10 %, ±20 %, ±30 % u celkových investičních nákladů a celkové přínosy osobní 

rekreační plavby, které vyšly jako kritické proměnné v testu elasticity. Změny se zkoumali při 

působení jedné proměnné veličiny a pak i společně, kdy se ve stejném rozmezí zkoumal vliv 

změny na nové ENPV. Výsledky citlivostní analýzy jsou zaznamenány do přehledných tabulek 

a názorných grafů.  

Na základě všech provedených výpočtů a prověření citlivosti je možné doporučit hodnocený 

projekt k dalšímu zpracování přípravy a realizace z hlediska parametrů ekonomické efektivity 

v podobě popsané ve variantě 1, 2 nebo 3. Při výběru výsledné varianty je ovšem třeba zvážit 

i konkrétní parametry a výsledné ukazatele jednotlivých projektových variant a nezaměřovat 

se pouze na výši ENPV nebo ERR konkrétní varianty. 

7.   Závěr 

Cílem diplomové práce je identifikovat dílčí způsoby socioekonomického hodnocení 

veřejných investičních projektů a zjištěné informace aplikovat na případové studii 

socioekonomické analýzy vybraného investičního projektu. Výstupem diplomové práce je 

zpracovaná problematika socioekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a 

provedená případová studie zaměřená na socioekonomické posouzení vybraného 

investičního projektu. Socioekonomické hodnocení je zpracováno pomocí ekonomické 

analýzy metodou CBA a doplněno citlivostní analýzou na všechny projektové varianty 

konkrétního projektu. 

V první části diplomové práce je teoreticky zpracována problematika: co je to projekt, 

hodnocení veřejných projektů, metody hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných 

projektů, hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách s využitím metody CBA, 

ukazatele ekonomické výkonnosti a analýza citlivosti a rizik. 

Druhá část diplomové práce je zpracována případová studie, která je zacílena na finanční, 

ekonomickou a citlivostní analýzu pro konkrétní projektové varianty. Všechny čtyři 

projektové varianty vyhází z dokumentu Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační 

plavby na Baťově kanále a jsou upraveny na cenovou úroveň 2020 pomocí indexu cen 

stavebních prací. Na začátku praktické části je stručný popis projektu, poté výpočet finanční 

analýzy, ekonomické analýzy a citlivostní analýzy pro jednotlivé projektové varianty. 

Ekonomické hodnocení je zpracováno pomocí analýzou nákladů a přínosů (CBA). CBA je 

provedena v souladu s materiálem Resortní metodiky pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Finanční analýza je založena na 

analýze diferenčních nákladových a výnosových finančních toků provozovatele dopravní 
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infrastruktury v době hodnocení projektu. Výstupy ekonomické analýzy jsou obdobné jako u 

analýzy finanční. V ekonomické analýze je hodnoceno navíc ekonomické toky uživatelů 

dopravy a celospolečenské účinky, Z diferenčních finančních toků je vypracována tabulka 

cash-flow a z ní odvozeno vnitřní výnosové procento (FRR/ERR), čistá současná hodnota 

(FNPV/ENPV) a poměr přínosů a nákladů (B/C Ratio). Z pohledu finanční analýzy jsou 

hodnoty FRR a FNPV pod hranicí ekonomické efektivnosti, protože z hlediska investora 

investice nepřináší podstatné finanční toky. 

Tabulka 48 – Přehled finanční a ekonomické analýzy  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hlediska ekonomické analýzy vykazují hodnocené varianty 1,2 a 3 ekonomickou efektivitu, 

což je vidět v tabulce 48. V případě varianty 4 jsou výsledky negativní především z důvodu 

k nízkému rozsahu investice a tím souvisejícím malým společenským přínosům. Výsledky jsou 

u tří kladně vycházejících variant poměrně vysoko nad hranicí efektivity, jak je zřejmé nejen 

z vysokých kladných hodnot ENPV, ale i z výsledků analýzy citlivosti a přepínacích hodnot. Na 

základě všech provedených výpočtů a prověření citlivosti je možné doporučit hodnocený 

projekt k dalšímu zpracování přípravy a realizace z hlediska parametrů ekonomické efektivity 

v podobě popsané ve variantě 1, 2 nebo 3. Při výběru výsledné varianty je ovšem třeba zvážit 

i konkrétní parametry a výsledné ukazatele jednotlivých projektových variant a nezaměřovat 

se pouze na výši ENPV nebo ERR konkrétní varianty. 

Cíl diplomové práce byl splněn. 

 

 

 

 

 

 

ukazatel varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4

FRR [%] nelze nalézt nelze nalézt nelze nalézt nelze nalézt

FNPV [tis. Kč] -1 095 609 -267 954 -534 356 -42 799

ERR [%] 8,750% 11,590% 10,380% 2,610%

ENPV [tis. Kč] 464 331 165 085 378 967 -9 732

B/C Ratio 1,538 1,807 1,877 0,658

Ekonomická analýza

Finanční analýza
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9. Seznam zkratek a pojmů 
 

apod. a podobně 

B  jsou celkové přínosy 

B/C poměr přínosů a nákladů  

C roční náklady v jednotlivých letech fází životního cyklu projektu v Kč 

C celkové společenské náklady  

CBA analýza nákladů a užitků 

CEA analýza efektivnosti nákladů 

CMA analýza minimalizace nákladů 

CÚ cenová úroveň 

CUA analýza užitečnosti 

č. číslo 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

E efektivnost projektu 

ENPV ekonomická čistá současná hodnota 

ERR ekonomické vnitřní výnosové procento 

EU evropská unie 

FNPV finanční čistá současná hodnota 

FRR finanční vnitřní výnosové procento 

HDP hrubý domácí produkt 

i rok hodnoceného období 

IC investiční náklad 

IN investiční náklad 

IRR vnitřní výnosové procento 

Kč koruna česká 
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KF konverzní faktor 

LCC náklady životního cyklu 

m² metr čtvereční 

m³ metr krychlový 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

n délka hodnoceného období 

NPV čistá současná hodnota 

PK pozemní komunikace 

pt sociální diskontní faktor 

r diskontní sazba 

ŘVC ředitelství vodních cest 

Sb. sbírky 

St bilance finančních toků 

SWOT silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby 

tis. tisíc 

tkm tunokilometry 

U užitečnost projektu 

Vt stav čistých přínosů v čase 

ZH zůstatková hodnota 
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