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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti a rizik projektu 

revitalizace výrobních prostor. Předmětem zpracování diplomové práce je: 

charakteristika investičních projektů a jejich životní cyklus, obecné přístupy 

k ekonomickému hodnocení soukromých projektů, uvedení obecných přístupů 

k rizikové analýze soukromých projektů. V poslední části práce je zpracována 

případová studie zaměřující se na posouzení efektivnosti a řízení rizik soukromého 

investičního projektu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Investiční projekt, cyklus projektu, finanční hodnocení, ekonomické 

hodnocení, studie proveditelnosti, doba návratnosti, čistá současná hodnota, vnitřní 

výnosové procento, index rentability, analýza rizik, hodnocení rizik 

ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on evaluation of efficiency and risks of project 

revitalization of production facilities. The core of the thesis is: a characterization of 

investment projects and their cycles, general approaches to economic evaluation of 

private projects, a description of general approaches to risk analysis of private 

projects. The last part of the thesis is created as a case study which is focused on an 

evaluation of efficiency and coordinating risks of a private investment project.         

 

KEYWORDS 

Investment project, cycles of project, financial evaluation, economic evaluation, 
feasibility study, payback method, Net Present Value, Internal Rate of Return, 
Profitability Index, risk analysis, risk assessment 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá tématem hodnocení efektivnosti a rizik projektu 

revitalizace výrobních prostor realizovaný soukromým investorem. Cílem diplomové 

práce je teoretické vymezení problematiky hodnocení a řízení rizik soukromých 

investičních projektů a ověření zjištěných informací na případové studii. Výstupem 

diplomové práce je zpracovaná případová studie, která zahrnuje ekonomickou a 

finanční analýzu a dále také analýzu rizik vybraného soukromého investičního 

projektu. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první část se zabývá teoretickou částí 

dané problematiky a druhá část se zaměřuje na využití teoretických znalostí na 

praktické případové studii.  

V teoretické části je zpracována charakteristika investičních projektů a jejich 

životní cyklus. Dále jsou zde zpracovány obecné přístupy k ekonomickému hodnocení 

soukromých projektů a závěr teoretické části diplomové práce je věnován obecným 

přístupům k rizikové analýze soukromých projektů, a to zejména se zaměřením na 

citlivostní analýzu a kvalitativní analýzu.  

Praktická část diplomové práce je věnována soukromému investičnímu 

projektu zaměřenému na revitalizaci výrobních prostor. Projektem hodnoceným 

v rámci případové studie je projekt Revitalizace areálu ČKD Choceň. Předmětem 

tohoto projektu je revitalizace vybraných hal z areálu bývalého ČKD, které mají sloužit 

jak k výrobním účelům, tak ke skladovacím účelům. Tento projekt je v současnou 

chvíli v investiční fázi, respektive ve fázi realizační. V případové studii bude řešen 

popis investora a projektu, fáze projektu, finanční zajištění projektu, podstata projektu, 

finanční a ekonomické hodnocení projektu a interpretace výsledků hodnocení. Na 

základě zpracované případová studie bude možné rozhodnout, zda přijetí projektu je 

správné a je projekt opodstatněný nebo zda bude pro investora lepší projekt 

nerealizovat. Dále budou v práci zpracována rizika, která mohou projekt, v průběhu 

realizace či provozu, finančně a ekonomicky ohrozit, a to v podobě citlivostní a 

kvalitativní analýzy.  Praktická část diplomové práce také bude obsahovat ex-post 

hodnocení projektu, kde bude hodnocení prováděno již s reálnými vysoutěženými 

vstupy do projektu. V závěru praktické části diplomové práce bude porovnání 

hodnocení původního a ex-post hodnocení. 
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1 CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ A JEJICH ŽIVOTNÍ CYKLUS 

1.1 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ VE FIRMĚ 

Rozhodnutí o vložení kapitálu do určitého projektu nebo investice je jedním 

z nejdůležitějších rozhodnutí, které firma musí udělat. Předmětem tohoto rozhodování 

je rozhodnout, zda danou investici přijmout a realizovat ji, nebo zda ji zamítnout.  

Úspěšnost v jednotlivých projektech se může významně promítnout do toho, jak daná 

firma bude úspěšná a prosperující. V případě, že se firma při rozhodování o 

jednotlivých projektech bude rozhodovat špatně, nebo nebude respektovat předběžné 

studie, které budou poukazovat na nevýhodnost investice, tak se může naopak dostat 

do vážných ekonomických problémů. Firma by měla mít nastavenu svoji firemní 

strategii a v případě investičního rozhodování by se měla na tuto firemní strategii 

zaměřit a vybírat podle toho i investiční projekty. Firemní strategie stanovuje základní 

strategické cíle firmy a určuje způsoby jakými lze těchto cílů dosáhnout. Mezi 

strategické cíle firmy patří zejména finanční cíle, ze kterých pramení potřeba dosažení 

určitého zisku, rentability vynaloženého kapitálu a v neposlední řadě také růstu 

hodnoty firmy [1],  

Investiční projekty, v jednotlivých fázích (příprava, hodnocení a výběr projektu), 

by neměly vycházet pouze ze strategie firmy, ale měl by vycházet i ze složek, které 

tvoří strategie: [1] 

- Výrobková: co za výrobky a služby má firma podporovat a které utlumovat 

- Marketingová: na jaké trhy firma cílí, způsob, jak se na trh dostat a jak chce 

podpořit prodej svého sortimentu 

- Inovační: kam bude směřovat úsilí na postupné vylepšování– technologie, 

procesy a produkty 

- Finanční: jakého rozložení zdrojů financování má firma za cíl dosáhnout 

- Personální: jaké typy pracovníků mají být pro firmu stěžejní a na jakých 

znalostech a kompetencích chce firma stavět 

- Zásobovací: které druhy vstupů jsou základní a jak je zabezpečit 
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 Během investičního rozhodovaní je zapotřebí kromě vstupů interních, které jsou 

spojeny s firemní strategií, zohlednit také některé vstupy externí, ty jsou spojeny 

s podnikatelským okolím. Vstupují sem rizika a nejistoty, které nelze, nebo jen velmi 

obtížně, předvídat předem. Patří sem zejména konkurence, tržní situace, vývoj cen 

základních surovin a energií v neposlední řadě taky měnové kurzy. [1] 

Podnikatelské okolí nepřináší pouze rizika při podnikání, ale je to i zdrojem 

příležitostí spojených s podnikáním. Pakliže firma bude využívat tvůrčího myšlení a 

vyhledávání příležitostí, tak se může dostat k zajímavým investičním projektům a 

následně využít investičního rozhodování mezi jednotlivými projekty. [1]   

Pro správné posouzení všech investičních rozhodnutí, kterými se zabýváme je 

nezbytné, aby byly posouzeny podle třech faktorů, které tvoří tzv. magický trojúhelník 

investování: [1] 

 

Obrázek č.1: Magický trojúhelník investování, [3] 

 

1.2 KLASIFIKACE INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

Investiční projekty mohou být klasifikovány podle mnoha hledisek. Jako 

základní hlediska, dle kterých lze třídění provézt lze považovat vztah k rozvoji 

podniku, věcná náplň, míra závislosti projektů, forma realizace, charakter peněžních 

toků a velikost. [1] 
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Vztah k rozvoji podniku: 

• Rozvojové, orientované na expanzi – tyto projekty mají za cíl zvýšení objemu 

produkce, implementování nových služeb, popřípadě výrobků a proniknutí na 

nové trhy. 

• Obnovovací: zde se jedná o náhradu nevyhovujícího výrobního zařízení 

zařízením novým, a to buď z důvod špatného stavu zařízení nebo obnovu 

zařízení před koncem jeho životnosti. Popřípadě se zde může jednat o 

modernizaci zařízení z důvodu úspory nákladů. 

• Mandatorní: zde se jedná o projekty, které jsou vázány dodržením zákonů, 

popřípadě jiných předpisů, které upravují určité oblasti podnikání. Zde jsou to 

především zákony a nařízení upravující pracovní podmínky zaměstnanců, 

dopad na životní prostředí, dodržování hygienických požadavků a podobně. 

Věcná náplň projektů: [1] 

• Zavedení nových výrobků, respektive technologií: Jsou to projekty zaměřené 

na existující produkty a technologie na trhu, avšak ne v dané společnosti.  

• Výzkumu a vývoje nových výrobků a technologií: Jedná se o rizikové projekty, 

kdy je na daný projekt navázáno více projektů a z toho plyne obtížné hodnocení 

• Inovace informačních systémů, respektive zavedení informačních technologií: 

Zde jsou těžko kvalifikovatelné přínosy, a tudíž opět obtížné hodnocení 

projektů. 

Míra závislosti projektu: [1] 

• Vzájemně se vylučující projekty: jsou to projekty které nelze provádět 

vzájemně, jelikož se vylučují například z důvodu výroby shodného výrobku, 

avšak rozdílnou technologií. 

• Plně závislé projekty: jde o soubor více menších, či větších, projektů, které jsou 

závislé na provedení dalších dílčích částí projektu a musí být vždy hodnoceny 

společně.  

• Komplementární projekty: Zde se jedná o projekty, které se vzájemně podporují 

a opět je tyto projekty zapotřebí hodnotit společně jako jeden celek, a ne každý 

zvlášť. 
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• Ekonomicky závislé projekty: U těchto projektů je riziko vzniku substitučního 

efektu, který může mít negativní dopad na stávající produkt. Například uvedení 

nového výrobku na trh může způsobit pokles prodeje současného produktu a je 

tedy zapotřebí do hodnocení projektu započítat také pokles příjmu spojeného 

s prodejem dosavadního produktu 

• Statisticky závislé projekty: jedná se o dvojici projektů, které jsou na sobě 

přímo závislé, kdy růst výnosů jednoho projektu přináší i růst výnosů druhého 

projektu, a nebo jsou nepřímo závislé kdy růst jednoho přináší pokles druhého 

projektu. 

Forma realizace projektů: [1] 

• Investiční výstavby: Projekty investiční výstavby mají za cíl rozšíření 

výrobních kapacit podniku, implementaci nových produktů a technologií atd. 

Jsou dva způsoby, kde uplatnit tyto projekty, a to buď v existující firmě, a nebo 

ve firmě nově vznikající. 

• Akvizice: Zde se jedná zejména o projekty, kdy cílem je zakoupení například 

málo prosperující společnosti a po implementování vhodných opatření, které 

prosperitu firmy opět zlepší jsou společnosti se ziskem prodány 

Charakter peněžních toků: [1] 

• Se standartními peněžními toky: Tyto projekty jsou ze stavebního hlediska 

častější než následující projekty, kdy u těchto projektů v investiční fázi vznikají 

náklady převažující nad výnosy, a naopak v provozní fázi převládají výnosy 

nad náklady.  

• S nestandartními peněžními toky: Jedná se o projekty, které mají například 

vysoké náklady v likvidační fázi projektu, kdy jsou velké náklady spojené 

s uvedením prostředí do původního stavu (rekultivace, uzavření dolu). 

1.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU  

Životní cyklus projektu lze rozdělit na čtyři základní fáze, které na sebe vzájemně 

navazují. Nejdříve před zahájením životního cyklu projektu je zapotřebí stanovit si 

prvotní myšlenku, která odstartuje životní cyklus projektu. Samotný životní cyklus, jak 
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již bylo zmíněno, se skládá z předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze a 

likvidační fáze. Bez jakékoliv z těchto fází, až na likvidační, se žádný projekt neobejde, 

avšak fáze prvotní, kdy se rozhoduje, zda projekt postoupí do investiční fáze či nikoliv 

je nejdůležitější a také z toho důvodu je nezbytnou součástí nových projektů 

zpracování technicko-ekonomické studie (feasibility study). [1], [7], [5], [8], [9] 

1.3.1 Předinvestiční fáze 

V této fázi se pojednává o tom, zda bude projekt realizovatelný a zda bude 

dostatečně úspěšný. Vymezují se předpokládané cíle projektu, specifikují se požadavky 

projektu z toho vyplívající rozsah projektu a následné řešení, které zajistí dosažení 

požadovaného cíle. Posuzuje se rentabilita projektu a návratnost investice. V dalším 

kroku se vyhotoví studie proveditelnosti, která poskytne řadu informací a odpovědí na 

otázky, zda v projektu dále pokračovat, nebo zda od projektu odstoupit. Ve chvíli, kdy 

je o projektu rozhodnuto, zda postoupí do investiční fáze, nebo se naopak rozhodne od 

projektu odstoupit, tak končí předinvestiční fáze projektu. Předinvestiční fáze bývá 

zpravidla rozdělena do třech etap: v první fázi je zapotřebí najít vhodnou investiční 

příležitost, poté probíhá fáze předběžného výběru projektu včetně vypracování analýz 

jeho variant a poslední fází je zpracování hodnotící zprávy a rozhodnutí, na základě 

které ho se určí, zda v projektu pokračovat či nikoliv. Pro potřeby první etapy je 

zapotřebí zpracovat studie investičních příležitostí (opportunity study), která 

z dostupných informací alespoň okraje zhodnotí nadějnost projektu. Předběžná studie 

proveditelnosti a studie proveditelnosti pokrývají požadavky na posouzení druhé etapy 

předinvestiční fáze, tedy fáze předběžného výběru projektu a přípravy projektu 

obsahující analýzy jeho variant.  Jsou to studie zabývající se technicko- ekonomickými 

hledisky projektu. A poslední etapa obsahuje hodnotící zprávu (apprasial report) 

sloužící jako podklad pro finální rozhodnutí o projektu. [1], [5], [7], [8], [9] 

1.3.2 Investiční fáze 

Je to fáze, která mimo přípravy projektu (etapa projekční) obsahuje, také, 

samotnou realizaci projektu (realizační etapa). Tato fáze je, také, fází nejdražší celého 

životního cyklu projektu. Na konci Investiční fáze je projekt připravený pro užívání a 

musí tedy být odstraněny veškeré vady a nedodělky, aby byl projekt schopný provozu. 

Investiční fáze se dělí do dvou částí. V první části investiční fáze se zpracovávají 
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potřebné dokumentace například dokumentace pro územní rozhodnutí společně 

s dokumentací pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele, uzavírání 

smluv, organizace zadávacího řízení atd. Po této fázi má investor stále možnost od 

projektu odstoupit a projekt tedy nemusí nutně postoupit do druhé fáze. V druhé části 

se jedná o samotnou realizaci projektu, kam patří například příprava staveniště, 

realizační stavební a montážní práce, koordinace BOZP, vícepráce atd. Po dokončení 

a předání díla bez vad a nedodělku se projekt posouvá do provozní fáze projektu. [5], 

[7], [8], [9], [1] 

1.3.3 Provozní fáze 

Je to fáze samotného užívání stavby, a tedy i celého projektu. Tato fáze je z 

hlediska časového trvání nejdelší. Provozní fáze je výsledkem předchozích fází 

projektu. V průběhu provozní fáze projektu se sledují zejména faktory, které jsou 

potřebné pro bezproblémové užívání stavby. Z dlouhodobého hlediska se sledují 

náklady a výnosy a zda náklady nemají vzestupný charakter, zatím co výnosy sestupný 

charakter. Je důležité zmínit, že zkušební provoz nespadá do provozní fáze, ale do fáze 

investiční. Provozní fáze neznamená pouze projekt provozovat, ale také jej udržovat, 

opravovat a zdokonalovat. Provozní fázi posuzujeme ze dvou hledisek, krátkodobého 

a dlouhodobého. Krátkodobé je ve chvíli, kdy se projekt uvádí do provozu a odstraňují 

se drobné problémy převzaté z realizační fáze projektu a dlouhodobého hlediska, kdy 

se posuzuje celkový záměr projektu, a to zejména jeho ekonomická a finanční hlediska. 

[1], [5], [7], [8], [9] 

1.3.4 Likvidační fáze 

Likvidační fáze nastává tehdy, když se objekt přestane provozovat. Projekt 

v závěrečném životním cyklu může vykazovat buď poslední příjmy, nebo výdaje. V 

případě, že s likvidací projektu budou spojeny nezanedbatelné náklady (sanace území, 

demontáž strojů apod.), tak se náklady na tuto likvidaci zahrnou do finančních toků v 

posledním roce provozování projektu. Jedná li-se o náklad či výnos spojený s 

likvidační fází projektu, tak v obou případech hovoříme o likvidační hodně projektu. 

[1], [5], [7], [8], [9] 
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2 ZÁKLADNÍ POROVNÁNÍ INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ SOUKROMÝCH A VEŘEJNÝCH A STUDIE 

PROVEDITELNOSTI 

Následující kapitola se bude zabývat investičními projekty v soukromém 

sektoru. Součástí této kapitoly je porovnání soukromého projektu s projektem 

veřejným a představení studie proveditelnosti včetně jednotlivých náležitostí, které 

studie proveditelnosti zahrnuje. Některé vybrané body ze studie proveditelnosti jsou 

blíže popsány. A některým bodům je pak věnována samotná kapitola, jako je například 

analýza rizik či ekonomické hodnocení projektů 

2.1 POROVNÁNÍ SOUKROMÉHO PROJEKTU S PROJEKTEM 

VEŘEJNÝM 

Soukromý projekt a zejména rozhodnutí o přijetí soukromého investičního 

projektu nebo jeho zamítnutí se opírá o velké množství studií, které pracují s velkým 

množstvím proměnných, a to zejména z hlediska technického, ekonomického, 

finančního a mnoha dalších aspektů. U projektů realizovaných soukromým investorem 

je hlavním úkolem projektu ekonomická výhodnost projektu pro investora a zisk, který 

mu projekt přinese.  

Jako pojem veřejný projekt lze v podstatě označit takové činnosti a úlohy, které 

jsou plněny či probíhají v rámci veřejného sektoru a na jejichž realizaci se využívá 

veřejných prostředků.  

Ve veřejném sektoru, na rozdíl od sektoru soukromého, není každý projekt 

realizován za účelem zisku, ale v mnoha oblastech je projekt směřován za účelem 

vyššího blaha společnosti. U takovýchto druhů projektů se ptáme zejména na otázku – 

co daný projekt přinese společnosti? Mezi takovéto projekty lze zařadit například 

výstavbu dětských hřišť, školek, škol nebo například sportoviště. [5], [7], [8], [10], 

Další část diplomové práce se bude věnovat studii proveditelnosti, jelikož studie 

proveditelnosti je jednou z nejdůležitějších částí předinvestiční fáze. Výsledkem studie 

proveditelnosti by mělo být rozhodnutí, zda je vhodné tento projekt posunout do 

investiční fáze, nebo zda od tohoto projektu upustit. [5], [7], [8], [10], 
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2.2 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Pro celkové vyhodnocení projektu, které rozhodne o finálním přijetí a realizaci 

projektu či zamítnutí projektu je nezbytné, aby byla správně a dle všech náležitostí 

zpracována studie proveditelnosti. Tato studie přináší kompletní a podrobné 

rozpracování technických, ekonomických, manažerských, finančních a dalších 

aspektů, nezbytných pro rozhodnutí o daném projektu, tedy jestli jej příjmout, či 

nikoliv. Zpracování studie proveditelnosti, už z podstaty svého hlavního úkolu tedy 

rozhodnutí o proveditelnosti projektu, je zpracovávaná již v předinvestiční fázi. [1], 

[5], [7], [11] 

Pro zpracování studie proveditelnosti je zapotřebí vědět, v jakém rozsahu se bude 

studie provádět a jaká je velikost investičního projektu. Nástrojem pro zpracování 

studie proveditelnosti je metodika UNIDO, která stanovuje následující body: [1], [2], 

[11] 

- Stručné shrnutí studie 

- Vstupní údaje k projektu a následný vývoj projektu 

- Analýza trhu a marketingová strategie  

- Popis technologie a velikost výrobní jednotky 

- Materiálové vstupy a energie 

- Umístění výrobní jednotky 

- Pracovní síly  

- Organizace a řízení  

- Finanční analýza a hodnocení 

- Analýza rizik 

- Plán realizace    [1], [2], [11] 

Studii proveditelnosti provádí celý tým odborníků, který je složený z odborníků 

v jednotlivých odvětvích a to zejména: [1], [2], [11] 

- Odborník z odvětví ekonomického 

- Specialista na marketing 

- Inženýr z oblasti strojírenství 

- Inženýr z oblasti stavební 

- Expert na management  
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- Specialista v oblasti daní a financí  

- Specialista na životní prostředí  [1], [2], [11] 

Stručné shrnutí studie proveditelnosti: 

 Zde se uvede souhrn celé studie proveditelnosti. Seznámení s jednotlivými 

body studie a  projektem, kterým se celá studie zabývá. [1], [2], [11] 

Vstupní údaje k projektu a vývoj projektu: 

 Tato kapitola studie se zabývá identifikačními údaji zadavatele a zpracovatele 

studie. Dále se zabývá dopady daného projektu na investiční prostor. [1], [2], [11], 

Analýza trhu a marketingová strategie: 

 Základním předpokladem každého investičního projektu je v první řadě využití 

disponibilních zdrojů anebo poptávky ať již existující nebo potencionální. V obou 

zmíněných případech je pro rozhodování o základních parametrech projektu, a i pro 

konečný úspěch projektu, klíčová analýza trhu. [1], [2], [11] 

 Marketingová strategie je jen jednou z částí celkové strategie projektu. 

Náročným procesem je koncipování strategie projektu a má jednotlivé fáze kterými 

jsou: [1], [2], [11], 

- Analýza a hodnocení počáteční situace projektu – analýza a hodnocení 

zdrojů, finanční a ekonomická situace firmy 

- Analýza a hodnocení podnikatelského okolí – zde se hodnotí z hlediska okolí 

ekonomického a finančního, technologického a mezinárodně politického 

včetně analýzy trhu 

- Stanovení jednotlivých strategických cílů, které je zapotřebí dosáhnout 

- Jednotlivé varianty strategie za pomocí silných a slabých stránek a také 

příležitostí a rizik okolí v kterém se daná firma pohybuje 

- Volba strategie, která povede k požadovanému cíli                      [1], [2], 

 Marketingový výzkum je jednou ze součástí analýzy trhu a marketingové 

strategie. V rámci marketingového průzkumu je úkolem získat dostatek informací o 

trhu a jeho okolí a následně je analyzovat a hodnotit. Zahrnuje takové vlivy jako je 
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poptávka s konkurencí, zaměření na potřeby a chování jednotlivých zákazníků, 

seznámení se s konkurenčními výrobky a marketingové nástroje. Získat informace a 

data lze pomocí dvou zdrojů. Ze zdrojů již existujících, nebo ze zdrojů vlastního 

šetření. Informace kvantitativního charakteru lze získat z již existujících informačních 

zdrojů, a to za využití statistik a zpráv. Nevýhodou může být to, že se zabývají trhem 

obecně, nebo určitým segmentem trhu. Druhá varianta šetření, se opírá o informace 

získané speciálním šetření. Jsou to informace nekvantitativního charakteru a lze je 

získat buď pomocí interview, nebo testů a v neposlední řadě také za pomoci 

pozorování. Tyto informace se zaměřují vždy přímo na daný bod zájmu. Údaje se 

získávají za období přibližně tří až pěti let ojediněle však i z horizontu pouze jednoho 

roku. [1], [2], [11] 

Materiálové vstupy a energie: 

V této části studie proveditelnosti je cílem pomocí předem zvoleného 

výrobního programu nadefinovat a určit potřebné vstupy ať už v materiálové podobě, 

tak i v podobě energií. Důležité je zaměřit se na veškeré potřebné suroviny, bez kterých 

by se výrobní proces nemohl obejít. U některých druhů výroby je potřeba mít na paměti 

že výrobní náklady přesahují i 80% výrobních nákladů. Je patrné, že špatné 

nadefinování materiálových vstupů má tedy zásadní vliv na prosperitu budoucí výroby 

a je zapotřebí, také, zvolit i správný druh materiálu, kdy ke stejným výrobním procesům 

lze mnohdy použít různé materiály a tím zásadním způsobem ovlivnit prosperitu 

společnosti. Při stanovení nákladů se materiálové vstupy a energie dělí na dvě základní 

kategorie, kdy se jedná o náklady přímé a nepřímé. Nepřímé náklady se na rozdíl od 

přímých nemění s objemem výroby. [1], [2], [11], 

 Pracovní síly: 

 Pro správné fungování projektu je nezbytné disponovat kvalitní pracovní silou, 

a je tedy zapotřebí brát zřetel na kvalifikaci zaměstnanců, školení zaměstnanců a 

zkušenost zaměstnanců v daném oboru. Na základě předpokládaného objemu výroby 

se stanoví počet směn, celkový počet zaměstnanců v daném projektu, stanovení 

mzdové náročnosti, náklady na školení zaměstnanců, legislativní podmínky aj. [1], [2], 

[11], 
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3) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 

V SOUKROMÉM SEKTORU 

 Projekty realizované v soukromém sektoru mají narozdíl od sektoru veřejného 

prvotně generovat zisk, kdy projekty realizované ve veřejném sektoru jsou většinou 

realizovány za účelem vyššího blaha společnosti. 

 Aby investor v soukromém sektoru mohl rozhodnout, zda se do dané investice 

má pustit, tak by měl provést ekonomické hodnocení projektu. S ekonomickým 

hodnocením projektu úzce souvisí také pojem hodnocení efektivnosti investic, kdy se 

porovnávají a posuzují různé varianty projektu a rozhoduje se, která z daných variant 

se má realizovat. [1], [6], [9], [10] 

3.1 UKAZATELE EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

 Aby hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti bylo 

správné je zapotřebí dobře nadefinovat a určit hodnotu ukazatelů ekonomické 

efektivnosti. Pomocí těchto ukazatelů se se měří výnosnost finančních zdrojů použitých 

na realizaci hodnoceného projektu. V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé 

ukazatele, díky kterým lze bezpečně rozhodnout o ekonomické efektivnosti 

jednotlivých projektů. [1], [6], [9], [10] 

V případě hodnocení ekonomické efektivnosti investice se zpravidla používají 

tyto ukazatele: 

• Prostá doba návratnosti - Pay Back Metod (PB) představuje okamžik, 

kdy se generované peněžní toky vyrovnají výši investičních nákladů 

• Diskontovaná doba návratnosti – Pay off Metod (PO) – která zahrnuje 

diskontování 

• Čistá současná hodnota – Net Present Value (NPV) – jedná se o součet 

diskontovaného čistého peněžního toku během celého životního cyklu 

• Index rentability- Profitability Index(PI) – je také nazývaný jako index 

ziskovosti 

• Vnitřní výnosové procento – Internal Rate of Return(IRR) – nazývané 

také jako vnitřní míra výnosnosti    [6], [9] 
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3.1.1 Prostá doba návratnosti 

Doba návratnosti je časový úsek měřený zpravidla v letech, kdy vytvořené 

peněžní toky projektem dosáhnou do výše investičních nákladů vložených do projektu. 

Jednoduše řečeno se jedná o časové období, po kterém se investorovi navrátí 

prostředky v takové výši, v jaké je musel zpočátku do projektu vložit. Pokud se jedná 

o projekt, který v jednotlivých letech generuje stále stejné CF, tak se doba návratnosti 

stanoví jako podíl investičních nákladů vložených do projektu a ročního cash-flow. [5], 

[6], [9] 

Projekty, se kterými se v praxi potkáme většinou nemají konstantní CF ve všech 

letech a je tedy zapotřebí pomocí kumulativního načítání ročních CF do takové výše, 

kdy se vyrovnají investičním nákladům. Pro stanovení doby návratnosti je pak 

zapotřebí poněkud obtížnější výpočet, který je uveden níže. [5], [6], [9] 

  𝑃𝐵 = (𝐾 − 1) +
∑𝑛=1  

𝐾  𝐶𝐹𝑛−𝐼𝐶

𝐶𝐹𝐾
   (1) 

Kde:  K.. počet let horní hranice intervalu 

 CFn.. peněžní toky v jednotlivých letech 

3.1.2 Diskontovaná doba návratnosti 

 Diskontovaná doba návratnosti se liší od prosté doby návratnosti tím, že 

respektuje časovou hodnotu peněz. Pro výpočet se použije stejný výpočet jako u prosté 

doby návratnosti s tím rozdílem, že se používá v tomto případě diskontovaného CF. 

 Ukazatele doby návratnosti nemají příliš velkou váhu a lze je brát pouze jako 

doplňkové ukazatele, jelikož tyto ukazatelé neberou v potaz peněžní toky, které jsou 

generovány po době návratnosti. [5], [6], [9] 

3.1.3 Čistá současná hodnota 

 „Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů podniku vyvolaný 

investováním.“ [6 str.26] Výpočet NPV hodnotí projekt za celý jeho životní cyklus a 

pomocí diskontování respektuje časovou hodnotu peněz. Diskontování představuje 

proces, při kterém se časová hodnota peněz v průběhu jednotlivých let mění.[5], [6],[9] 
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Předpokladem čisté současné hodnoty je fakt, že vynaložené peněžní 

prostředky jsou efektivně vynaloženy právě tehdy, kdy se rovnají výnosu z investice 

nebo lépe pokud je výnos vyšší než prvotní investiční náklady. Pakliže by výnos 

z investice byl nižší než investiční náklady, tak logicky projekt zamítáme, jelikož se 

nám vynaložené prostředky do projektu nikdy nevrátí. [5], [6], [9] 

Výpočet čisté současné hodnoty je proveden ve dvou krocích, které jsou níže 

popsány: 

1.) Stanovení současné hodnoty projektu (Present Value) [5], [6], [9] 

𝑃𝑉 = ∑𝑖=1
𝑛   

𝑅𝑖

(1+𝑟)𝑖    (2) 

 2.) odečtení od NPV počátečních IN[6], [9] 

NPV=PV-IC= ∑𝑖=1
𝑛   

𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖   (3) 

 

Kde:  PV.. současná hodnota v Kč 

  R.. CF v jednotlivých letech v Kč 

  i.. počet let od 1 do n 

  r.. diskontní sazba v %/100 

  n.. doba hodnoceného období 

  NPV.. čistá současná hodnota 

  IC investiční náklad v Kč 

  CFi hotovostní toky v letech 
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3.1.4 Index rentability 

Index rentability lze také nazvat jako index ziskovosti. Index rentability 

ukazuje, jaký přínos s každou investovanou korunou do projektu je spojený po 

započítání diskontování. Rentabilita v tomto pojetí představuje, jak efektivně byly 

investiční náklady vynaloženy. Index rentability napomáhá rozhodnout, který 

z hodnocených projektů je nejvýhodnější a do kterého se vyplatí vynaložit finanční 

prostředky. [5], [6], [9] 

Pravidlem při rozhodování o investičních projektech je to, že ukazatel musí 

dosahovat kladných hodnot a čím vyšší hodnoty ukazatel dosahuje, tak tím je projekt 

vhodnější k realizaci a při porovnání více projektů se stejným základem volíme k 

realizaci projekt s nejvyšším indexem rentability. [5], [6], [9] 

IR=
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝐶
=

(∑ 𝐶𝐹𝑖𝑛
𝑖=0 )

− ∑ 𝐶𝐹𝑖𝑥
𝑖=𝑂

    (4) 

Kde: IR.. index rentability v Kč 

 NPV.. čistá současná hodnota 

 CF.. peněžní tok v korunách 

 n.. počet let v daném hodnoceném období 

 x.. počet let výstavby 

3.1.5 Vnitřní výnosové procento 

„Vnitřní výnosové procento představuje procentuální výnosnost projektu za 

celé hodnocené období.“ [6 str.29]. Vnitřní výnosové procento lze také přeložit jako 

výnosnost, při které plánované peněžní toky dosahují nulové čisté současné hodnoty.  

Matematický je výše popsaný vztah zapsaný v následujícím vzorci, kde NPv 

představuje čistou současnou hodnotu v korunách, CFi představuje hotovostní toky 

v jednotlivých letech, i je počet let od 1 do n, délka hodnoceného období je značena n 

a r představuje diskontní sazbu. [6], [9], [5] 
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𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=0 = 0   (5) 

Na rozdíl od určení čisté současné hodnoty, která se stanovuje jednoduchými 

matematickými operacemi, tak v případě vnitřního výnosového procenta je zapotřebí 

využití metody lineární interpolace.  Výpočet probíhá tak, že se počítá čistá současná 

doba tak dlouho, dokud nedosáhne kladné (NPV+) a záporné hodnoty (NPV-). Poté se 

veličiny dosadí do vzorce níže a vypočtenou hodnotou je poté právě vnitřní výnosové 

procento, neboli IRR. [6], [9], [5] 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉+

|𝑁𝑃𝑉+|+|𝑁𝑃𝑉−|
*(r2-r1)  (6) 

Kde: r1.. odhadované vnitřní výnosové procento pro NPV+ 

 r2.. odhadované vnitřní výnosové procento pro NPV-  

Při rozhodování bereme v úvahu pouze ty investiční projekty, jejichž ukazatel je stejný, 

nebo vyšší, než je předpokládaná výše diskontní sazby. [6], [9], [5] 

3.2 PENĚŽNÍ TOKY 

Základní úlohou hodnocení efektivnosti investičního projektu je posoudit, jaká 

bude návratnost vložených finančních prostředků. V soukromém sektoru při vložení 

finančních prostředků do projektu je očekávaná co nejnižší doba návratnosti. U 

projektů veřejných je to spíše jak prospívá veřejnosti. Hodnocení je založeno na 

porovnání veškerých finančních toků vstupujících do projektu z čehož vychází cash 

flow projektu. [5], [6], [7], [8] 

3.2.1 Investiční náklady 

Investiční náklady jsou většinou spojeny s předinvestiční fází, kdy se 

vypracovávají jednotlivé studie včetně studie proveditelnosti. Dále v největší míře 

vznikají tyto náklady v investiční fází projektu, kdy největší míru těchto nákladů tvoří 

zhotovení projektu a uvedení do provozu. Investiční náklady bývají vloženy do 

dlouhodobého majetku a nehmotného majetku. Mezi investiční náklady patří mimo jiné 

tyto náklady. Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební řízení, 

dokumentace pro výběr zhotovitele, právní služby, realizační stavební a montážní 
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práce, autorský dozor, BOZP a technický dozor aj. Pro správné ekonomické hodnocení 

projektu je nezbytné mít správně a co nejpřesněji zpracované předpokládané investiční 

náklady. V případě velkých nákladů spojených s chybně stanovenými investičními 

náklady se může projekt dosud jevící jako uskutečnitelný a realizovatelný stát 

projektem nerealizovatelným a může ohrozit samotné uskutečnění projektu. [5], [7], 

[8] 

3.2.2 Provozní náklady 

Stanovení velikosti celkových nákladů je velice důležité a je to pracnější než 

stanovení celkových výnosů projektu.Je nezbytné podrobně analyzovat provozní 

náklady projektu a následně je pomocí druhového členění nákladů rozdělit do 

následujících skupin.  

- Materiálové:  

- Mzdové 

- Odpisové 

- Finanční 

- A ostatní  

Třídění do těchto skupin pomáhá rozpoznat, která z těchto skupin pojmula 

největší část z celkových provozních nákladů, a která má největší potenciál stát se 

kritickou veličinou při pesimistickém scénáři vývoje projektu. Mimo to má rozdělení 

informativní charakter, jak moc je která skupina finančně náročná. [5], [7], [8] 

3.2.3 Výnosy projektu 

Druh výnosů je dán především prostředím, ve kterém se daný projekt 

uskutečňuje. Zda se jedná o projekt v soukromém sektoru, nebo zda se jedná o veřejný 

sektor.  V případě soukromého sektoru tvoří výnosy tržby z prodeje vlastních výrobků 

a služeb.  Jsou základem pro budoucí zisk společnosti. Generování zisku je důvod, proč 

se realizují soukromé investiční projekty. V sektoru veřejném jsou výnosy brány jako 

užitky a popřípadě provozní výnosy.  Provozní výnosy u veřejných projektů z pravidla 

nepokryjí výši provozních nákladů, a tudíž musí být projekt dotován a je nesoběstačný. 

Užitek, který vzniká při uskutečnění projektu má finanční podobu, ale nemá žádnou 

tržní hodnotu, jelikož neprochází klasickým trhem. V případě uskutečnění veřejného 
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projektu se vytváří další užitky, které s ním souvisí, a to zejména sociálního charakteru. 

U veřejných projektů vznikají realizací projektu socioekonomické výnosy. [5] [7] [8] 

3.2.4 Stanovení Cash flow 

Jako vstupní veličina pro stanovení ekonomické efektivnosti a určení finanční 

proveditelnosti projektu jsou hotovostní peněžní toky. Jako hlavní veličina pro tvorbu 

ekonomické analýzy, která zaznamenává pouze finanční toky v peněžní podobě je cash 

flow. Skutečné příjmy a výdaje v podobě peněžních prostředků, které plynou z určitého 

projektu lze označit jako finanční hotovostní toky. [5], [8], [12] 

 

CF = Zč + Od - IC + U – Uspl. + D ± X                              (7)                     

 

Kde:  Zd= Čistý zisk po zdanění 

 Od= Odpisy v daném roce 

 IC= Celkové investiční náklady v daném roce 

 U= Cizí kapitál opatřený na financování z úvěru 

 Uspl. Splátky úvěru celkem 

 D= Dotace poskytnuté v daném roce 

 X= časové rozložení nákladů/výnosů 

 

 Ekonomické hotovostní toky v podobě užitků a nákladů vznikajících v případě 

realizace projektu tvoří další vstupní údaje na základě kterých se stanoví ekonomické 

cash flow. Pro výpočet se použije výše zmíněný vzorec, jenom se na konec vzorce 

přičtou užitky, které jsou značeny jako B. [5], [8], [12] 
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4 OBECNÉ PŘÍSTUPY K RIZIKOVÉ ANALÝZE 

SOUKROMÝCH PROJEKTŮ 

4.1 POJETÍ RIZIKA JEHO KLASIFIKACE A MĚŘENÍ 

4.1.1 Riziko a hospodářské výsledky 

 Riziko a nejistota jsou významnou součástí aktivit většiny lidí a u 

podnikatelských aktivit zrovna tak. Aktivity jako je například vývoj a výzkum nových 

produktů, implementace moderních technologií, rozhodnutí o vstupu na nové trhy, fúze 

a akvizice, velké investiční projekty, restrukturalizace společností a mnoho dalších 

představují aktivity, jejichž budoucí výsledky nejsou předem jisté a mohou se odchýlit 

od plánovaných nebo předpokládaných výsledků. [1], [4],  

 Výsledky jsou samozřejmě také závislé na tom, jak kvalitně proběhla příprava 

těchto investičních projektů a jak kvalitní byla také samotná realizace projektu. 

V případě, že se zanedbá kvalita přípravy investičních projektů, tak je zásadním 

způsobem ohrožena úspěšnost potažmo neúspěšnost projektů, jelikož nedostatky 

v přípravě vedou k volbě nevhodné varianty a zpravidla je již nelze odstranit, ale pouze 

zmírnit v průběhu realizace. Je důležité zmínit, že i nízká kvalita provádění v průběhu 

realizace může zásadním způsobem ohrozit úspěšnost projektu a z toho plynoucí 

budoucí výsledky. [1], [4], 

 I u sebekvalitněji připraveného a realizovaného projektu nelze vzhledem k 

riziku a nejistotě říct, že bude dosaženo přesně předpokládaných či očekávaných 

výsledků projektu. Jak je patrné z následujícího obrázku, tak riziko a nejistota jsou 

kromě kvality přípravy projektu a kvality realizace projektu posledním klíčovým 

faktorem ovlivňujícím výsledky projektu. [1], [4], [9], 
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Obrázek č.2: Faktory ovlivňující výsledky projektu [4, str. 12] 

Z důvodu rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí projektu je nezbytné, aby z pohledu 

rizika a nejistoty byly faktory zahrnuty do přípravy projektů a hodnocení projektů. [1], 

[4], [9], 

Pro kvalitní přípravu projektů je proto zapotřebí:  

• Najít takové faktory spojené s riziky a nejistotou, které následně ovlivňují 

výsledky projektu, zda bude projekt úspěšný či neúspěšný. Dále je potřeba 

posoudit jejich význam  

• Další fází je stanovení toho, jak budou budoucí výsledky projektu ovlivněny 

dopady těchto faktorů a stanovit jak velikost rizika, tak přijatelnost či 

nepřijatelnost tohoto rizika 

• Zvážit možná opatření, díky kterým se daná rizika zmenší, a to z hlediska 

nákladů a rozsahu snížení daného rizika    [1], [4], 

Součástí analýzy rizika, které se tato práce bude z velké části věnovat, je stanovení 

identifikace jednotlivých rizik, posouzení jejich významu, stanovení velikosti 

jednotlivých rizik a jeho zhodnocení. V dnešní době, kdy je rizik stále více a tvoří čím 

dál větší riziko pro jednotlivé projekty je vypracování této studie nedílnou součástí 

každého rozhodování. Kvalitní analýza rizika pomáhá investorům v rozhodování, zda 

se jedná o projekt s přijatelným rizikem nebo naopak projekt s nepřijatelným rizikem. 

[1], [4], 
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4.1.2 Pojetí rizika a nejistoty 

Pojetí rizika bylo historicky chápáno jako nebezpečí, kdy o tomto riziku 

mluvíme i dnes, avšak ve spojení například s onemocněním, havárií a jinými dalšími 

riziky. Z tohoto hlediska lze považovat riziko jako možnost vzniku ztráty, možnost 

výskytu událostí, díky kterým je ohroženo nebo zabráněno dosažení požadovaných cílů 

a nebezpečí pravděpodobnosti vzniku negativních odchylek od požadovaných cílů. 

Toto pojetí se však vztahuje pouze na taková rizika, kdy nelze určit i kladnou stránku 

rizika, ale pouze negativní stránku. V podnikatelské sféře se ovšem mnohem častěji 

setkáme s riziky podnikatelskými, která na rozdíl od předchozích rizik mají i stránku 

pozitivní. Zde se rizika dělí na variability možných výsledků jistých procesů a aktivit, 

vznik odchylek ať už negativních či pozitivních od předpokládaných výsledků a 

pravděpodobnost odlišných hodnot od předpokladů. [1], [4], 

Zvážíme-li, že se budou skutečně dosažené výsledky odlišovat od výsledků 

předpokládaných, tak tyto odchylky mohou být žádoucí, které povedou k zvýšení zisků 

a neb nežádoucí, kdy výsledkem bude naopak snížení zisku. Dále je můžeme chápat 

jako odchylky odlišné velikosti. Kdy velikost odchylky ovlivňuje to, jak moc se 

budeme lišit od předpokládaných výsledků. [1], [4], 

Riziko je v podnikatelské sféře vždy tam, kde nemáme předem jisté výsledky a 

kde tyto výsledky zasahují do finanční situace dané firmy či subjektu. Toto riziko může 

zapříčinit i zánik společnosti. [1], [4], 

 V případě, že nelze s jistotou určit budoucí vývoj faktorů rizika, tak se jedná o 

nejistotu. Tato nejistota se pak může podepsat na výsledku jednotlivých aktivit 

v podnikatelské sféře a je příčinou jejich rizikovosti. Nejistotu nelze úplně odstranit, 

ale lze ji snížit na přijatelnou úroveň. Toho lze docílit například díky lepší 

informovanosti a využití spolehlivých dat. [1], [4], 

4.1.3 Klasifikace rizik 

Rizika můžeme třídit dle mnoha hledisek. Jako základní způsob třídění lze 

považovat: 
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Podnikatelské a čisté riziko: 

Jak již bylo v práci výše zmíněno, tak některé rizika mají pouze negativní 

charakter (čisté riziko) a některé mají kromě negativního i pozitivní charakter 

(podnikatelské riziko). [1], [4], 

 Čistá rizika představují pouze negativní stránku, která v tomto pojetí znamená 

především vznik nepříznivých odchylek od původního předpokladu a lze za tyto 

odchylky považovat ztráty na lidských životech, selhání provozních technologií a 

chováním lidí(krádeže zpronevěry,..) [1], [4], 

U podnikatelského rizika může být odlišeno pozitivní a nebo negativní riziko, 

které může v konečném důsledku přinést vyšší nadějnost úspěchu, lepší uplatněním na 

trhu a v neposlední řadě také dosažení vyššího zisku. Z negativní stránky 

podnikatelského rizika se jedná zejména o dosažení nižších hospodářských výsledků, 

případný vznik ztráty a v konečném důsledku může přivést podnik i ke krachu. [1], [4], 

Systematické a nesystematické riziko: 

Systematické riziko představuje takové riziko, které je vyvolané společnými 

faktory a postihuje všechny hospodářské subjekty ať už některé více, tak některé méně. 

Jako zdroje takového rizika můžeme brát zejména změny peněžní a rozpočtové 

politiky, změny daňového zákonodárství a také celkové změny trhu. Je patrné, že toto 

riziko závisí v jisté míře obecně na změně trhu a proto jej lze považovat za riziko tržní. 

[1], [4], 

 Nesystematické riziko závisí na aktivitách jednotlivých firem a neovlivňuje je 

prvotně vývoj trhu, ale spíše interní problematiky firmy, jako je například odchod 

klíčových pracovníků, nová konkurence atd. Systematická rizika jsou rizika na 

makroekonomické úrovni a nesystematická jsou rizika mikroekonomické úrovně. [1], 

[4], 

 Vnitřní a vnější riziko: 

 Mezi vnitřní rizika zahrnujeme veškerá rizika, která jsou spojená s faktory 

uvnitř společnosti.  
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Jako vnější rizika označujeme zejména ty rizika, která úzce souvisejí s tím, 

v jakém oboru a v jakém prostředí se firma nachází a pohybuje. Vnější rizika jsou 

způsobena externími faktory a ty jsou buď makroekonomického, a nebo 

mikroekonomického charakteru. [1], [4], 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

 Členění těchto rizik souvisí s tím, zda a jak může manažer či firma působit na 

příčiny vzniku těchto rizik.  

 Ovlivnitelná rizika jsou taková rizika, která může firma či jiný subjekt nějakým 

způsobem snížit nebo eliminovat (zlepšení kvalifikace pracovníků, zlepšení vybavení 

atd.)  

 Za neovlivnitelná rizika se považují taková rizika, u nichž firma nebo subjekt 

nemá možnost ovlivnit jejich vývoj (přírodní katastrofy) U neovlivnitelných rizik lze 

pouze snížit výši škod, které tyto rizika mohou způsobit, a to buď formou pojištění 

nebo jiného zajištění rizika. [1], [4], 

Primární a sekundární riziko 

Primární rizika představují všechny rizika, které jsou uvedeny výše a s tím 

souvisí také vznik sekundárních rizik, která vznikají ve chvíli, kdy je přijato opatření, 

které má snížit primární rizika. [1], [4], 

4.2 NÁPLŇ ŘÍZENÍ RIZIKA 

Základním cílem řízení rizika je dosáhnout co nejvyšší pravděpodobnost 

úspěchu rizika a zároveň minimalizace nebezpečí rizika, které by mohlo ohrozit 

existenci firmy. Následující postup nelze pojmout tak, že řízení rizika je konečnou fázi 

přípravy projektu, kdy jsou již známy všechny základní prvky tohoto projektu a jsou 

známy hodnoty všech vstupních kritérií pro vypracování ekonomického hodnocení 

projektu. V průběhu přípravy celého projektu by měla práce s riziky a nejistotou tvořit 

nedílnou součást příprav projektu, a to až do fáze rozhodnutí o přijetí a následné 

realizace projektu nebo naopak o nepřijetí projektu z důvodu příliš vysokého rizika. 

[1], [4], 
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 Řízení rizika má za cíl zjistit: 

• Jaké faktory jsou významné neboli mají největší vliv na riziko daného projektu 

a které na straně druhé jsou bezvýznamné a lze je zanedbat. 

• Stanovit, jak je riziko velké a zda lze projekt s danými riziky přijmout, a nebo 

zda je lze považovat za již nepřijatelné. 

• Jakým způsobem lze riziko co nejvíce snížit a posunout projekt na přijatelnou 

míru rizika      [1], [4], 

Řízení rizika představuje postupný sled kroků práce s rizikem a nejistotou, 

vedoucích k zvýšení kvality a přípravy hodnocených projektů. Za pomoci 

specialisty, ať už vlastního nebo externího, v daném oboru lze docílit prohloubení 

a zvýšení účinnosti práce s riziky a u některých západních společností je stanoven 

vlastní speciální štáb, který se touto problematikou zabývá. [1], [4], 

Náplň řízení rizika projektů lze rozložit na dvě podskupiny.  

Analýzy řízení rizika: [1], [4], 

• Identifikování faktorů rizika projektu 

• Stanovení významnosti rizika 

• Stanovení velikosti rizika 

Další část pak tvoří řízení rizika projektu: [1], [4], 

• Určení hodnocení rizika a převzetí opatření, které má za zajistit jeho snížení 

• Stanovení plánu a opatření na snížení rizik 

4.3 ZPŮSOBY STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI FAKTORŮ 

RIZIKA 

 Pro stanovení faktorů rizika se dá použít dvou rozdílných metod, kdy jedna je 

založena na expertním hodnocení a druhá metoda je analýza citlivosti, která je 

podložena číselně. V následujících odstavcích jsou tyto metody blíže popsány, a to 

včetně jednotlivých kroků potřebných pro vytvoření těchto analýz. [1], [4], 
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4.3.1 Citlivostní analýza: 

Citlivostní analýza je zaměřena na zjištění kritických proměnných, kterými jsou 

takové proměnné, jejichž dopad na výkonost projektu je nejzásadnější, a to jak u 

odchylek kladných, tak i záporných, nebo takové proměnné které mají největší dopad 

na parametry modelu. Metoda funguje tak, že se změní některý ze vstupů projektu a 

posuzuje se změna ukazatelů projektu, a to zejména NPV a IRR. Z tohoto postupu 

následně vychází, která proměnná je kritická, která nikoliv a jak je projekt odolný vůči 

změně těchto vstupních parametrů. Sledují se také proměnné z finanční analýzy, kdy 

je rozhodující dopad na FNPV a v případě proměnných z ekonomické analýzy se stává 

rozhodující proměnou ta, která má největší dopad na ENPV. U proměnných, které 

ovlivňují více parametrů jako například výše investičních nákladů je zapotřebí sledovat 

dopad proměnné na všechny parametry. V případě investičních nákladů je to jak 

FNPV, tak i ENPV. [1], [4], [13] 

 Za kritické proměnné lze považovat nezávislé proměnné, jejichž odchylka o 1% 

zapříčiní změnu NPV o více než 1%. V případě citlivostní analýzy se mění vždy jedna 

proměnná k určitému okamžiku a posuzuje se míra dopadu na změnu NPV. Přepínací 

hodnota je procentuální změna proměnné, při které se NPV bude rovnat nule. Z výše 

zmíněného vyplívá, že přepínací hodnota je bod, po jehož dosažení přestává být projekt 

samofinancovatelný. To stejné platí také u ekonomického hodnocení, kdy v případě, 

že hodnota ENPV klesne pod nulu, tak se již projekt nachází pod hranicí 

celospolečenské prospěšnosti a není tedy realizace projektu ekonomicky výhodná. 

Přepínací hodnota také vyjadřuje, jak velké chyby se lze v případě špatného odhadu 

jednotlivých proměnných dopustit, aby byl projekt stále jak finančně, tak ekonomicky 

obhajitelný.  

V případě, že se přezkoumají společné dopady více kritických proměnných najednou, 

a to zejména kombinací jak optimistických, tak pesimistických hodnot skupiny 

proměnných a jejich různých scénářů, tak se jedná o analýzu scénářů. V Případě 

citlivostní analýzy se využívá dvou scénářů a to scénáře optimistického a scénáře 

pesimistického. [1], [4], [13] 
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4.3.2 Expertní hodnocení: 

Podstata expertního hodnocení je založena na posouzení významnosti faktorů 

rizika pomocí odborných pracovníků, kteří mají v dané problematice takové znalosti, 

které jim umožní objektivně tato rizika hodnotit. Expertní hodnocení se zaměřuje na 

dvě hlediska, která tvoří pravděpodobnost výskyty faktorů rizika a na intenzitu 

negativního vlivu. Z výše zmíněného vyplivá, že největší dopad na projekt má takový 

faktor rizika, který má největší pravděpodobnost výskytu a zároveň nejvyšší intenzitu 

negativního vlivu daného faktoru. Způsoby, jakými lze expertní hodnocení 

významnosti faktorů provést jsou dva. Prvním je agregovanější tvar, kdy se dopady 

rizika faktoru posuzují souhrnně a hodnotí se jejich souhrnný dopad na výsledky 

projektu a jeho úspěšnost. Druhým je detailnější podoba hodnocení, při které se dopady 

rizikových faktorů posuzují zvlášť, a to izolovaně pro každý věcně odlišný dopad. [1], 

[4], [13] 

Příkladem expertního hodnocení je kvalitativní analýza rizik, které se bude 

práce detailněji věnovat z důvodu toho, že je tato analýza zpracována v praktické části 

práce. [1], [4], [13] 

Kvalitativní analýza rizik 

Kvalitativní analýza rizik využívá jak slovního vyjádření, tak i číselného 

vyjádření k popsání rozsahu možných následků a s jakou pravděpodobností tyto 

následky nastanou. Výstupy kvalitativní analýzy slouží často jako odůvodnění, proč 

zpracovat analýzu kvantitativní, která je v práci popsána níže. Základem pro správné 

zpracování, jak bylo již popsáno v odstavci expertní hodnocení, je v širším kontextu 

uvažovat o dané problematice se zaměřením na svůj obor. [1], [4], [13] 

Pozitivním přínosem kvalitativní analýzy je schopnost hodnotit dopady na 

projekt v takových případech, kdy nelze dopady na projekt vyjádřit v peněžních 

jednotkách. Kvalitativní hodnocení rizik lze provádět v různých fázích přípravy 

projektu, a to jak ve fázi iniciace projektu, tak i při monitorování vývoje projektu po 

jeho realizaci (provozní fáze projektu). Jako pozitivum je zapotřebí také uvést to, že se 

jedná o poměrně snadnou a rychlou metodu analýzy rizik projektu. 
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Za jisté negativum kvalitativní analýzy lze považovat fakt, že každý 

z hodnotících expertů má do jisté míry subjektivní přístup k hodnocení  

Po vyhodnocení rizik je zapotřebí, pouze u některých rizik, navrhnout opatření, 

jak lze předcházet danému riziku nebo jej minimalizovat.  

Kvalitativní analýzy rizik musí obsahovat jisté náležitosti, kterými jsou seznam 

rizik (jimž je projekt vystaven) a registr rizik, který ke každému zjištěnému rizika 

udává následující: [1], [4], [13] 

• Jaká je příčina vzniku rizika 

• Jaká je spojitost s analýzou citlivosti  

• Jaký je negativní dopad na daný projekt a velikost závažnosti dopadu 

• Identifikace úrovně pravděpodobnosti výskytu rizika, od velmi 

nepravděpodobné přes nepravděpodobnou, spíše nepravděpodobnou, 

pravděpodobnou až po velmi pravděpodobnou 

• Jakého stupně riziko dosahuje neboli míra rizika 

• Stanovení preventivních a zmírňujících opatření a stanovení subjektu, který 

bude mít na starosti zmírnění rizik nebo jejich prevenci tak, aby vůbec 

nevznikaly 

• Po implementaci preventivních a zmírňujících rizik je zapotřebí provést 

posouzení zbytkových rizik 

Rizik, která je zapotřebí zohlednit při posuzování projektů je mnoho a ta hlavní 

rizika jsou i předem definována. V následujících řádcích jsou vypsány pouze ty rizika, 

která byla implementována v praktické části do kvalitativní analýzy. Kompletní 

seznam rizik je snadno dohledatelný v rezortní metodice pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb, která je v současnou chvíli nejnovější 

metodikou zabývající se touto problematikou. [1], [4], [13] 

• Rizika související s poptávkou: zde se jedná riziko spojené s jiným vývoje 

poptávky, oproti prvotním představám 

• Rizika spojená s výstavbou: v případě praktické části diplomové práce je 

uvažováno s překročením investičních nákladů, neboli překročení projektových 

nákladů 
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• Rizika finanční: vyšší náklady na údržbu a opravy oproti původním 

plánovaným nákladům. I toto riziko je zahrnuto v praktické části diplomové 

práce. 

• Regulační rizika: zde je jako riziko brána změna enviromentálních požadavků. 

Jedná se o rizika, které nelze zcela přesně předpokládat kdy nastanou a v jaké 

výši se budou projektu dotýkat. 

Seznam hlavních rizik může být samozřejmě doplněn i o rizika, která jsou 

specifická pro každý projekt, a to například rizika spojená s klimatickými změnami 

nebo životním prostředím. Po stanovení těchto rizik je zapotřebí je uvést do registru 

rizik. [1], [4], [13] 

Postupný sled kroků pro vyplnění registru rizik kvalitativní analýzy: 

Registr rizik je vlastně tabulka, ve které se postupně doplňují jednotlivé slovní 

popisy od označení rizika, postupně přes jednotlivé mezistupně, které jsou blíže 

popsány níže, se postupně propracujeme až k zbytkovému riziku.  

Prvním krokem, hned po slovním označení rizika, je ovlivněná proměnná CBA, 

kde se jasně stanoví, na které veličině se sledované riziko podepíše a v případě, že po 

posouzení zbytkového rizika bude zapotřebí, tak bude dále riziko podrobeno 

kvantitativní analýze rizik. [1], [4], [13] 

V druhém kroku se stanovuje příčina, kvůli které dané riziko vzniklo nebo 

předpokládáme, že vznikne a jedná se pouze o slovní popis experta zhotovujícího 

danou analýzu. 

Dále se po stanovení příčiny popisuje dopad rizik na projekt. Zde se opět slovně 

popisuje, v případě nastání rizika, jak to projekt postihne, a jak bude dopad na projekt 

velký.  

Poté je zapotřebí stanovit, jak vzniklé riziko bude dlouho působit na projekt, a to 

zda se jedná o krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé období. 

Pokud jsou známy veškeré výše popsané náležitosti registru, tak lze vyvodit jaký 

dopad bude mít riziko na peněžní toky projektu a jak se projeví riziko v CBA, i zde se 
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jedná o slovní popis a je jen na autorovi analýzy jak tuto skutečnost slovně popíše. [1], 

[4], [13] 

Šestým krokem registru rizik je stanovení Pravděpodobnosti (P), což znamená, 

s jakou pravděpodobností lze dané riziko předpokládat. Pro stanovení 

pravděpodobnosti (P) je zapotřebí využít tabulku stupnice pravděpodobnosti výskytu 

rizika, která pomocí procentuálního vyjádření a současně slovního popisu vyjadřuje, 

s jakou pravděpodobností lze riziko očekávat. Rozdělení stupnice výskytu rizika je od 

Velmi nepravděpodobné (0-9%) přes Nepravděpodobné (10-32%), Neutrální (33-

65%), Pravděpodobné (66-89%) až po Velmi pravděpodobné (90-100%). Tento slovní 

popis a procentuální vyjádření se po expertním určení implementuje do registru rizik. 

[1], [4], [13] 

Po určení pravděpodobnosti se opět provede slovní popis toho, proč byla každému 

riziku udělena příslušná pravděpodobnost a tento slovní popis bude součástí 

zdůvodnění pravděpodobnosti. 

Osmý bod registru rizik se zabývá určením závažností následků(N), kdy se 

závažnost určuje pomocí tabulky, která je pro stanovení závažnosti následků určena. 

V této tabulce je uvedeno pět kategorií od jedné do pěti, k příslušné kategorii je uveden 

název závažnosti důsledků rizika a nakonec také jejich příslušný slovní popis. 

Neznatelná závažnost důsledků rizika je první kategorií, následují mírná, střední, 

kritická a pátou kategorií je kritická závažnost následků rizika. Za pomocí příslušného 

slovního popisu se určí, která kategorie se týká daného projektu a uvede se do registru 

rizik. [1], [4], [13] 

Následuje znovu slovní popis, proč byla zvolena, příslušná závažnost následků (N), 

kdy je z bodů výše patrné, že slovní popis zpravidla doplňuje jednotlivá rozhodnutí. 

V dalším kroku se pomocí kombinace závažnosti rizika a pravděpodobnosti rizika 

stanoví v matici míry rizika, zda se jedná o závažnost nízkou, střední, vysokou nebo 

velmi vysokou. V případě nízké závažnosti rizika není nutné žádné zvláštní opatření, 

ale stačí na toto riziko pouze upozornit. V případě středního rizika je již zapotřebí 

vhodné opatření, které eliminuje toto riziko. Pakliže je riziko vysoké, tak se jedná už o 

závažné riziko, které je zapotřebí snížit na přijatelnou úroveň pomocí provedení 
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odpovídajících opatření. Posledním rizikem je velmi vysoké riziko neboli kritické 

riziko, které vede až k odložení projektu po dobu stanovení nezbytných opatření a poté 

provést znovu vyhodnocení rizik kde již musí být míra rizika snížena na přijatelnou 

míru. Pokud se tak nestane, tak se jedná o projekt nevyhovující[1], [4], [13] 

Následuje návrh opatření sloužících pro snížení míry rizika, kdy jde zase o slovní 

popis, a nebo o slovní popis návrhů opatření zajišťujících snížení následků rizika. 

Předposledním bodem je uvedení manažera míry rizika, kdy je vždy uvedena 

odpovědná osoba potažmo organizace, která má za cíl implementaci zmírňujících 

opatření. Zpravidla se jedná o jednu organizaci, která je garantem navržených opatření. 

Poslední krok je určení zbytkového rizika po implementaci předchozích návrhů pro 

snížení míry rizika.   

Jak již bylo v práci zmíněno, tak výše popsaný teoretický postup sloužící pro 

vyhotovení registru rizik je prakticky zpracován v praktické části diplomové práce. [1], 

[4], [13] 

4.3.3 Kvantitativní analýza rizik 

Součástí praktické části diplomové práce není zpracování kvantitativní analýzy, 

a proto se jí následující řádky věnují jen velmi okrajově. 

 Kvantitativní analýza musí být zpracována u rizik, které mají stále významné 

zbytkové riziko. Metoda je založena na rozdělení pravděpodobnosti u jednotlivých 

kritických proměnných a udává jaká je pravděpodobnost výskytu dané procentní 

změny u jednotlivých kritických proměnných. Po rozdělení pravděpodobností je 

zapotřebí provést výpočet pravděpodobnosti NPV a IRR, kdy k těmto výpočtům se 

využívá simulace metodou Monte Carlo. [1], [4], [13] 
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5) PŘÍPADOVÁ STUDIE V OBLASTI POSOUZENÍ 

EFEKTIVNOSTI A RIZIK PROJEKTU REVITALIZACE 

VÝROBNÍCH PROSTOR  

Praktická část diplomové práce se bude zabývat ekonomickou a finanční 

proveditelností projektu realizovanou soukromým investorem za využití dotací 

z Evropské unie. Projekt je realizovaný v obci Choceň, která se nachází v Pardubickém 

kraji.  

5.1 PŘEDSTAVENÍ INVESTORA 

Investorem posuzovaného projektu je společnost Composite Components a.s., 

která sídlí na ulici Vysokomýtská 1294 v obci Choceň.  Společnost se z drtivé většiny 

zabývá výrobou laminátových dílů do automobilového průmyslu, a to od roku 2007, 

kdy tyto prostory převzala v insolvenčním řízení od společnosti KLN. Composite 

Components a.s. vlastní řadu certifikátů, a to jak ČSN EN ISO 9001:2009, IATF 

16949, FMEA atd. Hlavními odběrateli laminátových dílů jsou společnosti Iveco 

sídlící ve Vysokém Mýtě a zabývající se výrobou autobusů, Brněnský Zetor vyrábějící 

traktory a zemědělskou techniku, Tatra vyrábějící v Kopřivnici nákladní vozy a 

Holandský výrobce autobusů VDL. Výhodou společnosti Iveco je, že sídlí v těsné 

blízkosti obce Choceň a logistika spojená s přepravováním dílů je tím, oproti ostatním 

odběratelům, podstatně jednodušší. V menší míře se společnost zabývá, také, výrobou 

dílů z umakartu, které jsou dodány společnosti Iveco a následně použity v interiérech 

autobusů a dále se zaměřuje na výrobou plechových dílů na vnější část autobusů také 

pro společnost Iveco. Právě výrobou plechových dílů a umakartových částí se bude 

zabývat praktická část diplomové práce. [15] 

 S ohledem na stále se zvyšující požadavky na výrobu od stávajících odběratelů 

a navázáním spolupráce s novými společnostmi jako je například výrobce zemědělské 

techniky John Deere, se společnost Composite Components rozhodla přesunout část 

výroby, která se nezabývá výrobou laminátových dílů, do sousedního areálu, který má 

také ve vlastnictví. Aby společnost mohla část výroby přemístit do vedlejšího areálu, 

tak musela vybrané haly zrekonstruovat a uvést do takového technického stavu, který 
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umožní v těchto objektech skladovat a vyrábět umakartové a plechové díly na 

autobusy.  [15] 

 

Obrázek č. 3: Sídlo společnosti Composite Components a.s. [17], 

5.2 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU A REVITALIZOVANÝCH 

HAL 

Jak již bylo v práci výše zmíněno, tak projekt revitalizace areálu ČKD se týká 

vybraných objektů v areálu sousedícím se sídlem společnosti Composite Components 

a.s. Areál bývalého ČKD sídlí na adrese Nádražní 631 v obci Choceň. Celkově se jedná 

o revitalizaci čtyřech hal. Samotná realizace projektu je rozdělena do třech etap. Projekt 

je částečně financovaný společností Composite Components a.s. a dále pomocí dotací 

z Evropské unie. Níže jsou blíže specifikovány jednotlivé objekty, kterých se 

revitalizace týká. [14], [15] 
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Obrázek č. 4: 1 – sídlo firmy Composite Components a.s.; 2- Místo realizace projektu 

[17], 

5.2.1 Představení revitalizovaných hal 

Součástí projektu revitalizace bývalého areálu ČKD jsou celkem čtyři objekty. 

Jedná se o halu č. 5, která slouží ke skladování materiálů pro firmu Composite 

Components a.s. a tato hala má celkovou zastavěnou plochu 488m2 a je propojena 

s halou č. 6, která disponuje celkem 1674 m2.  Hala č.6 bude sloužit z části jako prostor 

pro výrobu plechových dílů na autobusy pro společnost Iveco a z další části zde bude 

probíhat výroba umakartových dílů, taktéž pro společnost Iveco. Celkové náklady na 

revitalizaci těchto dvou hal, které tvoří jednu z etap revitalizace areálu jsou 17 072 012 

Kč bez DPH. Stávající objekt je jednopodlažní, avšak v části haly je dvoupodlažní 

vestavba, která sloužila jako kanceláře. Sklon střechy je 4,5° a střecha je opatřena 

plechovou krytinou. Svislý nosný systém hal je tvořen pomocí zděných pilířů a je 

doplněn obvodovým zdivem z cihel plných pálených v rozdílné šířce obvodového 

zdiva. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové vazníky po osové vzdálenosti 

přibližně 5 metrů. Konstrukční výška objektů je v průměru 6 metrů. [14], [15] 

Další etapu projektu tvoří hala č. 9, která je díky zastavěné ploše 2314 m2 

největší halou v řešeném projektu a z důvodu vysoké půlkulaté střechy, také halou 

nejzajímavější. Tato hala bude, taktéž, sloužit ke skladování pro společnost Composite 
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Components a.s. Celkové předpokládané náklady na druhou etapu jsou 8 605 373 Kč 

bez DPH. Stávající hala je, taktéž, jednopodlažní nepodsklepená s kombinací dvou 

druhů střech. Svislý nosný systém je tvořen zděnými pilíři a je doplněný obvodovým 

zdivem z cihel plných pálených v tloušťce 450 mm. Nosná konstrukce střechy je 

tvořena příhradovými vazníky v přibližné osové vzdálenosti 4,5m. Konstrukční výška 

haly je proměnlivá, avšak v nejnižší části má 5,5 metru. [14], [15] 

Poslední část projektu tvoří objekt, který má zastavěnou 812 m2. Tyto prostory 

jsou pronajaty společnosti zabývající se výrobou ultralehkých letounů a objekt 

využívají jako výrobní prostory. Celkové náklady na revitalizaci této haly jsou 

5 944 789 Kč bez DPH. Zde je opět plochá střecha se sklonem 4,5° a jako vrchní 

krytina jsou použity živičné asfaltové pásy. Svislý nosný systém tvoří zděné pilíře, 

které jsou doplněny obvodovým zdivem z cihel plných pálených o tloušťce zdiva 300 

mm. Konstrukční výška objektu je v hřebeni pouze 3,5m, což bude znamenat při 

rekonstrukci jisté problémy.  [14], [15] 

Veškeré objekty byly postaveny kolem roku 1918 a od té doby neprošly takto 

rozsáhlou rekonstrukcí. Na následujícím obrázku jsou označeny jednotlivé haly 

s označením, které je i součástí celého projektu na revitalizaci bývalého areálu ČKD a 

se kterým se také žádalo o dotaci z Evropské unie.  

Obrázek č. 5: Umístění revitalizovaných hal v areálu ČKD[14], 
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5.3 FÁZE PROJEKTU 

5.3.1 Předinvestiční fáze 

 Proces předinvestiční fáze projektu byl započat v roce 2015, kdy se společnost 

vlastnící výše zmíněné haly v areálu bývalého ČKD rozhodla, že technický stav hal 

neumožňuje přesunutí části výroby, aniž by nebyly haly zrekonstruovány. Proto byly 

pečlivě vybrány haly, které je zapotřebí zrekonstruovat a jakým způsobem se tento 

projekt dá proinvestovat. Z toho důvodu byl pověřen tým zaměstnanců, který začal 

podnikat kroky jejichž cílem bylo uvést haly do použitelného stavu. Bylo provedeno 

výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace, kterým se stala společnost 

PEND a.s. ve vlastnictví pana Ing. arch. Petra Blažka, Ph.D. Nejdříve byla vyhotovena 

dokumentace sloužící jako podklad pro přípravu získání dotačního titulu pro celkovou 

revitalizaci areálu ČKD, jejíž cena byla 51 498 Kč bez DPH. Tato dokumentace byla 

dokončena v únoru roku 2016 a současně byla i zaplacena. Na základě této 

dokumentace se potvrdilo, že rekonstrukci vyžadují právě ty haly, které pracovníci 

investorské společnosti vyhodnotily již dříve jako haly potřebné odborného zásahu a 

dokumentace dále posloužila jako podklad k vypracování dokumentace pro stavební 

povolení. [14], [15] 

 Rozhodnutí o vyhotovení dokumentace pro stavební povolení proběhlo 

v březnu roku 2016 a do finální podoby se dokumentace dostala koncem téhož roku. 

V okamžiku, kdy byla hotová projektová dokumentace a stavebním úřadem bylo 

uděleno stavební povolení, tak společnost Composite Components a.s. podala žádost o 

přidělení dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a konkrétně zažádala o 

přidělení dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. V roce 2017 proběhlo uveřejnění projektu na internetovém 

portálu celkem třikrát, přičemž až na třetí pokus byly podány celkem dvě nabídky, 

přičemž nejlepší nabídku podala společnost STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o. Lhůta 

pro odevzdání nabídek byla nejpozději do 2.3.2018. Předpokládaná cena projektu byla 

původně 26 806 633Kč bez DPH, ale nejlepší nabídková cena společnosti 

STAVITELSTVÍ – TRUNEC s.r.o. byla 31 830 369 Kč bez DPH. Po skončení 

výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem sepsána smlouva, a ještě 

v první polovině roku 2018 zahájena stavební činnost, která setrvává do dnes. Termín 

dokončení díla, ke kterému se zhotovitel smluvně zavazuje je 31.12. 2019. Po uzavření 
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smlouvy o dílo se projekt přesunul do investiční fáze a po předání staveniště, v první 

polovině roku 2018, byly započaty první stavební práce. [14], [15] 

5.3.2 Investiční fáze 

 Po sepsání smlouvy s generálním dodavatelem a předání staveniště nastala již 

fáze investiční. V současnou chvíli vrcholí dokončení první etapy stavby. Po dokončení 

první etapy dodavatelská společnost přejde plynule na druhou etapu stavby, která bude 

podstatně méně náročná než fáze první. Zapříčiněno je to především tím, že revitalizace 

hal č.5 a č.6 vyžadovala kompletní rekonstrukci střechy, podlah, elektroinstalací a 

sociálního zázemí pro zaměstnance. Další dvě etapy takový rozsah nevyžadují, a to 

zejména z toho důvodu, že se jedná převážně o skladovací prostory a jejich technický 

stav nebyl tak vážný. Z výše zmíněných důvodů vyplývá také fakt, že první etapa je 

také nejdražší etapou. V roce 2019 budou dokončeny zbylé dvě etapy stavby, a to 

nejpozději do 31.12.2019 tak, jak to vyžadují podmínky dotačního titulu a jak se 

zhotovitel upsal smluvně investorovi. Jelikož se jedná o rekonstrukci, tak v průběhu 

realizace díla vznikly jistá úskalí, která byla netransparentní s projektovou 

dokumentací, a proto se postupně sestavují změnové listy a vznikají jisté vícenáklady 

spojené se stavbou. V Současnou chvíli jsou vícenáklady ve výši přibližně 400 000 Kč. 

[14], [15] 

Každý týden probíhají na stavbě kontrolní dny, kdy se detailně prochází 

staveniště a kontroluje se postup prací. Během kontrolních dnů je kladen důraz zejména 

na dodržování postupu výstavby v souladu s projektovou dokumentací, a to zejména 

z důvodu přidělených dotací. Součástí kontrolních dnů jsou z pravidla zástupci 

zhotovitelské firmy, která je zastoupena stavbyvedoucím a jednatelem společnosti. 

Dále je přítomen technický dozor investora a v neposlední řadě investor sám. Kladen 

je důraz také na dodržovaní BOZP, kdy je přítomen i koordinátor BOZP. [14], [15] 

5.3.3 Provozní fáze 

 Provozní fáze bude následovat po dokončení díla, zkolaudování objektů a 

předání objektů investorovi. Objekty budou po dobu minimálně pěti let využívány 

k účelu, ke kterému byly určeny v době podání žádosti o dotaci. Náklady spojené 

s provozní fází hal budou financovány výhradně společností Composite Components 
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a.s. Náklady a výnosy z provozní části jednotlivých hal jsou sepsány a vyhodnoceny 

v kapitole finanční a ekonomické hodnocení projektu. [14], [15] 

5.4 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 

5.4.1 Vlastní prostředky pro financování projektu 

 Možnost získání dotací z fondů Evropské unie zásadně ovlivnilo rozhodování, 

zda se do projektu pustit či nikoliv. Získání dotací z fondů Evropské unie umožnilo, že 

se zrekonstruuje více hal, a hlavně ve větším rozsahu, než když by to objednatel hradil 

ze svých prostředků kompletně sám. Společnost Composite Components a.s. získala 

podporu ve výši 40% z předpokládaných investičních nákladů stavby. V současnou 

chvíli nelze určit přesné celkové investiční náklady na dokončení projektu z toho 

důvodu, že se projekt nachází v investiční fázi a nejsou známy veškeré vícenáklady, 

které sebou stavba přinese. Na druhou stranu lze, alespoň, přibližně nastínit jejich výši, 

a to poměrově díky již vzniklým vícenákladům a proinvestované částce, ke které se 

vícenáklady vztahují. V tuto chvíli jsou odsouhlaseny vícenáklady v celkové výši 

400 000Kč bez DPH. [14], [15] 

5.4.2 Dotace z Evropské unie 

Jak již bylo zmíněno, tak na projekt revitalizace areálu ČKD se podařilo získat 

dotace z fondů Evropské unie a to konkrétně z operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost. Výše dotace je, jak již bylo zmíněno, 40% 

z předpokládaných investičních nákladů stavby a to včetně nákladů na projektovou 

dokumentaci. Dotace se však vztahuje pouze na částku, která byla uvedena při podání 

žádosti o získání dotace. V případě tohoto projektu, však vysoutěžená částka byla 

vyšší, než částka, se kterou se žádalo o dotace. Částka při podání žádosti o dotace činila 

26 806 633 Kč bez DPH a vysoutěžená částka činí 31 830 369 Kč bez DPH. Celkový 

rozdíl tedy činí 5 023 736 Kč bez DPH a tato částka není způsobilá pro získání dotací 

a musí ji investor uhradit z vlastních prostředků. Cena dokumentace byla 342 000 Kč 

bez DPH a na tuto částku se, z důvodu vysoké vysoutěžené ceny na realizační fázi 

projektu, dotace nevztahuje. Stejně tak je tomu i ostatních investičních nákladů. Z výše 

uvedeného vyplývá, že výše podpory Evropské unie po započítání veškerých 

způsobilých nákladů je 10 722 653,2 Kč bez DPH. [14], [15] 
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5.5 PODSTATA PROJEKTU 

Projekt je realizován z více důvodů. Jedním z důvodů je, že technický stav 

vybraných hal vyžadoval odborný zásah a rekonstrukce byla již nevyhnutelná. Další 

důvod je spojen s narůstající kadencí výroby ve společnosti Composite Components 

a.s. a z toho plynoucí požadavky na skladovací a výrobní prostory. Investor se rozhodl 

pro potřebné rozšíření prostor využít areál, který v minulosti zakoupil a nachází se 

v těsném sousedství hlavního výrobního závodu. Podstatným důvodem je také to, že 

v areálu hlavního závodu již není dostatek místa pro výstavbu dalších objektů, které by 

pokryly potřeby společnosti jak na skladování, tak na výrobu. Využití stávajícího 

areálu se zdálo jako optimální i z ekonomického hlediska, kdy výstavba nových objektů 

by byla podstatně dražší záležitostí, než rekonstrukce objektů stávajících.  

V následujících letech společnost předpokládá navýšení kadence výroby v souvislosti 

s navázáním spolupráce s dalšími zákazníky, kterým bude dodávat nebo již dodává 

laminátové díly. Mezi nové zákazníky patří zejména Tatra Trucks a.s., Avia Motors 

s.r.o. a dále navazující spolupráce se společností John Deere. [14], [15] 

5.6 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 

 Revitalizace areálu ČKD je soukromým investičním projektem, který je 

z převážné části hrazen ze soukromých finančních prostředků, avšak za pomoci dotací 

z programu operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

S přesunem výroby do areálu ČKD se také změní místo výkonu práce celkem 9 

zaměstnanců. Celkem čtyři pracovníci budou pracovat na výrobě umakartů, tři 

pracovníci se budou podílet na výrobě plechových dílů, dále bude v areálu přítomen 

jeden manipulant, který bude sloužit hlavně pro zásobování výroby polotovary 

potřebnými pro výrobu. Posledním pracovníkem, který se bude na pracovišti 

pohybovat je THP pracovník, který musí na výrobu dohlížet a bude výrobě nápomocen. 

Všichni zaměstnanci se budou pohybovat pouze v prostorách haly č.6, kde bude 

probíhat jak samotná výroba, tak zde bude i sociální zázemí pro zaměstnance. 

 V případě haly č.15, která je v současnou chvíli pronajata k výrobním účelům 

nájemní firmě a bude tak sloužit i nadále. Tato firma bude využívat sociální zázemí 

v dalším objektu, který má v pronájmu a který je přímo propojený s halou č.15. 
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 Co se týká platového rozpočtu, tak ten je uveden v další části práce. Stejně tak 

provozní a investiční náklady jsou blíže popsány a specifikovány v práci. 

 V práci jsou zpracovány celkem 2 varianty finančního a ekonomického 

hodnocení.  První hodnocení je provedeno ve chvíli, kdy se zažádalo o dotace a dotace 

byly přiděleny. Hodnocení tedy probíhalo na částku, která odpovídá celkovým 

investičním nákladům ve výši 28 342 382 Kč bez DPH. Druhé hodnocení je 

zpracováno s investičními náklady skutečnými, jedná se tedy o ex-post hodnocení 

projektu a toto hodnocení odpovídá skutečnosti. [14], [15]  
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5.7 HODNOCENÍ S PŮVODNÍMI PŘEDPOKLÁDANÝMI 

INVESTIČNÍMI NÁKLADY 

Toto hodnocení odpovídá předpokladům, se kterými investor do projektu vstoupil 

a s jakými investičními náklady původně zamýšlel projekt realizovat. Celkové 

investiční náklady ve fázi přípravy projektu byly spočítány na 1 178 749 Kč bez DPH 

a celkové investiční náklady na realizaci projektu byly stanoveny na 27 163 633 Kč 

bez DPH a to včetně nákladů spojených s koordinací BOZP a náklady na technický 

dozor objednatele.  

5.7.1 Investiční náklady  

Investiční náklady jsou náklady, které jsou spojeny zejména v nejvyšší míře 

s realizační fází projektu a náklady s touto fází spojené. Další investiční náklady jsou 

zde taktéž zapracovány a jsou to zejména náklady spojené s vypracováním 

dokumentací, právnickou činností, organizací zadávacího řízení a služby spojené se 

získáním dotací. Co se týká investičních nákladů v tomto hodnocení, tak se jedná o 

částky, které byly průběžně stanoveny a schvalovány. Nejvýznamnější investiční 

položku tvoří samotná realizace díla, kdy prvotně stanovená částka byla 26 806 633 

Kč. Tato částka byla stanovena rozpočtářem na základě vypracované dokumentace a 

byla to také částka, se kterou zhotovitel žádal o přidělení dotace z Evropské unie. Z této 

částky byla také počítána míra podpory z fondů EU. Ostatní investiční položky úzce 

souviseli buď se získáním dotací, nebo se samotnou výstavbou. [14], [15] 

Tabulka č. 1: Popis původních investičních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracovaní při využití dat z [15], 
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5.7.2) Provozní náklady 

Provozní náklady jsou stanoveny za pomoci zástupců zhotovitele. A odpovídají 

reálným potřebám daného projektu. Provozní náklady jsou rozděleny na jednotlivé 

haly, které jsou součástí revitalizace areálu. U jednotlivých hal jsou kromě nákladů 

spojených čistě s danou halou také náklady, které se rozdělují poměrově mezi všechny 

haly v daném projektu. Jedná se zejména o poměrové rozdělení částečně mzdových 

nákladů, kdy manipulant zásobující výrobu tráví část pracovního dne v jednotlivých 

halách. Nejvyšší mzdové náklady připadají na halu č.6, kde probíhá výroba a je zde 

plnohodnotně celkem 8 zaměstnanců a manipulant zde tráví pouze část svého 

pracovního dne. Dalším poměrovým rozdělením je správa areálu, kdy se jedná zejména 

o odklízení sněhu v zimním období a v ostatních obdobích sekání trávy, odklízení listí 

atd. Co se týká nákladů spojených čistě s provozem jednotlivých hal, tak tyto částky 

jsou vždy vyčísleno přesně na daný objekt. V některých objektech se nevyužívá 

elektrické vybavení, pitná voda a někde se netopí. Proto u některých položek je 

nevyužívá se. V hale č.15, kde je výroba v režii nájemce jsou opět některé položky 

nevyčísleny a to proto, že si je hradí nájemce sám. [14], [15] 

Tabulka č. 2: Popis provozních nákladů hala č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 
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Tabulka č. 3: Popis provozních nákladů hala č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Tabulka č. 4: Popis provozních nákladů hala č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Tabulka č. 5: Popis provozních nákladů hala č. 15 

 Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 
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5.7.3 Provozní příjmy 

V tomto projektu jsou zdroje příjmu celkem dva. Prvním zdrojem, a to 

největším, je výroba, která je s projektem spjata. Druhým zdrojem příjmu je 

skladování. Skladování negeneruje příjmy jako takové, ale jedná se o příjmy spojené 

s tím, že v případě nevyužití těchto hal by musel investor vynaložit náklady na 

pronájem jiných skladovacích prostor, ve kterých by skladoval polotovary na výrobu. 

Se skladováním v jiných prostorách, by byly spojené provozní náklady, které díky této 

revitalizaci nenastanou a jedná se tedy o provozní příjmy. Jednotlivé provozní příjmy 

jsou, opět, uvedeny podle jednotlivých hal v tabulkách níže. Pro vyčíslení ušetřených 

nákladů za pronájem jiných skladovacích prostor, než vlastních bylo provedeno šetření 

pomocí internetových serverů a oslovením okolních podniků. Zjištěné výsledky šetření 

byly zprůměrovány a vyšla částka, která byla následně použita pro výpočet provozních 

příjmů z jednotlivých hal. Částka za pronájem prostor haly č.15 je vyšší než částka za 

skladování v ostatních halách, a to z důvodu toho, že se jedná o výrobní prostory, kde 

je přidaná hodnota z těchto prostor obvykle vyšší než částka za skladování. [14], [15] 

Tabulka č. 6: Popis provozních výnosu hala č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Tabulka č. 7: Popis provozních výnosu hala č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Tabulka č. 8: Popis provozních výnosu hala č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 
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Tabulka č. 9: Popis provozních výnosu hala č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

5.7.4 eCBA – Hodnocení investičního projektu 

Hodnocení investičního projektu bude probíhat pomocí metody CBA (Cost 

Benefits Analyses), která je metodou analýzy nákladů a užitků. Pomocí této metody je 

zhodnocena ekonomická efektivnost soukromého investičního projektu. Projekt je 

realizován soukromým investorem, a tudíž se nejedná o projekt, který by měl prvotně 

podporovat veřejné blaho, ale měl by tvořit zisk a být ekonomicky a finančně zajímavý 

pro investora. Tento projekt přinese užitek zejména investorovi, který vynaloží nemalé 

prostředky na to, aby prostory byly uzpůsobeny pro specifický druh výroby a tudíž 

očekává, že se mu vynaložené prostředky vrátí, projekt se bude nacházet v kladných 

číslech a bude ziskový. Investor, jak již bylo mnohokrát zmíněno, nehradí veškeré 

investiční náklady z vlastních zdrojů, ale z velké části je projekt podporován z fondů 

EU.  

Důvodem, proč se spustila iniciace projektu je také to, že provozní náklady, 

které by si vyžadovala výroba ve stávajících prostorách areálu bývalého ČKD, by byly 

mnohonásobně vyšší, než po revitalizaci, nehledě na to, že v jistých halách by byl 

provoz z technických důvodů nereálný. Až bude dokončena investiční fáze projektu a 

projekt postoupí do fáze provozní, tak v rekonstruovaných halách bude zajištěn plynulý 

a bezproblémový provoz objektů bez nutnosti oprav a rekonstrukcí po mnoho dalších 

let.[15], [16] 

Tento projekt je realizovaný soukromým investorem a z tohoto pohledu na něj 

bylo také pohlíženo. Projekt proto negeneruje žádné socioekonomické benefity. 

Provozní náklady na jeden rok provozu byly spočítány celkem na 59 309 171 

Kč bez DPH. Tyto náklady jsou takto vysoké zejména kvůli výrobě, která bude 

probíhat v hale č.6. Největší poměr z celkových provozních nákladů tvoří výrobní 

náklady spojené s výrobou v hale č.6 tyto náklady nechtěl investor dále specifikovat. 

Druhým největším nákladem jsou mzdy zaměstnanců.  
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Provozní příjmy, jak již bylo zmíněno v práci výše, jsou dvojí druhu. Celkový 

součet provozních příjmů projektu je ročně 65 299 894 Kč bez DPH.[15], [16] 

Na vypracování CBA analýzy jsem použil software, který je od společnosti 

eCBA s.r.o. a který mi tato společnost na vypracování analýzy zdarma zapůjčila, jako 

školní verzi softwaru. Tento program se používá především pro veřejné projekty, kdy 

program dokáže nefinanční benefity převézt do podoby finančních toků, což se v tomto 

projektu neprojeví Avšak i přesto, že se nejedná o veřejný projekt, ale soukromý 

investiční projekt, tak mi tento program plně dostačuje a vyhovuje.  

Vstupní data potřebná pro vypracování této studie mi byli poskytnuty 

pracovníky společnosti Composite Components a.s. Pracovník, který má daný projekt 

na starosti mi byl plně nápomocen při zpracovávání vstupních podkladů pro 

vyhodnocení analýzy. Podklady, které mi byly poskytnu pro vypracování této práce 

byly zejména projektová dokumentace, souhrnné technické zprávy, položkový 

rozpočet a také informace o výrobě. Byly mi poskytnuty předpokládané provozní 

náklady, některé jsem musel sám stanovit, dále provozní příjmy projektu a celkové 

investiční náklady.[15], [16] 

Přehled peněžních toků projektu: 

Aby hodnocení bylo správné a úplné, bylo zapotřebí stanovit v programu eCBA 

veškeré vstupy ovlivňující tok financí. V programu jsou nadefinovány, jak provozní 

náklady projektu, které jsou uvedeny v práci výše, tak provozní příjmy ty jsou taktéž 

uvedeny v tabulkách v práci výše. Dále jsou zde uvedeny původní předpokládané 

investiční náklady projektu. Celý projekt bude spuštěn v roce 2020, kdy bude projekt 

dokončen a postoupí z investiční fáze do fáze provozní. Staveniště bude předáno do 

konce roku 2019, jelikož je to jedna z podmínek k udělení dotací a zhotovitel se 

k tomuto datu smluvně upsal. Veškeré částky, které jsou uvedeny v programu eCBA 

jsou uvedeny bez DPH, jelikož společnost Composite Components a.s. je plátcem daně 

z příjmu.  

 Dobu hodnocení projektu je nastavena celkem na 25 let a to včetně 

předinvestiční a investiční fáze projektu, kdy na samotnou fázi provozní připadá 

celkem 20 let hodnocení. Diskontní sazbu jsem nastavil na 5%. Diskontní sazba je 
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nastavena na 5% právě proto, že cílem projektu nebylo dosáhnout závratných zisků, 

ale spíše uvolnit prostor v hlavním závodě společnosti Composite Components a.s. a 

to zejména z důvodu narůstající výroby a z toho plynoucích požadavků na prostor. 

Zaměříme-li se na provozní výdaje a provozní příjmy, tak zjistíme, že provozní příjmy 

výrazně převyšují provozní výdaje a projekt je tedy soběstačný a samofinancovatelný. 

Toto tvrzení potvrzuje program společnosti eCBA tím, že rentabilita projektu dosahuje 

příznivých hodnot. [15], [16] 

Tabulka č. 10: Přehled peněžních toků projektu prvotní hodnocení  

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], [16], 

 

Graf č. 1: Přehled peněžních toků projektu 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], [16], 
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Finanční udržitelnost projektu: 

Finanční udržitelnost je dle hodnocení softwaru eCBA zajištěna po celý průběh 

realizace a provozu projektu, kdy požadavky na vlastní financování jsou pouze 

v investiční fázi a dále je projekt soběstačný, kdy na investiční fázi se finančně podílí 

kromě Evropské Unie také investor a to z nerozděleného zisku společnosti. Udržení 

provozuschopnosti projektu je tedy zajištěno a není ničím ohroženo. [15], [16] 

Tabulka č. 11: Finanční udržitelnost projektu 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], [16], 

Graf č. 2: Finanční udržitelnost projektu 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], [16], 
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5.8 HODNOCENÍ RIZIK PROJEKTU 

Ekonomická analýza projektu byla dále podrobena testování na citlivost vůči 

změnám rozhodujících vstupních veličin. Dále byla provedena pouze kvalitativní 

analýza rizik. Standartně se provádí také kvantitativní analýza, ale ta vzhledem 

k charakteru projektu nebyla provedena. Analýza citlivosti je matematickou metodou 

hodnocení rizik, a proto bylo využito vstupních dat z projektu pro toto posouzení. 

Kvalitativní analýza je prováděna expertním odhadem a není tedy matematicky 

podložena. Více o těchto metodách je napsáno v teoretické části práce. [1], [4], [13], 

[15] 

5.8.1 Analýza citlivosti 

Ekonomická a finanční analýza, která se nachází na předchozích stranách byla 

dále testována na citlivost výsledků vůči změně investičních nákladů. V citlivostní 

analýze je uvažováno, že by se mohly změnit investiční náklady v rozsahu od +30% 

do -30% a krok jednotlivých měření byl nastaven na 10%. Citlivostní analýza vychází 

ze sledování vývoje indexu rentability a vnitřní míry výnosnosti projektu. Projekt je 

ohrožen ve chvíli, kdy tyto ukazatele dosahují nepříznivých hodnot. Investiční náklady 

byly poměrově vždy rozděleny podle toho, jak v průběhu výstavby vznikaly a vždy ve 

stejném procentuálním poměru. [1], [4], [13], [15] 

Tabulka č. 12: citlivostní analýza na zvýšení/snížení investičních nákladů 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], [16], 

Další částí citlivostní analýzy bylo testování projektu na změnu vývoje 

poptávky oproti předpokladům. Z toho plyne, že se mohou provozní příjmy snižovat 

nebo naopak zvyšovat. Při změně poptávky po zboží, které se v daném areálu bude 

vyrábět se bude měnit také zisk z dané výroby, a tudíž může být ohrožena 

financovatelnost tohoto projektu. Z toho důvodu byla opět provedena citlivostní 

analýza, kdy je opět uvažováno se změnou předpokládané poptávky až o 30% a na 
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straně druhé zase se zvýšením taktéž až o 30%. Krok jednotlivých měření je opět 

10%.[1], [4], [13], [15] 

Tabulka č. 13: citlivostní analýza na zvýšení/snížení poptávky koncového odběratele 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], [16], 

Následující graf zobrazuje na základě vypočtených hodnot ekonomických 

ukazatelů, jak se v závislosti na jednotlivých změnách vstupních veličin mění ukazatel 

vnitřního výnosového procenta. V grafu jsou zastoupeny obě rizika, které byly 

podrobeny citlivostní analýze. Z následujícího grafu je patrné, že projekt je odolný jak 

vůči změně investičních nákladů, tak vůči změně poptávky koncového odběratele. 

Projekt by přestal být odolný ve chvíli, kdy by ekonomické ukazatele klesly pod 

hodnotu zvolené diskontní sazby. Což se v tomto případě nestalo. [1], [4], [13], [15] 

Grafč. 3: Změna ERR v závislosti na změně vstupních veličin  

Zdroj: Vlastní zpracování při využití dat z: [1], [4], [13], [15] 
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5.8.2 Kvalitativní analýza 

Jako základ pro vypracování kvalitativní analýzy byla použita rezortní 

metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb. I přes 

to, že je tato metodika prvotně koncipována pro projekty dopravních staveb, tak pro 

účely zpracování analýzy na tento projekt byla plně dostačující. V kvalitativní analýze 

jsou zahrnuta všechna rizika, se kterými by se mohl investiční projekt v průběhu 

výstavby a provozu setkat. Všechna hodnocená rizika dosahují nízké míry rizika až na 

překročení investičních nákladů, kde míra rizika je střední. U hodnocených rizik bylo 

dále stanoveno opatření, které má vést ke snížení rizika. U překročení investičních 

nákladů se snížila míra rizika ze středního na nízké. Následující tabulka představuje 

kompletní kvalitativní analýzu. [1], [4], [13], [15] 

V rámci kvalitativní analýzy byly hodnoceny celkem čtyři rizika, a byla 

vybrána zejména ty rizika, u kterých lze předpokládat nejpravděpodobnější výskyt 

v hodnoceném projektu. Prvním rizikem je jiný vývoj poptávky oproti předpokladům, 

kdy ovlivněnou proměnnou jsou zejména provozní příjmy. Dalším rizikem je 

překročení investičních nákladů. V tomto případě je ovlivněnou proměnnou právě výše 

investičních nákladů na dokončení projektu. Třetím rizikem jsou vyšší náklady na 

údržbu, kdy toto riziko by se dotklo provozních nákladů. A posledním rizikem je změna 

enviromentálních požadavků. V tomto případě by ovlivněnou proměnnou bylo, opět, 

zvýšení provozních nákladů projektu. [1], [4], [13], [15] 

Všechna hodnocená rizika dosahují nízké míry rizika až na překročení 

investičních nákladů, kde míra rizika je střední. U hodnocených rizik bylo dále 

stanoveno opatření, které má vést ke snížení rizika. U překročení investičních nákladů 

se snížila míra rizika ze středního na nízké. Následující tabulka představuje kompletní 

kvalitativní analýzu. [1], [4], [13], [15]
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Tabulka č. 14: Kvalitativní analýza 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [13], [15],
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5.9 EX-POST HODNOCENÍ PROJEKTU SE SKUTEČNÝMI 

NÁKLADY PROJEKTU 

Toto hodnocení odpovídá skutečnému provedení revitalizace hal s tím, že 

v hodnocení jsou zahrnuty skutečné vysoutěžené částky a jsou zde uvedeny vzniklé 

vícepráce, které se v průběhu výstavby schválily. Projekt je hotov přibližně z poloviny 

a tudíž lze předpokládat, jak vysoké vícepráce ještě nastanou a jsou proto taktéž 

zahrnuty v hodnocení. Předpokládané vícepráce jsou přesně vyčíslený pomocí poměru 

již vzniklých víceprací vzhledem k poměru proinvestované částky. Na již 

proinvestované peněžní prostředky ve výši 17 250 512 Kč bez zahrnutí víceprací 

připadají vícepráce ve výši 400 000 Kč. V následujícím roce zbývá proinvestovat 

celkem 14 936 857 Kč. Z toho lze snadno vypočítat, že na tuto částku bude připadat 

poměrově přibližně 345 791 Kč na vícepráce.  Celkové investiční náklady ve fázi 

přípravy projektu byly spočítány na 1 178 749 Kč a celkové investiční náklady na 

realizaci projektu jsou tedy předpokládány ve výši 34 111 909 Kč a to včetně nákladů 

spojených s koordinací BOZP a náklady na technický dozor objednatele. Všechny výše 

uvedené částky jsou bez DPH. [14], [15] 

5.9.1 Investiční náklady – EX-POST 

Co se týká investičních nákladů v tomto hodnocení, tak se jedná o reálné částky, 

které, byly průběžně stanoveny, schvalovány a následně i vysoutěženy ve veřejném 

uveřejnění. Nejvýznamnější investiční položku tvoří samotná realizace díla. Tato 

částka byla vysoutěžena až na třetí pokus, kdy v prvních dvou uveřejněních se žádný 

zájemce o zhotovení díla nepřihlásil. Rozdíl mezi předpokládanou původní cenou a 

cenou vysoutěženou musí investor uhradit v plné výši sám a na tyto investiční náklady 

se nevztahuje podpora z Evropských dotací. Ostatní investiční položky úzce souviseli 

buď se získáním dotací nebo se samotnou výstavbou. [14], [15] 
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Tabulka č. 15: Popis investičních nákladů EX-POST 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

5.9.2 Provozní náklady EX-POST 

Provozní náklady jsou stejné, jako v předchozí analýze, jelikož v průběhu 

realizace díla nevznikly žádné důvody, proč by se měly provozní náklady měnit a jejich 

výše odpovídá původním propočtům. [14], [15] 

Provozní náklady jsou stanoveny za pomoci zástupců zhotovitele. A odpovídají 

reálným potřebám daného projektu. Provozní náklady jsou rozděleny na jednotlivé 

haly, které jsou součástí revitalizace areálu. U jednotlivých hal jsou kromě nákladů 

spojených čistě s danou halou také náklady, které se rozdělují poměrově mezi všechny 

haly v daném projektu. Jedná se zejména o poměrové rozdělení částečně mzdových 

nákladů, kdy manipulant zásobující výrobu tráví část pracovního dne v jednotlivých 

halách. Nejvyšší mzdové náklady připadají na halu č.6, kde probíhá výroba a je zde 

plnohodnotně celkem 8 zaměstnanců a manipulant zde tráví pouze část svého 

pracovního dne. Dalším poměrovým rozdělením je správa areálu, kdy se jedná zejména 

o odklízení sněhu v zimním období a v ostatních obdobích sekání trávy, odklízení listí 

atd. Co se týká nákladů spojených čistě s provozem jednotlivých hal, tak tyto částky 

jsou vždy vyčísleno přesně na daný objekt. V některých objektech se nevyužívá 

elektrické vybavení, pitná voda a někde se netopí. Proto u některých položek je 

nevyužívá se. V hale č. 15, kde je výroba v režii nájemce jsou opět některé položky 

nevyčísleny a to proto, že si je hradí nájemce sám. [14], [15] 
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Tabulka č. 2: popis provozních nákladů hala č. 5 

 Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Tabulka č. 3: popis provozních nákladů hala č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Tabulka č. 4: popis provozních nákladů hala č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 
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Tabulka č. 5: popis provozních nákladů hala č. 15 

 Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

5.9.3 Výnosy 

U výnosu je opět uvažováno se stejnými vstupními daty jako v předchozí 

analýze a ani zde nevznikly v průběhu výstavby žádné důvody, proč by se tyto výnosy 

měly měnit. 

V tomto projektu jsou zdroje příjmu celkem dva. Prvním zdrojem, a to 

největším, je výroba, která je s projektem spjata. Druhým zdrojem příjmu je 

skladování. Skladování negeneruje příjmy jako takové, ale jedná se o příjmy spojené 

s tím, že v případě nevyužití těchto hal by musel investor vynaložit náklady na 

pronájem jiných skladovacích prostor, ve kterých by skladoval polotovary na výrobu. 

Se skladováním v jiných prostorách, by byly spojené provozní náklady, které díky této 

revitalizaci nenastanou a jedná se tedy o provozní příjmy. Jednotlivé provozní příjmy 

jsou, opět, uvedeny podle jednotlivých hal v tabulkách níže. Pro vyčíslení ušetřených 

nákladů za pronájem jiných skladovacích prostor, než vlastních bylo provedeno šetření 

pomocí internetových serverů a oslovením okolních podniků. Zjištěné výsledky šetření 

byly zprůměrovány a vyšla částka, která byla následně použita pro výpočet provozních 

příjmů z jednotlivých hal. Částka za pronájem prostor haly č.15 je vyšší než částka za 

skladování v ostatních halách, a to z důvodu toho, že se jedná o výrobní prostory, kde 

je přidaná hodnota z těchto prostor obvykle vyšší, než je to mu u skladování. [14], [15] 
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Tabulka č. 6: Popis provozních výnosu hala č. 5 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

 

Tabulka č. 7: Popis provozních výnosu hala č. 6 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

 

Tabulka č. 8: Popis provozních výnosu hala č. 9 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

 

Tabulka č. 9: Popis provozních výnosu hala č. 15 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 
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5.9.5 Přehled peněžních toků projektu: 

V případě EX-POST hodnocení bylo zapotřebí, jako jediný ze vstupů 

ekonomické a finanční analýzy, upravit a nadefinovat skutečné vysoutěžené investiční 

náklady. Vysoutěžená částka byla podstatně vyšší než částka původně plánovaná. [15], 

[16]  

Aby hodnocení bylo správné a úplné, bylo zapotřebí stanovit v programu eCBA 

veškeré vstupy ovlivňující tok financí podle již reálných vysoutěžených částek. 

Nadefinoval jsem proto do programu jak provozní náklady projektu, které jsou 

uvedeny v práci výše, tak provozní příjmy ty jsou taktéž uvedeny v tabulkách v práci 

výše. Dále jsem zde uvedl reálné investiční náklady projektu tak, jak v průběhu 

projektu vznikaly. Celý projekt bude spuštěn v roce 2020, kdy bude projekt dokončen 

a postoupí z investiční fáze do fáze provozní. Staveniště bude předáno do konce roku 

2019, jelikož to je jedna z podmínek k udělení dotací. Veškeré částky, které jsou 

uvedeny v programu eCBA jsou uvedeny bez DPH, jelikož společnost Composite 

Components a.s. je plátcem daně z příjmu. [15], [16] 

 Doba hodnocení projektu je nastavena celkem na 25 let a to včetně 

předinvestiční a investiční fáze projektu, kdy na samotnou fázi provozní připadá 

celkem 20 let hodnocení. Diskontní sazba je nastavena na 5% právě proto, že cílem 

projektu nebylo dosáhnout závratných zisků, ale spíše uvolnit prostor v hlavním 

závodě společnosti Composite Components a.s. a to zejména z důvodu narůstající 

výroby a z toho plynoucích požadavků na prostor. [15], [16] 

Zaměříme-li se na provozní výdaje a provozní příjmy, tak zjistíme, že provozní 

příjmy výrazně převyšují provozní výdaje a projekt je tedy soběstačný a 

samofinancovatelný. I v případě EX-POST hodnocení, při kterém se znatelně změnila 

výše investičních nákladů, se projekt stále pohybuje v kladných hodnotách. Toto 

tvrzení potvrzuje program společnosti eCBA tím, že rentabilita projektu dosahuje 

příznivých hodnot. [15], [16] 
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Tabulka č. 16: Přehled peněžních toků projektu EX-POST 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [16], 

Graf č. 4: Přehled peněžních toků EX-POST 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [15], 

Finanční udržitelnost projektu: 

Finanční udržitelnost je dle hodnocení softwaru eCBA zajištěna po celý průběh 

realizace a provozu projektu, kdy požadavky na vlastní financování jsou pouze 

v investiční fázi a dále je projekt soběstačný, kdy kromě dotací z Evropské Unie je 

projekt dále financován z nerozděleného zisku společnosti. Udržení provozuschopnosti 

projektu je tedy zajištěno a není ničím ohroženo. [15], [16]  
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Tabulka č. 17: Finanční udržitelnost projektu EX-POST 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [16], 

Graf č.5: Finanční udržitelnost EX-POST 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [16], 
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6 ITERPRETACE VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH 

ANALÝZ – PRVOTNÍ ANALÝZY A EX-POST 

ANALÝZY 

 S ohledem na charakter výroby v hale č.6 byl kladen velký důraz na bezpečnost 

práce, požární bezpečnost staveb a pracovní podmínky zaměstnanců, kteří se budou 

v daných prostorách nacházet. Použité materiály a celkové provedení revitalizace bylo 

provedeno tak, aby objekty byly co možná nejdéle využitelné k účelům, ke kterým byly 

revitalizovány. I z tohoto důvodu je jako provozní část projektu stanovena doba 20 let, 

po kterou je předpokládáno, že budou objekty v takovém stavu, že výroba nebude 

ohrožena. V analýze je také započítána investiční fáze, která od prvotní iniciace 

projektu až po samotné dokončení revitalizace trvá celkem 5 let. A projekt byl tedy 

hodnocen celkem na 25 let. [15], [16] 

Efektivnost tohoto projektu je zhodnocena v jednotlivých částech zhodnocení 

projektu. V práci je také graficky znázorněn přehled peněžních toků projektu a finanční 

udržitelnost projektu. Socioekonomické zhodnocení nebylo prováděno, jelikož se 

nejedná o veřejný projekt, ale projekt prováděný soukromým investorem, kde je, jak 

již bylo zmíněno, důležité hlavně generování zisku [15], [16] 

6.1 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PRVOTNÍ ANALÝZY 

Zaměříme-li se na výsledky hodnocení efektivnosti projektu jako investice, tak 

je z výsledků vygenerovaných společností eCBA patrné, že získané ukazatele dosahují 

příznivých hodnot. Čisté provozní výnosy jsou dobré a zajišťují návratnost investice 

v plném rozsahu. Dosažená míra efektivnosti je přijatelná. Hodnoty jednotlivých 

ukazatelů jsou v případě vnitřní míry výnosnosti 18,28% a u indexu rentability je 

výsledná hodnota 155,46%. Projekt, taktéž, dosahuje dobrých hodnot, co se týká 

statické a dynamické doby návratnosti. V případě statické doby návratnosti se jedná o 

10 let a v případě dynamické doby návratnosti to je let 11. [15], [16] 
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V případě hodnocení financování projektu získané ukazatele dosahují výrazně 

příznivých hodnot. Míra návratnosti vložených investičních prostředků do projektu je 

dobrá. Tento projekt lze tedy po finanční stránce doporučit k realizaci.  [15], [16] 

6.2 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ EX-POST ANALÝZY 

Zaměříme-li se na výsledky EX-POST hodnocení efektivnosti projektu jako 

investice, je z výsledků vygenerovaných společností eCBA patrné, že získané 

ukazatele dosahují příznivých hodnot i přes výrazné navýšení investičních nákladů. 

Čisté provozní výnosy jsou, taktéž, dobré a zajišťují návratnost investice v plném 

rozsahu. Dosažená míra efektivnosti se zvýšenými investičními náklady přijatelná. 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou v případě vnitřní míry výnosnosti 15,10% a u 

indexu rentability je výsledná hodnota 112,40%. Projekt taktéž dosahuje dobrých 

hodnot, co se týká statické a dynamické doby návratnosti. V případě statické doby 

návratnosti se jedná o 11 let a v případě dynamické doby návratnosti to je let 13. [16],  

V případě hodnocení financování došlo oproti původnímu hodnocení ke snížení 

v oblasti hodnot získaných ukazatelů. Získané ukazatele dosahují příznivých hodnot 

oproti původním výrazně příznivým hodnotám. Míra návratnosti vložených 

investičních prostředků do projektu je přijatelná. Tento projekt lze i tak po finanční 

stránce doporučit k realizaci.  [15], [16] 

6.3 POROVNÁNÍ PRVOTNÍ ANALÝZY A EX-POST ANALÝZY 

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny hodnoty ukazatelů týkající se 

hodnocení efektivnosti projektu jako investice u prvotního hodnocení a u EX-POST 

hodnocení. [15], [16] 

Tabulka č.18: Porovnání ukazatelů jednotlivých hodnocení 

Zdroj: vlastní zpracování při využití dat z [16], 
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7 ZÁVĚR 

 Úkolem práce bylo na praktickém příkladu zpracovat posouzení efektivnosti a 

rizik projektu revitalizace výrobních prostor. Po vypracování hodnocení rozhodnout, 

zda vložení investičních prostředků do tohoto projektu je vhodné či nikoli. Projekt se 

v tuto chvíli nachází v investiční fázi a fáze provozní nastane nejpozději v roce 2020.  

  V úvodu praktické části diplomové práce je seznámení s investorskou 

společností a s projektem revitalizace areálu ČKD. Dále jsou v práci popsány 

jednotlivé fáze projektu, kdy je popsáno, jak která fáze probíhala, probíhá nebo teprve 

probíhat bude. Dále je v diplomové práci uvedeno finanční zajištění projektu, podstata 

projektu a finanční a ekonomické hodnocení projektu. Pro vypracování tohoto 

hodnocení byl využit program společnosti eCBA.  

 Po vyhodnocení finanční a ekonomické efektivnosti investice následuje 

zhodnocení pomocí citlivostní a kvalitativní analýzy rizika, jejichž vznik by mohl 

projekt ohrozit jak v investiční fázi projektu, tak v provozní fázi projektu. 

 Následovalo opět finanční a ekonomické hodnocení projektu, avšak tentokrát 

se vstupními veličinami, v podobě investičních nákladů, provozních příjmů a 

provozních nákladů, které byly vysoutěženy a které se v případě investičních nákladů 

výrazně odlišují od původně plánovaných hodnot 

V obou případech hodnocení lze projekt považovat za opodstatněný a úspěšný, 

všechny důležité aspekty spojené s uvedením projektu do provozní fáze a následným 

užíváním projektu jsou zajištěny.  

 První část diplomové práce je věnována teoretické části, která se zabývá 

charakteristikou investičních projektů a fázemi životního cyklu projektu. Dále se 

teoretická část věnuje obecným přístupům k ekonomickému hodnocení soukromých 

projektů. Závěr teoretické části se věnuje obecným přístupům k rizikové analýze 

soukromých projektů. 

 Veškeré body práce byly dle zadání splněny a tím byl splněn cíl práce. Cílem 

práce bylo posoudit ekonomickou výhodnost investice a posoudit, zda je projekt 

opodstatněný, či nikoliv. 
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