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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je ekonomické a finanční posouzení veřejného 

investičního projektu. V teoretické části je popsán záměr veřejných investic, 

zdroje financování a jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Jsou zde 

charakterizovány jednotlivé analýzy použité v praktické části práce, a také 

finanční a ekonomické zhodnocení projektu. Praktická část je zaměřena na 

ekonomickou a finanční efektivnost již realizovaného veřejného projektu jako 

příkladu uplatnění popsaných teoretických schopností v praxi. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with an economical and financial appraisal of public 

investment project. The intention of public investments, financial sources and 

stage of the project life cycle are described in the theoretical part of the thesis. 

There are also characterized all the analyses used in the practical part as well 

as financial and economical evaluation of the project. Practical part is focused 

on economical and financial efficiency of already realized public project which 

should serve as an example of described theoretical abilities in practice. 
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1  ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá ekonomickým a finančním posouzením 

veřejného investičního projektu. Cílem vypracování práce je na praktickém 

příkladu demonstrovat ekonomické a finanční hodnocení veřejného projektu. 

Zda bylo rozhodnutí o provedení projektu výhodné a jestli bude projekt v dalším 

životním cyklu udržitelný. Jestli splňuje socioekonomické požadavky, pro které 

byl realizován, a také zda vyhovuje všem potřebám uživatelů. 

V teoretické části jsou popsány základní faktory a postupy pro 

zpracování hodnocení efektivnosti investice finančních prostředků vložených do 

projektu nebo jiného podnikatelského záměru. V první části identifikuji strategii 

investování, investiční rozhodování a životní cyklus projektu. Specifikuji druhy 

finančních zdrojů, souhrnnou analýzu současné a budoucí situace, a také 

logickou rámcovou metodu. Velká část je věnována samotnému hodnocení 

projektu, které se člení na finanční a ekonomické. Stručně jdou definovány 

základní nákladové metody. Větší část je věnována analýze nákladů a užitků. 

Pro získání potřebných výstupů projektu je tato metoda stěžejní, umožňuje 

adekvátní vyhodnocení celého záměru. 

Práce je zaměřena na aplikaci vyhodnocovacích předmětů do praktické 

části. Zda bude využito všech aspektů potřebných pro zpracování jednotlivých 

oceňovacích položek a zdali se podaří zjistit potřebné údaje pro korektní 

zpracování investiční efektivity a bude se shodovat výsledek práce se 

stávajícím situací.  

Členění práce jednotlivých kategorií je z části shodné. Praktická část 

navazuje po obsahové stránce na tu teoretickou. Záměrem práce je aplikování 

dosažených vědomostí, poznatků a vyhodnocení získaných výstupů. Pro 

praktickou část bakalářské práce byl použit projekt „ZUŠ Náchod – Stavební 

úpravy a přístavba“, který byl v roce 2011 jedním z největších investičních 

projektů města Náchod.  
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2  IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO PROJEKTU 

Při snaze zodpovědět otázku, co je veřejný projekt, zjistíme, že termín 

„veřejný projekt“ je sice běžně používán, ale v odborné literatuře doposud 

neexistuje obecná definice vystihující jeho charakter a podstatu. Veřejný projekt 

plní formu materiálního nebo duchovního produktu (veřejného statku) s předem 

definovanými společenskými cíly, přínosy a očekáváním. Je to časově omezený 

proces se záměrem uspokojit určité veřejné potřeby. Veřejný projekt je ve 

většině případů realizován formou veřejné zakázky. 

Obrázek č. 1: Schéma – veřejné potřeby, cíle, veřejný projekt a veřejná zakázka 

Při tvorbě projektů jsou prioritou určité veřejné potřeby a zájmy. Pojem 

veřejná zakázka je přesně určená v zákonech, v nich jsou stanoveny 

požadavky uchazečů o zakázku. Při realizaci je nutno respektovat všechny 

právní souvislosti dané zákonem o veřejných zakázkách. Výběr veřejného 

projektu určují dvě základní měřítka, a to efektivnost a spravedlnost. 

Z procesního hlediska je projekt připravován a realizován ve třech hlavních fází: 

předinvestiční, investiční a provozní. 

Ve smíšené ekonomice existuje mnoho potřeb obyvatel, kde není pro 

soukromý sektor výhodné se angažovat. Poskytovaní zboží nebo služby není 

pro daného investora z finančního hlediska výnosné, můžeme říci až 

neefektivní. Jelikož hlavní kritérium soukromého sektoru je ziskovost 

a ekonomický růst. Tyto potřeby není schopen takový sektor uspokojit. 

Proto veřejný projekt můžeme jednoduše definovat jako aktivitu 

probíhající ve veřejném sektoru, kde jsou hlavní složkou financování použity 

veřejné zdroje (státní a veřejný rozpočet, fondy). [1] 

CÍL 
VEŘEJNÉHO 
PROJEKTU 

VEŘEJNÁ 
ZAKÁZKA 

REALIZACE 

VEŘEJNÉ 
POTŘEBY A 

ZÁJMY 

ZÁMĚRY 
USPOKOJENÍ 
VEŘEJNÝCH 

POTŘEB 

FORMULACE 
OČEKÁVÁNÍ 
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2.1 Strategie investování 

Obecná definice investic zní: „Investice znamená obětování současné 

jisté hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.“ [4, str.5] 

Jde o sled postupně jdoucích kroků, které vedou k vytvoření konkrétního 

cíle. Když chce podnik, v našem případě vedení města dosáhnout zvoleného 

cíle, musí učinit takové kroky, které systematicky povedou k dosažení daného 

záměru. Stavební investice představují pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku, který bude určitý čas realizován, později užíván a zlikvidován. Je 

zapotřebí si správně zformulovat investiční strategii (postupy, cíle) a snažit se ji 

dosáhnout. Je důležité zvážit očekávanou výnosnost investice, riziko investice 

a očekávaný důsledek na likviditu investorů. Tyto tři atributy jsou závislé na 

čase, který je omezen zahájením investiční činnosti a později ukončením. 

Snaha investora při realizaci nákladného projektu je dosáhnout maximální 

výnosnosti s co nejmenším rizikem. 

2.2 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodnutí odpovídá na otázky, zda má význam do projektu 

investovat nebo nikoliv. Jestli investování do projektu bude mít své 

opodstatnění a kladný dopad na okolí. Pokud ano, tak v rámci investičního 

rozhodnutí bude vynaloženo určitých finančních prostředků a úsilí, aby daný 

projekt byl zrealizován (do čeho, kolik, jak, kdy investovat). Investování do 

majetku finančního hmotného a nehmotného mohou oba sektory. Investice 

snadno popíšeme jako peněžní výdaj, u kterého se očekává buď peněžní 

zhodnocení, nebo přínos pro společnost. Ve veřejném sektoru se hospodaří 

s určitým množstvím financí. Proto je důležité stanovit přesné množství zdrojů, 

které se na danou činnost budou moci uvolnit. Z toho vyplývá, že nejdůležitější 

při snaze získat finance od státu z dotací, bude dobře zpracovaný projekt 

(investiční záměr). V plánování a realizaci finančně náročných projektů je 

důležité myslet na časovou náročnost, která se pohybuje okolo jednoho a více 

let, tudíž sebou nese značná rizika. Důležitost správného naplánování vhodné 

strategie a řízení projektu od předinvestiční až po provozní fázi je zcela na 

místě. [3] 
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2.3 Životní cyklus projektu 

Projekt sám o sobě je sled navzájem navazujících procesů. Jedná se 

o životní cyklus (interval) projektu. Začíná při realizaci prvotní myšlenky a končí 

jeho provozem nebo až likvidací. Dělí se na čtyři hlavní fáze: předinvestiční, 

investiční, provozní a likvidační. Každá z těchto fázi je pro samotnou realizaci 

projektu důležitá, avšak předinvestiční fázi lze považovat za nejdůležitější. 

Znázornění celého procesu závislého na čase v následující tabulce. [4] 

Tabulka č. 1: Proces investičního záměru v časovém sledu [11, str.14] 

2.3.1 Předinvestiční fáze 

Cílem této části projektu je zhotovení podnikatelského záměru. Zde se 

zjišťuje, zda bude projekt úspěšný. Předběžně se definují cíle, rozsah, 

specifikace, způsob řešení, který bude směřovat k dosažení cíle. Jedná se 

o tom, zda návrh bude přijat a dále se jim investor zabývat nebo bude zamítnut. 

Projednává se míra efektivnosti projektu, ale také finanční a technická 

proveditelnost investičního záměru. Tato část cyklu začíná od rozpracování 

základní myšlenky investičního záměru přes vypracování studie proveditelnosti 

až po hodnotící zprávu, která slouží k hodnocení a rozhodování výhodnosti 

investice do projektu. 

2.3.2 Investiční fáze 

Je druhý nejrozsáhlejší časový cyklus projektu. Kromě přípravy projektu 

také zahrnuje vlastní realizaci projektu. Cílem je přivést projekt do podoby, aby 

byl schopný provozu. Na začátku fáze je zapotřebí vytvořit právní, finanční 

a organizační rámec pro samotnou realizaci projektu. Investiční fáze se dělí do 

dvou etap. První část zajišťuje investiční a realizační přípravu (projektová 

a inženýrská činnost, výběr dodavatelů a uzavírání smluv, stavební řízení 

a rozhodnutí), druhá etapa je samotná realizace (předání a převzetí staveniště, 

výstavba, předání a převzetí stavby, kolaudační řízení). V této fázi se 

nezabýváme plány a analýzy, ale realizací projektu, konkrétním časovým 

harmonogramem. 

Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze

vyhodnocení příležitostí uzavírání smluv

předrealizační studie

realizační studie

konečné rozhodnutí náběh

výstavba

krátkodobí pohled 

- zaměřený na záběh projektu

dlouhodobý pohled 

- náklady a výnosy provozu
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2.3.3 Provozní fáze 

Lze jej definovat jako provoz projektu, jedná se o nejdelší fázi projektu. 

Tato fáze je zahájena předáním nemovitosti jejímu provozovateli. Provozní fáze 

je shodná s životním cyklem projektu ve smyslu investičního záměru. Problémy 

vzniklé v průběhu této části se hodnotí z krátkodobého a dlouhodobého 

hlediska. Jedná se o samotné užívání stavebního objektu a provozní náklady 

s ním spojené. [2] 



15 

3  FINANČNÍ ZDROJE 

Pro financování projektů je možné využít mnoho zdrojů. Výběr vhodného 

zdroje pro financování projektu se odvíjí od velikosti a právní formy podniku. Ve 

fázi rozhodování o způsobu financování investice je zapotřebí zvážit náklady, 

které jsou součástí jednotlivých zdrojů financování (např. úrokové sazby, sazby 

daňových odpisů, leasingové splátky, faktor času) Každý finanční zdroj obnáší 

určitá rizika, která značně ovlivňují výnosnost projektu. Je nutné zvolit správné 

zdroje financování. V dnešní době se setkáváme s menším financováním 

investic za podpory státu. Způsob financování je v každé zemi odlišný, podle 

toho jak je nastavena samotná ekonomika státu. O dotace ze státního rozpočtu 

nebo fondů lze zažádat na příslušném státním orgánu buď v rámci dotačních 

programů státu, nebo Evropské unie.  Financování investičních projektů lze 

rozdělit podle tvorby na vlastní a cizí, ale také z pohledu místa vzniku na interní 

a externí zdroje. 

3.1 Vlastní a cizí zdroje 

Za vlastní finanční prostředky můžeme považovat ty, které byly 

subjektem vytvořeny, nebo získány. S těmito finančními zdroji lze nakládat 

libovolně, proto je toto financování relativně rychlé a snadné, oproti financování 

za pomoci cizích zdrojů, nebo jejich kombinací. Za cizí zdroje považujeme ty, 

které jsou získané zvenčí podniku (subjektu). Je to dluh, který musí být ve 

stanoveném časovém období splacen (splátky obsahují úrok a úmor), jedná se 

například o investiční úvěr, nebo leasing. Cizí zdroje jsou využívány ve 

okamžik, kdy činitel nedisponuje potřebným objemem vlastních zdrojů. [2] 

3.2 Strukturální fondy EU 

Evropská unie zhotovila pro financování případných cílů tematicky 

orientované strukturální fondy, kohezní fondy a iniciativy společenství. Díky 

tomu je možná finanční pomoc hlavně do chudších regionů členských států. Za 

pomoci strukturálních fondů jsou podporovány projekty v oblastech jako: 

infrastruktura pro vzdělání, modernizace zařízení, výzkum a rozvoj, obnova 

budov, příhraniční a nadnárodní spolupráce, přímé investice do vytváření 

nových pracovních míst. 

V současné době lze čerpat finanční pomoc z existujících strukturálních 

fondů EU: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, 

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro 

usměrňování rybolovu. [5] 
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4  STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Popisuje investiční záměr projektu. Cílem zpracování studie je 

rozhodnutí se pro investici, či nikoliv. Poskytuje značné množství informací 

např. technické, ekonomické, finanční, manažerské a jiné specifické informace. 

Ty jsou zapotřebí pro dostatečně korektní rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí 

investičního záměru kvůli možným rizikům a jiným nesrovnalostem v projektu. 

Účelem studie je zhodnotit všechny realizační varianty a posoudit, zda je projekt 

možné zrealizovat. Tento druh dokumentu je využíván pro přípravu investičních 

záměrů v podnikatelském nebo veřejném sektoru. Pro vypracování kvalitní 

studie proveditelnosti je zapotřebí mít značnou profesní odbornost v oblasti 

řešené problematiky. 

Základní obsah studie proveditelnosti tvoří: současný stav a vývoj 

projektu, analýza trhu a okolí, aktivity související s projektem, umístění stavby 

a její dopady na životní prostředí, technické řešení projektu, náklady výstavby 

a provozu, lidské zdroje, časový plán realizace projektu, finanční a ekonomická 

analýza, závěrečné vyhodnocení projektu. [2] 

Jednou ze základních částí obsahu studie je analýza trhu. Odpovídá na 

otázku, pro koho budoucí služby nebo výrobky jsou určeny, na jakou cílovou 

skupinu lidí se zaměřují. Jedná se o soubor metod, činností zaměřující se na trh 

a ostatní aktivity s ním související. Po službě či výrobku existuje v daném 

regionu určitá poptávka (společenská poptávka), která je dána potřebami 

subjektů. U veřejných statků je třeba si určit, pro jakou cílovou skupinu obyvatel 

je služba určena, jaký problém subjekt řeší, v jak velkém rozsahu bude o tuto 

službu zájem mezi obyvateli a jak dlouho, jakým způsobem lze efektivněji 

službu využívat, jak se dostat do podvědomí lidí v jeho okolí. Zpracováním 

analýzy trhu se cílem získat informace týkající se zejména faktorů jako jsou 

potřeby a vlastnosti cílových skupin (potencionálních zákazníku resp. uživatelů 

projektu) a konkurence. Základní částí studie jsou odpovědi na tyto otázky: Kdo 

je cílovým zákazníkem (uživatelem) poskytovaných služeb plynoucích 

z projektu? Do jaké míry projekt uspokojuje cílového uživatele? Jak velkou 

poptávku lze očekávat? [6] 

4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza znázorňuje souhrnnou analýzu současné a budoucí 

situace. Dosažení vymezeného cíle je závislé na určení směru rozvoje 

a nalezení vhodných prostředků. Využívá se nejen pro investiční projekty, ale 

také v rámci podnikové ekonomiky nebo jako nástroj analýzy regionů. Základní 

princip metody je založen na určení faktorů vnějšího a vnitřního prostředí 

organizace a na stanovení jejich oboustranného působení. V první fázi 

nazývané externí analýza (analýza vnějšího prostředí) jsou popsané příležitosti, 
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změny a hrozby, omezení a konkurenční prostředí. Druhou fází je interní 

analýza (analýza vnitřního prostředí), ve které jsou sledovány silné stránky 

projektu, výhody vzniklé řešením projektové části a slabé stránky. Analýza 

SWOT je zkratka anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). [5] 

SWOT analýzu můžeme aplikovat na projekty, kde nám umožňuje: 

 objevit optimální příležitosti pro projekt 

 předpovídat jeho zásadní rizika 

 využít silné stránky projektu 

 včas odstranit slabé stránky ohrožující projekt 

V praxi se SWOT analýza demonstruje jako tabulka se čtyřmi poli, kde 

jsou vyjmenovány jednotlivé položky. Je to zjednodušená forma analýzy, 

poněvadž nehodnotí ani nestanovuje jejich vzájemné závislosti. [7] 

4.2 Logický rámec 

Logická rámcová metoda je důležitým nástrojem pro využití výstupů 

SWOT analýzy a vymezuje hlavní a dílčí cíle projektu, aktivity potřebné k jejich 

dosažení. Podle objektivně ověřitelných ukazatelů je snadné posoudit 

úspěšnost projektu porovnáním počátečního a koncového stavu. Tato metoda 

dává do souvislosti fakta projektu a popisuje projektovou strategii. Základem 

pro řízení projektu je jeho definice s využitím logického rámce. Charakteristiku 

metody lze považovat za vhodný nástroj pro identifikaci a analýzu problémů, 

a také k formulování cílů a konkrétních aktiv k řešení problémů. Zpracování 

metodiky logického rámce je využíváno převážně u veřejných projektů, které 

jsou financovány z národních nebo mezinárodních veřejných zdrojů. Avšak 

může být vyžadován také jako nástroj pro popis komerčního soukromého 

projektu. 

V připravovaném projektu se zjišťují jednotlivé hlediska vhodnosti 

a přiměřenosti řešeného projektu, proveditelnost a udržitelnost. Metodu 

logického rámce je možné uplatnit ve fázi přípravy projektu, ale je to důležitý 

nástroj pro uskutečnění a hodnocení zamýšleného projektu. Tvoří hlavní část 

přípravy jednotlivých aktiv projektu. V první řadě je rámec aplikován při 

zhodnocování projektů pro svoji jednotnost popisu, stručnost a jednoznačnost. 

Díky tomu je možné objektivní porovnání a následné posouzení každého 

realizovaného projektu. [4] 
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Logický rámec se skládá ze 4 sloupců vyjadřující určitou úroveň: 

 vertikální logiku – první sloupec (strom cílů), je to vztah mezi aktivitami 

a cíli na rozdílných úrovních 

 objektivně ověřitelné ukazatele 

 zdroje k ověření 

 rizika a předpoklady podmiňující dosažení výsledků a cílů projektu 

Každá úroveň by měla navazovat logicky na další navazující úroveň 

o jeden stupeň výše. Hlavní cíl představuje fakt, jakého cíle projekt dosáhne, 

pokud splní účel, se kterým byl realizován. Účel projektu popisuje změnu, které 

má být projektem dosaženo. Projekt by se měl vždy snažit o dosažení výhradně 

jedné změny. O naplnění změny, které chceme dosáhnout, usilujeme 

prostřednictvím jednotlivých výstupů. V další části stanovíme několik výstupů 

projektu, díky kterým by mělo dojít k naplnění výše stanoveného účelu. Takto 

charakterizujeme náš návrh projektu, to na čem nám v daném projektu záleží, 

čeho chceme dosáhnout. Aktivity projektu stanovujeme ke každému výstupu 

zvlášť. Uvádějí se aktivity financovány v rámci projektu, na který se logická 

rámcová metoda zpracovává. Podmínkou přidělených aktivit k jednotlivým 

výstupům je jejich přímá vazba. Nakonec je důležité ověřit, zda vyjádření 

projektu dává logický smysl. [5] 
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5  FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ  

PROJEKTU 

Hodnocení projektu bývá převážně zpracováno u finančně náročnějších 

projektů pohybujících se v částkách desítek milionů korun. Tato část hodnocení 

(analýzy) probíhá v přípravné (předprojektové) fázi projektu. Cílem hodnocení je 

určit, zda má smysl investovat do projektu finanční prostředky. V hodnocení 

zjišťujeme námi potřebné hodnoty a z nich poté vycházíme. Rozhodujeme, zda 

projekt bude či nebude realizován. Nutné identifikovat a zhodnotit, jaký vliv 

bude mít projekt na investora (realizátora) a na okolní společnost. Zhodnocení 

projektu by mělo prokázat, že z ekonomického a finančního hlediska je 

smysluplný. Samotná finanční a ekonomická analýza se označuje jako analýza 

nákladů a výnosů (CBA – Cost Benefit Analysis) 

5.1 Finanční hodnocení 

Používá se zejména v komerčním sektoru. Zjišťuje se kdy, a jak velká 

bude návratnost vložených finančních prostředku do projektu. Jaká bude 

ziskovost samotné realizace projektu. Tento druh hodnocení vychází 

z finančního plánu realizační a provozní fáze projektu. V projektech veřejného 

sektoru nejsou hlavní prioritou výnosy, a proto není finanční analýza projektů 

tak závažná. 

5.2 Ekonomické hodnocení 

Ne všechny projekty jsou realizovány za účelem dosáhnout co 

nejvyššího zisku pro zadavatele projektu. Ve veřejném sektoru např. oblast 

školství je důvod realizace projektu směřován hlavně na obyvatele města, 

regionu a jejich potřeby – co společnosti daný projekt poskytne. Zde proto 

nestačí pouze finanční zhodnocení. 

Na začátek ekonomické analýzy je třeba si určit činitele, které projekt 

ovlivní. Ovlivněné subjekty jsou dvojího druhu: veřejné (obec, kraj, stát, další 

organizace zřizované veřejnými subjekty) a soukromé (občané, organizace). 

Další postup při hodnocení je stanovení dopadů, které budou mít později vliv na 

okolí. Je zapotřebí také vyloučit takové efekty, které by se staly i v případě 

nezrealizování daného projektu nebo by měly malý vliv na projekt. 

Nejnáročnější fázi analýzy můžeme považovat část ocenění. Jaký celý projekt 

bude mít přínos/újmu pro daný region, žáky, zaměstnance a ostatní občany 

města. Jestli jej lze vyčíslit, či nikoliv. Důležitým bodem při analýze je určení 

délky přínosů. [14] 
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5.2.1 Ukazatele ekonomické efektivnosti investic 

Při finančním a ekonomickém vyhodnocování projektu jsou využívány tyto 

ukazatele: 

 Čistá současná hodnota - NPV (Net Present Value) 

 Index rentability - NPV/I (Net Present Value/Investment) 

 Vnitřní výnosové procento - IRR (Internal Rate of Return) 

 Doba návratnosti - DN (Payback method) 

Čistá současná hodnota (NPV) 

Udává informaci o tom, jestli hodnocený projekt je výhodnější investicí, 

než jiné projekty. Znamená rozdíl mezi očekávanými čistými peněžními toky 

provozní a likvidační fáze projektu a investičními náklady vloženými do projektu. 

Hodnota peněz se stále mění v závislosti na čase, a proto nelze jednotlivé 

finanční toky projektu pouze sečíst. Je nutné přihlédnout k časové hodnotě 

peněz a brát v potaz i vliv inflace. Nejprve se vyčíslí současná hodnota a pak 

teprve z ní čistá současná hodnota. [11] 

    
    

      
 
    (1) 

          (2) 

Kde: PV  současná hodnota 

 IN investiční náklady 

 NCFi čisté peněžní toky v jednotlivých letech 

 r diskontní sazba 

 i počet let od 1 po n 

NPV čistá současná hodnota 

 Při rozhodování jsou uznatelné všechny investice s kladnou nebo 

nulovou čistou současnou hodnotou. Z toho vyplívá, že tvoří vyšší nebo shodný 

výnos společně s vloženými náklady do projektu. Investice s negativní čistou 

současnou hodnotou nejsou akceptovány. Při výběru uvažovaných 

projektových variant se vybírá ta s vyšší NPV. [5] 
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5.2.2 Stanovení diskontní sazby 

Pomocí diskontní sazby se hodnotí finanční a ekonomická efektivnost 

zohledňující časovou hodnotu peněžních toků. Vyjádření diskontní sazby je 

posuzováno vždy na celý životní cyklus investičního projektu. Při hodnocení 

veřejných projektů se rozlišují sociální a finanční diskontní sazby. Diskontní 

sazba slouží k přeměně budoucí hodnoty peněžních toků na současnou 

hodnotu prostřednictvím diskontování. 

Finanční diskontní sazba 

Pro stanovení finanční diskontní sazby se vyskytují tři základní možnosti. 

První variantou je úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná 

úroková sazba komerčních úvěrů. Je možné ji použít v případě financování ze 

soukromých zdrojů. Je považována za jednu z nejvýznamnějších úrokových 

sazeb v národní ekonomice, jde o základní minimální výši diskontní sazby. 

Další možností pro stanovení finanční diskontní sazby je mezní výnos portfolia 

cenných papírů na kapitálovém trhu. Ten určuje maximální mezní hodnotu 

sazby. Poměřuje výnos nejvhodnější investiční varianty s minimálním rizikem. 

Třetí možností je specifická diskontní sazba. 

Sociální diskontní sazba 

Sociální diskontní sazbu můžeme nejčastěji spatřit u hodnocení 

veřejných projektů. Týká se projektů, kde není hlavní prioritou dosažení zisku. 

„Sociální diskontní sazbu lze chápat jako náklady příležitosti vyvolané 

vytlačením soukromé spotřeby a produkce.“ [5, str.115] Reálnou sociální 

diskontní sazbu tvoří dvě části. Jedna je tvořena sazbou, která je diskontována 

budoucí spotřebou na současnou spotřebu. Druhou částí jsou přirážky za 

předpokladu růstu spotřeby na jednoho obyvatele v hodnoceném období. [5] 

V současné době je v České republice odhadovaná hodnota sociální 

diskontní sazby 5 %. Výše společenské diskontní sazby je stanovena na 5,5 % 

podle pokynu Evropské komise. Avšak hodnotu diskontní sazby soukromého 

sektoru volíme podle výnosnosti vlastního kapitálu. [12] 
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5.3 Hodnocení efektivnosti investic 

Smyslem hodnocení efektivnosti investičních projektů je zvážit 

návratnost vloženého kapitálu. Investora v prvé řadě zajímá, jaká bude 

návratnost vložených finančních prostředků do projektu, nebo jaký užitek 

projekt přináší. Prioritou hodnocení investic je určení peněžních toků (cash 

flow), které projekt generuje. To znamená vyčíslení a porovnání očekávaných 

výdajů a příjmů. [8] 

5.3.1 Investiční náklady 

Investiční náklady vznikají převážně z investiční fáze projektu a měly by 

odpovídat jeho technickému řešení. Jsou součástí budoucích ocenění složek 

nově opatřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (cena 

pořízení, náklady na projektovou dokumentaci, výstavbu aj.) V dnešní době 

často dochází k podcenění nákladů na projekt, skutečné náklady převyšují 

náklady odhadované a poté může tato chyba ohrozit uskutečnění projektu. 

5.3.2 Provozní náklady 

Odhad budoucích nákladů je náročný proces, jedná se o předvídání 

potřebných finančních prostředků na dobu životnosti investice. Náklady na 

provoz jsou finančním projevem vstupních faktorů. Nákladových vstupů je 

mnoho druhů, proto je zapotřebí je důkladněji analyzovat. [4] Pro investiční 

propočty se využívá druhové členění nákladů založené na pozorování spotřeby 

vstupních faktorů. Náklady lze rozdělit na: materiálové, mzdové, odpisové, 

finanční a ostatní. Díky třídění nákladů je možné zjistit, na jakou položku, a kolik 

financí bylo vynaloženo. [2] 

5.3.3 Výnosy 

Druh výnosů je dán povahou hodnoceného projektu. Lze je rozdělit na 

výnosy projektů soukromého nebo veřejného sektoru. Soukromý sektor tvoří 

tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, za to ve veřejném sektoru jsou 

považovány výnosy za užitky (Benefit). Užitkem nazýváme efekt vzniklý při 

realizaci projektu, může mít nepřímou formu příjmu. Užitek je přínos projektu, 

který má finanční podobu, avšak nemá svoji přímou tržní hodnotu, poněvadž 

neprochází klasickým trhem. Tyto výstupy nejsou peněžně přímo zjistitelné, 

vztahují se např. na zvýšení zaměstnanosti, příjmů obyvatelstva, pozitivních 

vlivů na životní prostředí. Uskutečněním veřejného projektu dochází k vytvoření 

dalších užitků s ním spojených, zejména sociálního charakteru. Při realizaci 

projektu vznikají tzv. sociálně ekonomické výnosy. Ve veřejném projektu jsou 

příjemci ovlivněni dosaženými výstupy projektu nazýváni beneficienty 

(domácnosti, podniky, stát a jeho orgány, ostatní organizace). Pro zhodnocení 

je důležité, aby beneficianti byli projektem ve značné míře ovlivněni. [2] 
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5.3.4 Hotovostní toky 

Pro výpočet ekonomické efektivnosti a určení finanční proveditelnosti 

projektu jsou hotovostní peněžní toky vstupní veličinou. Cash flow je hlavní 

veličinou pro tvorbu ekonomické analýzy projektu. Zaznamenává pouze 

finanční toky v peněžní podobě. 

Finanční hotovostní toky lze popsat jako skutečné příjmy a výdaje 

peněžní prostředků plynoucí z určitého projektu. Tento druh CF se považuje za 

základní vstup pro hodnocení komerčních projektů. [5] 

                      (3) 

Kde: Zd … zisk po zdanění 

 Od … odpisy v daném roce 

 IN … investiční náklad 

 U … cizí kapitál opatřený na financování investice 

 Uspl. … splátky cizího kapitálu 

D … dotace poskytnuté v daném roce 

Ekonomické hotovostní toky jsou užitky a náklady vzniklé realizací 

projektu. Ekonomické CF tvoří další vstupní údaje, o které je rozšířeno 

vyhodnocení veřejných projektů. [5] 

                        (4) 

Kde: B … užitky 
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6  ZÁKLADNÍ NÁKLADOVÉ METODY 

Výběr vhodného projektu ve veřejném sektoru je velmi důležité, jelikož 

tento druh projektů nevykazuje ve většině případů finanční efektivnost. Je 

nezbytné pro jejich hodnocení vybrat takový druh analýzy, která přesně 

vystihuje vložené náklady s konečnými výstupy projektu. Zda je veřejný projekt 

výhodný je nutné určit už v předinvestiční fázi projektu. Ve veřejném sektoru je 

zapotřebí určit správný výběr investičních akcí tak, aby bylo možné definovat 

zvolenou alternativu projektu. Základní nákladové metody se orientují zejména 

na nákladově výstupové metody, dá se je rozdělit na čtyři základní metody. [5] 

6.1 Metoda CMA 

Analýza minimalizace nákladů (Cost Minimising Analyses) se zabývá 

pouze náklady a hledisky s tím spojených. Používaný ukazatel pro optimální 

hodnocení se nazývá Náklady životního cyklu. Výpočet ukazatele probíhá 

formou diskontování budoucích nákladů na současnou hodnotu. [5] Analýza 

minimalizace nákladu má formu jedno kriteriální hodnotící metody veřejných 

statků. Vstupními hodnotami jsou peněžní jednotky, výstupy se v metodě CMA 

neměří. Metodu je příhodné využít u projektů, kde nám postačí minimalizovat 

náklady na jejich realizaci. [9] 

6.2 Metoda CEA 

Analýza efektivnosti nákladů (Cost Effectiveness Analysis) řeší jak 

dosáhnout zvoleného cíle s co nejnižšími náklady při zachování požadované 

kvalitativní úrovně. Jak při předem stanovených nákladech dosáhnout určeného 

cíle, který je ve značné míře očekáván, nebo jak se stanovenými náklady 

dosáhnout co nejefektivnějších výstupů. Nástrojem pro rozhodování je výše 

nákladů porovnaná s podobnými projekty shodných výstupů nebo dalších 

technicko-ekonomických ukazatelů. 

6.3 Metoda CUA 

Analýza užitečnosti nákladů (Cost Utility Analysis) je oproti analýze 

minimalizace nákladů analýzou vícekriteriální, která za pomoci matematických 

postupů vyhodnocuje užitečnost projektu. Na základě výstupů vytyčí užitečnost 

projektu vyjadřující výši uspokojení potřeb. Výstupy při zhotovení analýzy 

mohou vyjadřovat peněžní i technické jednotky. Efektivnost projektu lze 

definovat jako poměr mezi užitečností projektu a investičními náklady. 

6.4 Metoda CBA 

Metoda CBA (Cost Benefit Analysis) pozoruje náklady a přínosy v celém 

průběhu životního cyklu projektu. Cílem analýzy je hodnotit neziskové investice 

standardně používanými hodnotícími metodami. [5] 
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Základní vlastností analýzy nákladů a užitků je proveditelnost projektu, 

zda je přínosné se pokoušet projekt realizovat a jestli přinese značný 

společenský blahobyt jeho uživatelům. Zkoumá se proveditelnost projektu po 

všech stránkách (organizačních, technických) také zda bude projekt finančně 

soběstačný či nikoliv. „CBA je metoda, která kvantifikuje v peněžních 

jednotkách hodnotu všech důsledků na všechny členy společnosti, ty následně 

agreguje do podoby peněžních toků, upravuje je o časovou hodnotu a shrnuje 

prostřednictvím kriteriálních ukazatelů. CBA je současně metodou, která by při 

smysluplné a konzistentní aplikaci měla vést k zajištění celkové efektivní 

alokace zdrojů ve společnosti.“ [10, str.41] 

Metoda CBA zkoumá ekonomickou efektivnost veřejných investičních 

projektů, neboť hlavní důvod realizace projektu je přínos pro společnost. 

Metoda CBA hodnotí ekonomickou efektivnost veřejných projektů a přeměňuje 

významné užitky a náklady na peněžní toky.  

„Analýza užitků a nákladů využívá pro posouzení ekonomické 

efektivnosti tradiční ukazatele ekonomiky investic založené na diskontování, 

tedy zejména čistou současnou hodnotu (NPV – Net Present Value), index 

rentability a vnitřní výnosové procento. Použití ukazatelů v rámci CBA je shodné 

s jejich využitím při hodnocení efektivnosti klasických komerčních investic, 

odlišnost spočívá pouze v použitých vstupech-peněžních tocích.“ [5, str.116] 

Softwarová aplikace eCBA 

Aplikace eCBA je určena k vytváření podnikatelských plánů z řad 

živnostníkům, malých a středních podnikatelů, příspěvkových či neziskových 

organizací a ostatních subjektů. Tato aplikace je vytvořena pro organizace 

začínající s podnikáním nebo plánují realizovat projekt či jiný investiční záměr. 

Program usnadní získat informace o návratnosti, výnosnosti, dlouhodobé 

udržitelnosti, potřebách finančního krytí a jiných informací nezbytných pro 

rozhodování výhodnosti projektu, či záměru.  

Automaticky generovaný PDF výstup podnikatelského plánu je vhodné 

využít při podávání žádosti o bankovní úvěr, dotaci nebo při hledání investora. 

Software rychle a souhrnně vyhodnotí důležité parametry projektu nebo 

podnikatelský záměr a označí eventuální rizika. Díky provázanosti veškerých 

parametrů projektu umožňuje program sledovat vliv a dopad provedených změn 

v projektu a následně je mezi sebou porovnat a následně zvolit nejpříznivější 

z nich. Aplikace usnadní provést důležité rozhodnutí o realizaci projektu 

a posléze umožní hledat vhodné parametry a potřeby finančního krytí tak, aby 

se v předinvestiční fázi povedlo minimalizovat rizika, která by mohla v dalších 

fází projektu negativní dopady na realizaci nebo chod projektu/záměru. [13] 
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7  EKONOMICKÉ A FINANČNÍ HODNOCENÍ 

VEŘEJNÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

7.1 Úvodní část 

K posouzení veřejného investičního projektu byla vybrána zakázka, 

realizována ve městě Náchod. V rámci zpracování bakalářské práce jsem si 

vyjednal na MěÚ Náchod povolení k vypůjčení projektové dokumentace celého 

projektu, na který bude zpracováno ekonomické a finanční hodnocení investice. 

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu Základní umělecké školy Náchod. Tento 

projekt byl započat v roce 2010, kdy tato investiční akce byla předána 

generálnímu dodavateli firmě Průmstav Náchod s.r.o. a výstavba trvala až do 

roku 2011. Díky velké investici zřizovatele, která se pohybovala v celkové 

hodnotě 87 mil. Kč má škola možnost po 60 letech existence sídlit ve vlastní 

nově zrekonstruované budově. 

 
Obrázek č. 2: Pohled na budovu z hlavní komunikace, ul. Tyršova 
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Základní informace a identifikační údaje: 

Název projektu: ZUŠ Náchod – stavební úpravy a přístavba č.p. 247, 

ul. Tyršova 

Zadavatel projektu: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod 547 01 

Projektant: INS spol. s.r.o., projektový a inženýrský atelier, 

Parkány 413, Náchod 547 01 

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod 

547 01 

7.2 Účel a popis projektu 

7.2.1 Účel projektu 

Díky této smysluplné investici do veřejného sektoru mají učitelé ZUŠ 

možnost vzdělávat své žáky v oborech hudby, tance, výtvarnictví a také v 

literárně dramatickém oboru. Hlavním cílem školy je poskytnout umělecký 

rozvoj nejen široké veřejnosti, ale také značně nadaným studentům v tomto 

odvětví, které je může připravit na další studium na školách s uměleckým 

zaměřením. Jedná se o historicky zajímavý objekt z období novorenesance. 

Původně budova sloužila jako Občanská záložna. Tomuto účelu sloužila přes 

půl století, ve druhé polovině minulého století se zde až do 90. let nacházela 

Okresní vojenská správa. Od tohoto roku byla budova na delší dobu uzavřena. 

Město Náchod získalo nemovitost v roce 2006 a od tohoto roku je budova 

kulturní památkou nacházející se v městské památkové zóně. Je jedním 

z mnoha objektů řadících se do památek historického jádra města. Nárožní 

budova o půdorysu písmene „V“ je umístěna v ulici Tyršova, která slouží jako 

vjezd do centrálního náchodského Masarykova náměstí. 

I když v rámci investičního projektu by měl být záměr investice jasný, 

tedy za účelem zisku. V tomto případě mluvíme o veřejném investičním 

projektu, proto se zde jedná spíše o morální záležitost. Účelem projektu je 

poskytnout obyvatelům města a přilehlého okolí společenské a sociální vyžití. 

7.2.2 Popis projektu 

Stavba se v projektové dokumentaci dělí na dvě části (etapy), ta první je 

rekonstrukce stávajícího objektu a tou druhou je přístavba k budově. Zastavěná 

plocha objektu činní 845,0 m2. V objektu se předpokládá s 27 zaměstnanci 

pouze v denním provozu. Počet žáků 120 žáků/den, cca 600 žáků týdně. Hlavní 

vstup je do objektu z ulice Zámecká, boční vstup je zachován z ulice Tyršova. 

Celkové řešení vychází z místních podmínek, doplňuje stávající zástavbu. 
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Použité materiály zaručují při správné údržbě a ochraně před úmyslným 

poškozením maximální životnost stavby. 

Stávající objekt č.p. 247: Stávající konstrukční systém původního objektu 

zůstal zachován – tj. chodbový trakt se schodištěm a jednotlivé místnosti. Dle 

stavebních výkresů byly provedeny stavební úpravy v jednotlivých místnostech 

tak, aby byly přizpůsobeny budoucímu využití. Dispoziční řešení zůstalo 

zachováno, došlo pouze k drobným zásahům, které vyžaduje budoucí uživatel. 

Přístavba: Konstrukční systém přístavby je založen na vrtaných pilotech 

s železobetonovými patkami. Do nich jsou kotveny železobetonové sloupy, 

které tvoří skeletový systém. Výplň skeletu je provedena z cihelných pálených 

bloků. Přístavba bude využívat prostorů divadelního a tanečního sálu, ateliérů 

a podzemních garáží. Jednotlivá patra jsou propojena výtahem, mimo podkroví. 

Podlaží navazují výškově na podlaží ve stávajícím objektu. Celkem k vertikální 

komunikaci je využíváno dvojice schodišť a výtahu. [18] 

 
Obrázek č. 3: Přehled jednotlivých učeben a sálů [15] 

Na obrázku č. 2 je vidět přehled jednotlivých fotografií z nově zařízených 

učeben a divadelního sálu. Použité materiály v interiéru i vybavení je na vysoké 

úrovni a dosahuje značné kvality odpovídající její ceně. I přesto, že snaha 

investora (MěŮ Náchod) byla se snažit pořizovací náklady snížit na minimum, 

nebylo to na úkor kvality. Rozvržení a návrh nábytku v místnostech zajišťovala 

firma ATELIER PH (Náchod) spolupracující s firmou Interiéry Janovský. 
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7.3 Fáze projektu 

7.3.1 Předinvestiční fáze 

Přípravná část probíhající v době 2005- 2010 byla zahájena z vlastní 

iniciativy města. Stará základní umělecká škola nevyhovovala zcela nárokům 

učitelů a studentů, bylo zapotřebí přijít s razantním řešením jak tento problém 

řešit. Byla vypracována studie proveditelnosti. Hlavními částmi předinvestiční 

fáze byly: zpracování projektové dokumentace (stavební úpravy, přístavba) 

stavební povolení na úpravy týkající se historického objektu, vyjádření 

příslušných orgánů, požádání o udělení dotace a výběr dodavatele stavby. 

7.3.2 Investiční fáze 

Aktivity v této části projektu uskutečněné od ledna 2010 trvaly do 

poloviny roku 2011. Všechny aktivity s projektem spojené, se v jednotlivých fází 

prolínají a navzájem na sebe jednotlivé části navazují. Stavební práce se týkaly 

prací na stávajícím objektu a na výstavbě nové části budovy. Tyto práce 

probíhaly ve čtyřech podlaží (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP), kde bylo vybudováno 24 

učeben (zkušebny, divadelní a taneční sály, ateliéry). Nové prostory odpovídají 

svou velikostí a vybaveností potřebám dnešní výuky. Realizace stavebního 

objektu probíhala na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele 

stavby. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení bylo nařízení vedení města, že 

dodavatelská firma musí být místní stavební společnost. Zaopatřilo se řízení 

projektu, technický dozor a kontrola BOZP, autorský dozor. Po dokončení 

stavby a jejím zkolaudováním byl projekt ukončen a vyúčtován. Na závěr 

proběhl audit projektu. 

7.3.3 Provozní fáze 

Zahrnuje samotný provoz areálu od 5.9.2011 až do jeho ukončení 

a případné likvidace. Provozní fáze byla zahájena těsně po dokončení výstavby 

a vyřízení veškerých formalit potřebné k bezproblémovému provozu. Nutností 

bylo dovybavení prostor učeben a sálů nejen nábytkem, ale také např. 

výpočetní technikou. Finanční krytí v této etapě bude financováno z vlastních 

zdrojů města. V této fázi je zaručen předpokládaný provoz budovy okolo 120 

žáků/den, cca 600 žáků týdně. V objektu se předpokládá s 27 zaměstnanci 

v denním provozu. Milníky provozní fáze jsou zejména zajištění běžného 

používání v každodenním provozu, aby vyhovoval uživatelům v plném rozsahu 

a objekt byl zcela využit. 

  



30 

7.4 Finanční zajištění projektu 

7.4.1 Vlastní prostředky pro financování projektu 

Jelikož se jednalo v roce 2011 o největší investiční akci v Náchodě, byl 

tento projekt pro město významný. Většina peněz na realizaci projektu pochází 

z prodeje městského pivovaru Primátor, který byl prodán za 150 milionů korun 

společnosti LIF a.s. Před tímto záměrem financování z vlastních zdrojů se 

pokoušelo město uspět s projektem při rozdělování peněz z Evropské unie, 

avšak neúspěšně, z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace. 

Podstatnou část financí (82 mil. Kč) město použije právě ze zbylých peněz 

prodeje pivovaru. Celkové náklady projektu činní okolo 86,7 milionů korun. 

7.4.2 Dotace ze strukturálních fondů 

Nakonec se podařilo získat peníze i z dotací. Z této částky bylo 

nakoupeno potřebné vybavení pro provoz budovy. Z dotačních peněz byla 

vybavena i multimediální učebna. Úspěšně proběhlo také jednání o dotace od 

Ministerstva obrany České republiky. Tyto peníze byly poskytovány na 

rekonstrukci stávajícího objektu, který přešel do majetku města. Přesné 

množství finančních prostředků získaných od těchto institucí mně nebyly 

poskytnuty. Avšak v případě tvorby analýzy nákladů a užitků nemají na její 

výsledné zhodnocení vliv. 

7.5 Podstata projektu 

Přehled ZUŠ v blízkém okolí 

V této kapitole je znázorněn výskyt jiných uměleckých škol v okolí města 

Náchod. Tímto přehledem ostatních škol chci zdůraznit jaké má ZUŠ Náchod 

postavení v okrese. Zda investice do toho projektu byla tak potřebná a jestli 

slouží obyvatelům v takové míře, jaké se předpokládalo. 

Na mapě jsou červeně vyznačené města, kde se nacházejí také 

umělecké školy v okrese Náchod - Broumov, Police nad Metují, Červený 

Kostelec, Nové Město nad Metují, Jaroměř, Dobruška. Zeleně je označena 

nejbližší umělecká škola nacházející se na polské straně ve městě Klodzko. 

Náchod ležící na česko-polských hranicích dlouhodobě spolupracuje 

s lázeňským městem Kudowa-Zdrój. Polští žáci z Kudowa-Zdrój musí dojíždět 

do umělecké školy v Klodzku vzdálené necelých 40 km. Díky dlouholeté 

spolupráci města Náchod a Kudowa-Zdrój má možnost několik desítek polských 

žáků navštěvovat náchodskou školu. Po zjištění počtu žáků navštěvujících 

náchodskou školu jsem zjistil, že je využit její potenciál, co se týče kapacity 



31 

žáků. Zapsaných studentů z Náchoda a okolí je okolo 600, z toho je několik 

polských studentů. Kapacita školy je stanovena na 600 - 650 žáků týdně. 

Potenciál školy je také v tom, že leží v krajském městě s největším 

počtem obyvatel, který k 1.1.2013 čítá 21 388. [16] Počet obyvatel v ostatních 

městech je poloviční nebo ještě nižší. Školu v krajském městě navštěvuje 

největší počet žáků. Učitelé se svými žáky pořádají ročně mnoho kulturních 

vystoupení, jak v budově školy, tak v přilehlém okolí. Vystupují také na akcích 

pořádané městem, kde reprezentují náchodskou školu, tak celé město. Účastní 

se mnoho soutěží ve zpěvu, hry na hudební nástroje atd. 

 
Obrázek č. 4: Přehled ostatních ZUŠ [17] 
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7.6 SWOT analýza 

V analýze je popsán současný a budoucí stav investičního projektu. 

Zhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. Zda je s vynaloženými prostředky 

správně naloženo a jestli je dosaženo všech stanovených cílů, jak ze strany 

vedení města, tak školy. 

Tabulka č. 2: SWOT analýza, ekonomická efektivnost projektu 
  

Silné stránky

(Strengths)

Slabé stránky

(Weaknesses)

• umístění v centru města

• moderní zařízení školy vyhovující 

aktuálním požadavkům a kritériím

• ojedinělý systém uměleckého vzdělávání

• realizace projektu bez dluhů

• navýšení ročního rozpočtu oproti

předpokládaným rořním výdajům

Příležitosti

(Opportunities)

Hrozby

(Threats)

• spolupráce s městem Kudowa-Zdrój

• vystupování na veřejných kulturních akcí - 

snaha dostat se do podvědomí obyvatel

(noví žáci)

• postupné navyšování ročního rozpočtu na 

údržbu budovy a ostatního zařízení

vnitřní faktor

vnější faktor
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7.7 Logický rámec 

V logickém rámci projektu se snažím aplikovat výstupy SWOT analýzy. 

V této části popisuji vhodnost, přiměřenost daného projektu a jeho udržitelnost. 

Věnuji se návrhu investičního projektu z logického hlediska. Snažím se popsat 

všechny důležité části projektu (plánování, realizace, vyhodnocení projektu). 

Při postupu sestavování logického rámce jsem se řídil hlavních bodů, 

které by měl logický rámec obsahovat (výstupy, účel, předpoklady). Hlavní cíl 

popisuje skutečnost, jakého cíle či záměru má projekt dosáhnout. Účel projektu 

znázorňuje změnu, které má být uskutečněním projektu dosaženo. Důležitou 

složkou jsou výstupy projektu, kde díky uskutečnění projektu a uvedení budovy 

do provozu došlo k naplnění stanoveného účelu. Nutné je specifikovat aktivity 

projektu, které budou směřovat k jejich dosažení. V logickém rámci uvádím 

pouze ty aktivity, které jsou financovány v oblasti tohoto projektu. 

Systém pro hodnocení projektu jsem sestavil kvůli jeho stručnosti 

a jednoznačnosti. Podle určených kritérií můžeme zvážit úspěšnost projektu 

porovnáním počátečního a koncového stavu 
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Tabulka č. 3: Logický rámec – návrh projektu z logického hlediska 

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření

• zlepšení dostupnosti a podmínek pro

všechny obyvatele města a přilehlého okolí

• využití chátrající budovy

• počet uchazečů na konzervatořích a 

jiných uměleckých školách

• regionální statistiky

Účel proejktu (dosažená změna) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Předpoklady/Rizika

• zlepšení podmínek výuky a praktických

dovedností

• možnost soukromé výuky

• větší důraz na kvaliitu výuky, zavádění 

inovací

• větší spolupráce s vedením města

• ojedinělý systém uměleckého vzdělávání

• databáze studentů • spolupráce s městem Kudowa-Zdrój

(výuka polských žáků)

• kurzy polského a českého jazyka pro

pedagogický sbor z obou zemí

Výstupy projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Předpoklady/Rizika

• dokončení přestavby

• postavení přístavby

• vybavení budovy

• zlepšení podmínek výuky

• navýšení kapacity žáků

• využití budovy

• zastavěná plocha: 845 m2

• užitková plocha: 2 595

• počet žáků: 120 žáků/den,

600 žáků/týden

• zaručení maximální životnosti stavby při

správné údržbě a ochraně 

• dokumentace skutečného stavu

• stavební deník

• předávací protokol

• výpis z bankovního účtu

• dodržování stanoveného harmonogramu

prací

• pravidelná kontrola technického dozoru

a koordinátora bezpečnosti práce

Aktivity projektu Prostředky/Vstupy Časový rámec aktiv Předpoklady/Rizika

Práce spojené s:

• rekonstrukce, přístavba

• výběrové řízení na dodavatele

• projektová dokumentace

• finanční prostředky

• předinvestiční fáze

• investiční fáze

• provozní fáze

• výběr dodavatele, podepsání smluv

• efektivní řízení, koordinace

Předběžné podmínky

• stavební povolení

• financování MěÚ, Evropské dotace,

ministerstvo obrany

LOGICKÝ RÁMEC
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7.8 Finanční a ekonomické zhodnocení projektu 

ZUŠ Náchod pokládáme za veřejný sektor, proto jsou provozní náklady 

hrazeny z větší části z veřejných financí. Tyto náklady jsou rozděleny na platový 

a provozní rozpočet. Ministerstvo školství hradí mzdy zaměstnanců (platový 

rozpočet), tato částka se odvíjí od počtu žáků zapsaných ke studiu 

v následujícím školním roce. Krajský úřad podle kvóty určí limit počtu 

zaměstnanců potřebný k provozování a fungování školy. Pro tento rok byla tato 

hodnota vyčíslena na 28,34 zaměstnance. Podle tohoto koeficientu je získáván 

potřebný obnos peněz na mzdy. Díky tomuto systému je možnost rozdělení 

zbylých peněz na odměny pro zaměstnance. Ve škole většina vyučujících 

vykonává svou činnost na poloviční úvazek, to je zapříčiněno odlišnou formou 

výuky oproti klasickým základním školám. Ve škole probíhá výuka buď 

v omezeném počtu studentů, nebo jako individuální forma výuky. Tudíž učitelé 

vyučují pouze omezený počet hodin týdně. Na plný úvazek ve škole pracuje 

okolo 10 zaměstnanců. Další částka potřebná k provozu budovy je ve formě 

úplaty za vzdělání + příspěvek MěÚ (provozní rozpočet). Důležitá částka je 

vyhrazena na potřebný materiál a provoz: energie, pošta, tel., internet, revize, 

svoz odpadu, poplatky bance, pojištění movitých věcí, prostředky na údržbu, 

mytí, kancelářské potřeby, tiskopisy, materiál na opravy, opravy přístrojů 

a budovy. Částka obdržená za pronájem prostor a školné je využita na provozní 

náklady budovy, které činní ročně okolo 2 mil. Kč. Ceny uváděny u jednotlivých 

položek jsou včetně DPH. 
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7.8.1 Investiční náklady 

Jejich hodnota odpovídá technickému řešení projektu. Položky nákladů 

jsou jednou ze složek budoucích složek pořízeného dlouhodobého 

hmotného/nehmotného majetku. Zařadil jsem zde náklady na stavební činnost, 

výběrové řízení, dozorování stavby a vybavení střediska. 

Tabulka č. 4: Investiční náklady 

82 325 743 Kč

1 713 960 Kč

skutečného stavu objektu před rekonstrukcí 67 000 Kč

k územnímu rozhodnutí 565 250 Kč

ke stavebnímu povolení 530 740 Kč

k realizaci stavby 550 970 Kč

170 000 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

1 633 839 Kč

stroje a zařízení (součást stavebních prací) 0 Kč

vybavení nábytkem 1 633 839 Kč

86 743 542 Kč

Koordinátor bezpečnosti stavby

Vybavení střediska:

Celkem Ni

Investiční náklady

Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ Náchod

Projektová dokumentace:

Výběrové řízení

Autorský dozor

Technický dozor
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7.8.2 Provozní náklady 

Provozní náklady považuji za finanční znázornění spotřeby vstupních 

faktorů. Nákladových vstupů je velké množství, proto jsem se je snažil ucelit do 

jednotlivých přehledných oddílů – materiálové, mzdové, odpisové, ostatní. 

Tabulka č. 5: Roční provozní náklady 

7.8.3 Výnosy 

Ve veřejném sektoru, který je neziskový a je tvořen převážně užitky 

nemůžeme mluvit o zisku z poskytování služeb. Tyto příjmy jsou využívány na 

provoz zařízení. Roční příjmy tvoří pronájem divadelního, tanečního sálu 

a úplata za vzdělání. Je to pouze část financí potřebná k pokrytí provozních 

nákladů. Při realizaci projektu můžeme chápat užitek v daném případě v tom, 

že došlo k uvedení budovy do provozu. Hodnota nemovitosti značně stoupla. 

To jsou užitky, které můžeme pokládat za finančně ohodnocený přínos projektu.  

Tabulka č. 6: Roční příjmy 

Mzdové náklady 7 128 000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění 3 672 000 Kč

Spotřeba energie 770 000 Kč

Opravy a údržba 20 000 Kč

Materiál na provoz 693 000 Kč

Pojištění (pouze movité věci) 25 000 Kč

Odpisy 153 000 Kč

Celkem Np 12 461 000 Kč

Provozní náklady (roční)

Kč/rok/os. 2 400

Kč/rok 1 440 000

Pronájem prostor Kč/rok 10 000

Celkem V Kč/rok 1 450 000

Výnosy - doplňková činnost

Školné
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7.8.4 eCBA – Standardizovaný nástroj pro hodnocení 
investičních projektů 

Zpracováním analýzy nákladů a užitků (Cost Benefit Analyses) se 

snažím specifikovat ekonomickou efektivnost veřejného investičního projektu. 

Pro zpřehlednění vymezení užitků a nákladů zapříčiněných realizací projektu 

jsem nejdříve identifikoval subjekty, kterým projekt bude užitky či náklady 

přinášet. Nejdůležitější subjekt při realizaci byl Městský Úřad Náchod jakožto 

vlastník nemovitosti a zároveň investor. Avšak jako veřejný projekt má největší 

dopad na obyvatele města, kteří mají možnost využívat služeb nabízející toto 

zařízení. Dále se na projektu podílelo Ministerstvo obrany České republiky, 

které finančně přispělo na obnovu historické budovy.  

Hodnocení ekonomické efektivnosti pomocí metody CBA je závislé na 

přeměně všech nákladů a užitků na peněžní toky. Znamená to tedy ocenění 

vystihnutých nákladů a užitků prostřednictvím peněžních jednotek. Při 

zpracování jsem postupoval podle předem definované osnovy, kterou jsem si 

určil podle základních kritérií doporučených pro vypracování analýzy užitků 

a nákladů. Identifikoval jsem dopad projektu na společnost pomocí definování 

užitků, které projekt obyvatelům města přinese a nákladů, které projekt městu 

a obyvatelům způsobí. Užitkem můžeme v konkrétním případě chápat 

poskytnutí potřeb pro občany, zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Škola se 

snaží vzdělávat studenty nejen v oboru, který si vybrali, ale také je učí 

všeobecnému vzdělání v oblasti umění.  

Náklady potřebné pro samotnou realizaci projektu a udržitelnost 

v provozu značně ovlivňují možnosti dalších investic realizovaných městem 

Náchod. I když roční náklady potřebné k provozování nové budovy jsou vysoké 

(cca 2 mil. Kč) a v letošním roce ředitel školy Mgr. Zbyněk Mokrejš žádal po 

MěÚ Náchod o navýšení této částky o 100 tis. Kč. Lze říci, že finanční náklady 

jsou v konečném vyúčtování nižší, oproti potřebnému finančnímu obnosu na 

každoroční opravy a modernizaci původní budovy ZUŠ Náchod. Stará budova 

nevyhovovala zcela provozním požadavkům a výbava školy a jejího zařízení 

potřebovala obměnu. Díky novým technologiím a zařízením použitých v novém 

areálu školy jsou úspory značné. 

Neocenitelné užitky a náklady jsou takové složky, kterým nemůžu 

přisoudit určitý finanční rozměr. Ne u všech užitků a nákladů mohu stanovit 

jejich hodnotu v plné míře, tak aby to nemělo vliv na jejich vypovídající 

schopnost při výpočtech. Jedná se právě o již zmiňovaný přínos zkvalitnění 

služeb v regionu, navýšení kapacity studentů i zaměstnanců a jiné morální 

hodnoty, které projekt přinesl obyvatelům, a které jsem popisoval v předchozích 

částech. Ocenitelné položky vznikají v průběhu životního cyklu projektu 

(příprava, realizace, provoz). 
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V této části popisuji smysl a cíl hodnocení projektu. Jednotlivé výstupy získané 

ze softwarové aplikace (eCBA Školní verze) jsem shrnul do přehledných 

tabulek a graficky znázornil jednotlivá data. 

Softwarová aplikace eCBA mně umožnila jednoduše a přehledně zpracovat 

jednotlivé údaje potřebné pro vyhodnocení efektivnosti projektu. Všechny nutné 

údaje o investičních nákladech jsem obdržel od MěÚ Náchod z Odboru investic 

a rozvoje města od odborného pracovníka investic. Samotný rozpočet na 

stavební práce jsem dostal spolu s projektovou dokumentací, kterou mě po 

odsouhlasení MěÚ Náchod zapůjčil vedoucí technické přípravy z firmy 

realizující stavební práce (Průmstav Náchod s.r.o.). Provozní náklady a ostatní 

potřebné údaje (počet žáků a zaměstnanců, zdroje financování rozpočtů) 

uváděné v této analýze mně byly poskytnuty od ředitele Základní umělecké 

školy Náchod. 

Přehled peněžních toků projektu 

Hodnocení efektivnosti projektu jako investice realizuji na všechny části 

ovlivňující tok financí. V části provozních výdajů jsem u položky materiál na 

provoz a opravy, údržba nastavil koeficient navýšení udávaných hodnot o 2% 

ročně. Ostatní položky jsou ve stálých cenách od roku 2011. V části financování 

nezohledňuji položku daň z příjmu, jelikož nemá vypovídací schopnosti 

potřebné k vyhodnocení efektivnosti projektu. V celkovém vyhodnocení 

jednotlivých kategorií analýzy využívám cash-flow a čistou současnou hodnotu 

NPV. Navzdory charakteru projektu ostatní údaje nemají takovou vypovídající 

schopnost, která by jej vystihovala přesněji. 

Při hodnocení efektivnosti investičního projektu jsem zjistil, že získané 

ukazatele dosahují nevýhodných hodnot. Je zapotřebí vzít v úvahu její nutné 

dotační financování na udržení projetu. Z grafu můžeme vyčíst, že investice 

vložené do projektu jsou vysoké, ale zasahují pouze do předinvestiční 

a investiční fáze projektu. Provozní náklady jsou od začátku provozu 

vzestupného charakteru.  

Základní ukazatele nastavené při tvorbě analýzy: doba hodnocení 

celkem 17 let (provozní část 15 let), diskontní sazba nastavena podle zatřídění 

sociální diskontní sazby ve vybraných zemích tj. 5%. Dosažené hodnoty v části 

hodnocení financování dosahují záporných výsledků. Míra návratnosti investice 

do projektu je záporná. Projekt není soběstačný, příjmy nepokryjí potřebné 

provozní výdaje. Po finanční stránce projekt nelze doporučit jako 

provozuschopný. Avšak potřebná roční částka na provozování je každoročně 

zajištěna v plné míře. Tím je zajištěna udržitelnost projektu. Není dosaženo 

návratnosti investice do projektu. 
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Tabulka č. 7: Přehled peněžních toků projektu 

Graf č. 1: Přehled peněžních toků projektu 

Název celkem

Investice 86 743 542 Kč

Provozní výdaje 179 546 967 Kč

Provozní  příjmy 20 783 332 Kč

Čisté cash-flow -245 507 177 Kč

Čistá současná hodnota NPV -236 501 243 Kč
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Hodnocení finanční udržitelnosti 

Finanční udržitelnost podle vyhodnocení projektu v eCBA aplikaci je 

zajištěna v celém průběhu realizace a provozní fáze projektu. Udržení 

provozuschopnosti projektu v hodnoceném období je zabezpečené. Roční 

rozpočet zpracovaný na provoz budovy je hrazen Ministerstvem školství a MěÚ 

Náchod viz kapitola 7.8.1. Spolufinancování provozu školy je zaručeno 

v požadovaném rozsahu. 

Tabulka č. 8: Hodnocení finanční udržitelnosti 

 

Graf č. 2: Hodnocení financování 

Název celkem

Finanční cash-flow -245 507 177 Kč

Požadavky na vlastní financování 245 507 177 Kč

Investice - MěÚ Náchod 86 743 542 Kč

Provoz - MěÚ Náchod (provozní rozpočet) 24 746 967 Kč

Provoz - MŠMT (platový rozpočet) 154 800 000 Kč

Zdroje financování celkem 266 290 509 Kč
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Socioekonomické zhodnocení 

Do této kategorie jsem zařadil tyto socioekonomické dopady: rozvoj 

zaměstnanosti v regionu a zlepšení stavu škol a školských zařízení. /čelem 

tohoto zhodnocení je kvantifikace hlavních dopadů projektu na určité skupiny 

a následné vyjádření v peněžních jednotkách. Jedná se o socioekonomické 

dopady, které jsou zapříčiněny realizací projektu oproti původnímu stavu.  

I když projekt nemá takové množství pozitivních dopadů na společnost 

a jeho okolí jako jiné veřejné projekty. Přesto je to jeden z mnoha důvodů, proč 

byla realizace projektu uskutečněna a dokončena podle stanovených plánů. 

V závěrečném přehledu získaných ukazatelů dosahuje projekt výrazně 

nepříznivých hodnot. Ekonomická hodnota projektu je záporná. V této části 

projektu byla vyhodnocena doba návratnosti jako nedosažitelná. 

Tabulka č. 9: Socioekonomické hodnocení 

Graf č. 3: Socioekonomické hodnocení 

Název celkem

Čisté cash-flow projejktu -245 507 177 Kč

Socioekonomické výnosy 93 628 290 Kč

Socioekonomický tok projektu -151 878 887 Kč

Čistá současná hodnota NPV -160 803 360 Kč
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7.8.5 Interpretace výsledků 

Při interpretaci výsledků se nejedná pouze o vyhodnocení finančních 

ukazatelů, ale také přínosů, které nelze přesně vyčíslit. V samotném 

zhodnocení projektu metodou CBA se vyskytuje mnoho nedostatků, které 

upozorňují na nepříznivé podmínky financování provozní části. Je to způsobeno 

celkovým charakterem veřejného projektu. Z hlediska nákladů a příjmů je 

projekt nevýdělečný, vzhledem k neziskovému charakteru projektu. Získané 

ukazatele stvrdily, že projekt není finančně efektivní. Tudíž je zajištěno potřebné 

množství financí na provoz budovy. Město se společně s vedením školy stará 

o chod školy tak, aby poskytovala užitek žákům a učitelům podle jejich 

nejlepšího mínění a potřeb. Hodnotící projekt navzdory nepříznivým finančním 

ukazatelům má pro občany celospolečenský dopad, kvůli kterému byla 

realizace uskutečněna. 

Pokud popíši stav školy v současné době, jsou potřeby uživatelů budovy 

naplněny v plné míře. Podle zjištěného úsudku je řízení a činnost zařízení 

opravdu na vysoké úrovni. Školní budova i s celým vybavením podléhá těm 

nejnáročnějším požadavkům jakosti kvality. Žáci mají vhodné podmínky pro 

vzdělávání v jejich uměleckém oboru. Mají možnost využívat veškeré vybavení, 

které jim škola umožňuje. Mohou si například půjčovat školní hudební nástroje 

a jiné pomůcky potřebné k výuce. Žáci školy vystupují na veřejných akcích, aby 

dělali dobré jméno a čest své škole. Snaží se dostat do podvědomí občanů 

a přilákat tak i nové zájemce o studium. 

Získané vstupy důležité pro zhodnocení efektivnosti projektu byli na 

investiční a provozní fázi. Provozní část je posuzována na 15 let. Získaný 

provozní rozpočet na jednotlivé výdaje důležité k provozu jsou vyčísleny pro rok 

2014. Investice potřebná k realizaci projektu a rozvoji vzdělání ve městě je 

obnovovacího charakteru. Znamená náhradu zastaralého zařízení, obnovu 

prostor pro studium a prezentovaní žáků. 

Efektivnost investice z finančního hlediska jsem shrnul v jednotlivých 

částech zhodnocení projektu. Analyzoval jsem jejich zdroje (finance, peníze 

a čas). Pro zpřehlednění finanční analýzy jsem se zaměřil na identifikaci 

hotovostních toků a čistou současnou hodnotou, která představuje čistý 

diskontovaný přínos projektu za sledované období. 
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8  ZÁVĚR 

Cílem vypracování práce bylo uvést na praktickém příkladu ekonomické 

a finanční hodnocení veřejného projektu. Zjistit jestli bylo rozhodnutí o realizaci 

projektu vhodné a zda bude projekt v dalším životním cyklu schopen provozu. 

Jestli jsou náležitě splněny potřebné socioekonomické požadavky, které byly 

stanoveny v předinvestiční fázi. Zdali vyhovuje všem potřebám a požadavkům 

uživatelů, jak z hlediska morálního, tak funkčního. 

Na začátku praktické části je charakterizován účel a popis zvoleného 

projektu, poté jsou identifikovány všechny fáze projektu. Přehledně vystihuji 

financování projektu a problémy s tím spojeny. Zhotovený přehled ostatních 

základních uměleckých školy má za úkol vyjádřit výjimečnost a nezbytnost 

náchodské školy. Ve SWOT analýze je popsána situace investičního projektu. 

Zda je dosaženo ekonomické efektivnosti projektu. Logický rámec navazuje na 

SWOT analýzu, aplikuje definované výstupy. Úmyslem je zhodnocení vhodnosti 

a udržitelnosti projektu. Jednotlivé náklady a výnosy jsou přehledně zpracovány 

do tabulek, z těchto poskytnutých údajů je sestavena CBA analýza v softwarové 

aplikaci eCBA, která je považována za standardizovaný nástroj pro hodnocení 

investičních projektů. Významnou část výstupu podnikatelského plánu tvoří 

přehled peněžních toků, zhodnocení finanční udržitelnosti a socioekonomické 

dopady. 

Lze konstatovat, že projekt je úspěšný, všechny stanovené podmínky pro 

fungování jsou splněny. Záměr vedení města Náchod byl naplněn. Nyní je 

zajištěn trvalý provoz budovy. Bakalářská práce poskytuje přehled o postupu 

a zpracování jednotlivých kapitol ekonomického a finančního posouzení 

veřejného investičního projektu. Část práce je zaměřena na teoretickou 

a posléze na ni navazující praktickou část obsahující získané poznatky 

jednotlivých kategorií a jejich hodnocení. Zpracováním získaných informací 

a zhodnocení efektivity reálného investičního projektu byl splněn cíl bakalářské 

práce. 
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