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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou veřejného 
investičního projektu a následně zjištěné informace aplikovat na případové studii 
v podobě provedení finančního a ekonomického zhodnocení vybraného 
investičního záměru. Hodnoceným investičním projektem je rekonstrukce kina 
v obci Hustopeče v Jihomoravském kraji, přičemž zjištěných výstupů bylo dosaženo 
pomocí nákladové metody analýzy nákladů a přínosů využitím aplikace eCBA. 
Součástí hodnocení je i provedení analýzy rizik v podobě citlivostní a kvalitativní 
analýzy.  
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přínosů, ekonomická proveditelnost, ekonomická efektivnost, finanční analýza, 
ekonomická analýza, analýza rizik 
 
 

ABSTRACT  
The subject of the diploma thesis is to acquaint the reader with the issue of a 
public investment project and then apply the information found to the case study 
in the form of a financial and economic evaluation of the selected investment plan. 
The evaluated investment project is the reconstruction of a cinema in the village of 
Hustopeče in the South Moravian Region, while the identified outputs were 
achieved using the cost method of cost-benefit analysis using the eCBA 
application. Part of the evaluation also includes a risk analysis in the form of a 
sensitivity and qualitative analysis.  

KEYWORDS  
public investment project, feasibility study, CBA analysis, cost-benefit analysis, 
economic feasibility, economic efficiency, financial analysis, economic analysis, risk 
analysis 
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1  ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je zpracování ekonomické a finanční 
proveditelnosti investičního projektu. Cílem takového posouzení je na praktickém 
příkladu zhodnotit efektivnost jeho realizace a udržitelnost ve fázi provozu.  

 
Jako praktický příklad byl vybrán reálný investiční záměr realizovaný obcí 

Hustopeče nacházející se v Jihomoravském kraji. Vlivem zvýšené poptávky po 
společenském vyžití místního obyvatelstva město přistoupilo k rekonstrukci a 
modernizaci stávajícího objektu kina. Jelikož se jedná o již dokončený projekt, 
závěrem tohoto zhodnocení bude posouzení, zda bylo rozhodnutí o jeho realizaci 
výhodné, či nikoli.  

 
Struktura práce bude koncipována do tří částí – teoretická, metodická a 

praktická.  
 
Teoretická část bude věnována definování pojmů a analýz, na jejichž 

základě může být zpracována praktická část. Úvodem bude čtenář seznámen s 
pojmem veřejný sektor, který bude zahrnovat i obecné informace o investičním 
projektu vč. popisu jeho životního cyklu a možných zdrojů financování. Nedílnou 
součástí teoretické části a základním pilířem pro vypracování praktické části, je 
identifikace nákladových metod vedoucích k hodnocení projektů. Podrobněji bude 
popsána pouze jedna vybraná metoda – analýza nákladů a přínosů neboli metoda 
CBA. 

 
Metodická část je jakýmsi mezistupněm mezi teoretickou a praktickou částí. 

Jejím úkolem je stanovení optimálních metod z poznatků vyplývajících z teoretické 
části, pomocí nichž je možné vypracování případové studie. 

 
Samotný proces hodnocení ekonomické a finanční proveditelnosti 

vybraného investičního projektu bude proveden v rámci praktické části. Úvodní 
část případové studie by měla stručně představit obec, ve které je projekt 
realizován a popsat základní informace o objektu v původním i novém stavu. 
Součástí by mělo být i definování cílů realizace a identifikování zdrojů financování. 
Dalším a významným krokem praktické části bude provedení finanční analýzy, 
která shrne veškeré peněžní toky vynaložené v jednotlivých fázích životního cyklu 
stavby a určí finanční ukazatele efektivnosti. V rámci ekonomického hodnocení se 
nadefinují a ocení socioekonomické dopady, na jejichž základě může být posouzen 
celospolečenský přínos zkoumaného projektu. Závěr případové studie se pak bude 
zabývat hrozícími riziky řešeného investičního projektu, která budou vyhodnocena 
pomocí kvalitativní analýzy vč. vypracování citlivostní analýzy.  

 
Ke stanovení zmíněných výpočtů a evaluací se použije nákladová metoda 

CBA pomocí programu eCBA.  
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Pro řádné zpracování diplomové práce bude využito odborných publikací 
věnujících se danému tématu, ale i znalostí získaných studiem na půdě vysoké 
školy a údajů poskytnutých zastupitelstvem města. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

2  VEŘEJNÝ SEKTOR 

Jedním z typů tržního ekonomického systému je smíšená ekonomika. 
V tomto typu ekonomiky hraje důležitou roli stát, který vstupuje svými zásahy do 
určitých trhů soukromého sektoru, čímž tak dochází k zapojení veřejného sektoru. 
Děje se tak z důvodu maximalizace uspokojení potřeb společnosti, jejichž realizace 
nemá vždy ziskový charakter. A jelikož primárním cílem soukromého sektoru je 
dosažení zisku, zásah státu je nezbytný pro efektivní naplnění potřeb společnosti. 
[1]  

2.1 VEŘEJNÝ STATEK 

Veřejné statky v podobě zboží nebo služeb jsou poskytovány výhradně 
veřejným sektorem. Jedná se o komoditu, která je ekonomicky neefektivní, protože 
je veřejnosti poskytována bezplatně. Z užívání nebo spotřeby těchto statků nemá 
být vyloučen žádný z občanů a zároveň je pro ně typická jejich neodmítnutelnost a 
nerivalitnost. Neodmítnutelnost veřejného statku spočívá v nebrání ohledu na 
přání jednotlivce a nerivalitnost pak v nedělení statků mezi spotřebitele – každý 
jednotlivec má nárok na celý objem daného statku. [1]  

2.2 VEŘEJNÝ INVESTIČNÍ PROJEKT 

Jednou z aktivit, která je realizována veřejným sektorem a pro niž jsou 
poskytovány veřejné finance, je veřejný projekt. Takový typ projektu může být 
chápán i jako jakýsi systémový návrh přidělení veřejných finančních prostředků 
akci investičního charakteru. Jeho náplní je pak již zmíněné uspokojení veřejných 
potřeb.  

 
Vynaložení veřejných výdajů může být jednorázové, tak i opakované a 

zároveň se může jednat jak o zmíněnou akci investičního charakteru, tak i o 
financování běžného provozu konkrétního objektu či zařízení. Může jít např. o 
zajištění výstavby domova pro seniory, multifunkčního zařízení, popř. provozu 
sportovního stadionu aj. Aby se jednalo o veřejný projekt, musí být splněn alespoň 
1 bod z níže zmíněných: 

 

• důležitá část zdrojů jeho realizace pochází z přímého nebo 
nepřímého veřejného financování nebo 

• jsou k jeho realizaci využity jiné nástroje hospodářské politiky (např. 
státní regulace cen, znárodnění…) nebo 

• jsou s ním spojeny významné externality (zejména dopady změn 
právní úpravy) – viz zákaz výroby freonů, odstraňování překážek pro 
vstup na trh apod. [2] 
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2.2.1 Veřejná zakázka 

Veřejné projekty se mohou realizovat dvěma způsoby. Prvním způsobem 
dochází k realizaci veřejným sektorem za součinnosti vlastních pracovníků a ve 
druhém případě k realizaci formou veřejné zakázky.  

 
Veřejná zakázka je typ smlouvy, která musí mít písemnou formu a probíhá 

mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Jejím předmětem je poskytnutí 
předem smluvených dodávek, popř. služeb nebo stavebních prací za odpovídající 
úplatu. Její rozdělení dle předmětu plnění tedy zní: 

 

• veřejné zakázky na služby, 
• veřejné zakázky na stavební práce, 
• veřejné zakázky na dodávky,      

 
a dle finančních limitů na: 
 

• nadlimitní veřejné zakázky, 
• podlimitní veřejné zakázky, 
• veřejné zakázky malého rozsahu. [1] 

2.3 STRATEGIE REALIZACE PROJEKTU  

První investiční rozhodnutí vzniká už ve chvíli, kdy se uvažuje o tom, jaký 
projekt je vhodný k realizaci, a to ať už z hlediska podnikatelské úspěšnosti, tak i 
pouhého přežití na trhu. Z logiky věci vyplývá, že je nutné realizovat správné 
projekty. Takové projekty, po kterých je citelná poptávka veřejností a vzniká tedy 
značná pravděpodobnost, že konkrétní záměr má šanci obstát na silně 
konkurenčním trhu. Ke zhodnocení efektivnosti zamýšleného projektu slouží 
technicko-ekonomická studie1, která je vodítkem k onomu správnému rozhodnutí 
o případné realizaci projektu. Základními prvky strategie projektu pro jeho vhodný 
výběr jsou: 

 

• geografická strategie, 
• strategie z hlediska tržního podílu,  
• strategie z hlediska vazby výrobek – trh, 
• marketingová strategie. [4] 

 
U geografické strategie je zásadní určení svých potenciálních budoucích 

zákazníků v souvislosti s geografickým zaměřením nabízených služeb (popř. aktivit, 
zboží apod.) s ohledem na dosavadní a možnou konkurenci na trhu. Může se 
jednat o trhy lokální, regionální, národní, mezinárodní aj.  

 
Pro druhý bod strategie projektu je potřebné stanovení tržního podílu, 

kterého chce subjekt svým zamýšleným investičním záměrem dosáhnout na 

 
1 Studie známá také pod názvem studie proveditelnosti, která je blíže specifikována v podkapitole 
Životního cyklu stavebního podniku s názvem Předinvestiční fáze.  
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vybraném trhu. Dochází zde ke vzniku takových strategií, které přispívají k ochraně 
před konkurencí např. svou odlišností nebo nákladovým prvenstvím.   

 
Strategie z hlediska vazby výrobku k trhu určuje více či méně strategii 

marketingovou. Tato strategie je provázena např. snahou o rozvoj současného 
trhu nabídkou nových služeb, zboží aj., popř. snahou o vstup nových komodit na 
nový trh, což je ovšem rizikovější variantou.   

 
U poslední, marketingové strategie, která úzce navazuje na předešlou 

strategii, se zaměřuje na rozšíření buďto již stávajícího trhu (zjištěná zvýšená 
poptávka), anebo na vytváření úplně nového trhu. [4] 
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3  ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVEBNÍHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Vyjádření životního cyklu probíhá pomocí určitého časového intervalu, který 
je dán svým začátkem a koncem. Ve spojitosti s realizací investičního záměru 
rozeznáváme životní cyklus stavby, životní cyklus projektu a životní cyklus projektu 
stavby. Životní cyklus stavby je úzce spjat s technickou a ekonomickou životností 
stavby. Mělo by tak jít o období, kdy vlastnosti stavby plní její základní požadavky a 
stavba se tak dá hospodárně využívat. U životního cyklu projektu jde o období, kdy 
projekt vytváří jak předpokládané výnosy, tak i provozní náklady.     
 
 Životní cyklus stavebního projektu je období, které má ze všech životních 
cyklů nejdelšího trvání. Začátkem tohoto cyklu jsou již prvotní myšlenky na realizaci 
investičního projektu a koncem pak jeho samotná likvidace. I přesto, že každý 
stavební projekt má své unikátní charakteristické rysy, jejich rozdělení do 4 na sebe 
navazujících fází je vždy shodné. Jedná se o fázi předinvestiční, investiční, provozní 
a likvidační. [3] 
 
 Na počátku přípravy projektu bychom měli vědět, do čeho přesně chceme 
investovat a pochopit, jaké jsou možné varianty. Při návrhu výběru je nutné 
soustředit se na nejlepší a zároveň proveditelné varianty, které se vypracováním 
projektu připraví k realizaci a následně zrealizují. Provoz takového projektu by měl 
přinášet minimálně takovou hodnotu, pro jakou byl zrealizován. [4] 
 

Tabulka 1: Fáze životního cyklu stavebního projektu [zdroj: vlastní zpracování dle [3]] 

 

 

 

 Předinvestiční fáze  
 

  
 

Investiční fáze  
 

  
 

Provozní fáze  
 

  
 

Likvidační fáze  

 

3.1 PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE  

Začátkem předinvestiční fáze je samotná iniciace vzniku stavebního záměru, 
jejíž podnětem může být např. zvýšená poptávka po určitých produktech a 
službách. Cílem této fáze je posouzení všech možných alternativ provedení 
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zamýšleného projektu, aby mohlo dojít k rozhodnutí o jeho uskutečnění, či 
neuskutečnění. Hodnotí se např. ekonomická efektivnost a výhodnost daného 
záměru, ale i jeho finanční a technická proveditelnost. Z toho důvodu je nutné 
předinvestiční fázi nezanedbat, jelikož je na ní závislá realizace zbylých fází 
životního cyklu stavebního projektu. [2] 

 
Tabulka 2: Členění předinvestiční fáze [zdroj: vlastní zpracování dle [2]] 

Předinvestiční fáze 

 

 

    
 

 

    
 

 

 
Tuto fázi by mělo doprovázet vypracování 3 možných studií – studie 

příležitostí, předinvestiční studie a studie proveditelnosti (viz tabulka 2). Studie 
příležitostí v sobě zahrnuje pouze základní popis budoucího záměru a následně 
odhady jeho budoucího vývoje v podobě hrozeb, rizik, či příležitostí, ale např. i 
kapitálové náročnosti projektu.  

 
Mezistupněm je pak předinvestiční studie. Tato studie se svým obsahem 

velmi podobá studii proveditelnosti, jen v ní nejsou nezahrnuty tak detailní analýzy 
a přesnosti zpracování. Z toho vyplývají i nižší náklady vynaložené na její 
zpracování. [3] 

 
Závěrečnou studií, která nejvíce charakterizuje a analyzuje zamýšlený 

projekt, je studie proveditelnosti (jinak také technicko-ekonomická studie nebo 
prováděcí studie). Vypracováním této studie by mělo dojít ke zhodnocení všech 
alternativ realizovatelnosti projektu a poskytnutí kompletních technických, 
ekonomických, finančních a jiných klíčových aspektů. Studie proveditelnosti 
pracuje se zjištěnými podklady z předinvestiční studie, avšak její vypracování je 
založeno na větší přesnosti a detailnosti. Podrobné charakteristiky projektu jsou 
zjišťovány pomocí tzv. optimalizačních kroků, při nichž je brán ohled i na 
zpětnovazebnost, která nás nabádá k modifikaci určitých předchozích rozhodnutí a 
tím pádem k výběru efektivnější varianty projektu. Nejčastější podoba studie 
proveditelnosti je pak shrnuta v následující osnově: 

 

• formální náležitosti (titulní stránka, obsah, úvodní informace, stručné 
vyhodnocení projektu), 

• stručný popis podstaty projektu a jeho etap, 
• analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a 

marketingový mix, 
• management projektu a řízení lidských zdrojů, 
• technické a technologické řešení projektu, 
• dopad projektu na životní prostředí, 
• zajištění investičního majetku, 
• řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek), 

Studie příležitostí 

Předinvestiční studie 

Studie proveditelnosti 



18 
 

• finanční plán a analýza projektu, 
• hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, 
• analýza a řízení rizik (citlivostní analýza), 
• harmonogram projektu, 
• závěrečné shrnující hodnocení projektu. [3] [4] [7] 

 
V souvislosti se zjištěnými výsledky pak dochází k závěrečnému rozhodnutí 

o přijetí, či odmítnutí realizace investičního záměru. [3] 

3.2 INVESTIČNÍ FÁZE 

Jakmile dojde v předinvestiční fázi k finálnímu rozhodnutí o pokračování 
v realizaci zamýšleného investičního projektu, přichází na řadu fáze investiční. Tuto 
fázi je možné rozdělit do dvou činností, které na sebe přímo navazují a které se 
dále člení na 6 samostatných etap.  

 
Jedná se o finančně nejnáročnější fázi životního cyklu primárně v tom 

smyslu, že zde vznikají náklady bez generovaných příjmů, případně generovaných 
jen ve velmi ojedinělých případech. Může jít o výdaje investičního, ale i 
neinvestičního charakteru. [2] 

 
Tabulka 3: Členění investiční fáze [zdroj: vlastní zpracování dle [2]] 

    

Proces plánování 

  

Investiční fáze 

  

 

 

 
 

      

 

Proces realizace 

 
  

 
  

 

  

    

 

 
Činnost, která zaujímá první místo v investiční fázi je proces plánování. 

Plánování projektu je možné rozdělit do 3 etap. Charakteristickými aktivitami první 
z nich, přípravy projektu, jsou např. výběr a zajištění pozemku (vč. potřebných 
smluv a zápisů do KN), provedení průzkumů nebo výběr projektanta.  

 
Navazující etapou je etapa předprojektu, se kterou je úzce spjata poslední 

etapa procesu plánování, a to etapa projektu. Pro první ze zmíněných je typické 
zpracování dokumentace pro územní řízení, v rámci kterého dochází k územnímu 
řízení, jehož výsledkem je územní rozhodnutí. Etapou projektu se pak rozumí 
vypracování dokumentace pro stavební povolení, kde je žádaným výstupem 
stavební povolení.  
 

Příprava projektu 

Předprojekt 

Projekt 

Příprava realizace 

Vlastní realizace 

Závěr realizace 
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Příprava realizace, vlastní realizace a její následné završení probíhá ve druhé 
fázi, fázi procesu realizace. Pod pojmem příprava realizace je možné si představit 
zpracování zadávací dokumentace pro realizaci stavby, realizační dokumentaci a 
stavebně technologickou dokumentaci v doprovodu s konáním výběrových řízení 
na zhotovitele a technický dozor investora.  

 
Vlastní realizace řeší již výstavbové aktivity, které jsou započaty přípravou 

staveniště a zakončeny samotnou výstavbou stavebních objektů a jejich přípravou 
do provozu. Závěrem realizační části investiční fáze je předání a převzetí stavby, 
následný zkušební provoz a v neposlední řadě pak kolaudační souhlas. [2] 

3.3 PROVOZNÍ FÁZE 

Jakmile je stavba předána provozovateli, dochází k započetí provozní fáze. 
Ze 4 fází životního cyklu stavebního projektu se jedná o nejdelší fázi, která je více či 
méně shodná s životností té dané stavby. V rámci této fáze je důležité sledování 
technických parametrů budovy jako jsou opravy, rekonstrukce či modernizace, 
dále pak sledování provozních parametrů budovy (energie, spotřeba vody, revize) a 
jako poslední sledování administrativních parametrů budovy v podobě pojištění, 
nákladů na správce atd. [2] 

 
Tabulka 4: Členění provozní fáze [zdroj: vlastní zpracování dle [2]] 

    
Sledování 

technických  
parametrů budovy 

 

   

 

 

Provozní fáze 

 
  
  

    
       

 Sledování 
provozních  

parametrů budovy 

 
  

 

  
 

 

 
            
 Sledování 

administrativních  
parametrů budovy 

 

  

   
   

 
Provozní fáze se hodnotí buďto na základě krátkodobého hlediska, které je 

závislé na začátku provozu stavby, anebo na základě dlouhodobého hlediska, ve 
kterém jsou zkoumány provozní náklady a výnosy v delším časovém horizontu 
provozní fáze. [2] 

3.4 LIKVIDAČNÍ FÁZE 

Ve chvíli, kdy stavba dosáhne svého životního maxima a není již schopna 
pokračovat v provozu, pro který byla zřízena, přichází na řadu její poslední fáze 
životního cyklu – likvidace. S ní jsou spojeny poslední příjmy (např. prodej 
stávajícího zařízení, prodej stavebních hmot) a výdaje (např. ukládání odpadů na 
skládky, rekultivace území, dokumentace k odstranění stavby). Rozdíl vzniklých 

Opravy a udržování 

Rekonstrukce, 
modernizace 

Energie, spotřeba 
vody, revize 

Pojištění, daně, 
správce aj. 
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příjmů a výdajů v této fázi je nazýván jako likvidační hodnota projektu a je nutné ho 
zahrnout do peněžních toků projektu. Ve spojitosti s likvidací objektu zpravidla její 
náklady převyšují vzniklé příjmy. Probíhající činnosti související s demolicí mají být 
ekologické a brát ohled na životní prostředí.  

 
Úplné likvidační fázi se dá předejít pouze v případě, že je objekt 

rekonstruován a změní se jeho účel, což je doprovázeno novým stavebním a 
kolaudačním řízením. [2] 
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4  FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

Realizace investičního projektu je možná pouze ve chvíli, kdy jsme schopni 
zajistit prostředky pro jeho finanční krytí po celou dobu jeho životního cyklu. 
Z toho důvodu je jedním z důležitých procesů předinvestiční fáze i výběr zdroje 
financování, který je výrazně ovlivněn finanční situací dotčeného subjektu a 
konkrétními podmínkami investování. Vhodným výběrem zdroje financování je pak 
zásadně ovlivněna míra rizika plynoucí z uskutečněné investice, životaschopnost 
zamýšleného projektu, ale i např. průběh a doba realizace. [4] [6] 

4.1 VLASTNÍ ZDROJE 

Veřejný investiční projekt lze financovat 3 různými způsoby. K financování 
lze využít jak vlastních zdrojů, cizích zdrojů nebo kombinaci obou zmíněných. 
Nejčastěji se vyskytujícím vlastním zdrojem financování investičního projektů ve 
veřejném sektoru je veřejný rozpočet.  

4.1.1 Veřejný rozpočet 

První možností pro financování veřejného investičního projektu je pomocí 
veřejného rozpočtu. Do soustavy veřejných rozpočtů patří mimo jiné i územně 
samosprávní celky, jejichž samostatnost je dána vlastní příjmovou daňovou 
základnou. Pokud se tedy jedná o záměr realizovaný obcí, konkrétně je pak řeč o 
obecním rozpočtu, který slouží výhradně k hospodaření toho konkrétního města. 
[5] [11]         
 

Územní rozpočet dovoluje obci provádět 3 různé operace v rámci svého 
hospodaření. Zpravidla jde o alokaci, redistribuci a stabilizaci. Alokační funkce 
představuje možnost financování potřeb místního veřejného sektoru. Redistribuce 
peněžních prostředků pak značí proces na úrovni obce, kdy dochází primárně 
k poskytnutí hmotné pomoci sociálně slabším skupinám. Stabilizační funkcí je pak 
děj, kdy město svými aktivitami zvyšuje ekonomický potenciál daného území. [5] 

 
Peněžní prostředky směřující do územně samosprávních celků stanovuje 

centrální vláda. Jedná se např. o sdílené daně a systém přerozdělení jejich výnosů, 
nebo o dotace. Příjmy, u kterých tedy obec není závislá na rozhodnutí vlády o 
rozdělení prostředků, jsou např. daně z nemovitých věcí, místní poplatky aj. Tyto 
peněžní toky však mají v celkovém rozpočtu obce minimální zastoupení. 

 
Rozpočet obce slouží k financování veřejných statků a sestavuje se buďto 

jako běžný, nebo kapitálový. Běžný rozpočet představuje většinou každoročně se 
opakující běžné výdaje a příjmy, jejichž účelem je zafinancovat neinvestiční potřeby 
obce. Příklady běžného rozpočtu charakterizuje tabulka níže. [11]  
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Tabulka 5: Příklad příjmů a výdajů běžného rozpočtu [zdroj: vlastní zpracování dle [11]] 

BĚ
ŽN

É 
PŘ

ÍJM
Y  

 

Daňové  

BĚ
ŽN

É 
VÝ

D
AJ

E  

   

    - svěřené daně     

    - sdílené daně      - mzdy a platy 

    - místní poplatky      - energie 

 Nedaňové      - nájemné 

   - poplatky za služby  

 

   - sociální dávky 

   - správní poplatky     - pokuty 

   - příjmy z pronájmu     - úroky 

   - zisk obecních podniků      - poskytnuté dary 
 

Transfery      - dotace 

   - dotace      - aj. 

 

Přijaté sdružené 
finanční prostředky 

    

    
 

Opačným příkladem je pak kapitálový rozpočet, který zachycuje příjmy a 
výdaje investičního charakteru, pro něž je typická spíše jednorázovost a 
neopakovatelnost. Příklady kapitálového rozpočtu charakterizuje tabulka níže. [11] 

 
Tabulka 6: Příklad příjmů a výdajů kapitálového rozpočtu [zdroj: vlastní zpracování dle [11]] 

KA
PI

TÁ
LO

VÉ
 P

ŘÍ
JM

Y 

 - z prodeje majetku  

KA
PI

TÁ
LO

VÉ
 V

ÝD
AJ

E 

    - na hmotný a  

 - z prodeje akcií        nehmotný majetek 

 - kapitálové transfery      - nákup cenných papírů 

 - přijaté úvěry  

 

   - kapitálové dotace 
 

- příjmy z emise      - investiční půjčky 

   komunálních obligací     - splátky úvěrů 

 - přijaté splátky půjček      - aj. 

 - aj.       

4.2 CIZÍ ZDROJE 

Cizími zdroji financování jsou chápány takové finanční prostředky, které 
jsou přijaty od jiného či jiných subjektů. Jejich dělení je možno provést na 2 hlavní 
skupiny, a to dle návratnosti. Jak už sám název napovídá, cizí zdroje mohou být 
návratné nebo nenávratné. Nejčastěji využívaným příkladem návratného příjmu je 
bankovní úvěr a toho nenávratného pak dotace. [5] 

4.2.1 Bankovní úvěr 

Příkladem externího kapitálu je bankovní úvěr. Jedná se o nejdostupnější 
způsob financování veřejného investičního projektu. K bankovnímu úvěru obec 
přistupuje většinou ve chvíli, kdy nemá dostatek vlastních prostředků na realizaci 
projektu. Jelikož jsou úvěrové zdroje spjaty s úrokovým zatížením, je třeba dbát na 
důkladný výběr takového bankovního úvěru.  
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V ČR jsou úrokové sazby pro obce poskytovány výhodněji, než je tomu např. 
pro soukromníky. Primárně se tak děje z toho důvodu, že obec, jakožto zástupce 
veřejného sektoru, se jeví jako bonitní klient, u kterého je velmi vysoká 
pravděpodobnost řádného splácení úvěru. Dle délky trvání lze bankovní úvěry 
rozdělit do 3 skupin na: 

 

• krátkodobé (se splatností do 1 roku), 
• střednědobé (se splatností do 1-5 let), 
• dlouhodobé (se splatností nad 5 let). [11] 

 
Uzavření smlouvy s institucí poskytující bankovní úvěry znamená pro klienta 

závazek v podobě pravidelného splácení dle tzv. splátkového kalendáře. Každá 
taková splátka je složena z úmoru a z úroku. Úmorem je myšlena výše splátky 
půjčených peněžních prostředků a úrokem pak provize plynoucí bankovní instituci. 
Pro splácení úvěru je možno využít 3 druhů splátek: 

 

• individuální splátkový kalendář – splátky na základě předloženého 
podnikatelského záměru,  

• splátky s konstantním úmorem – výše splátky se s dobou mění a má 
snižující se tendenci, 

• splátky s konstantním úrokem – výše splátky se s dobou nemění a je 
konstantní (mění se však poměr splátky). [3]  

4.2.2 Dotační zdroj 

Dotace jsou chápány ve smyslu poskytnutí jakéhosi peněžitého daru 
národními či mezinárodními veřejnými zdroji. Poskytnutí takových peněžních 
prostředků je spjato s určitými pravidly. Veřejný statek by měl být realizován ve 
prospěch veřejného zájmu a měla by být dodržena účelovost každé dotace po 
celou dobu udržitelnosti projektu.  [3] 

 
 Nejvýznamnější dotační příjem plyne ze státních a evropských fondů. Státní 
fondy se zřizují vždy na základě konkrétního zákona a jejich hlavní činností je např. 
správa agend. Mezi současné státní fondy v České republice patří: 
 

• Státní fond životního prostředí České republiky,  
• Státní fond kultury České republiky,  
• Státní fond dopravní infrastruktury, 
• Státní fond rozvoje bydlení, 
• Státní zemědělský intervenční fond, 
• Státní fond kinematografie.  [20] 

 
Poskytování evropských fondů má přispět ke snížení ekonomického a 

sociálního rozdílu mezi jednotlivými státy EU. Princip spočívá v tom, že bohatší 
státy přispívají chudším státům. Programové období těchto fondů je vždy 
koncipováno na 7 let. Aby mohlo být dosaženo potřebných cílů, jsou vyhlášeny 
operační programy, pro jejichž plnění je využito Evropského strukturálního a 
investičního fondu. Příklady operačních programů vyhlášených v České republice 
v programovém období 2014-2020 sestupně dle výše vynaložených financí: 
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• Integrovaný regionální OP, 
• OP Doprava, 
• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
• OP Životní prostředí, 
• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
• Program rozvoje venkova, 
• OP Zaměstnanost, 
• aj. [1] [21] 
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5  NÁKLADOVÉ METODY PRO OHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ 

Finanční a investiční rozhodování v souvislosti s realizací či nerealizací 
investičního projektu může být podmíněno jeho výsledkem hodnocení ekonomické 
efektivnosti. K tomuto vyhodnocení je v první řadě zapotřebí volba vhodné 
metody, jež závisí na dostupných datech. V případě investic veřejného charakteru 
jsou nejvíce využívané metody tzv. nákladově výstupové (jinak také „inputově 
outputové“), pro které je typický výběr pouze jednoho rozhodovacího kritéria. Mezi 
tyto základní metody hodnocení patří:  

 

• analýza minimalizace nákladů – metoda CMA,  
• analýza efektivnosti nákladů – metoda CEA, 
• analýza užitečnosti nákladů – metoda CUA,  
• analýza nákladů a přínosů – metoda CBA.  [1] [8] 

 
Společným rysem výše zmíněných metod je forma měření nákladů 

hodnotovými jednotkami a rozdílným rysem pak forma měření výstupů, které mají 
různou kvantifikaci, jež je shrnuta v následující tabulce. [8] 

 
Tabulka 7: Metody a jejich formy měření výstupů [zdroj: vlastní zpracování dle [8]] 

CMA 
 

neměří se 
     

CEA 
 

naturální jednotky 
     

CUA 
 

užitek 
     

CBA 
 

hodnotové jednotky 

5.1 METODA CMA 

Metoda CMA, z anglického „cost minimization analysis“, má za cíl posuzovat 
náklady za celou dobu životního cyklu stavby a dospět k takové alternativě, která 
bude mít nejnižší náklady bez ohledu na užitky. Snahou o maximální minimalizaci 
nákladů nesmí být narušena a ohrožena požadovaná kvalita a cíl zamýšleného 
projektu. Této metody je využíváno např. při hodnocení nabídek veřejných soutěží, 
a to pouze ve chvíli, kdy je předpoklad, že výstupy všech možných variant projektu 
jsou víceméně shodné. [1] 

 
Pro tento typ analýzy je nejčastěji využíván ukazatel označovaný jako 

náklady životního cyklu (LCC), který pracuje, stejně tak jako čistá současná hodnota 
(NPV), se současnou hodnotou budoucích nákladů. Lze jej zapsat následujícím 
vzorcem:  

                                        

LCC = 
Cn

(1 + r)n

T

n=0

 

 

kde 
LCC  náklady životního cyklu [Kč], 

 

(1) 
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C  roční náklady v jednotlivých letech fází životního cyklu projektu [Kč], 
T  délka hodnoceného období, 
n konkrétní rok hodnocení, 
r  diskontní sazba [%/100]. [1] 
 
 Při výběru a hodnocení dle metody CMA jsou v první řadě určeny náklady 
na všechny uvažované projekty pomocí známých metod ocenění a na základě jejich 
výsledků je pak vybrán jako konečný takový projekt, který disponuje nejnižšími 
náklady.  

5.2 METODA CEA 

Analýza efektivnosti nákladů CEA, z anglického „cost effectiveness analysis“, 
se snaží o: 

 

• co nejlevnější dosažení daného cíle, přičemž by při tom měla zůstat 
zachována požadovaná kvalita, 

• maximalizaci výstupu, pokud je výše nákladů stanovena předem. 
 

Výstupy jsou v souvislosti s touto metodou měřeny formou naturální 
jednotky (kusy, kilogramy, litry aj.) a její aplikace se provádí v momentě, kdy je 
velmi komplikované ocenění užitků v peněžních jednotkách. Typickým 
rozhodujícím faktorem jsou zde jednotkové náklady, které mohou být srovnávány 
s náklady jiných projektů o stejných výstupech nebo technicko-ekonomických 
ukazatelích existujících v dotčeném oboru. [9] 

5.3 METODA CUA 

Metoda CUA, z anglického „cost utility analysis“, je analýzou zkoumající 
subjektivní výši uspokojení uživatele z dotčeného projektu. Daná metoda je 
využitelná primárně tam, kde není možné plynoucí užitek vyčíslit peněžně. Pro 
evaluaci užitečnosti projektu je nejtypičtější vytvoření hodnotící stupnice (jinak také 
„rating scale“), jejíž řešené varianty jsou seřazeny na základě výpočtu plynoucího 
např. ze součtu či průměru dílčích vážených užitečností. Základním vztahem pro 
výpočet efektivnosti je:  

 

E = 
U
IC 

 

kde 
E  efektivnost projektu, 
U  užitečnost projektu, 
IC  investiční náklady projektu, [9] 
 
přičemž užitečnost projektu je dána vztahem:  
 

U = Ud × vd

n

d=1

 

          

(2) 

(3) 
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kde 
U  užitečnost projektu, 
Ud  užitečnost dílčí vážené vlastnosti projektu nebo jeho varianty, 
vd  váha dílčí vážené vlastnosti projektu nebo jeho varianty,    
d dílčí vážená vlastnost, 
n počet dílčích užitných vlastností. [9] 

 
Analýza užitečnosti nákladů využívá 3 metod ke svému hodnocení. Jedná se 

o metodu subjektivní, kvalitativní a kvantitativní. U subjektivní metody je základem 
názor či preference hodnotitele, který porovnává varianty projektu předem 
stanoveným pravidlem. Výsledek hodnocení může být určen např. pomocí 
nominální stupnice, ordinální stupnice nebo kardinální stupnice.    
 

Metoda kvalitativní hodnotí projekt jako celek. K tomu používá intuitivní 
evaluace v podobě např. brainstormingu, řízení skupinových diskusí, delfské 
metody, Gordonovy metody aj. U kvantitativní analýzy jsou využívány matematické 
metody ve formě statických analýz, jejichž příkladem je diskriminační analýza, 
faktorová analýza aj.  [1] 

5.4 METODA CBA 

Jedinou metodou, z anglického „cost-benefit analysis“, která měří vstupy i 
výstupy formou peněžních jednotek, je metoda CBA. Cílem této analýzy nákladů a 
užitků je posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu ve formě 
veškerých negativních dopadů plynoucích z investice a veškerých jejích pozitivních 
dopadů. Hlavní charakteristikou takového projektu je celospolečenský přínos, který 
by měl mít pozitivní vliv na změnu úrovně blahobytu. [2] 

 
Pro přehlednost zpracování analýzy je vhodné určit subjekty, kterým má 

projekt přinášet zmíněné užitky a náklady (jinak také újmy). Tyto jednotlivé užitky a 
náklady se co nejpřesněji nadefinují a následně kvantifikují v měrných jednotkách a 
zajistí se jejich měřitelnost. Jedná se tak o jakousi transformaci užitků a nákladů na 
hodnotové jednotky v podobě peněz. Abychom byli schopni pomocí metody CBA 
dospět k objektivnímu výsledku, je žádoucí řídit se předem stanovenou osnovou. 
Příkladem takové osnovy pro hodnocení veřejného projektu formou CBA, jsou tyto 
základní kroky:   

 

1. popis kontextu, 
2. definice cílů, 
3. identifikace projektu, 
4. technická proveditelnost a ekologická udržitelnost, 
5. finanční analýza, 
6. ekonomická analýza,   
7. hodnocení rizik. [2] [9] 
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5.4.1 Popis kontextu 

Popis kontextu je nutný zejména pro odhad budoucí poptávky. Zjišťujeme 
tedy, zda je zamýšlený projekt vhodný k realizaci vzhledem ke konkrétnímu 
kontextu, aby bylo možné deklarovat příznivé investiční prostředí. Je totiž zřejmé, 
že investice realizované v nepříznivém prostředí nedokáží přinášet tolika užitku. 
Popis konkrétního kontextu se týká těchto aspektů: 

 

• socioekonomické podmínky země či regionu, kde se má projekt 
realizovat včetně např. dynamiky demografického vývoje, 
očekávaného růstu HDP, podmínek na trhu práce, vývoje 
nezaměstnanosti atd., 

• politické a institucionální aspekty, včetně stávajících hospodářských 
politik a rozvojových plánů, organizování a řízení služeb, které mají 
být v rámci projektu poskytovány či vytvořeny, jakož i kapacity a 
kvality zúčastněných institucí, 

• stávající vybavenost infrastrukturou a poskytování služeb, včetně 
případných ukazatelů či údajů o rozsahu a kvalitě poskytovaných 
služeb, běžných provozních nákladů a tarifů či poplatků hrazených 
uživateli, 

• další informace a statistiky, které jsou důležité pro lepší popis 
kontextu, například existence problémů v oblasti životního 
prostředí, orgány ochrany životního prostředí, které by se mohly 
projektu účastnit atd., 

• vnímání a očekávání obyvatel s ohledem na služby, které mají být 
poskytovány, včetně případných postojů organizací občanské 
společnosti. [10]  

5.4.2 Definice cílů 

Definice cílů přímo navazuje na první krok – popis kontextu. Tímto popisem 
jsme schopni vyhodnotit potřeby daného regionu či sektoru, což vytváří základ pro 
definování konkrétních cílů, které mohou mít podobu např. zlepšení dostupnosti 
služeb, zvýšení stávající kapacity, přizpůsobení se normám EU atd.   
 

U takto definovaných cílů zjišťujeme, do jaké míry jsou dosažitelné a 
případně jaké užitky by mohly přinést. K tomuto zjištění je vhodné použití tzv. 
SMART indikátorů, které nám svým názvem udávají, že stanovené cíle mají být 
jasně definované, měřitelné, dosažitelné (popř. přijatelné), realistické (popř. 
relevantní) a v neposlední řadě časově specifické. [10] 

5.4.3 Identifikace projektu 

K identifikaci projektu je zapotřebí stanovit 3 základní důležité aspekty. 
Poprvé je zapotřebí definovat realizované fyzické prvky a činnosti, jejichž 
výsledkem je poskytnutí určitého zboží či služby.  
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Druhým aspektem v řadě, po identifikaci činností projektu, je nutno popsat 
vlastníka projektu, popř. i následného provozovatele, pokud se jedná o dvě různé 
osoby, a s tím i jejich technické, finanční a institucionální kapacity. Do technických 
kapacit se řadí např. lidské zdroje a jejich rozsah odbornosti, do finančních pak 
schopnost subjektu zajistit finanční prostředky po celou dobu realizace a provozu a 
institucionální kapacitou se myslí např. všechna právní a smluvní opatření pro 
udělování licencí aj.  

 
Posledním aspektem je řádné stanovení konečných uživatelů a území 

dopadu veřejného projektu. V souvislosti s tímto aspektem se snažíme odpovědět 
na otázku: „Pro koho má být projekt prospěšný?“ a také vyhodnotit, jakou míru 
prospěchu konkrétní projekt přinese. V rámci oblasti dopadu můžeme dle velikosti 
investice mluvit o území místního, regionálního nebo národního významu. Součástí 
této části je i popis všech ostatních subjektů, kteří jsou průběhem realizace či 
provozem projektu ovlivňováni. Může se jednat např. o dodavatele, orgány veřejné 
správy nebo místní komunity. [10] 

5.4.4 Technická proveditelnost a ekologická udržitelnost 

Z formálního hlediska se jedná o bod osnovy, který není součástí řešené 
analýzy, ale na základě nařízení EU pro schválení velkých projektů jde o informace 
nezbytné. Podrobný popis si vyžaduje: 

 

• analýza poptávky,  
• analýza možností, 
• otázka životního prostředí a změna klimatu, 
• technické řešení, odhad nákladů a harmonogram realizace. [10] 

 
Jednou z možností, jak zjistit potřebu zamýšlené investice, je analyzovat 

stávající a budoucí poptávku. Výsledky analýzy nám např. umožní určit, jak bude 
naplněna poptávka po veřejných službách, a tak navrhnout projekt s potřebnou 
kapacitou.  

 
U analýzy možností se posuzují všechny varianty strategií, které vedou 

k dosažení očekávaných cílů. Musí být posuzováno co největší množství 
strategických variant, aby bylo možné dospět k co nejobjektivnějšímu výsledku 
v podobě výběru nejefektivnější strategie.  

 
V oblasti životního prostředí je důležité zodpovězení několika zásadních 

otázek. Prokazuje se např., zda realizace a provoz projektu nemá negativní vliv na 
životní prostředí a změnu klimatu nebo zda je projekt v souladu se všemi právními 
předpisy týkajícími se ochrany prostředí. Příkladem je směrnice o posuzování vlivů 
na životní prostředí nebo směrnice o odpovědnosti za životní prostředí 
v souvislosti s prevencí a nápravou škod. V rámci změny klimatu a jeho 
přizpůsobování se a odolnosti je potřeba sledovat jevy, které mají vliv např. na 
investiční i provozní náklady projektu. Mezi hrozby spojené se změnou klimatu 
patří např. záplavy, vysoké teploty, sucha, silné větry, sesuvy půdy atd. [10] 
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Komplexní řešení projektu, které v sobě zahrnuje technické řešení, odhady 
nákladů a harmonogram realizace, má být shrnuto v následujících bodech: 

 

• umístění (popis umístění, geografické znázornění, dostupnost 
pozemku, vlastnictví aj.), 

• technické provedení (popis hlavních prací a zvolených technologií, 
normy aj.), 

• produkční plán (popis kapacit a předpoklad využívání aj.), 
• odhad nákladů (finanční prostředky potřebné pro realizaci a provoz), 
• harmonogram realizace (časový plán realizace, např. Ganttův 

diagram s plánem prací). [10] 
 

Součástí tohoto bodu je taktéž i porovnání nulové a investiční varianty. 
Nulovou variantou je myšlena ta podoba projektu, kdy investice není vůbec 
uskutečněna a hlavní předmět projektu tak zůstane beze změny. Z porovnání 
těchto dvou variant by měly vzejít jasné důvody, proč je výhodnější variantou 
projekt zrealizovat. Investiční varianta by tak měla odrážet jednotlivé užitky, které 
by z realizace projektu plynuly. [9] 

5.4.5  Finanční analýza 

Vypracování finanční analýzy projektu má za cíl posoudit jeho 
konsolidovanou ziskovost a ziskovost pro investora, ověřit finanční udržitelnost a 
popsat peněžní toky. Dle metodiky finanční analýzy se pracuje s diskontovanými 
peněžními toky v podobě peněžních příjmů a výdajů. Tyto toky se zaznamenávají 
po celou dobu ekonomické životnosti projektu a jeho pravděpodobných 
dlouhodobých dopadů. Pro volbu časového horizontu pro toto hodnocení lze 
použít např. referenční hodnoty navrhované Evropskou komisí viz tabulka. [10] 

 
Tabulka 8: Délky referenčních období dle sektorů [zdroj: vlastní zpracování dle [10]] 

Sektor Referenční období (počet let) 

Železnice 30 
Pozemní komunikace 25-30 
Přístavy a letiště 25 
Městská doprava 25-30 
Dodávky vody/hygiena 30 
Nakládání s odpady 25-30 
Energie 15-25 
Širokopásmové sítě 15-20 
Výzkum a inovace 15-25 
Podnikatelská infrastruktura 10-15 
Jiné sektory 10-15 

 
Finanční analýza by měla být prováděna v cenách stanovených v základním 

roce, tzn. ve stálých cenách a většinou bez zahrnutí DPH. Její koncept je možno 
rozdělit do několika kroků viz:  

 

1. rozdělení nákladů a výnosů projektu do jednotlivých let, 
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2. identifikace zdrojů financování, 
3. posouzení finanční ziskovosti (efektivnosti), 
4. posouzení doby návratnosti, 
5. posouzení rentability, 
6. posouzení finanční udržitelnosti. [10] 

5.4.5.1 Rozdělení nákladů a výnosů projektu do jednotlivých let 

 V prvním kroku analýzy se náklady a výnosy projektu rozčlení do 
jednotlivých let, které lze současně shrnout i do etap jeho životního cyklu. Náklady 
reflektující předinvestiční fázi se často do peněžních toků pro rozhodování 
nezahrnují. Do investiční fáze patří všechny kapitálové náklady dlouhodobých aktiv 
a krátkodobých aktiv. Pro rozdělení můžeme použít i označení: investiční výdaje a 
neinvestiční výdaje. Jako investiční výdaje můžeme chápat např. výdaje spojené 
s koupí a údržbou pozemků, staveb, budov, zařízení a strojů nebo vybavení aj. 
Investice, které nemají přímou vazbu se samotnou výstavbou, ale jejich vynaložení 
je pro realizaci projektu nezbytné, se nazývají neinvestiční výdaje. Mezi ně se řadí 
např. výdaje na publicitu projektu, na výběrová řízení či tvorbu dokumentace aj.  
            

U dlouhodobých investic je na konci roku nutné zaúčtování zůstatkové 
hodnoty. Jedná se tzv. o jejich zbytkový potenciál, tedy jejich nevyčerpaná 
ekonomická životnost. V případě, že je hodnocené časové rozmezí rovno 
ekonomické životnosti daného dlouhodobého aktiva, zůstatková hodnota pak 
bude nulová.  

 
Provozní výdaje zde představují vynaložení finančních prostředků na provoz 

a údržbu majetku. Mezi typické výdaje související s touto fázi patří: osobní náklady 
v podobě mezd a platů a zákonných odvodů, výdaje za energie, výdaje na opravy a 
udržování majetku aj. Příjmy provozní fáze plynou primárně od samotných 
uživatelů, kteří využívají služeb nebo zboží, které jsou poskytovány realizovaným 
projektem. Příjem může představovat např. pronájem za poskytnuté prostory, 
platby za služby aj. Poslední příjmy a výdaje jsou vykazovány v nejzazší etapě 
projektu, v likvidační fázi a ty jsou spojeny např. s jeho ekologickou likvidací. [10] 

5.4.5.2 Identifikace zdrojů financování  

Druhým krokem je určení zdroje financování. Jestliže se jedná o projekty 
spolufinancované EU, hlavními zdroji mohou být:  

 

• granty EU, 
• vnitrostátní příspěvky z veřejných zdrojů (stát, kraj, město, obec), 
• příspěvky investora (půjčky, vlastní kapitál), 
• příspěvky soukromého sektoru v rámci projektu PPP. [10] 

5.4.5.3 Posouzení finanční ziskovosti 

Po stanovení potřebných údajů z obou předchozích kroků lze analyzovat 
projekt z pohledu jeho ziskovosti. Pro takové analyzování projektu je zapotřebí 
výpočtu 2 základních ukazatelů: 
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• finanční čistá současná hodnota (FNPV), 
• finanční vnitřní výnosové procento (FIRR). [10] 

 
Prvním z nich, finanční čistá současná hodnota (FNPV), je stanovena 

samostatně jak pro investice (C), tak pro národní kapitál (K). Rozdílem těchto dvou 
hodnot je, že FNPV (C) je počítáno bez příspěvků z fondů EU. Kladná či záporná 
hodnota výpočtu nám následně určí, zda je projekt finančně soběstačný, nebo je 
nutné jeho spolufinancování. Například pokud by projekt žádal o dotační podporu 
a současně by FNPV (C) vyšlo v kladných hodnotách, jednalo by se o tzv. nadměrné 
financování. S dotačními náklady je tedy počítáno až při stanovení efektivnosti 
národního kapitálu FNPV (K). Ukazatel čisté současné hodnoty je definován 
vztahem: 
 

FNPV = 
NCF

(1 + r)i

n

i=0

 

 

kde 
FNPV  finanční čistá současná hodnota [Kč], 
NCF  čisté peněžní toky [Kč], 
i  konkrétní rok hodnocení,    
n délka hodnoceného období, 
r diskontní sazba [%/100]. [2] 
  

Výše diskontní sazby je zásadní pro stanovení diskontovaných peněžních 
toků, tedy toků současné hodnoty. Pro výpočty CBA je užívána finanční diskontní 
sazba ve výši 4 %.  

 
Druhým zkoumaným ukazatelem je finanční vnitřní výnosové procento 

(FIRR). Jak už sám název napovídá, představuje výnosnost projektu v procentech za 
celé hodnocené období. Tak jako je tomu u FNPV, i zde je možné stanovit 
výnosnost jak pro investice (C), tak i pro národní kapitál (K). Platí, že čím vyšší FIRR, 
tím výhodnější varianta projektu. Vnitřní výnosové procento je taková diskontní 
sazba r, při které je čistá současná hodnota NPV rovna 0 a je definována vztahem:  

 

 

FNPV = 
NCF

(1 + r)i

n

i=0

 = 0 

 

kde  
r hledané finanční vnitřní výnosové procento.  [2] 

5.4.5.4 Posouzení doby návratnosti 

S diskontovanými peněžními toky se počítá i při posouzení doby 
návratnosti. Diskontovaná doba návratnosti udává období, za které se investované 
peněžní prostředky vrátí zpět předkladateli projektu. Tedy za jaký počet let se 
budou čisté peněžní toky (NCF) rovnat výši investičních nákladů. [9] 

 

(4) 

(5) 
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Svým charakterem se jedná spíše o doplňkový ukazatel, jelikož se při 
výpočtu nepracuje s peněžními toky vzniklými po době návratnosti. Očekávaným 
výsledkem daného posouzení je tedy pouhý fakt, že doba návratnosti investice 
projektu nebude delší než její životnost. Doba návratnosti je dána vztahem: 

            

NCFi = ICi

(1 + r)i

k

i=0

 = 
NCFi

(1 + r)i

n

i=k

 

 

kde 
k  počet let investiční fáze projektu. [9]  

5.4.5.5 Posouzení rentability 

Index rentability představuje poměr mezi očekávanými čistými peněžními 
toky z investice a mezi vynaloženými investičními výdaji viz vztah: 

     

BCR = 
NPV

IC  
 

kde 
BCR  index rentability (popř. finanční index rentability – FBCR), 
NPV čistá současná hodnota [Kč],  
IC investiční náklady [Kč]. [9] 
 
 Index rentability se používá zejména ve chvíli, kdy má investor finanční 
omezení a rozhoduje se, které z investičních projektů je možné z jeho dostupných 
kapitálových zdrojů ufinancovat. O přijatelnosti projektu vypovídá výše ukazatele 
BCR. V případě, že je BCR vyšší než 1, projekt se stává přijatelným a v případě, že je 
BCR nižší než 1, projekt je vyhodnocen jako nepřijatelný. Zamýšlené investiční 
projekty jsou následně vybírány od nejvyšší hodnoty indexu rentability až do té 
doby, dokud není vyčerpán finanční limit investora. [9] 

5.4.5.6 Posouzení finanční udržitelnosti 

 Finanční udržitelnost projektu spočívá v nulovém riziku vyčerpání finančních 
prostředků v průběhu investiční i provozní fáze. Tedy ve chvíli, kdy kumulované 
peněžní toky (rozdíl příjmů a výdajů) nabývají v každém jednotlivém roce kladných 
hodnot. Pokud nedojde v posledním roce analýzy k likvidaci dlouhodobého aktiva, 
jeho zůstatková hodnota by v tomto posudku neměla být zohledněna.  
 

V rámci posouzení finanční udržitelnosti projektu je cílem doložit, zda je 
předkladatel projektu schopen zajistit dostatečnou výši finančních prostředků pro 
úhradu všech vzniklých nákladů po celé hodnocené období. [10] 

5.4.6 Ekonomická analýza 

Provedení ekonomické analýzy je zásadní zejména u veřejných projektů, kdy 
je upřednostňován celospolečenský užitek před finančním. Cílem této analýzy je 
vyhodnocení pozitivního či negativního vlivu na změnu úrovně blahobytu. Pro 

(6) 

(7) 
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stanovení očekávaných výstupů ekonomické analýzy je nutné provést přechod 
od finanční analýzy k ekonomické pomocí následujících úprav: 

 

• fiskální korekce, 
• konverze z tržních cen na stínové ceny, 
• vyhodnocení netržních dopadů a korekce o externality. [10] 

 
I u ekonomické analýzy je třeba pracovat s diskontovanými peněžními toky. 

Pro výpočty CBA je v současné době užívána ekonomická diskontní sazba ve výši  
5 %.  

 
Při provádění fiskální korekce se do reálných ekonomických nákladů a 

přínosů nezapočítávají daně a dotace. Obecná pravidla pro nápravu deformací: 
 

• ceny za vstupy a výstupy jsou uplatňovány bez DPH, 
• ceny vstupů jsou uplatňovány po odečtu přímých i nepřímých daní, 
• ceny používané jako zástupné hodnoty za hodnotu výstupů jsou 

uplatňovány po odečtu veškerých dotací a jiných příspěvků 
veřejných subjektů. [10] 

 
Pokud se však v případě nepřímých daní nebo dotací jedná o provedení 

korekce externalit, je možné tyto daně či dotace zahrnout do nákladů projektu. 
Musí však odrážet výchozí mezní náklady, tedy tzv. ochotu uživatelů platit.    
 

Tržními cenami je možné ocenění nákladů a užitků, ty jsou však relevantní 
pouze v případě dokonalé konkurence. Proto se tržní ceny transformují na stínové 
ceny, kterými lze ocenit i položky, pro které nelze definovat tržní cena. Tato 
transformace se provádí použitím konverzních faktorů na základě vztahu:  

 

 

ki = 
vi
pi

 ↔ ki × pi 
 

kde 
pi tržní ceny za dané zboží, 
vi stínové ceny za dané zboží, 
ki konverzní faktor za dané zboží, 
i zboží. [2] 

 
Hodnotu konverzního faktoru lze pro vybrané typy projektů a oborů 

stanovit z metodik užívaných v ČR. Standardním faktorem konverze je 0,8. [2] 
 

Příkladem pozitivního netržního dopadu vlivem realizace projektu může být 
např. zvýšení kvality života, zlepšení krajiny, snížení hluku nebo emisí, zvýšená 
odolnost vůči změně klimatu aj. Jestliže je tímto dopadem ovlivněna i třetí strana, 
které vznikají náklady nebo přínosy bez peněžní náhrady, mluvíme o tzv. 
externalitách. Pro ocenění takových externalit je ve specifických případech možno 
použít referenčních hodnot.  

 

(8) 
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Po vyčíslení a ocenění všech nákladů a přínosů projektu je možné provést 
ekonomickou analýzu. Ta se provádí pomocí stejných ukazatelů a vzorců, jako je 
tomu u finanční analýzy. Jedná se o:  

 

• ekonomická čistá současná hodnota (ENPV), 
• ekonomické vnitřní výnosové procento (EIRR). 

 
ENPV je nejdůležitějším ukazatelem pro sociální analýzu nákladů a přínosů a 

měl by být referenčním indikátorem ekonomické výkonnosti při výběru a 
hodnocení veřejných projektů. Může např. nastat situace, kdy projekt se záporným 
FNPV (C) vykazuje kladné ENPV. V opačném případě, kdy ENPV nabývá záporných 
hodnot, Evropská komise doporučuje v zásadě všechny takové projekty zamítnout. 
Pro EU by přidělení investiční dotace pro takový projekt znamenalo utopení 
peněžních prostředků s nízkou sociální návratností. [2] [10] 

5.4.7 Hodnocení rizik 

Dle nařízení EU je v rámci analýzy nákladů a přínosů nezbytné i vyhodnocení 
možných rizik. Riziko je často vnímáno jako nějaká negativní situace, která může 
mít podobu např. ztráty nebo události, která ohrozí dosažení cíle, nebo projekt 
odchýlí od stanovené úrovně. Nicméně riziko může mít i pozitivní charakter, tudíž 
je příznačnější ho označit spíše jako veličinu, jejíž hodnotou je jakýsi odhad. Tato 
možná rizika projektu jsou obecně posuzována dle následujících kroků:  

 

1. citlivostní analýza, 
2. kvalitativní analýza rizik, 
3. pravděpodobnostní (kvantitativní) analýza rizik, 
4. prevence a zmírnění rizik. [10] 

5.4.7.1. Citlivostní analýza 

Prvními zkoumanými parametry projektu v rámci hodnocení rizik jsou tzv. 
kritické proměnné. To jsou takové proměnné, které mají nejzásadnější vliv na 
finanční nebo ekonomickou výkonnost projektu. Jak už je zmíněno výše, dopad 
změny může být jak negativní, tak i pozitivní.  

 
V zásadě se dá říci, že sledujeme citlivostní změny hodnot v základním 

scénáři. Jestliže změnou kritického faktoru o ± 1 % dojde ke změně FNPV nebo 
ENPV o více než 1 %, jedná se o kritickou proměnnou. Při analyzování citlivosti 
proměnných je potřeba všechny vstupní parametry zkoumat nezávisle na sobě. 
Například při zkoumání výnosů je nutností jejich rozčlenění na nezávislé položky, 
tedy na množství a cenu, které jsou následně předmětem analýzy.  

 
Analyzování kritických proměnných zároveň prokáže tzv. přechodnou 

hodnotu neboli mezní hranici ekonomické efektivnosti projektu. Tj. taková hodnota 
proměnné, při níž se NPV rovná 0. Např. pokud investiční náklady stoupnou o 10 % 
a ENPV se bude současně rovnat 0, jde o příliš riskantní projekt a v tomto případě 
se musí zjistit pravděpodobnost výskytu takového rizika a určit případná opatření. 
[10]   
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5.4.7.2. Kvalitativní analýza rizik 

Tato analýza se využívá zejména ve chvíli, kdy je vyjádření míry rizika 
v peněžních jednotkách obtížné. Ke stanovení pravděpodobnosti výskytu 
zkoumaného rizika se využívá slovního hodnocení a číselných hodnot. Osnovou 
kvalitativní analýzy rizik je: 

 

• seznam nežádoucích událostí, 
• matice rizik (možná příčina vzniku, případná souvislost s analýzou 

citlivosti, negativní dopady vzniklé v rámci projektu, 
pravděpodobnost výskytu dopadu, míra rizika), 

• výklad matice rizika, 
• opatření ke zmírnění nebo prevenci opatření. [10] 

 
Kvalitativní analýza je velmi subjektivním hodnocením, ve kterém dochází 

na začátku analyzování k vytvoření seznamu případných nežádoucích událostí a 
situací. V případě negativních dopadů na realizaci projektu může jít např. o 
nezískání povolení, odpor veřejnosti, hrozba sesuvu půdy atd.   
 
 Vytvořený seznam nežádoucích událostí nám umožňuje přejít k dalšímu 
kroku, a to k maticím rizika. V rámci matic rizika se zajímáme primárně o 
pravděpodobnost výskytu každé z uvedených položek na seznamu a zároveň o 
jejich intenzitu dopadu. Pro zhodnocení těchto dvou zmíněných aspektů lze užít jak 
vlastní klasifikace, tak i obecně doporučené. Tabulky doporučené klasifikace pro  
pravděpodobnost výskytu rizika i jeho intenzity jsou uvedeny viz níže. [10] 
 

Tabulka 9: Klasifikace pravděpodobnosti výskytu rizika [zdroj: vlastní zpracování dle [10]] 

Stupnice 
Pravděpodobnost výskytu rizika 

slovně procentuálně 
A velmi nepravděpodobná 0-10 % 
B nepravděpodobná 10-33 % 
C neutrální 33-66 % 
D pravděpodobná 66-90 % 
E velmi pravděpodobná 90-100 % 

 
 
 

Tabulka 10: Klasifikace závažnosti dopadu rizika [zdroj: vlastní zpracování dle [10]] 

Stupnice 
Závažnost dopadu rizika 

hodnocení popis 

I bez dopadu žádný významný dopad na sociální blahobyt, a to i bez 
nápravných opatření 

II mírná 
projekt povede k mírnému zhoršení blahobytu, minimální vliv 
na dlouhodobé dopady projektu (je však potřeba přijmout 
nápravná opatření) 

III střední 
snížení sociálního blahobytu v důsledku projektu, většinou se 
jedná o finanční škody, a to i ve středním až dlouhém období 
(nápravná opatření mohou problém vyřešit) 
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Tabulka 11: Klasifikace závažnosti dopadu rizika – pokračování [zdroj: vlastní zpracování dle 
[10]] 

Stupnice 
Závažnost dopadu rizika 

hodnocení popis 

IV kritická 

projekt povede k významnému snížení sociálního blahobytu; 
výskyt rizika povede ke ztrátě primárních funkcí projektu 
(zamezit vážným škodám není možné ani přijetím nápravných 
opatření velkého rozsahu) 

V katastrofická 
selhání projektu, které může vést k vážné nebo dokonce úplné 
ztrátě funkcí projektu (hlavní dopady projektu se ve 
střednědobém ani dlouhodobém horizontu nenaplní) 

 
Na základě zvolených klasifikací je možné vytvořit zmíněnou matici rizik, 

která napomůže k určení úrovně daného rizika. Úroveň rizika neboli rizikový faktor 
je rozdělen do 4 skupin dle jeho významnosti (viz tabulka níže). Matici rizik je 
vhodné provést již ve fázi plánování, kdy je ještě možnost včas vyloučit nepřijatelná 
rizika. [10] 

 
Tabulka 12: Vyhodnocení úrovně rizik [zdroj: vlastní zpracování dle [10]] 

             Závažnost 

I II III IV V Pravdě-  dopadu 
   podobnost  
        výskytu 

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 

 
V případě rizik, která jsou pro projekt shledána jako přijatelná, je 

nezbytností zvolit opatření, která jsou jim úměrná. Pokud se v projektu vyskytuje 
riziko, které bylo vyhodnoceno jako nepřijatelné, je třeba projekt opětovně 
vyhodnotit a provést změny vedoucí k odstranění, nebo zmírnění konkrétního 
rizika. Závěrem kvalitativní analýzy je pak vyhodnocení dopadu opatření ke 
zmírnění a/nebo prevenci rizik na odolnost zamýšleného projektu. [10] 

 
 

Tabulka 13: Opatření ke zmírnění a/nebo prevenci rizik [zdroj: vlastní zpracování dle [10]] 

               Závažnost 

I II III IV V Pravdě-  dopadu 
   podobnost  
       výskytu 

A 
Prevence nebo zmírnění Zmírnění B 

C 
D 

Prevence Prevence a zmírnění 
E 
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5.4.7.3. Pravděpodobnostní analýza rizik 

Pokud v rámci vyhodnocení kvalitativní analýzy stále přetrvává vyšší míra 
možného rizika, je dle metodiky nutností přejít na pravděpodobnostní neboli 
kvantitativní analýzu. Pro možnost vyhodnocení tohoto typu analýzy je třeba 
číselné vyjádření všeho, co se týká řešeného rizika. Jestliže se rozhodneme pro 
realizaci projektu i přes možné hrozby, do ocenění rizika se zahrnou i případné 
škody a celkové náklady vynaložené na jeho opatření.  

 
Cílem je určit, v číselné podobě, předpokládané hodnoty finančního a 

ekonomického NPV a IRR např. pomocí metody Monte Carlo2. Výstupem této 
metody je grafické znázornění celkových informací o rizikovém profilu projektu, 
které je možné shrnout následně i do tabulky. [10]  

5.4.7.4. Prevence a zmírnění rizik 

Prevencí jsou zamýšlena všechna opatření, která slouží k předcházení 
vzniku rizika, popř. jeho zmírnění či odstranění. Již předchozí popisy jednotlivých 
analýz udávají jisté prevence a zmírnění rizik realizovaného projektu.  

 
Provedení preventivních opatření představuje vynaložení jistých nákladů, 

které ale mnohdy pro investora znamenají ve výsledku úsporu finančních 
prostředků v budoucnosti. Jak totiž vyplývá z podstaty věci, je levnější variantou 
provést opatření proti konkrétnímu riziku než následně odstraňovat jeho důsledky. 
Nemluvě o faktu, že některá rizika mohou být tak zásadní, že mohou ohrozit i celou 
existenci projektu. [10] 

 
2 Jedná se o metodu výpočtu pomocí softwaru, který pracuje na principu opakované náhodné 
extrakce souboru hodnot pro kritické proměnné vybrané z příslušných stanovených číselných 
charakteristik, a pak ve výpočtu výkonnostních indexů pro projekt, které vyplývají z každého souboru 
extrahovaných hodnot. [10] 
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II. METODICKÁ ČÁST 

Cílem metodické části je stanovení optimálních metod pro zpracování 
případové studie. Zvolené optimální metody by měly vycházet z předešlých kapitol, 
které tvoří základ teoretické části.    

 
Pro rozhodnutí o postupu zpracování studie je nutno brát ohled na 

vlastnosti konkrétního investičního záměru. Pro vyhodnocení proveditelnosti 
řešeného projektu je využito nákladové metody CBA pomocí aplikace eCBA, jejíž 
smyslem je usnadnění tvorby podnikatelských plánů a finančního a ekonomického 
hodnocení. Výstupem této aplikace je studie, která plně nahrazuje studii 
proveditelnosti.  

 
V prvním kroku případové studie budou shrnuty zjištěné a dostupné 

informace o projektu, které na sebe logicky navazují. Jedná se o: 
 

• popis hodnoceného projektu, 
 charakteristika obce vč. zasazení objektu do jejího kontextu, 
 charakteristika realizovaného objektu. 

 
Charakteristika objektu by měla zahrnovat jeho stručný popis – jak 

původního stavu, tak i nového vč. definování hlavních cílů realizace a technického 
řešení objektu. Součástí této podkapitoly by měly být zároveň identifikovány zdroje 
financování a vynaložené náklady na realizaci. 

 
Dalším krokem bude provedení finanční analýzy, jejíž obsahem má být 

finanční zhodnocení proveditelnosti projektu vč. shrnutí vstupních informací 
potřebných pro jeho provedení. Ideálním rozdělením vstupních informací, tedy 
zejména příjmů a výdajů, je na jednotlivé životní fáze projektu. Zhodnocení 
efektivnosti projektu je založeno na určení kriteriálních ukazatelů, které v sobě 
zahrnují čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento, index rentability a 
dobu návratnosti. Předpokládaná osnova viz: 

 

• finanční analýza, 
 předinvestiční a investiční fáze, 
 provozní fáze, 
 vyhodnocení kriteriálních ukazatelů, 
 zhodnocení finanční efektivnosti. 

 
Úvod ekonomické analýzy by měl zahrnovat primárně popis 

socioekonomických dopadů, jejichž vliv má zásadní dopad na zvýšení úrovně 
blahobytu tamních občanů. Tyto dopady je nutno ocenit v peněžních jednotkách a 
následně přepočítat pomocí konverzního faktoru. Předpoklad pro vhodnou 
osnovu: 

 

• ekonomická analýza, 
 definice socioekonomických dopadů, 
 vyčíslení dopadů v peněžních jednotkách, 
 rektifikace tržních cen, 
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 vyhodnocení kriteriálních ukazatelů, 
 zhodnocení ekonomické efektivnosti. 

 
Předposledním krokem praktické části bude posouzení hrozících rizik 

daného projektu. K tomu bude využita kvalitativní analýza, přičemž všechna 
hodnocená rizika budou následně shrnuta do matice rizik. Postupovat se bude dle 
následujících bodů: 

 

• analýza rizik, 
 citlivostní analýza, 
 definování rizik a posouzení významnosti dílčích faktorů, 
 matice rizik vč. konečného zhodnocení. 

 
Závěrem proběhne celkové zhodnocení zjištěných výsledků, a tedy 

ekonomické efektivnosti projektu. Výstupem by tak mělo být posouzení, zda 
rozhodnutí obce o realizaci investičního záměru bylo výhodné, či nikoliv.  
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III. PRAKTICKÁ ČÁST - PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Tato část diplomové práce řeší finanční a ekonomické zhodnocení projektu 
realizovaného obcí. Jedná se o již dokončený projekt s názvem „Rekonstrukce kina 
v Hustopečích, nástavba, přístavba a provedení bezbariérového vstupu“.  

 
Praktická část a její jednotlivé kapitoly se opírají o osnovu nákladové metody 

CBA, jejíž součástí je popis kontextu, identifikace projektu a definice cílů, popis 
původního a současného stavu objektu, finanční a ekonomická analýza a na závěr 
vyhodnocení rizik. 
 

Údaje o projektu zde obsažené byly poskytnuty zástupci města Hustopeče 
ústní, textovou i projektovou formou a následně použity, popř. upraveny výhradně 
pro účely diplomové práce.  
 

6  POPIS KONTEXTU 

6.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Hustopeče leží v jižní části Jihomoravského kraje v okrese Břeclav a 
žije zde necelých 6 000 obyvatel. Město se nachází na dopravním tahu mezi Brnem 
a Bratislavou a je spádovou lokalitou pro mnoho okolních vesnic. Pro místní i 
okolní občany je k dispozici veškerá základní občanská vybavenost, mezi niž patří 
např. supermarkety, zdravotnická zařízení, nemocnice, školy a školky, fotbalový 
stadion a jiná sportovní zařízení a v neposlední řade i administrativní budovy vč. 
stavebního úřadu. V obci nechybí ani hlavní inženýrské sítě jako jsou vodovod, 
plynovod, dešťová a splašková kanalizace a datové a elektrické sítě.  
 

 
Obrázek 1: Výřez mapy s polohou obce Hustopeče [zdroj: vlastní zpracování dle [13]] 
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Hustopeče jsou oblastí vinic a dobrého vína a svou oblibu si získaly i díky 
mandloňovým sadům, které jsou svou rozlohou největší ve střední Evropě.  
Zejména tyto atributy v posledních letech zvýšily atraktivitu města natolik, že se 
stalo turisticky velmi oblíbeným místem. Obec dbá mimo jiné i na kulturní vyžití 
občanů, a to především realizováním divadelních, hudebních a jiných festivalů a 
slavností či výstav.  

 
Město Hustopeče má tedy optimální podmínky pro bydlení i rekreaci, což 

dokazuje např. 3. umístění v žebříčku hodnocení kvality života z roku 2019. V tomto 
projektu s názvem Obce v datech bylo porovnáváno více než 200 obcí s rozšířenou 
působností, přičemž hodnoceno v ní bylo téměř 30 kategorií. [12] 
 

 
Obrázek 2: Přírůstek obyvatel v obci Hustopeče v letech 2015-2020 [zdroj: vlastní 

zpracování dle [14]] 

Na výše uvedeném obrázku je číselně a graficky znázorněn vývoj 
obyvatelstva v obci Hustopeče. Jedná se o přírůstek jak migrační, složen 
z přistěhovalých a vystěhovalých občanů, tak i přirozený, ve kterém jsou zahrnuty 
údaje o narozených a zemřelých. Z grafu je patrné, že za sledované období 6 let se 
celkový přírůstek ve 4 případech pohyboval v kladných číslech, a to konkrétně v 
letech 2015-2019. Záporného čísla pak dosáhl pouze v roce 2020. To bylo 
pravděpodobně z velké míry zapříčiněno nízkým počtem narozených dětí, který byl 
v daném roce nejnižší ze všech 6 sledovaných let. Z uvedených údajů však nelze 
s určitostí konstatovat, zda v roce 2020 došlo k přerušení rostoucího trendu 
v počtu obyvatel, nebo se jednalo pouze o výjimečný rok.  

6.2 ZASAZENÍ OBJEKTU V KONTEXTU OBCE 

Objekt kina je umístěn v samém historickém jádru obce na pozemcích p. č. 
48 a p. č. 50, které náleží katastrálnímu území obce Hustopeče u Brna a jejich 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Přírůstek migrační -7 -10 28 16 4 -2
Přírůstek přirozený 28 16 14 20 7 1
Přírůstek celkový 21 6 42 36 11 -1
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majitelem je město Hustopeče. Celková plocha těchto parcel činí 999 m2. Dle 
platného územního plánu řešené území spadá do ploch smíšených obytných 
v centrech měst (SC) a je v souladu s touto územně plánovací dokumentací, jejíž 
přípustným využitím pro danou plochu SC jsou mimo jiné i stavby pro občanské 
vybavenosti. [16] [17]   

 

 
Obrázek 3: Situace širších vztahů s vyznačením zájmového území a nejbližších  

významných prvků občanského vybavení [zdroj: vlastní zpracování dle [15]] 

V blízkém okolí objektu kina se nachází několik významných prvků 
občanského vybavení, mezi něž patří např. náměstí s kostelem, pošta, radnice, 
městský úřad, supermarket, ale i autobusové a vlakové nádraží. Poloha těchto 
prvků je znázorněna v katastrální mapě na obrázku výše, a to v kontextu se 
zájmovým územím.   
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6.3 ROZPOČET OBCE  

Údaje obsažené v této podkapitole poskytují stručné informace o finančním 
hospodaření města Hustopeče. Jeho analýza finanční situace byla zpracována 
pro období 2014-2019. Jelikož byl projekt realizován v letech 2016-2019, jedná se 
tak o rozbor finanční situace 2 let před zahájením realizace investičního projektu a 
po část doby jeho investiční fáze.    

6.3.1 Příjmy 

Struktura příjmů obce je rozdělena na běžné a kapitálové. Běžné příjmy 
obsahují všechny daňové a nedaňové příjmy a transfery neinvestičního charakteru. 
Kapitálové příjmy pak prodej dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy a 
transfery investičního charakteru. Rozbor příjmů města ve zmíněném období 6 let 
značí tabulka 14 a obrázek 4 zahrnující grafické znázornění.  

 
Tabulka 14: Struktura příjmů města v tis. Kč [zdroj: vlastní zpracování dle [22]] 

Rozpočtové roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Daňové příjmy 87 703 87 873 95 088 107 272 117 283 125 778 
Nedaňové příjmy 22 562 32 269 43 526 41 449 41 067 39 318 
Běžné dotace 47 959 39 511 29 218 34 783 36 424 50 102 

Běžné příjmy celkem 158 224 159 653 167 832 183 504 194 774 215 198 

Kapitálové příjmy 1 161 975 826 2 387 1 210 18 626 
Investiční dotace 12 275 2 663 9 338 3 739 16 567 69 696 

Kapitálové příjmy celkem 13 436 3 638 10 164 6 126 17 777 88 322 

Příjmy celkem 171 659 163 291 177 966 189 629 212 550 303 520 
 

Poměr běžných a kapitálových příjmů je v letech 2014-2018 spíše konstantní 
s průměrnou odchylkou do 2,2 %. Skokový rozdíl mezi těmito 2 druhy příjmů je 
viditelný v roce 2019, kdy došlo k výrazně vyššímu přijetí transferu investičního 
charakteru. Dá se tedy říci, že tento poměr jednotlivých příjmů se mění v čase 
primárně na základě prováděných investičních akcí.  
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Obrázek 4: Struktura příjmů města v grafickém provedení [zdroj: vlastní zpracování dle 

[22]] 

6.3.2 Výdaje 

U struktury výdajů se opět setkáváme s dělením na běžné a kapitálové 
výdaje. I v tomto případě převažují ty běžné nad kapitálovými. Zde však dochází 
k většímu rozdílu poměru mezi těmito 2 druhy výdajů. U celkových příjmů 
zaujímaly ty kapitálové procentuálně v průměru necelých 10 %, avšak v případě 
kapitálových výdajů jde o téměř 30 %. Lze tedy konstatovat, že v rámci kapitálových 
příjmů a výdajů převažují výdajové položky.  
 

Tabulka 15: Struktura výdajů města v tis. Kč [zdroj: vlastní zpracování dle [22]] 

Rozpočtové roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Běžné výdaje celkem 133 409 118 908 120 380 129 901 140 187 169 669 

Kapitálové výdaje 
celkem 

33 293 22 414 27 714 41 426 94 747 131 253 

Výdaje celkem 166 702 141 322 148 094 171 327 234 934 300 922 
 
V souvislosti s vyšší intenzitou investování města vypovídají hodnoty 

posledních 2 let, které o více než 10 % převyšují průměrnou hodnotu vynaložených 
kapitálových výdajů v hodnoceném období 6 let. Svůj podíl na tomto navýšení má 
právě i realizovaná rekonstrukce kina, jejíž investiční výdaje činily téměř 39 mil. Kč.  
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Obrázek 5: Struktura výdajů města v grafickém provedení [zdroj: vlastní zpracování dle 

[22]] 

6.3.3 Meziroční zhodnocení 

Dle následující tabulky je patrné, že hospodářský výsledek obce, kromě roku 
2018, dosahuje ve všech sledovaných letech kladné hodnoty. Hodnota salda je 
výsledkem rozdílu všech příjmů a výdajů rozpočtu města. Ze zjištěných údajů lze 
situaci obce charakterizovat jako finančně zdravou. Město Hustopeče dokáže 
generovat dostatečné zdroje jak ke svému rozvoji, tak i k uspokojení potřeb 
místního obyvatelstva.  

 
Záporné saldo v roce 2018 je způsobeno primárně objemným množstvím 

započatých, popř. pokračujících investičních akcí. Nejvyšší investiční výdaj v daném 
roce byl vynaložen právě na řešené Multifunkční kulturní centrum, a to ve výši 
necelých 32 mil. Kč. Dalšími finančně náročnými investicemi téhož roku byly pak 
např. rekonstrukce krytých bazénů, stavební úpravy a vybavení místní základní 
školy, rekonstrukce budovy Centra volného času Hustopeče nebo realizace nového 
parkoviště u vlakového nádraží.  
 

Tabulka 16: Meziroční vývoj příjmů a výdajů města [zdroj: vlastní zpracování dle [22]] 

Rozpočtové roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Celkové příjmy 171 659 163 291 177 966 189 629 212 550 303 520 
Celkové výdaje   166 702 141 322 148 094 171 327 234 934 300 922 

Saldo 4 957 21 969 29 872 18 302 -22 384 2 598 
 

Grafické znázornění níže představuje hodnoty salda kapitálového a běžného 
rozpočtu samostatně. Z obrázku je patrné, že kapitálový rozpočet se v každém 
z hodnocených let pohybuje v záporném saldu. Oproti tomu běžný rozpočet má ve 
všech letech kladné saldo, což je známkou toho, že obec zabezpečuje svou běžnou 
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činnost bez zadlužení a zároveň je schopna z jeho přebytku vyrovnávat souhrnné 
saldo rozpočtu.   
 

 
Obrázek 6: Saldo kapitálového a běžného rozpočtu [zdroj: vlastní zpracování dle [22]] 

24 815
40 745 47 452 53 603 54 587

45 529

-19 857 -18 776 -17 550
-35 300

-76 970

-42 931

-100 000
-80 000
-60 000
-40 000
-20 000

0
20 000
40 000
60 000
80 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

S a l d o  r o zp o č t u

Běžné příjmy a výdaje Kapitálové příjmy a výdaje



48 
 

7  DEFINICE CÍLŮ A IDENTIFIKACE PROJEKTU 

7.1 DEFINICE CÍLŮ 

Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvoření multifunkčního zařízení, které 
by umožňovalo pořádání jak filmových promítání, tak i divadelních představení, 
koncertů, besed, přednášek atd. Aby bylo takového cíle dosaženo, současně 
muselo dojít k modernizaci promítacího zařízení. Konkrétně šlo o přechod ze 
zastaralého systému E-Cinema na digitální promítání formou laserového 
projektoru, tzv. D-Cinema3. Myšlenkou projektu bylo i vytvoření nových a 
moderních prostor pro umístění Turistického informačního centra města 
Hustopeče.  

 
Dalšími důvody pro realizaci projektu bylo zvýšení prosperity města, 

možnost bezbariérového užívání stavby, ale i zvýšení diváckého komfortu 
zahrnující vnitřní úpravy objektu, a tím i zvýšení návštěvnosti kina. Ono zvýšení 
návštěvnosti je zároveň předpokládáno i na základě použití systému promítání 
zmíněnou formou D-Cinema, který umožňuje udržet krok s aktuálními trendy 
filmové produkce.   

 
V souvislosti s provozními ztrátami budovy vlivem velkých úniků tepla měly 

realizované stavební práce zároveň za účel snížit tyto ztráty a tím i snížit náklady na 
provoz objektu.  

7.2 IDENTIFIKACE PROJEKTU A VYMEZENÍ BENEFICIENTŮ 

Objekt Multifunkčního kulturního centra nově nabízí možnost promítání 
filmů moderní technikou v moderním zázemí, pořádání kulturních či soukromých 
akcí a možnost občerstvení a posezení v kavárně.  
 

Jelikož město realizací projektu uvažuje primárně se socioekonomickým 
přínosem, měly by být identifikovány cílové skupiny neboli beneficienti, kterým 
rekonstrukce a modernizace objektu daný užitek přinese.  

 
Hlavními cílovými skupinami, kterým by měl provoz centra přinést zmíněný 

užitek, jsou: 
 

• místní obyvatelé města Hustopeče, 
• obyvatelé spádového obvodu města Hustopeče, 
• návštěvníci města a přilehlého okolí, 
• podnikatelské subjekty. 

 
Pro obyvatele města a spádového obvodu Hustopečí všech věkových 

kategorií je realizace investičního záměru primárně užitkem. Projekt nabídne 
aktuálnost a trendovost filmové nabídky a zajímavá divadelní, hudební a jiná 

 
3 Jedná se o kino, které promítá pomocí digitálního projektoru, je vybaveno technologií DCI Server a 
DCI Projektor a splňuje požadavky DCI System Specification. [19] 
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kulturní představení v blízkosti jejich trvalého bydliště. Pro drtivou většinu občanů 
to znamená zkrácení doby dojezdu, a tak i úsporu času, popř. i financí. Dalším 
přínosem je i nabídka nových pracovních příležitostí a možnosti přivýdělku.  
 

Pro návštěvníky města a okolí je nový objekt kina zajímavým zpestřením 
jejich rekreace. Kvalitní infrastruktura pro kulturu a moderní veřejné prostranství 
může způsobit vyšší návštěvnost a větší spokojenost rekreantů obce.  

 
Vlivem zvýšeného zájmu místního a okolního obyvatelstva o kulturní dění ve 

městě a zvýšenou návštěvností města rekreanty dojde k růstu příjmů 
pohostinských, ubytovacích či maloobchodních zařízení, které budou uživatelé 
v souvislosti s návštěvou kina také využívat . 
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8  TECHNICKÁ PROVEDITELNOST  

8.1 PŮVODNÍ STAV OBJEKTU 

Objekt kina byl vybudován v 1. polovině 20. století a sloužil pouze k účelům 
promítání, přičemž to první si odbylo již v roce 1933. V tomto původním stavu 
sloužil svým návštěvníkům až do října roku 2017, kdy došlo k zahájení stavebních 
prací za účelem rekonstrukce a celkové modernizace objektu. 

 
K promítání zvukových filmů byl do zmíněného roku 2017 využíván systém 

E-Cinema4, jehož výhodou byla nižší pořizovací cena a snadná obsluha, ale naopak 
omezená nabídka filmů a možnost jejich promítání někdy až několik měsíců po 
premiéře. K promítání docházelo v průměru pouze 1-2krát týdně, načež kino bylo 
schopno pojmout až 360 sedících návštěvníků.  

 
Tabulka 17: Statistické údaje o provozu kina z roku 2016 [zdroj: vlastní zpracování dle údajů 

poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

 
Počet platících 

diváků 
Tržby  

(vstupné) 
Náklady  

(voda, plyn, aj.) 
Zisk 

Rok 2016 2 778 73 910 Kč 245 195 Kč -171 285 Kč 
 

Před započetím stavebních prací kino zažilo poslední celoroční provoz 
v roce 2016. Ze získaných statistických údajů uvedených v tabulce vyplývá, že 
provoz původního kina byl značně ztrátový. Tato ztráta činila v uvedeném roce 
171 285 Kč a byla zapříčiněna jak nízkým počtem platících diváku, kterých bylo 
pouze 2 778, tak i vysokými provozními náklady ve výši 245 195 Kč. Divácky nízký 
zájem o promítání byl pravděpodobně z velké míry způsoben neaktuálností 
promítaných filmů a zastaralým a nekomfortním prostředím sálu.  
 

 
Obrázek 7: Objekt kina před započetím stavebních prací [zdroj: [18]] 

 
4 Jedná se o kino, které promítá pomocí digitálního projektoru, ale nesplňuje požadavky DCI System 
Specification. [19] 
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8.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO OBJEKTU 

Projekt v sobě zahrnoval následující stavební akce:  
 

 rekonstrukci, 
 nástavbu, 
 přístavbu, 
 provedení bezbariérového vstupu a možnost bezbariérového užívání 

stavby. 
 

Rekonstrukce se týkala několika stavebních úprav. Nejcitelnější změnu 
rekonstrukce přinesla prostoru kinosálu, u kterého bylo hlavním smyslem vytvořit 
sál na architektonické a technické úrovni, která odpovídá dnešním požadavkům. 
Spolu s novým vnitřním vybavením se sál dočkal např. i modernějších a 
kvalitnějších zvukových a digitálních technologií či nové jevištní plochy s prostory za 
jevištěm v podobě šaten pro herce a místností na skladování hereckých kulis. Sál je 
pak nově schopen pojmout 197 diváků, namísto původních 360 a počty 
promítacích dnů se rozšířily z původně maximálních 2 za týden na 6.  

 
Rekonstrukce se dále dotkla i přilehlých prostor kinosálu, které daly za vznik 

novým samoobslužným šatnám a zázemí pro občerstvení v podobě kavárny. 
Součástí této kavárny o kapacitě 28 míst u stolů je i barový pult umožňující usazení 
dalších 5-6 hostů. Tento provoz je následně doplněn o prostory Turistického 
informačního centra s vlastním vstupem z ulice. Svou novou podobu si získala i 
fasáda objektu, kde kromě menší přístavby ve dvorní části nebyla stavebními 
úpravami narušena její původní základní kompozice tvarového řešení. 

 
Podoba centra je na základě vizualizací představena v následujících 3 

obrázcích. První z nich představuje venkovní podobu kina z pohledu od hlavní 
silniční trati města, druhý pak vnitřní prostředí kinosálu a třetí hlavní foyer objektu 
s prostorem pro posezení a provoz kavárny.  

 

 
Obrázek 8: Vizualizace návrhu multifunkčního kulturního centra [zdroj: [18]] 
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Obrázek 9: Vizualizace návrhu nového kinosálu [zdroj: [18]] 

 

 
Obrázek 10: Vizualizace návrhu foyer s barem [zdroj: [18]] 

V rámci nástavby došlo nad foyer ke zbudování zcela nového 2. podlaží, 
které skýtá zázemím pro zaměstnance v podobě několika kanceláří, ale i 
promítárnou a malým víceúčelovým sálem s projektorem o kapacitě cca 80 míst. 
 

Přístavbami se v projektu rozumí vybudování malé dvorní přístavby, díky 
které došlo o rozšíření původního prostoru pro účely umístění hygienického 
zařízení. Dále pak šlo o vybudování nové rampy s mezipodestou v uliční části, která 
slouží jako přístupová cesta k hlavnímu vchodu do objektu.  
 

Již od prvopočátku se v návrhu počítalo s možností bezbariérového užívání 
stavby. To bylo docíleno mimo jiné zbudováním bezbariérového vstupu, na který 
navazuje zmíněná přístupová rampa s mezipodestou, nebo např. vestavbou výtahu 
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s kabinou, která usnadňuje přístup do 2. podlaží objektu. Na osoby s pohybovým 
omezením se nezapomnělo ani při návrhu kinosálu, kde pro ně bylo vyhrazeno 5 
míst z celkových 197. V návrhu se myslelo i na nedoslýchavé osoby, pro něž byl sál 
vybaven indukční smyčkou pro nedoslýchavé používající sluchadlo. Dalšími prvky 
pro bezbariérové užívání stavby jsou např. kontrastní značky ve výšce 1 000 a 1 500 
mm nad podlahou u prosklených ploch a samostatné WC pro osoby pohybující se 
na vozíku.  

8.3 ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU 

Celý proces výstavby trval více než 3 roky, přičemž s jeho přípravou se 
začalo již v lednu roku 2016 a dokončení se dočkal v březnu roku 2019.  
   

Na základě představ a požadavků objednatele bylo na začátku realizace 
projektu vypracována studie, po níž se přistoupilo k vyhlášení 1. výběrového řízení 
na vyhotovení projektové dokumentace. Vypracování takové dokumentace 
vybraným projektantem trvalo více než 1 rok. Po tomto procesu se následně 
mohlo začít s realizací jednotlivých částí výstavby, které v sobě zahrnovaly jak 
stavební a technologickou část, tak i část vybavování interiéru. Před každou 
z těchto zmíněných částí proběhla samostatná výběrová řízení, která měla vždy 
délku přibližně tří měsíců. Konečnou fází pak bylo zkolaudování objektu a zahájení 
jeho provozu.  

 
Tabulka 18: Časový plán projektu [zdroj: vlastní zpracování v programu MS Excel dle 

údajů poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.

11
.

12
.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.

11
.

12
.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.

11
.

12
.

1. 2. 3.

Vypracování 
studie
Příprava a reali-
zace VŘ na PD
Vypracování PD
Příprava a reali-
zace VŘ na 
stavební část
Realizace sta-
vební části
Příprava a reali-
zace VŘ na 
technolog. část
Realizace tech-
nologické části
Příprava a reali-
zace VŘ na 
interiér
Realizace  
interiéru
Kolaudace
Zahájení 
provozu

Aktivita/Čas
2016 2017 2018 2019

Přípravné fáze Realizační fáze
Kolaudační 

a zahajovací fáze
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Tabulka 18 zobrazuje časový průběh realizace projektu, ve kterém jsou 
barevně rozlišeny fáze přípravné, realizační a kolaudační a zahajovací. Osa x 
zahrnuje jednotlivé aktivity projektu a osa y čas v konkrétních letech a měsících.   
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9  FINANČNÍ ANALÝZA 

Výsledkem obdržených dat pro zhodnocení efektivnosti vybraného projektu 
rekonstrukce kina Hustopeče je vypracování finanční a ekonomické analýzy. 
Hlavním zdrojem informací jsou reálná data získaná v průběhu realizace projektu a 
následného provozu tohoto kulturního centra.  

 
Pro provedení finanční analýzy dojde k rekapitulaci sesbíraných dat formou 

výčtu jednotlivých výdajů a příjmů a následně k výpočtu kriteriálních ukazatelů 
nákladovou metodou CBA pomocí aplikace eCBA. Pro přehlednost vstupních dat 
jsou tyto výdaje a příjmy rozčleněny dle životního cyklu stavby do tří ze 4 fází, a to 
do předinvestiční, investiční a provozní fáze. S likvidační fází není v rámci projektu 
uvažováno. Uvedené částky jsou skutečně vynaloženými výdaji projektu v jeho 
přípravné, realizační i provozní fázi.  

 
Hodnoceným obdobím investičního projektu je 15 let a diskontní sazba pro 

finanční analýzu je na základě doporučení Evropské komise pro Českou republiku 
stanovena na hodnotu 4 %. Jelikož je investor plátcem DPH, stálé ceny jsou do 
hodnocení započítány bez zohlednění DPH. 

9.1 NÁKLADY NA REALIZACI A ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

Rekonstrukce kina se vyšplhala na téměř 39 milionů korun bez DPH. 
Původní odhadovaná částka před začátkem realizace, doložená položkovým 
rozpočtem, byla ovšem o několik milionů vyšší, konkrétně se jednalo o 43 691 tis. 
Kč. Přes 31 347 tis. Kč bylo vynaloženo pouze na stavební část projektu, což činilo 
necelých 81 % z celkové sumy 38 906 tis. Kč. Zbylých 19 % se následně rozdělilo 
mezi část technologickou a interiérovou. Samotná rozložení zmíněných nákladů a 
jejich výši zachycuje výsečový graf na obrázku 11.  
 

 
Obrázek 11: Vynaložené prostředky na realizaci projektu [zdroj: vlastní zpracování dle 

údajů poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

Téměř celý projekt byl financován z vlastních zdrojů rozpočtem města. 
Pouhých 2,21 % z vynaložené částky bylo podpořeno dotacemi, konkrétně pak 2 
dotacemi. První z nich, ve výši 361 651 Kč, byla čerpána z Evropského fondu z 
prostředků Operačního programu Životního prostředí, a to na podporu 
hospodaření s dešťovými vodami v podobě zbudování nové retenční nádrže. 

31 347 881 Kč4 500 000 Kč

3 057 698 Kč

N á k l a d y  n a  r e a l i z a c i

Stavební část Technologie Interiér
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Druhou, půlmilionovou dotací, pak obci přispěl Státní fond kinematografie 
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na digitalizaci kina. Zmíněné údaje o 
spolufinancování projektu jsou obsaženy v následující tabulce. Částky jsou uváděny 
bez započtení DPH. 
 

Tabulka 19: Zdroje financování projektu [zdroj: vlastní zpracování dle údajů poskytnutých 
zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

  [Kč] [%] 
Čerpané dotace 861 651 Kč 2,21 % 
      - Operační program Životní prostředí (OPŽP) 361 651 Kč 0,93 % 

      - Státní fond kinematografie (SFK) 500 000 Kč 1,28 % 
Vlastní finanční prostředky 38 043 928 Kč 97,79 % 
Celkové vynaložené prostředky 38 905 579 Kč 100 % 

9.2 VÝDAJE PŘEDINVESTIČNÍ A INVESTIČNÍ FÁZE 

První investování financí v rámci realizace projektu proběhlo již 
v předinvestiční fází zadáním a vypracováním studie. V této fázi docházelo k 
formování představ a požadavků objednatele, jakožto města Hustopeče, a stala se 
základním kamenem pro přípravu a realizaci výběrového řízení na vyhotovení 
projektové dokumentace stavby. 

 
Prozatím nejdelší a nejnákladnější fází byla fáze investiční, která trvala 3 

roky. Největší položku zde představovala stavební část, která byla v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek dle projektové dokumentace vysoutěžena 
za 30 699 999 Kč bez DPH. Tato částka se následně po započtení všech průběžných 
změn navýšila o 647 882 Kč bez DPH. Další samostatnou částí bylo technologické 
vybavení kina a divadla, které bylo stejným způsobem vysoutěženo za 4 499 999,90 
Kč bez DPH, přičemž v tomto případě zůstala výše zakázky nezměněna. U poslední 
části, vybavení interiéru, se konečná cena navýšila o 117 246 Kč bez DPH oproti 
původním 2 940 452 Kč bez DPH.  

 
Menšími položkami v investiční fázi, ale její nedílnou součástí, byly náklady 

vynaložené na vyhotovení jednotlivých projektových dokumentací a zabezpečení 
výstavby. Tam se promítly náklady spojené s prací koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, autorského dozoru a technického dozoru investora. 
Administrace každého z výběrových řízení bylo realizováno vlastními pracovníky 
obce Hustopeče, a proto se nepromítly do nákladů na realizaci projektu.  

 
Všechny náklady spadající do předinvestiční a investiční fáze jsou 

vyobrazeny v tabulce níže a jejich vyčíslení je uvedeno jak bez započtení daně 
z přidané hodnoty, tak včetně ní.   
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Tabulka 20: Investiční náklady předinvestiční a investiční fáze projektu [zdroj: vlastní 
zpracování dle údajů poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

  bez DPH DPH 21 % s DPH 

Předinvestiční a investiční fáze 

Stavební část 31 347 881 Kč 6 583 055 Kč 37 930 936 Kč 

Technologie 4 500 000 Kč 945 000 Kč 5 445 000 Kč 

Vybavení interiéru 3 057 698 Kč 642 117 Kč 3 699 815 Kč 
 z toho známé položky: 
   - vypracování studie 190 000 Kč 39 900 Kč 229 900 Kč 

   - vypracování PD (stavby,  
      technologií, interiéru) 1 774 000 Kč 372 540 Kč 2 146 540 Kč 

   - koordinátor BOZP 84 000 Kč 17 640 Kč 101 640 Kč 

   - autorský dozor (AD)  142 200 Kč 29 862 Kč 172 062 Kč 

   - technický dozor investora (TDI)  320 000 Kč 67 200 Kč 387 200 Kč 

Celkové náklady 38 905 579 Kč 8 170 172 Kč 47 075 751 Kč 

9.2.1 Přepočet cen 

Aby bylo možné provést adekvátní hodnocení efektivnosti vybraného 
investičního projektu, je třeba převést jeho investiční náklady na cenovou hladinu 
jednoho vybraného roku. Náklady předinvestiční fáze se v hodnocení 
nepromítnou, jedná se o tzv. Sunk Costs5, proto s nimi dále není uvažováno. 
Celková cena se tím pádem sníží o 190 000 Kč. Jednotlivé výdaje investiční fáze 
určené k přepočtu jsou shrnuty v tabulce níže dle let, ve kterých byly peněžní 
prostředky vynakládány. Přepočet cen je proveden bez zahrnutí DPH. 

 
Tabulka 21: Investiční výdaje dle jednotlivých let [zdroj: vlastní zpracování dle údajů 

poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

Položka/Rok 2016 2017 2018 2019 Celkem 
Stavební práce 31 736 Kč 2 420 811 Kč 20 744 283 Kč 7 961 051 Kč 31 157 881 Kč 
Technologie 0 Kč 0 Kč 3 350 542 Kč 1 149 458 Kč 4 500 000 Kč 
Vybavení 0 Kč 0 Kč 2 402 477 Kč 655 221 Kč 3 057 698 Kč 
Celkem 31 736 Kč 2 420 811 Kč 26 497 302 Kč 9 765 730 Kč 38 715 579 Kč 
 

Částky výše uvedené jsou přepočítány pomocí indexů cen meziroční inflace 
udávaných Českým statistickým úřadem. Hodnocení bude provedeno v cenové 
úrovni roku 2019.  

 
 

 
5 Sunk Costs neboli tzv. utopené náklady nejsou při hodnocení investičního projektu součástí jejich 
kapitálových výdajů, jelikož se jedná o náklady uhrazené v minulosti bez ohledu na fakt, zda bude 
projekt realizován, či nikoliv (např. předběžné studie aj.). Často tyto investice spadají již do 
předinvestiční fáze životního cyklu projektu. [24] 
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Tabulka 22: Indexy cen stavebních děl dle ČSÚ [zdroj: vlastní zpracování dle [23]] 

Kód CZ-CC Název 
Rok 2016 2017 2018 2019 

1261 
Budovy pro 

společenské a kulturní 
účely 

Index 101,1 101,8 103,3 104,5 
Index/100  1,011 1,018 1,033 1,045 

 

Tabulka 23: Přepočtení investičních výdajů na cenovou úroveň roku 2019 [vlastní 
zpracování dle údajů poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021 a dle [23]] 

Položka/Rok 2016 2017 2018 2019 Celkem (bez DPH) 
Původní 
částka 

31 736 Kč 2 420 811 Kč 26 497 302 Kč 9 765 730 Kč 38 715 579 Kč 

Index 1,0989 1,0795 1,0450 - - 
Přepočtená 
částka 

34 875 Kč 2 613 265 Kč 27 689 681 Kč 9 765 730 Kč 40 103 551 Kč 

9.3 VÝDAJE A PŘÍJMY PROVOZNÍ FÁZE 

Začátek provozní fáze se datuje na březen roku 2019. Výdaje z tohoto 
období představují náklady na mzdy pracovníků a další provozní náklady v podobě 
oprav, spotřeby energií, poplatků apod. Příjmy kina pak plynou z pronájmů prostor 
a prodeje vstupenek.    

9.3.1 Výdaje 

Na bezproblémovém chodu kina se podílí stálí zaměstnanci v podobě 
produkčního, údržbáře a uklízečky, kteří jsou zaměstnáni na hlavní pracovní 
poměr. Pracovníci na těchto pozicích jsou stálými zaměstnanci obce a nejsou 
vyčleněni jen na provoz kina, nýbrž jejich pracovní náplní je starost o všechny 
objekty a akce spadající pod kompetence odboru Marketingu a kultury města 
Hustopeče. Čistá mzda zaměstnanců, vztažena pouze pro provoz kina, je 
odhadnuta cca na 30 000 Kč měsíčně.  

 
Další nedílnou součástí jsou pracovníci na pozici pokladní, uvaděč a 

promítač. Tito lidé jsou najímání pouze brigádně na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti. Náklady na tyto brigádníky se pohybují 
okolo 20 000 Kč měsíčně, uvažujeme-li s běžným provozem. 

 
V tabulce jsou uvedeny roční náklady na mzdy za 1. rok provozu, který 

proběhl v roce 2019 a trval 10 měsíců. Další sloupec tabulky je následně vyhrazen 
pro údaj průměrných ročních nákladů za běžný rok neovlivněný žádnou 
mimořádnou situací. Do celkových ročních nákladů na mzdy pracovníků jsou 
zahrnuty výdaje jak za zaměstnance na HPP, tak i na DPP a DPČ, přičemž u 
pracovníků na HPP je počítáno i s uhrazením sociálního a zdravotního pojištění 
zaměstnavatelem ve výši 33,8 %.  
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Tabulka 24: Náklady na mzdy pracovníků kina [zdroj: vlastní zpracování dle údajů 
poskytnutých zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

Typ 
úvazku 

Pracovní pozice 
Měsíční 
náklady 

(čistá mzda) 

Roční náklady za 
1. rok provozu 

Roční náklady 
za běžný rok 

HPP produkční, údržbář, 
uklízečka 

30 000 Kč 300 000 Kč 360 000 Kč 

DPP, DPČ pokladní, uvaděči, 
promítači 

20 000 Kč 200 000 Kč 240 000 Kč 

Roční náklady na mzdy pracovníků 500 000 Kč 600 000 Kč 
Náklady vynaložené na sociální a zdravotní 
pojištění 135 200 Kč 162 240 Kč 

Celkové roční náklady na mzdy pracovníků 635 200 Kč 762 240 Kč 
 

Do dalších provozních výdajů pak řadíme spotřebu energií, členěné na 
spotřebu elektrické energie, plynu a vody, či ostatní náklady, jejichž součástí jsou 
mimo jiné poplatky za internet, opravy, údržba, pojištění aj. Pravidelnými platbami 
jsou také výdaje za povinné revize, které se týkají např. výtahu, promítárny, kotle či 
vzduchotechnické jednotky.  

 
Posledními náklady na provoz jsou ty, které umožňují realizovat promítání 

filmů a pořádat divadelní představení. Mezi náklady na pořádání divadelních 
představení patří např. honoráře účinkujících, zajištění jejich dopravy a ubytování 
či poplatky spolku OSA. U promítání filmů se pak jedná o tzv. procentní půjčovné 
vyplácené distributorům aj. Výčet jednotlivých nákladových položek z provozu bez 
zahrnutí DPH je uveden v tabulce níže.  
 

Tabulka 25: Náklady na provoz kina [zdroj: vlastní zpracování dle údajů poskytnutých 
zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

Položky Roční náklady za 
1. rok provozu 

Roční náklady  
za běžný rok  

Spotřeba energií 327 136 Kč 392 563 Kč 
        - elektrická energie 268 596 Kč 322 315 Kč 
        - plyn 30 992 Kč 37 190 Kč 
        - voda 27 548 Kč 33 058 Kč 
Náklady na promítání (půjčovné filmů aj.) 1 239 675 Kč 1 487 610 Kč 
Náklady na představení (honoráře, poplatky aj.) 392 563 Kč 471 075 Kč 
Povinné revize 0 Kč 82 645 Kč 
Ostatní  33 200 Kč 40 000 Kč 
Celkové roční náklady na provoz 2 319 710 Kč 2 866 456 Kč 

9.3.2 Příjmy 

Jediný stálý provozní příjem multifunkčního zařízení představuje pronájem 
prostorů foyer pro účely provozu kavárny ve výši cca 13 600 Kč měsíčně bez DPH.  
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Další příjem, ovšem proměnlivý a nejistý, plyne z promítání filmů a pořádání 
ostatních akcí v podobě divadelních představení, koncertů, přednášek apod. 
Průměrný počet promítnutých filmů za 1 celý rok provozu se pohybuje okolo 634 
s návštěvností necelých 26 000 platících diváků. Tržby odpovídající těmto 
statistikám překračují hodnotu 2,6 milionů Kč bez DPH. Z ostatních akcí, kterých se 
uskutečnilo celkem 12, tržby bez DPH překročily hodnotu 480 000 Kč. Zmíněné 
údaje jsou shrnuty v tabulce 26.  

 
Tabulka 26: Příjmy z provozu kina [zdroj: vlastní zpracování dle údajů poskytnutých 

zastupitelstvem dne 20.04.2021] 

Typ příjmu 
Počet  
promítání/ 
akcí 

Roční příjmy za 
1. rok provozu 

Roční příjmy  
za běžný rok  

Tržby z promítání 634 2 196 975 Kč 2 636 370 Kč 
Tržby z ostatních akcí 12 401 517 Kč 481 820 Kč 
Pronájem prostor foyer (kavárna) 136 367 Kč 163 640 Kč 

Celkové roční příjmy  2 734 859 Kč 3 281 830 Kč 

9.4 STANOVENÍ ZŮSTATKOVÉ HODNOTY 

U dlouhodobých investic musí dojít k zaúčtování zůstatkové hodnoty, což 
představuje jejich nevyčerpanou ekonomickou životnost po skončení 
hodnoceného období investice. Referenční období pro daný investiční záměr je 
stanoveno na 15 let, přičemž jeho začátek se datuje na rok 2016, kdy byla započata 
realizace projektu.  

 
Výše zůstatkové hodnoty je určena pomocí odpisů a je třeba ji určit zejména 

pro samotný objekt multifunkčního kulturního centra. Pro zabudované technologie 
a jiné vybavení interiéru či exteriéru nebude zůstatková hodnota vyčíslována, 
jelikož se jedná o 1. a 2. odpisovou skupinu a výše doby odepisování je tedy nižší 
než délka hodnoceného období – zůstatková hodnota je tak rovna nule. Výpočet je 
proveden na základě údajů níže.  

 
Tabulka 27: Vstupní údaje pro stanovení odpisů [zdroj: vlastní zpracování] 

Objekt multifunkčního kulturního centra 
Investiční náklady 32 495 758 Kč 
Odpisová skupina 6. 
Kód odpisové skupiny a pořadové číslo 6-5 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 1261 
Počet let odpisování 50 
Způsob odpisování rovnoměrně 
Roční odpisová sazba 1. roku 1,02 
Roční odpisová sazba dalších let 2,02 

 
Zahájení provozu bylo započato rokem 2019 a jedná se tak o začátek 

odpisového období. Konečným 15. rokem hodnoceného období je pak rok 2030. 
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V tomto roce je na základě odečtu odpisů za období 2019-2030 vyčíslena 
zůstatková hodnota dlouhodobého majetku ve výši 24 943 747 Kč. Tabulka níže 
představuje zkrácený postup výpočtu zůstatkové hodnoty. Celý postup výpočtu viz 
příloha 1.    

 
Tabulka 28: Stanovení zůstatkové hodnoty [zdroj: vlastní zpracování] 

Kalendářní  
rok 

Výše odpisu 
Kumulativní  
výše odpisů 

Zůstatková  
hodnota 

  32 495 758 Kč 
2019 331 457 Kč 331 457 Kč 32 164 301Kč 
2020 656 414 Kč 987 871 Kč 31 507 887 Kč 
2025 656 414 Kč 4 269 941 Kč 28 225 817 Kč 

2030 656 414 Kč 7 552 011 Kč 24 943 747 Kč 

9.5 STANOVENÍ A VYHODNOCENÍ FINANČNÍCH KRITERIÁLNÍCH UKAZATELŮ 

9.5.1 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice 

Na základě výše zmíněných údajů bylo provedeno stanovení kriteriálních 
ukazatelů v podobě finanční čisté současné hodnoty, finančního indexu rentability, 
finanční vnitřní míry výnosnosti a doby návratnosti pomocí aplikace eCBA.  

 
Pro hodnocení efektivnosti projektu jako investice byly do výpočtu zahrnuty 

investiční náklady přípravy a realizace projektu, provozní výdaje a příjmy, 
zůstatková hodnota investice a zdroje financování. Následující tabulka zachycuje 
souhrn vstupních informací, jejichž výstupem jsou čisté peněžní toky plynoucí 
z investičního projektu v hodnoceném referenčním období mezi lety 2016-2030.  
 
Tabulka 29: Souhrn vstupních informací pro hodnocení efektivnosti projektu jako investice 

[zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Název položky Finanční toky (2016-2030) 

Investice 40 103 550 Kč 
Zůstatková hodnota investice 24 943 747 Kč 
Provozní výdaje 38 225 237 Kč 
Provozní příjmy 38 834 989 Kč 
Čisté cash-flow -14 550 051 Kč 

 
Výsledné hodnoty kriteriálních ukazatelů finančního hodnocení efektivnosti 

projektu jsou vypočteny bez ohledu na způsob financování. Tyto hodnoty jsou 
shrnuty v tabulce 30.  
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Tabulka 30: Hodnocení efektivnosti projektu jako investice [zdroj: vlastní zpracování dle 
výstupu z eCBA] 

Čistá současná hodnota FNPVc [Kč] -21 974 514  
Index rentability FNPVc/I [%] -59,66 
Vnitřní míra výnosnosti FIRRc [%] -3,78 
Statická doba návratnosti [roky] není dosaženo 
Dynamická doba návratnosti [roky] není dosaženo 

 
Zápornost u jednotlivých ukazatelů značí fakt, že se nejedná o finančně 

efektivní investici. Návratnosti projektu v rámci finančního analýzy tak 
v referenčním období nemůže být dosaženo. Avšak vzhledem k tomu, že u 
veřejných projektů není primárním cílem jejich ziskovost, jde o poměrně 
nepřekvapivé hodnoty.  

 

                                

                                          

Získané ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Projekt jako 
investice (bez zohlednění způsobu financování a daní) není 

efektivní. Realizace projektu a udržení výsledků (provozu) jsou 
závislé na dotačním financování. 

 
 

 
Obrázek 12: Rentabilita projektu [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

9.5.2 Hodnocení financování 

Vzhledem k tomu, že téměř 98 % investičních nákladů bylo zafinancováno 
vlastními prostředky z rozpočtu obce, výsledky jednotlivých kriteriálních ukazatelů 
při hodnocení financování se příliš neliší od výsledných ukazatelů efektivnosti 
projektu.  

 
Vstupní hodnoty jsou totožné se vstupními hodnotami pro hodnocení 

efektivnosti projektu jako investice, avšak zde je navíc zohledněn příjem z dotace, 
který čisté finanční peněžní toky snížil na -13 688 400 Kč.  

 
Tabulka 31: Hodnocení financování [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Čistá současná hodnota FNPVc [Kč] -21 172 238    
Index rentability FNPVc/I [%] -57,49 
Vnitřní míra výnosnosti FIRRc [%] -3,60 
Statická doba návratnosti [roky] není dosaženo 
Dynamická doba návratnosti [roky] není dosaženo 

 
I včetně započtení těchto dotačních příspěvků je projekt z finančního 

hlediska stále hodnocen jako nevhodný k realizaci.  
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Získané ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Míra návratnosti 
vložených investičních prostředků je záporná. Realizace projektu a 

udržení výsledků (provoz) vytváří tlak na vlastní prostředky nositele, 
po finanční stránce projekt nelze doporučit k realizaci. 

 
 

 
Obrázek 13: Rentabilita projektu [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

9.5.3 Finanční udržitelnost 

Projekt je dle aktuálnosti současných a předpovědi budoucích peněžních 
toků v každém roce z hodnoceného období jen mírně ziskový. Je tedy sice finančně 
udržitelný, aniž by muselo dojít k dofinancovávat provozu z vlastního obecního 
rozpočtu, ale některý rok může nastat nepředvídatelný výkyv v tržbách či výdajích 
plynoucích z provozu objektu a jeho finanční cash-flow by pak mohlo náhle 
klesnout pod nulovou hranici. Právě proto by město Hustopeče mělo mít 
vyhrazené finanční prostředky v podobě rezervy pro takové nenadálé situace.   
 

U projektu veřejného charakteru je však nutné brát v potaz, že provoz 
objektu má přinášet primárně celospolečenský užitek, který není ve finanční 
analýze zohledněn. Hodnota socioekonomických přínosů tak může být hlavním 
rozhodovacím kritériem výhodnosti realizace investičního projektu.  
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10  EKONOMICKÁ ANALÝZA 

V souvislosti s veřejnými projekty je ekonomické zhodnocení velmi důležitou 
součástí. Z důvodu, že investiční projekty tohoto charakteru jsou primárně 
realizovány za účelem socioekonomických přínosů, tento typ analýzy může výrazně 
přispět ke konečnému rozhodnutí o realizaci projektu. V rámci tohoto hodnocení 
má větší váhu vyšší prospěch pro společnost než pro investora. V závěru 
ekonomické analýzy tedy může dojít k situaci, kdy realizace projektu není sice 
finančně efektivní, ale socioekonomické dopady nabývají tak výrazných hodnot, že i 
přes finanční neefektivnost je žádoucí projekt zrealizovat.   
 

Hodnoceným obdobím investičního projektu je 15 let a diskontní sazba pro 
ekonomickou analýzu je na základě doporučení Evropské komise pro Českou 
republiku stanovena na hodnotu 5 %. Ceny jsou do hodnocení započítány bez 
zohlednění DPH. 

10.1 VYTYČENÍ SOCIOEKONOMICKÝCH DOPADŮ 

Základem ekonomického hodnocení je vytyčení socioekonomických 
dopadů, které budou mít vliv na beneficienty projektu. V rámci této analýzy je 
uvažováno pouze s finančně ocenitelnými dopady. Příkladem neocenitelného 
dopadu je např. bezbariérovost objektu, který má pozitivní dopad na osoby 
s poruchou pohybového aparátu a rodiny s kočárky, avšak vlivem nedostatečného 
množství podkladů s tímto dopadem není při hodnocení počítáno.  

 
Socioekonomické dopady nemusí mít nutně podobu pouze pozitivního 

užitku, ale mohou působit i negativně. Takovým příkladem je realizační fáze 
projektu, která s sebou nesla těžkosti spojené se zvýšenou hlučností a prašností. 
Jelikož se však jedná o aspekty, bez kterých by rekonstrukce nebyla možná 
uskutečnit a trvala v délce pouze několika měsíců bez zásahu do provozní fáze, 
nebude s těmito negativními dopady nakládáno.  
 

Peněžní ocenění jednotlivých dopadů je provedeno pomocí aplikace eCBA, 
která obsahuje seznam nejvíce se vyskytujících a nejintenzivněji působících 
dopadů, přičemž v sobě zahrnuje i jejich jednotkové ceny. Řešený projekt se potýká 
s následujícími užitky:  

 

• rozvoj zaměstnanosti v regionu,  
• zlepšení stavu veřejných prostranství, 
• zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu, 
• úspora času návštěvníků,  
• úspora nákladů za cestovné, 
• úspora času při parkování.  

10.1.1 Rozvoj zaměstnanosti v regionu 

Nový objekt kulturního centra, z původních 2 promítání týdně, nově promítá 
6 dní v týdnu, přičemž 1-2krát měsíčně pořádá divadelní nebo hudební 
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představení. To s sebou nese potřebu navýšení počtu pracovních úvazků 
původních pracovníků.  
 

Mezi stálé zaměstnance na hlavní pracovní poměr se řadí údržbář, uklízečka 
a produkční. Pracovní úvazek těchto osob pro objekt kina činil původně 0,1, 
přičemž nově došlo k navýšení pro každého z nich na 0,4. V souvislosti se stálými 
zaměstnanci jde tedy o navýšení počtu pracovních míst o 0,9 úvazku.  

 
Na provozu kina se podílí i osoby přijaté tzv. na dohodu (DPP i DPČ), které 

zastávají pozice jako pokladní, uvaděči (2x), promítač nebo víkendová uklízečka. 
Pokud bychom počet odpracovaných hodin každého z nich porovnali s průměrným 
počtem odpracovaných hodin standardního zaměstnance na hlavní pracovní 
poměr, jejich pracovní úvazek by i zde nabyl výše 0,4 oproti původnímu 0,1. Jelikož 
se v součtu jedná o 5 osob tzv. na dohodu, jde v tomto případě o navýšení 
pracovních míst o 1,5 úvazku. V součtu tak dojde k navýšení celkového počtu 
nových pracovních míst o 2,4 úvazku.  

 
Tabulka 32: Rozvoj zaměstnanosti v regionu [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Jednotka dopadu vytvořené pracovní místo 
Jednotková cena dopadu 285 893,1 Kč/rok 
Počet vytvořených pracovních  
míst za hodnocené období 

28,2 

Hodnota dopadu za běžný rok 686 143 Kč 
Hodnota dopadu za hodnocené období 8 119 364 Kč 

10.1.2 Zlepšení stavu veřejných prostranství 

Rekonstrukce objektu mimo jiné přinesla městu moderní vzhled, což vedlo 
ke zlepšení celkového vnímání veřejného prostranství. Jelikož se objekt nachází 
v samém centru města a přímo u jeho hlavního průtahu, se stavbou se pravidelně 
setkává téměř každý občan, ať už jde o místní nebo o rekreační. Po realizaci 
projektu se objekt stal i nejvíce navštěvovaným prostranstvím kulturního 
charakteru.   

 
Vzhledem k těmto dvěma zásadním aspektům a k současnému stavu 

veřejných prostranství obce je zlepšení stanoveno na hodnotu 20 %. Průměrný 
počet návštěvníků kulturního centra, pro které je vnímání zlepšení veřejného 
prostranství nejintenzivnější, je 25 900 osob za rok. Tento počet je však navýšen 
z toho důvodu, že stav veřejného prostranství působí i na pouhé návštěvníky 
města, nikoli jen návštěvníky multifunkčního centra.   
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Tabulka 33: Zlepšení veřejných prostranství [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Jednotka dopadu osoba 
Jednotková cena dopadu 0,007 426 Kč/rok 
Počet dotčených osob 
za hodnocené období 

3 550 000 

Hodnota míry dopadu 20 % 
Hodnota dopadu za běžný rok 446 Kč 
Hodnota dopadu za hodnocené období 5 272 Kč 

10.1.3 Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 

Hustopeče jsou spádovou oblastí pro poměrně velký počet okolních vesnic 
a měst. Z toho vyplývá, že nový vzhled budovy a s tím spojená vyšší úroveň 
nabízených služeb se dotkne nejen místních občanů, ale přiláká i značnou část 
občanů z přilehlých obcí.  

 
Nejbližšími konkurenty, kteří dokáží nabídnout kulturu v podobě jak divadla, 

tak i kina, jsou města Brno, Břeclav a Mikulov. Přičemž tyto obce jsou vzdáleny od 
Hustopečí přibližně 25-30 km. I přesto, že většina okolních vesnic několikrát do 
roka uspořádá divadelní představení, jedná se ve velké míře spíše o představení 
místních divadelních spolků. Pro většinu občanů žijících v dojezdové vzdálenosti 
cca 20 km tak představuje město Hustopeče hlavní centrum kultury.  

 
Z toho důvodu, že tento nově vybudovaný objekt kultury je v širokém okolí 

jediným místem pro kulturní vyžití takového rozsahu, místa dopadu zlepšení její 
infrastruktury je stanovena na hodnotu 70 %. Tento dopad se dotkne primárně 
uživatelů centra, proto počet jednotek pro jeho řádné vyhodnocení je průměrný 
počet návštěvníků za běžný rok ve výši 25 900 osob.  
 
Tabulka 34: Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu 

z eCBA] 

Jednotka dopadu uživatel 
Jednotková cena dopadu 0,197 5 Kč/rok 
Počet dotčených osob 
za hodnocené období 

306 483 

Hodnota míry dopadu 70 % 
Hodnota dopadu za běžný rok 3 581 Kč 
Hodnota dopadu za hodnocené období 42 371 Kč 

10.1.4 Úspora času návštěvníků 

Jak je zmíněno v předchozí podkapitole, nejbližšími konkurenty 
v poskytování služeb v oblasti kultury jsou města Brno, Břeclav a Mikulov. 
Průměrný počet návštěvníků centra v Hustopečích za běžný rok je uvažován 25 900 
osob. Tabulka níže představuje odhad rozložení návštěvníků dle jejich místa 
bydliště a s tím tedy i spojenou úsporu času.  
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Tabulka 35: Rozložení návštěvníků dle místa bydliště a jejich úspora času [zdroj: vlastní 
zpracování dle výstupu z eCBA] 

Místo bydliště 
Poměrové 
rozložení 

[%] 

Průměrný 
počet 
osob 

Dojezdový 
čas do Hus-
topečí [min] 

Dojezdový čas 
do jiného za-
řízení [min] 

Úspora 
času 
[min] 

Hustopeče (místní) 55 14 245 5* 22 17 
Dojezdová vzdále-
nost do 10 km 

30 7 770 10 27 17 

Dojezdová vzdále-
nost do 20 km 10 2 590 15 15 0 

Dojezdová vzdále-
nost nad 20 km 

5 1 295 19 9 -10 

Celkem 100 25 900 - - -  
     * Hodnotou 5 minut je zohledněna průměrná časová náročnost dopravy do kulturního centra pro 
         místní osoby, které bydlí na okrajích města Hustopeče.   
 

Z údajů výše vyplývá, že návštěvou hustopečského centra se čas uspoří 
pouze prvním dvěma kategoriím návštěvníků. Průměrnou dobou úspory je tak 17 
minut na 1 návštěvníka do dojezdové vzdálenosti 10 km od Hustopečí. Pro zbylé 
dvě kategorie úspora času neplyne.   

 
Tabulka 36: Úspora času návštěvníků [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Jednotka dopadu uživatel 
Jednotková cena dopadu 2,670 2 Kč/rok 
Počet dotčených osob 
za hodnocené období 260 511 

Hodnota míry dopadu 17 min 
Hodnota dopadu za běžný rok 999 336 Kč 
Hodnota dopadu za hodnocené období 11 825 480 Kč 

10.1.5 Úspora nákladů za cestovné 

Tato podkapitola částečně navazuje na předchozí o úspoře času. Zde je však 
řešena úspora najetých kilometrů, pokud uživatel navštíví multifunkční centrum 
v Hustopečích a nikoli jiné jim nejbližší zařízení podobného typu.  

 
Tabulka 37: Rozložení návštěvníků dle místa bydliště a jejich úspora najetých kilometrů 

[zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Místo bydliště 
Poměro-
vé rozlo-
žení [%] 

Průměr-
ný počet 

osob 

Průměrná 
dojezdová 

vzdálenost do 
Hustopečí [km] 

Průměrná 
dojezdová vzdá-
lenost do jiného 

zařízení [km] 

Úspora 
vzdále-

nosti [km] 

Hustopeče 
(místní) 

55 14 245 0 24 24 

Dojezdová vzdále-
nost do 10 km 30 7 770 6 29 23 
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Tabulka 38: Rozložení návštěvníků dle místa bydliště a jejich úspora najetých kilometrů – 
pokračování [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Místo bydliště 
Poměro-
vé rozlo-
žení [%] 

Průměr-
ný počet 

osob 

Průměrná 
dojezdová 

vzdálenost do 
Hustopečí [km] 

Průměrná 
dojezdová vzdá-
lenost do jiného 

zařízení [km] 

Úspora 
vzdále-

nosti [km] 

Dojezdová vzdále-
nost do 20 km 

10 2 590 15 13 -2 

Dojezdová vzdále-
nost nad 20 km 

5 1 295 22 7 -15 

Celkem 100 25 900 - - - 

 
Opět je patrné, že úspora ujeté vzdálenosti, a tedy i nákladů na cestovné 

plyne pouze pro první dvě kategorie návštěvníků. Průměrnou hodnotou úspory 
najeté vzdálenosti je 23,5 km na 1 vozidlo. Pokud budou v každém vozidle 
v průměru 3 osoby, úspora 23,5 km pak plyne celkem pro 7 338 řidičů ročně. Pro 
zbylé dvě kategorie úspora najetých km neplyne. 
 

Tabulka 39: Úspora ujeté vzdálenosti návštěvníků [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z 
eCBA] 

Jednotka dopadu vozidlo 
Jednotková cena dopadu 5,925 Kč/rok 
Počet dotčených osob 
za hodnocené období 

86845 

Hodnota míry dopadu 23,5 km 
Hodnota dopadu za běžný rok 1 021 864 Kč 
Hodnota dopadu za hodnocené období 12 092 081 Kč 

10.1.6 Úspora času při parkování 

Průměrný počet hustopečských návštěvníků kina je odhadnut na 14 245 
osob. Pokud cca 70 % z nich volí pro cestu do multifunkčního objektu vlastní chůzi, 
nikoli dopravní prostředek, jedná se o 9 972 návštěvníků ročně, kteří nemusí řešit 
problémy spojené s parkováním motorového vozidla. Vlastní chůzí tak ušetří každá 
osoba v průměru 3 minuty, které by v jiném případě musely být vynaloženy na 
parkování automobilu.  

 
Tabulka 40: Úspora času při parkování [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Jednotka dopadu uživatel 
Jednotková cena dopadu 4,937 5 Kč/rok 
Počet dotčených osob 
za hodnocené období 118 002 

Hodnota míry dopadu 3 min 
Hodnota dopadu za běžný rok 147 710 Kč 
Hodnota dopadu za hodnocené období 1 747 905 Kč 
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10.1.7 Souhrn socioekonomických dopadů    

Pro každý z výše zmíněných 6 dopadů je začátkem hodnocení rok 2019 a 
koncem pak rok 2030. V roce 2019 je uvažováno s plným provozem pouze 9 
měsíců, tudíž jsou hodnoty v daném roce vždy sníženy o chybějící 3 měsíce. U 
všech ostatních let bude počítáno s předpovídanými konstantními hodnotami za 
celých 12 měsíců.   
 
Tabulka 41: Souhrn výše zmíněných socioekonomických dopadů [zdroj: vlastní zpracování 

dle výstupu z eCBA] 

Název První rok provozu Běžný rok provozu Celkem 
 

Rozvoj zaměstnanosti v 
regionu 

571 786 Kč 686 143 Kč 8 119 364 Kč  

Zlepšení stavu veřejných 
prostranství 

371 Kč 446 Kč 5 272 Kč  

Zlepšení stavu 
infrastruktury pro kulturu 

2 984 Kč 3 581 Kč 42 371 Kč  

Úspora času návštěvníků 832 787 Kč 999 336 Kč 11 825 480 Kč  

Úspora nákladů za cestovné 851 577 Kč 1 021 864 Kč 12 092 081 Kč  

Úspora času při parkování 123 092 Kč 147 710 Kč 1 747 905 Kč  

Celková hodnota socioekonomických dopadů 33 832 473 Kč  

 
V případě, že se sečtou jednotlivá ocenění dopadů u každého ze zmíněných, 

výsledkem je celková výše socioekonomických dopadů vyjádřená v peněžních 
jednotkách. Socioekonomické výnosy tak činí 33 832 473 Kč.   

10.2 STANOVENÍ A VYHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH KRITERIÁLNÍCH UKAZATELŮ 

Po peněžním ocenění všech dopadů, které mají celospolečenský užitek, se 
klade pozornost přepočtu tržních cen na stínové. To se děje pomocí konverzního 
faktoru, jehož standardní hodnota činí 0,8. Samotný akt je nazýván jako rektifikace 
a provádí se vynásobením investičních a provozních nákladů projektu 
s konverzním faktorem.  
 

Následující tabulka zachycuje souhrn vstupních údajů pro provedení řádné 
ekonomické analýzy pomocí aplikace eCBA. Výstupem těchto informací je 
socioekonomický tok projektu v referenčním období mezi lety 2016-2030.  
 

Tabulka 42: Souhrn vstupních informací pro socioekonomické hodnocení [zdroj: vlastní 
zpracování dle výstupu z eCBA] 

Název položky Ekonomický tok (2016-2030) 

Čisté cash-flow projektu -14 550 051 Kč 
Rektifikace rozpočtu 8 020 710 Kč 
Rektifikace provozu -121 950 Kč 
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Tabulka 43: Souhrn vstupních informací pro socioekonomické hodnocení – pokračování 
[zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Název položky Ekonomický tok (2016-2030) 

Rektifikace zůstatkové hodnoty 0 Kč 
Socioekonomické výnosy 33 832 473 Kč 
Socioekonomické náklady 0 Kč 
Socioekonomický tok projektu 27 181 182 Kč 

 
Výsledné hodnoty kriteriálních ukazatelů jsou shrnuty níže, a to v podobě 

ekonomické čisté současné hodnoty, ekonomického indexu rentability, 
ekonomické vnitřní míry výnosnosti a doby návratnosti.  

 
Tabulka 44: Socioekonomické hodnocení projektu [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z 

eCBA] 

Čistá současná hodnota ENPVc [Kč] 6 647 755 
Index rentability ENPVc/I [%] 18,43 
Vnitřní míra výnosnosti EIRRc [%] 7,84 
Statická doba návratnosti [roky] 15 
Dynamická doba návratnosti [roky] 15 

 
Oproti finanční analýze ekonomická nabývá kladných hodnot a je dosaženo 

i statické a dynamické doby návratnosti v době 15 let. Té u finanční analýzy nebylo 
v průběhu hodnocených let vůbec dosaženo.  

 
Kladná ekonomická čistá současná hodnota značí fakt, že socioekonomické 

dopady převyšují investiční náklady projektu a projekt se tak stává ekonomicky 
efektivním. Plynoucí užitky z rekonstrukce objektu prokazatelně zvýší úroveň 
blahobytu tamních občanů. Investiční záměr však přesto nedosahuje tak příznivých 
hodnot, aby mohl být doporučen bez závislosti na okolních podmínkách. Projekt je 
tedy označen pouze jako doporučitelný s výhradou, přičemž závisí na jeho povaze 
a rozsahu nekvantifikovaných dopadů.   
 

                                

                                          
Získané ukazatele dosahují mírně příznivých hodnot. Ekonomická 

hodnota je kladná, ale zůstává velmi nízká. Z hlediska dopadu 
projektu na společnost projekt lze doporučit k realizaci s výhradou, 

v závislosti na povaze a rozsahu nekvantifikovaných dopadů 
projektu. 

 
 

 
Obrázek 14: Rentabilita projektu [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 
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11  HODNOCENÍ RIZIK 

11.1 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Analýzou citlivosti je možné prokázat míru ovlivnění výsledného ENPV (popř. 
FNPV), pokud dojde ke změně některého ze vstupních parametrů hodnocení 
investičního projektu, nejčastěji o 1 %.  
 

Prvním krokem je prokázání těch proměnných, jejichž navýšení základního 
scénáře o zmíněné 1 % má největší dopad na řešený projekt. V případě, že toto 
navýšení vstupního parametru změní hodnotu ENPV (popř. FPNV) o více než 1 %, je 
proměnná nazývána jako kritická.  
  

Tabulka 45: Test elasticity [zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

Položka 
Základní 

scénář [Kč] 

Základní  
ENPVc 

[Kč] 

Navýšení  
o 1 % [Kč] 

Přepočíta-
né ENPVc 

Elasti- 
cita  
[%] 

Kritická  
promě-

nná 

Náklady 

Investiční náklady 40 103 551 

6 
64

7 
75

5 

40 504 587 6 326 926 5,07 ANO 

Mzdové výdaje 9 019 840 9 110 038 6 585 422 0,95 NE 

Energie 4 645 329 4 691 782 6 615 652 0,49 NE 

Výdaje (promítání) 17 603 385 17 779 419 6 526 103 1,86 ANO 

Výdaje (představení) 5 574 388 5 630 132 6 609 232 0,58 NE 

Povinné revize 909 095 918 186 6 641 472 0,09 NE 

Ostatní 473 200 477 932 6 644 485 0,05 NE 

Příjmy 
Tržby z promítání 31 197 045 

6 647 
755 

31 509 015 6 863 348 -3,14 ANO 

Tržby z ostatních akcí 5 701 537 5 758 552 6 687 156 -0,59 NE 

Pronájem prostor 1 936 407 1 955 771 6 661 137 -0,20 NE 

 
Test elasticity dokáže přítomnost kritických proměnných. V dotčeném 

projektu se z 10 finančních vstupů 3 jeví jako kritické – viz barevné označení. Další 
částí této kapitoly tedy bude podrobnější zkoumání citlivosti těchto jednotlivých 
vstupů a hledání jejich přepínací hodnoty.  

 
Tabulka níže představuje pouze souhrn výsledků provedené citlivostní 

analýzy právě v podobě přepínací hodnoty. Kompletní tabulka citlivostní analýzy 
všech kritických proměnných viz příloha 2.  
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Tabulka 46: Přepínací hodnoty kritických proměnných zjištěné pomocí citlivostní analýzy 
[zdroj: vlastní zpracování dle výstupu z eCBA] 

 Položky Změna [%] Změna [Kč] ENPVc [Kč] EIRR [%] 

Investiční náklady 
0 40 103 550 6 788 638 7,89 

+20,72 48 413 244 0 5,00 

Výdaje za promítání 
0 17 239 675 6 788 638 7,89 

+54,65 27 222 894 0 5,00 

Tržby z promítání 
-30,83 21 577 536 0 5,00 

0 31 197 045 6 788 638 7,89 

 
Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejcitlivější na změnu jsou investiční náklady, 

u kterých stačí jejich navýšení o 20,72 %, aby projekt stál na hranici ekonomické 
efektivnosti. Jelikož se však jedná o kompletně dokončený projekt, jeho investiční 
náklady jsou již těmi konečnými a k jejich navýšením proto v budoucnu nemůže 
dojít.  

 
Kritickou proměnnou, která by však měla být do budoucna sledována a 

která nabývá podobných hodnot, jsou tržby z promítání. Jejich přepínací hodnota 
se pohybuje okolo 30,8 %, z čehož vyplývá, že snížením tržeb o tuto procentuální 
výši se realizace projektu stane neefektivní a ani socioekonomické dopady již 
nedokáží převýšit finanční tok CF.  

 
Nejméně citlivou kritickou proměnnou jsou výdaje za promítání, u kterých 

ENPV klesne na nulu při navýšení až o 54,65 %.  

11.2 KVALITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 

Závěrem celého hodnocení je posouzení možných rizik projektu pomocí 
kvalitativní analýzy. Součástí vytvořeného seznamu případných nežádoucích 
událostí je třeba každou tuto událost vyhodnotit v souvislosti s pravděpodobností 
jejího výskytu (P) a závažností neboli intenzitě dopadu (N).  

 
V rámci řešeného investičního záměru bylo definováno celkem 24 možných 

rizik, která mohou ohrozit životaschopnost projektu. Jejich rozčlenění bylo 
provedeno na 4 hlavní kategorie:  

 

• technická rizika, 
• finanční rizika, 
• právní rizika, 
• provozní rizika. 

 
Ta byla následně ohodnocena dle dvou výše zmíněných kritérií a stanovena 

jejich úroveň pro možnost vytvoření matice rizika. 
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Tabulka 47: Seznam a vyhodnocení možných rizik [zdroj: vlastní zpracování] 

O
zn

ač
en

í r
iz

ik
a 

Ch
ar

ak
te

ris
tik

a 
 

riz
ik

a 

Pr
av

dě
po

do
b-

no
st

 v
ýs

ky
tu

 (P
) 

Zá
va

žn
os

t 
do

pa
du

 (N
) 

Ú
ro

ve
ň 

riz
ik

a 

Technická rizika 
1 Nedostatky v projektové dokumentaci B III střední 
2 Nedostatky v průzkumech řešené lokality A II nízké 
3 Dodatečné změny požadavků investora A II nízké 
4 Nedostatečná koordinace stavebních prací B II nízké 
5 Výběr nekvalitního dodavatele B IV střední 
6 Nedodržení termínu realizace B III střední 
7 Záplavy, sesuvy půdy aj. A III nízké 
8 Zvýšení cen vstupů B II nízké 
9 Nekvalitní projektový tým A II nízké 

10 Nedodržení stavebních norem B III střední 
11 Nedostatečná kvalita výstupů  A III nízké 
12 Vandalismus B II nízké 
13 Odpor veřejnosti A I nízké 

Finanční rizika 
14 Nepřidělení dotace B II nízké 

15 
Nedostatek finančních prostředků na  
předfinancování a v průběhu realizace projektu 

B IV střední 

16 Překročení investičních nákladů B III střední 
Právní rizika 

17 Nevyřešené vlastnické vztahy A II nízké 
18 Nedodržení podmínek OP, SFK B II nízké 
19 Nedodržení pokynů pro zadávání veřejných zakázek A III nízké 

Provozní rizika 
20 Nedostatek poptávky po službách B IV střední 
21 Nedostupná kvalitní pracovní síla B III střední 

22 
Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-
odběratelských smluv 

B III střední 

23 Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi 
projektu 

B IV střední 

24 Vyšší náklady na údržbu a opravy A II nízké 
 

Pravděpodobnost vzniku jednotlivých rizik se vyskytuje v rozmezí hodnot A-
B, tzn. vznik je buďto velmi nepravděpodobný, nebo pouze nepravděpodobný. 
Jejich intenzita dopadu má již širší rozptyl, který je v rozmezí hodnot I-IV. Jedná se 
tedy o rizika se závažnostmi bez dopadnu, mírnými, středními a kritickými. Tato 
hodnocená rizika se po přenesení do matice, zahrnující obě hodnotící kritéria, 
pohybují ve dvou nejnižších úrovních, a to v nízké a střední úrovni.  
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Tabulka 48: Matice rizik [zdroj: vlastní zpracování] 

             Závažnost 

I II III IV V 
Pravdě-  dopadu 
   podobnost  
        výskytu 

A 13 2, 3, 9, 17, 24 7, 11, 19   

B  4, 8, 12, 14, 
18 

1, 6, 10, 16, 
21, 22  5, 15, 20, 23  

C      

D      

E      

 
Z logiky věci plyne, že každé riziko s sebou nese jistou hrozbu, ať už 

v podobě zvýšení nákladů, prodloužení doby realizace, snížení tržeb aj. To vede 
v drtivé většině ke snížení ekonomické efektivnosti projektu. Aby se mohlo 
nežádoucímu dopadu rizika předejít, je nutné stanovení buďto preventivních 
opatření, zmírňujících opatření, nebo kombinace obou zmíněných.  
 

Tabulka 49: Hodnocení rizik [zdroj: vlastní zpracování] 
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 Z
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Technická rizika 

1 
Nedostatky v 
projektové 
dokumentaci 

zvýšení investičních 
či provozních 

nákladů; prodloužení 
doby realizace kr

át
ko

do
bé

 

výběr osvědčeného  
projektanta s kladnými 
referencemi; průběžná 

konzultace PD zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 

2 
Nedostatky v  
průzkumech 
řešené lokality 

zvýšení investičních 
nákladů; prodloužení 

doby realizace 

kr
át

ko
do

bé
 výběr osvědčeného  

geologa; provedení 
inženýrsko-

geologického průzkumu 
v přípravné fázi 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

ní
zk
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3 

Dodatečné 
změny  
požadavků 
investora 

zvýšení investičních 
nákladů; prodloužení 

doby realizace 

kr
át

ko
do

bé
 důkladná připravenost 

investora a jeho týmu; 
včasné připomínkování; 

konzultace s 
projektantem 

zá
st

up
ce

 
 in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 
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Tabulka 50: Hodnocení rizik – pokračování [zdroj: vlastní zpracování] 
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Technická rizika 

4 

Nedostatečná  
koordinace 
stavebních 
prací 

zvýšení investičních 
nákladů; prodloužení 

doby realizace 

kr
át

ko
do

bé
 zajištění 

kvalifikovaného 
pracovníka technického 

dozoru; pravidelné 
kontroly; pravidelné 

konzultace s dodavateli  

TD
I 

ní
zk
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5 
Výběr 
nekvalitního  
dodavatele 

zvýšení investičních 
či provozních 

nákladů; snížení 
kvality výstupů; 

prodloužení doby 
realizace 

kr
át

ko
do

bé
 důkladné zpracování  

a vyhodnocení 
výběrových řízení; 

detailní a úplná 
projektová dokumen-
tace; kvalitní smlouva 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

st
ře

dn
í 

6 
Nedodržení 
termínu  
realizace 

zvýšení investičních 
nákladů; prodloužení 

doby realizace 

kr
át

ko
do

bé
 vypracování 

harmonogramu prací; 
výběr osvědčeného 
dodavatele; kvalitní 
smlouva; pravidelné 

kontroly 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a,

 T
D

I 

ní
zk

é 

7 
Záplavy, sesuvy  
půdy aj. 

zvýšení investičních 
či provozních 

nákladů; prodloužení 
doby realizace; 
znehodnocení 

investice 

dl
ou

ho
do

bé
 

důkladný  
inženýrsko-geologický 

průzkum; pojištění 
majetku zá

st
up

ce
  

in
ve

st
or

a 

ní
zk

é 

8 
Zvýšení cen 
vstupů 

zvýšení investičních  
nákladů 

kr
át

ko
do

bé
 

vypracování detailního  
rozpočtu; kvalitní 

smlouvy s dodavateli; 
finanční rezerva zá

st
up

ce
 

 in
ve

st
or

a 

ní
zk

é 

9 Nekvalitní  
projektový tým 

zvýšení investičních 
nákladů; snížení 
kvality výstupů 

kr
át

ko
do

bé
 

důkladný výběr  
osvědčeného 

projektového týmu; 
kvalitní smlouvy zá

st
up

ce
 

 in
ve

st
or

a 

ní
zk

é 

10 
Nedodržení  
stavebních 
norem 

zvýšení investičních  
nákladů; 

znehodnocení 
investice kr

át
ko

do
bé

 detailní zpracování  
PD; důkladný výběr 

osvědčených 
dodavatelů; pravidelné 

kontroly 

TD
I 

ní
zk

é 
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Tabulka 51: Hodnocení rizik – pokračování [zdroj: vlastní zpracování] 

O
zn

ač
en

í r
iz

ik
a 

Ch
ar

ak
te

ris
tik

a 
 

riz
ik

a 

D
op

ad
 

O
bd

ob
í 

N
áv

rh
 o

pa
tř

en
í 

ke
 z

m
írn

ěn
í 

a/
ne

bo
 

pr
ev

en
ci

 ri
zi

ka
 

 M
an

až
er

 ri
zi

ka
 

 Z
by

tk
ov

é 
riz

ik
o 

Technická rizika 

11 
Nedostatečná  
kvalita výstupů  

zvýšení investičních  
nákladů; 

znehodnocení 
investice kr

át
ko

do
bé

 detailní zpracování  
PD; důkladný výběr 

osvědčených 
dodavatelů; pravidelné 

kontroly 

TD
I 

ní
zk

é 

12 Vandalismus 
zvýšení investičních 

či provozních 
nákladů 

kr
át

ko
do

bé
 pravidelné kontroly; 

dostatečné 
zabezpečení staveniště 

či objektu; pojištění 
majetku  

zá
st

up
ce

 
 in

ve
st

or
a,

 T
D

I 

ní
zk

é 

13 
Odpor 
veřejnosti 

prodloužení doby  
realizace 

kr
át

ko
do

bé
 

komunikace  
s veřejností; aktivní 
snaha o uspokojení 

potřeb veřejnosti zá
st

up
ce

 
 in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 

Finanční rizika 

14 
Nepřidělení 
dotace 

zvýšení míry  
vlastního 

financování; 
prodloužení doby 

realizace kr
át

ko
do

bé
 důkladné zpracování  

žádosti o dotace; 
dodržení podmínek pro 

udělení dotace; 
finanční rezerva 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 
15 

Nedostatek 
finančních 
prostředků 
před a v 
průběhu 
realizace 

prodloužení doby  
realizace; úplná 

nemožnost realizace 
projektu kr

át
ko

do
bé

 vypracování detailního  
rozpočtu, 

harmonogramu prací a 
finančního plánu; 
finanční rezerva 

zá
st

up
ce

 
 in

ve
st

or
a 

st
ře

dn
í 

16 
Překročení  
investičních 
nákladů 

zvýšení investičních  
nákladů 

st
ře

dn
ěd

ob
é 

pravidelné kontroly; 
kvalitní smlouvy s 

dodavateli; finanční 
rezerva zá

st
up

ce
  

in
ve

st
or

a,
 T

D
I 

ní
zk

é 

Právní rizika 

17 
Nevyřešené  
vlastnické 
vztahy 

odklad začátku  
realizace; zvýšení 

investičních nákladů 

kr
át

ko
do

bé
 

aktivní řešení  
vlastnických vztahů v 

přípravné fázi  zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 
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Tabulka 52: Hodnocení rizik – pokračování [zdroj: vlastní zpracování] 

O
zn

ač
en

í r
iz

ik
a 

Ch
ar

ak
te

ris
tik

a 
 

riz
ik

a 

D
op

ad
 

O
bd

ob
í 

N
áv

rh
 o

pa
tř

en
í 

ke
 z

m
írn

ěn
í 

a/
ne

bo
 

pr
ev

en
ci

 ri
zi

ka
 

 M
an

až
er

 ri
zi

ka
 

 Z
by

tk
ov

é 
riz

ik
o 

Právní rizika 

18 
Nedodržení  
podmínek OP, 
SFK 

neobdržení dotace; 
zvýšení míry  

vlastního financo-
vání; prodloužení 

doby realizace kr
át

ko
do

bé
 důkladná znalost  

podmínek pro 
udělování dotace; 

aktivní snaha o plnění 
podmínek 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 

19 

Nedodržení 
pokynů  
pro zadávání 
veřejných 
zakázek 

prodloužení doby  
realizace 

kr
át

ko
do

bé
 důkladné vypracování  

VŘ na základě zákona 
134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných 
zakázek 

zá
st

up
ce

 
 in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 

Provozní rizika 

20 
Nedostatek  
poptávky po 
službách 

snížení tržeb; snížení 
kvality nabízených 
služeb; ohrožení 

projektu st
ře

dn
ěd

ob
é 

zajištění nabídky  
kvalitních služeb; 

monitoring poptávky a 
její přizpůsobení se; 

vypracování 
strategického plánu; 
kvalitní management 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

st
ře

dn
í 

21 
Nedostupná 
kvalitní 
pracovní síla 

snížení kvality  
nabízených služeb; 

nespokojenost 
veřejnosti, snížení 

tržeb dl
ou

ho
do

bé
 motivace zaměstnanců 

 kvalitními podmínkami 
pro provádění práce; 
odměny za kvalitně 

odvedenou práci 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 

22 
Nenaplnění  
partnerských 
smluv 

snížení kvality  
nabízených služeb; 

nespokojenost 
veřejnosti, snížení 

tržeb st
ře

dn
ěd

ob
é stanovení přijatelných  

podmínek pro obě 
strany; pravidelná 

komunikace s partnery; 
dobré vztahy s partnery 

zá
st

up
ce

 
 in

ve
st

or
a 

ní
zk

é 

23 

Nedostatek  
finančních 
prostředků na 
provoz 

omezení nabídky a 
kvality nabízených 

služeb; úplná 
nemožnost  

realizace projektu dl
ou

ho
do

bé
 vypracování detailního  

rozpočtu, 
harmonogramu prací a 

finančního plánu; 
finanční rezerva 

zá
st

up
ce

  
in

ve
st

or
a 

st
ře

dn
í 

24 
Vyšší náklady  
na údržbu a 
opravy 

zvýšení provozních 
nákladů 

dl
ou

ho
do

bé
 

pravidelné kontroly 
a revize zařízení; 

výměny poruchových 
zařízení zá

st
up

ce
  

in
ve

st
or

a,
 s

pr
áv

ce
 

ní
zk

é 
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Zhodnocením případných rizik bylo zjištěno, že jejich největší úroveň, 
střední, byla prokázána u 4 z nich. Největšími riziky plynoucími pro 
životaschopnost projektu jsou: výběr nekvalitního dodavatele, nedostatek 
finančních prostředků před a v průběhu realizace, nedostatek poptávky po 
službách a nedostatek finančních prostředků na provoz. Zejména těmto hrozbám 
je třeba věnovat zvýšenou pozornost, provádět pravidelné kontroly a být aktivní ve 
snaze řešit jejich preventivní či zmírňující opatření. 

 
I přesto, že investiční záměr obsahuje rizika středního dopadu, nejsou tak 

závažná, aby ovlivnila konečné rozhodnutí o realizace projektu.  
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12  CELKOVÉ ZHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU 

Na základě dostupných vstupních informací byla provedena finanční a 
ekonomická analýza investičního projektu v aplikaci eCBA vč. jeho analýzy rizik 
v podobě citlivostní a kvalitativní analýzy.  

 
Z finančního pohledu byla prokázána neefektivnost realizace projektu. 

Jelikož provoz objektu nevykazuje dostatečné příjmy z poskytování svých služeb a 
v každém roce se jeho čisté cash-flow pohybuje pouze v mírně kladných 
hodnotách, zkoumané kriteriální ukazatele ve zkoumaném referenčním období 
nabývají nižších hodnot než 0. Pokud nebude ve zkoumaných i nadcházejících 
letech dosaženo vyšších příjmů z poskytovaných služeb oproti těm dosavadním a 
předpokládaným, udržitelnost projektu sice bude zajištěna, aniž by bylo nutné 
každoroční dofinancování z obecního rozpočtu, ale pouze za nynějšího 
optimistického předpokladu. V případě neočekávané události, která by měla za 
následek změny v příjmech či výdajích za nabízené služby, mohlo by se finanční 
cash-flow velmi snadno dostat do záporných hodnot. V takovém případě by si mělo 
být město Hustopeče vědomo případného rizika a mít každoročně v obecním 
rozpočtu rezervu pro případné vyrovnání záporného salda plynoucího z provozu 
kulturního centra.  

 
Zahrnutím 6 socioekonomických užitků, u kterých se předpokládá pozitivní 

dopad na úroveň blahobytu místních a okolních občanů, se efektivnost projektu 
výrazně navyšuje. Socioekonomický tok projektu se pohybuje v kladných 
hodnotách vč. hodnocených kriteriálních ukazatelů a je dosaženo i doby 
návratnosti, čemuž tak u finanční analýzy nebylo.  

 
 Zkoumáním rizik projektu bylo zjištěno, že z 10 vybraných vstupních 
proměnných byly 3 vyhodnoceny jako kritické. Provedený test elasticity prokázal 
nejvyšší citlivost na změnu u investičních nákladů. Jelikož se však jedná o již pevné 
a neměnné náklady, zásadnější kritickou proměnnou s podobnými hodnotami jsou 
tržby z promítání. Jejich změny budou mít v průběhu provozu největší dopad na 
finanční tok projektu, přičemž mohou zásadně ovlivnit i celkové zhodnocení 
ekonomické efektivnosti projektu.  
 
 Kvalitativní analýza neprokázala výskyt rizik takové úrovně, která by nebyla 
pro realizaci projektu akceptovatelná. Při aktivní snaze o dodržování prevence či 
zmírňování opatření projektu hrozí rizika maximálně střední úrovně.  
 
 Ze zjištěných výstupů je evidentní, že i přes finanční neefektivnost projektu 
jsou plynoucí socioekonomické dopady projektu tak výrazné a rizika poměrně 
nízká, že projekt staví do pozice vhodné k doporučení. Jelikož je primární snahou 
obce uspokojení potřeb svých občanů a zvýšení její atraktivnosti, zastupitelé města 
Hustopeče se rozhodli projekt i přes známá rizika zrealizovat a přispět tak 
blahobytu místních a okolních občanů. 
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13  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo na základě sesbíraných dat zhodnotit ekonomickou 
efektivnost vybraného investičního projektu. Pro hodnocení byl vybrán veřejný 
projekt realizovaný obcí. Konkrétně šlo o rekonstrukci stávajícího objektu kina, ze 
kterého vzniklo Multifunkční kulturní centrum.     

 
Teoretická část obecně popisuje veřejný investiční projekt, jeho životní 

cyklus a nejběžněji užívané možnosti financování. Značná část teorie byla 
věnována seznámení se se všemi typy nákladových metod sloužících k hodnocení 
veřejných projektů, přičemž nejpodrobněji byla popsána metoda nákladů a 
přínosů neboli metoda CBA, která byla k hodnocení využita.  
 

V následujícím kroku, metodické části, byly shrnuty veškeré poznatky 
z teoretické části, čímž se vytvořil základní pracovní postup, jehož účelem bylo 
aplikování získaných teoretických znalostí k řádnému zpracování případové studie.   

 
Úvod praktické části se zabýval charakteristikou obce, a tedy popisem 

kontextu řešeného objektu kina. Poté byl definován účel a cíle projektu, které se 
staly základem pro rozhodnutí o jeho realizaci. Technická proveditelnost popsala 
původní stav budovy vč. jejího provozu a problémů souvisejících s původním 
stavem komplexu a zastaralými technologiemi v něm. Tato technická část se 
následně věnovala i popisu nové podoby kulturního centra a časového 
harmonogramu realizace jednotlivých etap předinvestiční a investiční fáze. 

 
Ke zjištění ekonomické efektivnosti projektu byly následně provedeny 

potřebné evaluace v podobě finanční a ekonomické analýzy a analýzy rizik pomocí 
aplikace eCBA. Finanční analýza v sobě zahrnuje kompletní shrnutí vynaložených 
výdajů v průběhu realizace (2016-2019) a výdajů a příjmů v průběhu provozu od 
března 2019, kdy byl objekt zkolaudován a uveden do provozu, až do konce roku 
2020. Náklady realizační fáze byly pro regulérnost tohoto hodnocení přepočítány 
na cenovou hladinu jednoho konkrétního roku, tedy na rok 2019, přičemž bez 
zahrnutí nákladů předinvestiční fáze, které jsou považovány za tzv. utopené 
náklady. Jelikož je město Hustopeče plátcem DPH, pro hodnocení byly použity 
hodnoty bez zahrnutí DPH. 

 
Na základě stanovení čistého cash-flow projektu se ukázalo, že za 

současného předpokladu bude projekt po finanční stránce v každém svém roce 
provozu jen mírně ziskový. Výsledné kriteriální ukazatelé tak v hodnoceném 
referenčním období nabývají záporných hodnot, záměr se stává ekonomicky 
neefektivním a návratnosti vynaložené investice není dosaženo. Teprve až po 
zahrnutí ocenitelných socioekonomických užitků plynoucích z realizace projektu, 
jako je např. úspora času návštěvníků, úspora nákladů za cestovné, zlepšení stavu 
infrastruktury pro kulturu aj., se hodnotící ukazatele dostaly na kladnou úroveň a 
investiční záměr se stal doporučitelným k realizaci.  

 



81 
 

V souvislosti s riziky projektu byla provedena citlivostní analýza, ve které 
byly analyzovány vstupní kritické proměnné, jejichž změna má nejzásadnější vliv na 
celkový pohled realizovaného projektu. Jako kritické proměnné byly v řešeném 
investičním záměru identifikovány celkem 3 vstupní položky, jejichž součástí bylo i 
vyčíslení přepínacích hodnot. Nejcitlivější na změnu se zkoumáním projevily 
investiční náklady a tržby z promítání. Hodnocení rizik bylo zakončeno kvalitativní 
analýzou, která prokázala přítomnost rizik pouze s nízkou až střední úrovní. 
Všechna tato rizika byla posouzena jako přijatelná a jejich úroveň tedy neměla 
zásadní vliv na změnu rozhodnutí o realizaci projektu.  

 
Z celkového ekonomického hodnocení investičního záměru vyplývá, že ač z 

provozu kulturního centra, dle předběžných odhadů, neplyne přílišná ziskovost, 
jeho realizace byla výhodná a efektivní na základě míry vlivu socioekonomických 
dopadů. Do budoucna by bylo velmi žádoucí, aby se město Hustopeče aktivně 
zabývalo marketingovým plánem, který by napomohl ke zvýšení atraktivnosti 
nabízených služeb a tím i návštěvnosti kina. Stačí totiž snížení tržeb z promítání o 
pouhých 1,4 % a více za rok a provoz kina se náhle stane prodělečným. 
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15  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

např.    například 
popř.   popřípadě 
ČR   Česká republika 
EU   Evropská unie 
vč.    včetně 
p. č.    parcelní číslo 
SC   plochy smíšené obytné v centrech měst 
aj.    a jiné 
tj.   to je 
Kč   koruna česká 
mil.   milion 
tis.   tisíc 
km   kilometr 
atd.    a tak dále 
tzv.   takzvaně 
cca   cirka, přibližně 
VŘ   výběrové řízení 
PD   projektová dokumentace 
MS Excel  Microsoft Excel 
OPŽP   Operační program Životní prostředí 
SFK   Státní fond kinematografie 
DPH   daň z přidané hodnoty 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
AD   autorský dozor 
TDI   technický dozor investora 
HPP   hlavní pracovní poměr 
DPD   dohoda o provedení práce 
DPČ   dohoda o pracovní činnosti 
OSA   Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním 
KN   katastr nemovitostí 
SMART  Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific 
EU   Evropská unie 
DPH   daň z přidané hodnoty 
eCBA   program pro hodnocení investičních projektů 
CBA   analýza nákladů a přínosů 
CEA   analýza efektivnosti nákladů 
CUA   analýza užitečnosti nákladů 
CMA   analýza minimalizace nákladů 
NPV   čistá současná hodnota 
IRR   vnitřní výnosové procento 
BCR   index rentability 
CF   peněžní toky 
NFC   čisté peněžní toky 
OP   operační program 
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ČSÚ   Český statistický úřad 
DPP   dohoda o provedení práce 
DPČ   dohoda o pracovní činnosti 
(P)    pravděpodobnost výskytu rizika 
(N)   intenzitu dopadu 
Sb.    sbírka 
NPV   čistá současná hodnota 
ENPV   ekonomická čistá současná hodnota 
FNPV   finanční čistá současná hodnota 
IRR   vnitřní výnosové procento 
EIIR   ekonomické vnitřní výnosové procento 
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%   procento 
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