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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem finanční proveditelnosti investičního 

projektu. Jejím cílem je posoudit možnosti hodnocení finanční proveditelnosti pro 

investiční projekty, navrhnout způsob posouzení finanční proveditelnosti pro 

projekt realizovaný v rámci vybrané oblasti a navržený postup ověřit 

na případové studii posouzením finanční proveditelnosti vybraného investičního 

projektu. 

 

Jedná se o projekt veřejného sektoru, v tomto případě obce Ořechov. Práce 

popisuje jednotlivé možnosti financování veřejné zakázky a jejich případné 

možné kombinace. Jedná se o zajištění potřebných financí pro realizaci 

dlouhodobého investičního projektu - výstavby silnice na katastru obce Ořechov 

ve Zlínském kraji.  

Přiblížíme si zde, co to vlastně je veřejný sektor a kdo v něm figuruje. Dle jakých 

hledisek se dělí veřejná správa, co všechno se skrývá pod pojmem veřejný 

investiční projekt a na jaké fáze se dělí jeho životní cyklus.  

Další řešenou oblastí je hodnocení ekonomické a finanční proveditelnosti 

projektu. V této kapitole naleznete obecně finanční metody, nákladově výstupové 

metody a vícekriteriální metody. Dále do této kapitoly spadá finanční a 

ekonomická analýza a hodnocení rizik projektu. 

Za nejdůležitější kapitolu teoretické části považuji zdroje financování veřejných 

investičních projektů. Tato kapitola probírá možnosti financování, které mohou 

být použity u případové studie této bakalářské práce a jsou její podstatou. Je zde 

obeznámení s územními rozpočty, státním fondem dopravní infrastruktury, 

úvěrem a jeho možnostmi splácení. Dále je možné financovat veřejné investiční 

projekty pomocí emise komunálních obligací a komunálního leasingu. 

V neposlední řadě se také využívají finanční prostředky z fondů EU a operačních 

programů. Další možností je také financování podle metod PPP projektů, ve 

kterých spolupracuje soukromý a veřejný sektor ve dlouhodobém vztahu na 20 

až 40 let. 

V praktické části je řešena případová studie, která hodnotí finanční proveditelnost 

investičního projektu obce Ořechov. Jedná se o projekt místní komunikace, který 

je již realizován a je v provozní fázi. Posouzení finanční proveditelnosti tudíž 

probíhá zpětně. V závěru jsou shrnuty cíle a výstupy zpracovávané bakalářské 

práce.   
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2 CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍHO PROJEKTU A 

JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU 

Investiční projekt se realizuje za účelem pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku. Je zaměřen zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, 

nákup strojů a technologií atd. Ve výsledku jde o pořízení a následné technické 

zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Výstupy 

investičního projektu se objeví až po ukončení realizace na rozdíl od projektu 

neinvestičního. Projekty probíhají v režii soukromého nebo veřejného sektoru a 

dělí se na jednotlivé fáze životního cyklu. 

 

2.1 Veřejný sektor 

Pojem veřejný sektor nelze přesně vyjádřit, protože není nikde přímo a 

jednoznačně definován. Při spojení veřejného sektoru s privátním sektorem 

dochází k vytvoření systému smíšené ekonomiky. Ve veřejném sektoru je nejvíce 

charakterizující to, že se v něm nachází dva druhy spolučinitelů (aktérů). Jsou to 

spolučinitelé státní správy a spolučinitelé samosprávy, jejichž role jsou upraveny 

zákonem. Ve výsledku se jedná o část národní ekonomiky, která ve veřejném 

zájmu realizuje veřejné služby. [2] 

 

Financování se provádí z veřejných rozpočtů a řídí a spravuje ho veřejná správa. 

Rozhodování se děje pomocí veřejné volby a podléhá veřejné kontrole. Základní 

příčinou existence je tržní selhání. Je to nedokonalost v cenovém systému, která 

brání efektivnímu přidělení omezených zdrojů nějakému projektu. Tržní selhání 

způsobují: 

 

• existence veřejných statků a externalit, 

• nedokonalá konkurence, 

• neúplné informace, 

• nejistota. [1] 

 

2.1.1 Veřejný statek 

Veřejným statkem jsou zboží a služby které nakupuje stát z daní a poskytuje je 
svým občanům bezplatně. Základními vlastnostmi veřejného statku jsou: 
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• nevyloučitelnost ze spotřeby, 

• neodmítnutelnost spotřeby, 

• nerivalitnost spotřeby. 
 
Nevyloučitelnost ze spotřeby znamená, že je statek poskytován všem 
občanům bez podmínek pro jeho užití. Poskytovatel nemůže nikomu zabránit 
v jeho spotřebě a vyloučení jakýchkoliv osob ze spotřeby není proveditelné nebo 
by bylo velmi nákladné (např. mýtné u lávky pro pěší).  
 
Neodmítnutelnost spotřeby znamená, že veřejné statky jsou poskytovány bez 
okamžitého nároku na ně. Občan nemůže odmítnout např. veřejné osvětlení 
nebo si přát jeho jinou provozní dobu. 
 
Nerivalitnost spotřeby znamená, že spotřeba jednotlivce nesnižuje nabídku 
ostatním občanům. Přístup jednotlivce ke komoditě nezmenšuje prospěch jiného. 
Každý ze spotřebitelů má k dispozici celý jeho objem z čehož vyplývá, že není 
dělitelný. Přidání osob do spotřeby nezvyšuje variabilní náklady produkce a tím 
nezvyšuje mezní náklady. Mezní náklady vzniklé přistoupením další osoby ke 
spotřebě tohoto statku jsou nulové. [1] 
 

2.1.2 Externality 

Externality nebo také efekty přelévání představují dopady tržních transakcí na 

třetí stranu. Zobrazují nerovnost mezi mezním užitkem a mezním nákladem. 

Tržní cena statku neodráží mezní užitky společnosti ani mezní náklady 

společnosti. Externality se dělí na: 

 

• negativní, 

• pozitivní, 

• spotřební, 

• produkční.  

 

Jako příklad je možno uvést cigaretový kouř. Kuřák jako uživatel jej dýchá 

dobrovolně, ale vdechovat ho musí i jedinec nacházející se v blízkosti kuřáka. 

Tato externalita se nazývá spotřební. U produkční externality nejsou většinou 

výroba nebo spotřeba dobrovolné. Pokud se užitek třetí osoby následkem 

externality snižuje jedná se o negativní externalitu. Jsou to například výfukové 

plyny, které unikají ze spalovacích zařízení jako jsou např. spalovací motory 

automobilů, lodí či letadel, turbíny vozidel či elektráren. Naopak pokud se užitek 

zvyšuje jedná se o pozitivní externalitu. Způsoby odstranění externalit: 
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• Státní intervence: daně, 

                             dotace, 

                             vydávání regulačních opatření, 

                             využívání právních norem. 

• Soukromá vyjednávání [1] 

 

2.1.3 Smíšené statky 

Smíšené statky jsou buď soukromé nebo veřejné statky ke kterým jsou 

přidruženy produkční a spotřební externality. Existují proto, že řada statků 

nesplňuje vlastnosti pouze veřejného nebo soukromého statku. Důsledkem toho 

vznikají jejich kombinace, které se zařazují jako rivalitní-vyloučitelné (čisté 

soukromé statky), rivalitní-nevyloučitelné (smíšené statky), nerivalitní-

vyloučitelné (smíšené statky) a nerivalitní-nevyloučitelné (čisté veřejné statky). 

[1] 

 

2.2 Veřejná správa 

Veřejná správa se dělí na dvě hlediska. Prvním hlediskem je, že se o veřejnou 

správu stará stát svými orgány a označuje se jako státní správa. Může také 

přenechávat určité záležitosti na nestátní veřejnoprávní korporace které je budou 

spravovat na samosprávném principu. Je to systém tvořen dvěma hlavními 

subsystémy. [3] 

 

První subsystém tvoří samotná státní správa a druhým subsystémem je veřejná 

samospráva. O státní správu se stará stát pomocí souhrnu institucí, a to buď 

přímo nebo zprostředkovaně. Veřejná samospráva je výsledkem delegování 

správy na jiné, nestátní subjekty a je tedy výrazem decentralizace a demokracie. 

Řídí se podle zákonem stanovených předpisů a má oprávnění řešit své záležitosti 

samostatně. Dělí se na samosprávu územní a zájmovou. Územní samospráva 

zastupuje zájmy osob sídlících na určitém území (obce, kraje) a zájmová 

samospráva, jak už z názvu vyplývá, zastupuje osoby s určitými společnými 

zájmy.  Toto uspořádání lze znázornit schématem z obrázku 2.1. [3] 
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Obrázek 2.1 – Schéma veřejné správy [3] 

 

Druhým hlediskem je hledisko geografické, kde se jedná o správu ústřední, 

územní či místní. Územní veřejná správa je ta část, která spravuje příslušné 

územně administrativní jednotky, na které je stát rozdělen. Tvoří ji instituce, které 

nemají charakter ústředních orgánů. [3] 

 

Rozlišují se na:   

 

• Územní orgány veřejné správy se všeobecnou působností 

• Územní orgány veřejné správy se specializovanou působností 

• Orgány samosprávy 

• Orgány státní správy 

 

Lze se také setkat s pojmem místní správa, který je nejnižší úrovní územní 

veřejné správy. Konkrétní modely uspořádání v jednotlivých státech závisí na 

mnoha faktorech. [3] 

 

2.3 Veřejný investiční projekt 

Pojem veřejný investiční projekt lze uvažovat jako systémový návrh na alokaci 

veřejných zdrojů. Zpravidla se jedná o charakter investiční akce a má formu 

materiálního nebo duchovního produktu. Jedná se o veřejné projekty s předem 

danými přínosy pro širokou veřejnost. [4] 
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Podnětem pro vytvoření veřejného projektu jsou určité veřejné potřeby a zájmy 

které jsou dále převedeny do záměrů, jak tyto potřeby uspokojit. Za veřejný zájem 

nebo potřebu se může uvažovat například nedostatek parkovacích míst, 

výstavba nové školky nebo školy či dokonce zdravotního střediska. Jedná se o 

oblasti hospodářské, zdravotnické, životního prostředí, sociální, kulturní apod. [4] 

 

O veřejných projektech se vždy rozhoduje pomocí veřejné volby a jsou časově 

termínovaným záměrem. Součástí veřejného investičního projektu je také 

finanční ohodnocení, na jehož základě je hledán způsob, jak pomocí investiční 

akce efektivně uspokojit veřejné potřeby. Realizace se zpravidla děje vypsáním 

veřejné zakázky. Pod pojmem veřejná zakázka se nachází úplatná smlouva 

uzavřená na základě dohody mezi zadavatelem a vybraným uchazečem 

z veřejné volby. Předmětem této smlouvy mohou být dodávky, provedení prací 

nebo poskytování služeb. Proces veřejného projektu od veřejného zájmu a 

potřeby až po realizaci se znázorní pomocí následujícího obrázku 2.2. [4] 

 

 
 

Obrázek 2.2 – Schéma procesu veřejného investičního projektu [4] 

 

2.4 Životní cyklus investičního projektu 

Každý investiční projekt je svým způsobem jedinečný a jeho zpracování je 

pokaždé individuální. Jedno však mají všechny projekty společné. Dělí se na 

projektové fáze životního cyklu. Životní cyklus popisuje projektové fáze od první 

myšlenky až po konečnou likvidaci projektu. Ačkoliv se tyto fáze životního cyklu 

mohou v detailech projektů lišit, jejich rozdělení je vždy stejné.  Dělí se na tyto 

projektové fáze: 

 

 

Veřejné potřeby a 
veřejné zájmy

Záměry uspokojení 
veřejných potřeb

Formulace 
očekávání

Cíle veřejného 
projektu

Veřejná zakázka Realizace
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• předinvestiční, 

• investiční, 

• provozní,  

• likvidační. [5] 

 

 
 

Obrázek 2.3 – Schéma životního cyklu investičního projektu [vlastní zpracování] 
 

2.4.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je období projektu, kdy dojde k první myšlence a pokračuje 

vypracováním studie proveditelnosti až po hodnotící zprávu, která se zpracovává 

pro investiční rozhodnutí, zda projekt realizovat či naopak nerealizovat.  

 

Tato fáze se zpravidla dělí do tří dílčích etap, které tvoří: 

 

• identifikace podnikatelských příležitostí, 

• předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho 

variant, 

• hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí. 

 

Identifikace podnikatelských příležitostí (Opportunity studies) tvoří základní 

pilíř předinvestiční fáze. Je to kvůli tomu, že podnikatelské projekty se většinou 

odvíjí od vyjasnění určitých podnikatelských příležitostí. Již při této fázi se 

začínají mobilizovat finanční zdroje, protože potencionální investoři chtějí získat 

informace o podnikatelských příležitostech. Tyto podnikatelské příležitosti je však 

ještě třeba posoudit a vyhodnotit, než se začnou podrobně zpracovávat.  Provádí 

se to pomocí studie těchto příležitostí jejíž cílem je zpracovat dostupné informace 

do přijatelné, poměrně stručné a málo nákladné formy která umožní posoudit 

Předinvestiční fáze Investiční fáze

Provozní fáze Likvidační fáze
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efekty a nadějnost podnikatelských projektů. Podle výsledku se provádí 

předběžný výběr příležitostí, kterým se bude dále věnovat a které se naopak 

vyloučí. [5] 

 

Předběžné technicko-ekonomické studie (pre-feasibility studies) částečně 

slouží k finálnímu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí projektu. Zvláště u velkých 

projektů bývá tato studie potřeba, ale je to velmi nákladná a časově náročná 

studie. Cílem je vyšetřit a posoudit všechny možné varianty projektu, zjistit jeho 

závažnost a jestli je dostatečně atraktivní a slibný pro investory a zda je v souladu 

s existujícími standardy ochrany životního prostředí. Předběžná technicko-

ekonomická studie a technicko-ekonomická studie se liší v detailnosti informací, 

hloubce analýzy a prověřování variant projektu. Výsledkem předběžné technicko-

ekonomické studie je rozhodnutí o zpracování technicko-ekonomické studie nebo 

rozhodnutí o zastavení dalších prací. [5] 

 

Technicko-ekonomická studie (feasibility study) poskytuje veškeré podklady 

nutné k investičnímu rozhodnutí. Je zde třeba formulovat a vyšetřit základní 

komerční, technické, finanční a ekonomické požadavky na základě variantních 

řešení koncipovaných již v předběžné technicko-ekonomické studii. Získají se tím 

cíle a základní charakteristiky projektu včetně marketingové strategie, 

dosažitelného podílu na trhu, velikost výrobní jednotky a její umístění, základní 

suroviny a materiály, vhodnou technologii a výrobní zařízení a podle nutnosti i 

zhodnocení vlivu na životní prostředí. Celá příprava by měla zabezpečovat 

potřebné údaje pro finančně ekonomické analýzy a hodnocení projektu. 

Základem přístupu k jejímu zpracování je iterační optimalizační proces se 

zpětnými vazbami kde se k volbě základních charakteristik postupuje 

optimalizačními kroky respektujícími závislosti mezi těmito charakteristikami. 

Součástí je i identifikace rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů. [5] 

 

Hodnotící zpráva (appraisal report) je zpracována na základě technicko-

ekonomické studie která je podkladem pro hodnocení projektu budoucími 

možnými investory. Každý z nich má své postupy a procedury hodnocení za 

účelem zjištění vlastních cílů a posouzení nákladů, efektů a očekávaných rizik. 

Hodnotí se i ostatní faktory jako jsou např. finanční zdraví firmy nebo 

předpokládané výnosy pro akcionáře. Výsledky hodnocení projektu jsou pak 

shrnuty do písemné hodnotící zprávy. [5] 
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2.4.2 Investiční fáze 

Investiční fáze se dělí na část projektovou a část realizační. V projektové části se 

vypracovávají prováděcí plány projektu, vypisuje se soutěž na projektanta, která 

pokračuje jeho následným výběrem a uzavřením smlouvy s vybranou osobou či 

institucí. Dále se zpracovává dokumentace k územnímu řízení a vypracovává 

projekt ke stavebnímu povolení a řízení. Část realizační nastává při předání 

staveniště a končí vydáním kolaudačního souhlasu, oznámením o užívání nebo 

zahájením užívání. Je to proces vlastní realizace výstavby až po zkušební provoz 

a předání do užívání. [5], [6] 

 

V této fázi je nutné zpracování kvalitního plánu a účinné vlastní řízení realizace 

projektu. Musí se zajistit jednotlivé klíčové aktivity jako jsou výstavba, dodávky a 

montáže výrobních zařízení, získání a výcvik kvalitních pracovníků i zajištění 

všech potřebných vstupů pro zahájení provozu. Vše musí probíhat včas a 

v žádoucí kvalitě tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení. Důležitá je kontrola 

časového plánu realizace a včasná identifikace odchylek které by mohly délku 

výstavby prodloužit nebo mít vliv na růst investičních nákladů.  

 

Zatímco v předinvestiční fázi byly důležité kvalita a spolehlivost údajů, 

v investiční fázi je nejdůležitějším faktorem čas. [5], [6] 

 

2.4.3 Provozní fáze 

Provozní fáze je nejdelší fází životního cyklu projektu. Zpravidla se délka této 

fáze kryje s délkou životnosti stavby a začíná při předání stavby jejímu uživateli 

a končí až při její likvidaci. V této fázi plní stavba své poslání což znamená, že je 

využívána podle účelu své výstavby. [6] 

 

Problémy provozní fáze je nutno posuzovat ze dvou hledisek. Z hlediska 

krátkodobého i z hlediska dlouhodobého.  

 

Krátkodobý pohled zahrnuje uvedení stavby do provozu, kdy může dojít 

k nalezení chyb provedených v realizační fázi projektu výstavby. Tyto chyby se 

mohou vyskytnout např. při špatném technologickém procesu či z nedostatečné 

kvalifikace pracovníku. [5] 

 

Dlouhodobý pohled je založen na celkové strategii projektu a z toho plynoucích 

výnosů a nákladů které mají přímý vztah k předpokladům ze kterých se vycházelo 

při zpracování technicko-ekonomické studie. Pokud se strategie i základní 
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předpoklady ukáží jako chybné, je realizace nápravných opatření obtížná a 

vysoce nákladná.  

 

Jestliže při fázi realizace a jeho provozu nedojde k větším nedostatkům pak o 

konečném úspěchu či nezdaru projektu rozhoduje především kvalita jeho 

přípravy v předinvestiční fázi. [5] 

 

2.4.4 Likvidační fáze 

Likvidační fáze je poslední fází životního cyklu projektu. V této fázi již došlo 

k ukončení provozu a následně dochází k jeho ekonomické či fyzické likvidaci. 

V této fázi lze nalézt ještě poslední možné příjmy nebo výdaje spojené s touto 

likvidací. [5], [6] 
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3 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ 

PROVEDITELNOSTI INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Při rozhodování, do které investiční akce veřejného sektoru investovat a do které 

naopak neinvestovat naše finanční prostředky, nám při výběru vhodné investice 

pomáhá řada metod. Tyto metody hodnocení veřejných projektů se rozdělují 

podle počtu kritérií hodnocení na dvě skupiny: 

 

• metody jednokriteriální, 

• metody vícekriteriální. 

 

U jednokriteriálních metod se předpokládá s existencí jednoho určujícího kritéria, 

na které lze ostatní kritéria převést. Do těchto metod patří obecně finanční 

metody hodnocení investic a nákladově-výstupové metody (CMA, CBA, CEA, 

CUA). Vícekriteriálních metod se využívá tam, kde není jednoduché stanovit 

jedno dominantní kritérium, a tudíž se musí posuzovat kritérií víc. [7] 

 

3.1  Obecně finanční metody 

Tyto metody se standardně dělí na metody statické, ve kterých se nezohledňuje 

čas a metody dynamické ve kterých se čas naopak zohledňuje. Ekonomické 

ukazatele patřící do statické a dynamické metody jsou sepsány do obrázku 3.1. 

[8] 

 

 
 

Obrázek 3.1 – Schéma ekonomických ukazatelů zařazených do statické a 
dynamické metody [8] 

 

Statické metody

• Prostá doba návratnosti (Pay 
Back Metod,PB)

• Metoda rentability projektu (ROI)

Dynamické metody

• Diskontovaná doba návratnosti 
(Pay Off, PO)

• Čistá současná hodnota (Net 
Present Value, NPV)

• Index rentability (Profitability 
Index, PI)

• Vnitřní výnosové procento 
(Internal Rate of Return, IRR)
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3.1.1 Prostá doba návratnosti 

Prostá doba návratnosti (PB) vyjadřuje počet let, za které projekt vytvoří kladné 

peněžní toky (CF) ve výši investovaných nákladů. Jestliže jsou peněžní toky 

v jednotlivých letech neměnné, tak se stanoví prostá doba návratnosti jednoduše 

podílem investičních nákladů (IC) a ročního CF. [8] 

 

𝑃𝐵 =
𝐼𝐶

𝐶𝐹
                (1) 

 

S tímto případem se ovšem v praxi nelze tak často setkat, a proto se doba 

návratnosti stanoví pomocí kumulovaných peněžních toků. Kumulované peněžní 

toky se získají načítáním ročních CF až do výše investičních nákladů. Konečná 

suma CF se s velkou pravděpodobností ve většině případů nebude na konci roku 

shodovat s výší investičních nákladů, ale vytvoří interval hodnot, podle kterého 

se doba návratnosti vyčíslí v letech a měsících. Tento výpočet se provádí jako 

podíl rozdílu kumulovaných CF horní hranice intervalu a investičního nákladu ku 

ročnímu CF horní hranice intervalu. [8] 

 

𝑃𝐵 = (𝑘 − 1) +
∑ 𝐶𝐹𝑛

𝑘
𝑛=1 −𝐼𝐶

𝐶𝐹𝑘
               (2) 

 

CFn…peněžní toky v jednotlivých letech 

k…    počet let horní hranice intervalu 

 

Výsledek se hodnotí podle pravidla pro rozhodování. Pokud je prostá doba 

návratnosti větší než doba životnosti, je projekt přijatelný. Je-li prostá doba 

návratnosti nižší než doba životnosti projektu, znamená to, že je pro nás projekt 

nepřijatelný. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že nezapočítává peněžní toky, které 

vznikají po době návratnosti. Kvůli této nevýhodě může nastat situace, že se 

vybere sice investici více likvidní, ale za to méně efektivní. [8] 

 

3.1.2 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti (PO) na rozdíl od prosté doby návratnosti 

respektuje časovou hodnotu peněz. Je založená na stejném principu jen s tím 

rozdílem že porovnává diskontované peněžní toky s počátečními investičními 

náklady. [8] 
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𝑃𝑂 = (𝑘 − 1) +
∑ 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝐶𝐹𝑛−𝐼𝐶𝑘

𝑛=1

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝐶𝐹𝑘
           (3) 

 

3.1.3 Čistá současná hodnota 

Pomocí investování je možné vyvolat přírůstek zdrojů podniku což představuje 

čistou současnou hodnotu. Čistá současná hodnota (NPV) investice 

předpokládá, že investujeme pouze tehdy, jestliže výnos z investice bude roven 

nebo vyšší než počáteční investiční náklady. Je to ukazatel, který hodnotí projekt 

komplexně v rámci jeho celého životního cyklu a umožňuje respektovat časovou 

hodnotu peněz. Výpočet je založen na diskontování a lze jej provést ve dvou 

krocích. Jako první se vypočítá současná hodnota projektu (PV). [8] 

 

𝑃𝑉 = ∑
𝑅𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1                (4) 

 

PV… současná hodnota v Kč 

R…   CF v jednotlivých letech v Kč 

i…     počet let od 1 do n 

n…    délka hodnoceného období 

r…     diskontní sazba (časová hodnota peněz) v % 100⁄  

 

Zlomek 
1

(1+𝑟)𝑖 se nazývá diskontní faktor a jeho hodnoty jsou tabelovány. 

 

Jako druhé už se stanoví výsledná hodnota NPV tím, že od vypočítaného PV se 

odečte počáteční investiční náklad.  

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼𝐶               (5) 

 

NPV… čistá současná hodnota v Kč 

IC…     investiční náklad v Kč 

 

Pokud čistá současná hodnota investice vyjde s kladnou nebo nulovou hodnotou 

pak tento projekt lze přijmout, protože se vrátí náklady do něj vložené. Avšak 

pokud čistá současná hodnota vyjde záporně tak projekt bude lepší odmítnout, 

protože nevytváří výnos shodný s nákladem do projektu vloženým a je tudíž 

neekonomický. [8] 
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3.1.4 Index rentability 

Index rentability vypovídá o efektivnosti vynaložených investičních nákladů a 

vyjadřuje kolik Kč čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou 

Kč. Tento ukazatel je dobrým pomocníkem při porovnávání více projektů mezi 

sebou. Odpovídá na otázku, jestli své prostředky investovat do více malých 

projektů nebo jen do jednoho velkého. Index rentability udává poměr čisté 

současné hodnoty NPV a hodnoty investičních nákladů IC. [8] 

 

𝐼𝑅 =
𝑁𝑃𝑉

𝐼𝐶
=

(∑ 𝐶𝐹𝑖)𝑛
𝑖=0

− ∑ 𝐶𝐹𝑖
𝑥
𝑖=0

            (6) 

 

IR…     index rentability v Kč/Kč 

NPV… čistá současná hodnota v Kč 

CF…    peněžní tok v Kč 

n…       počet let hodnoceného období 

x…       počet let výstavby 

 

Pokud je index rentability větší nebo roven nule projekt bude přijat, avšak je-li 

index rentability v záporných hodnotách tak projekt bude zamítnut. Při 

vzájemném porovnání projektů by měl být vybrán ten, který má vyšší NPV/I. [8] 

 

3.1.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento lze definovat jako výnos, při kterém projektované 

peněžní toky vytvoří nulovou čistou současnou hodnotu NPV. Zobrazuje 

výnosnost projektu v procentech za celé hodnocené období. Výpočet tohoto 

ukazatele se provádí metodou lineární interpolace v následujících krocích:  

 

1. Odhad hodnoty IRR (r) projektu 

2. Výpočet NPV pro toto IRR (r) 

3. Porovnání s rozhodovacími kritérii: 

• NPV = 0 … správný odhad 

• NPV > 0 … nízký odhad (r1) 

• NPV < 0 … vysoký odhad (r2) 

4. Postup se opakuje do té doby, dokud nebude dosaženo kladné NPV a 

záporné NPV 

5. Dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR 
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𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉+

|𝑁𝑃𝑉+|+|𝑁𝑃𝑉−|
× (𝑟2 − 𝑟1)        (7) 

 

r1… odhadované IRR pro kladnou NPV 

r2… odhadované IRR pro zápornou NPV 

 

O přijetí investičního projektu lze uvažovat tehdy, je-li hodnota vnitřního 

výnosového procenta vyšší než předpokládaná diskontní sazba. [8] 

 

3.2  Nákladově výstupové metody 

Nákladově výstupové metody jsou metody jednokriteriální, inputově/outputové a 

zabývají se vztahem výstup/náklady. Jsou to tyto 4 základní metody: 

 

• Analýza minimalizace nákladů (CMA), 

• Analýza nákladů a užitků (CBA), 

• Analýza efektivnosti nákladů (CEA), 

• Analýza užitečnosti nákladů (CUA). 

 

Všechny tyto metody se zabývají analýzou nákladů projektu. U všech těchto 

metod jsou náklady měřeny v hodnotových jednotkách, avšak jejich výstupy jsou 

různě kvantifikované a jejich přehled je sepsán do tabulky 3.1. [1] 

 

Tabulka 3.1 – Metody nákladově výstupového ohodnocení [vlastní zpracování, 

1 str.43] 

 

Metoda Forma měření nákladů Forma měření výstupů 

CMA Hodnotové jednotky Výstupy neměří 

CBA Hodnotové jednotky Hodnotovými jednotkami 

CEA Hodnotové jednotky Naturálními jednotkami 

CUA Hodnotové jednotky Ve formě užitečnosti 

 

Metoda CMA sleduje náklady projektu během celého životního cyklu, při kterém 

z projektu plynou plánované užitky. Je to metoda minimalizace nákladů a na 

zřetel bere pouze nákladové hledisko. [1] 
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Metoda CBA je metoda, která se k hodnocení stavebních investic používá 

nejčastěji. Jejím cílem je umožnit hodnocení de facto neziskových investic 

standardními hodnotícími metodami a v celém životním cyklu projektu kontroluje 

náklady i přínosy. [1] 

 

Metoda CEA se používá při řešení problému, jak nejlevněji dosáhnout předem 

stanoveného cíle při zachování požadovaných kvalitativních parametrů. Taktéž 

řeší, jak dosáhnout maximalizace výstupu, který může být získán za určité 

předem stanovené náklady. Rozhodovacím nástrojem jsou jednotkové náklady 

projektu v Kč/srovnávací parametr, které se následně porovnávají s ostatními 

projekty se shodnými výstupy nebo technicko-ekonomickými ukazateli. [1] 

 

Metoda CUA umožňuje matematickými postupy vyhodnotit užitečnost projektu 

na základě výstupů. Užitečnost projektu poukazuje na míru uspokojení potřeb 

uživatele projektu a je vztažena k souboru všech výstupů projektu. Tyto výstupy 

lze vyjádřit jak technickými, tak i peněžními prostředky. Tato metoda je již 

analýzou vícekriteriální. [1] 

 

3.3  Vícekriteriální metody hodnocení 

Vícekriteriální metody hodnocení se používají u projektů, u kterých je potřeba 

sledovat více kritérií. Mezi tyto metody patří metody subjektivní, kvalitativní a 

kvantitativní. Subjektivní metody poměřují projekty podle předem daného 

pravidla a závisí na osobním pohledu hodnotitele, jeho názorech, preferencích a 

zkušenostech. Kvalitativní neboli heuristické metody jsou založeny na kvalitativní 

analýze. Hodnotí se zde projekt jako celek a používá se přitom intuitivní evaluace.  

Kvantitativní jinak řečeno exaktní metody s objektivními přístupy využívají 

matematických postupů. [1] 

 

3.4  Finanční analýza 

Zpracování finanční analýzy má ve veřejném sektoru význam především pro 

posouzení finanční udržitelnosti projektu. V soukromém sektoru se zpravidla 

provádí pro posouzení návratnosti nebo efektivnosti investovaných prostředků do 

projektu.  
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Finanční analýza je finančním obrazem projektu, který spoluvytváří několik 

vzájemně provázaných kroků. Jako proces takový nemá žádný přesně stanovený 

postup. Jako první krok se předpokládá stanovení celkových investičních výdajů, 

odhad cash-flow a rozbor zdrojů financování na jejichž základě se posuzuje 

ziskovost projektu a ověřitelnost jeho finanční udržitelnosti. [9] 

 

3.4.1 Finanční ziskovost 

Stanovení investičních nákladů, provozních nákladů, příjmů a zdrojů financování 

umožňuje posoudit ziskovost projektu. Ziskovost projektu se měří podle 

následujících ukazatelů: 

 

• finanční čistá současná hodnota – FNPV (C) a finanční míra návratnosti 

– FRR (C) investice, 

• finanční čistá současná hodnota – FNPV (K) a finanční míra návratnosti 

– FRR (K) národního kapitálu. [9] 

 

Návratnost investice 

Návratnost investice se měří podle ukazatele finanční čisté současné hodnoty 

investice FNPV (C) a finanční návratnosti investice FRR (C). Tyto ukazatele 

porovnávají investiční náklady k čistým příjmům a měří do jaké míry jsou čisté 

příjmy projektu schopny splácet investice, bez ohledu na zdroj nebo způsob 

financování. [9] 

 

Finanční čistá současná hodnota je částka, ke které se lze dostat odečtením 

očekávaných investičních a provozních nákladů projektu (diskontovaných) od 

diskontované hodnoty očekávaných příjmů.  

 

𝐹𝑁𝑃𝑉(𝐶) = ∑ 𝑎𝑡𝑆𝑡 =
𝑆0

(1+𝑖)0 +
𝑆1

(1+𝑖)1 + ⋯ +
𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑛
𝑡=0       (8) 

 

St… bilance peněžního toku v čase t 

at… zvolený finanční diskontní faktor pro diskontování v čase t 

i…   finanční diskontní sazba 

 

Finanční návratnost investice je definována jako diskontní sazba, jejímž 

výsledkem je nulová finanční čistá současná hodnota FNPV. Řešení rovnice FRR 

nelze obecně analytickou cestou zjistit, a proto je odhadováno pomocí výpočtu: 
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0 = ∑
𝑆𝑡

(1+𝐹𝑅𝑅)𝑡             (9) 

 
FNPV (C) je vyjádřena v penězích a musí být vztažena k rozsahu projektu. FRR 

(C) vyjadřuje čisté číslo, které je při změně rozsahu neměnné. Pro posouzení 

budoucí výkonnosti investice ve srovnání s jinými projekty nebo s referenční 

hodnotou požadované míry návratnosti používá hodnotitel nejvíce FRR (C). 

Přispívá k rozhodnutí o tom, jestli projekt potřebuje finanční podporu EU.  Pokud 

vyjde FRR (C) nižší než použitá diskontní sazba nebo je FNPV (C) záporná, pak 

vytvořené příjmy nejsou schopny pokrýt náklady a projekt vyžaduje finanční 

pomoc EU. Tyto případy se nejčastěji dějí u projektů veřejné infrastruktury 

částečně kvůli tarifní struktuře těchto odvětví. [9] 

 

Návratnost investic se počítá s ohledem na: 

 

• investiční náklady a provozní náklady jako finanční výdaje, 

• příjmy a zbytkovou hodnotu jako finanční příjmy. [9] 

 

3.4.2 Finanční udržitelnost 

Pokud je riziko vyčerpání hotovosti v budoucnosti nulové tak je projekt finančně 

udržitelný. Předkladatelé projektů by měli doložit, jak dostupné zdroje financování 

budou každoročně odpovídat výši splátek. U projektů nevytvářejících příjmy, 

nebo pokud se v budoucnu očekávají záporné peněžní toky, se musí učinit jasný 

dlouhodobý závazek a tyto záporné peněžní toky pokrýt. [9] 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji se určí podle přebytku nebo deficitu který se 

každoročně vytvoří. Finanční udržitelnosti lze dosáhnout tehdy, pokud jsou 

souhrnné generované peněžní toky kladné pro všechny roky projektu. K příjmům 

se řadí: 

 

• zdroje financování, 

• provozní výnosy z poskytování zboží a služeb, 

• transfery, dotace a jiné finanční zisky, které nepocházejí z poplatků 

placených uživateli za užívání infrastruktury. 

 

Zůstatkovou hodnotu nelze brát v úvahu. V úvahu se bere pouze tehdy, pokud 

dojde k faktické likvidaci aktiva v posledním roce analýzy. [9] 

 



28 

 

Dynamika příjmů se měří v porovnání s výdaji. Týká se: 

 

• počáteční investice, 

• nákladů na výměnu, 

• provozních nákladů, 

• splácení půjček a úroků, 

• daní z kapitálu / příjmu a dalších přímých daní. 

 

Musí se zajistit, aby projekt nebyl ohrožen nedostatkem kapitálu i přesto, že je 

spolufinancován EU. Při významných reinvesticích, popř. modernizacích je nutné 

v analýze udržitelnosti doložit schopnost disponovat dostatečnými prostředky 

k úhradě těchto budoucích nákladů. V tomto smyslu se doporučuje provést 

analýzu rizik, která bere v úvahu možnost, že bude vývoj klíčových faktorů 

v analýze horší, než se očekávalo. [9] 

3.5  Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza je prováděna za účelem vyhodnocení toho, jak projekt 

přispěl ke změně úrovně blahobytu území, ve kterém je realizován. Je 

nejdůležitějším krokem pro zjištění ekonomické efektivnosti veřejného 

stavebního projektu. Ukazatele ekonomické efektivnosti se počítají metodicky 

shodně s výpočty uvedenými ve finanční analýze. Z finanční analýzy jsou 

převzaty a upraveny finanční příjmy a výdaje, ke kterým jsou připočteny užitky a 

újmy oceněné penězi které veřejný investiční projekt přináší. Užitky a újmy jsou 

oceňovány např. metodou: 

 

• stínových cen pomocí nákladů obětované příležitosti, 

• náhražkových trhů, odvozením jiného aktiva, pro který trh existuje, 

• kontingenční, která je založena na průzkumech toho, kolik by byli 

respondenti ochotni platit za možnost čerpat užitek z využívání netržních 

statků, nebo jakou finanční kompenzaci by požadovali v případě 

nemožnosti jejich využívání. [11] 

 

Mění se pohled na vstupní proměnné i na jejich ohodnocení. Hodnocení 

ekonomické efektivnosti je založeno na určení ekonomických peněžních toků a 

jejich umístění na časové ose hodnoceného období. Spočívá to v posunu od 

finanční analýzy k ekonomické analýze. Důsledkem toho je potřeba realizace 

následujících úprav: 
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• fiskální korekce (odečtení veškerých daní a dotací z cen vstupů), 

• konverze z tržních cen na stínové ceny, 

• vyhodnocení netržních dopadů a korekce o externality. 

 

Po úpravách finančních CF na ekonomické CF je potřeba opět diskontovat. 

Diskontní sazba pro ekonomickou analýzu veřejných investičních projektů, 

sociální diskontní sazba (Social Discount Rate, SDR), byla Evropskou komisí 

stanovena pro ČR ve výši 5 % pro programové období 2014-2020. [11] 

 

Přepočet tržních cen na ceny stínové se provádí pomocí přepočítacích 

koeficientů – konverzních faktorů na ekonomické ceny za účelem odstranění 

rušivého vlivu nedokonalého trhu. V těchto úpravách je nezbytně nutné použít 

náklady bez DPH které jsou následně přenásobeny konkrétními konverzními 

faktory. [10] 

 

3.5.1 Konverzní faktory 

Konverzní faktor (KF) je index, sloužící k násobení položek finančního CF. 

Výsledkem je odhad celospolečenského ekonomického přínosu či újmy. 

Konverzní faktor musí být aplikován na stejně definované ceny, k jakým byl při 

výpočtu vztažen. KF je v dopravních infrastrukturních projektech standardně 

aplikován pro tyto finanční toky: 

 

• investiční náklady, 

• provozní náklady infrastruktury (provozuschopnost – opravy a údržba), 

• provozní náklady infrastruktury (provozování – řízení dopravy), 

• provozní náklady železničních vozidel a plavidel. [10] 

 

Hodnoty konverzních faktorů jsou v metodických podkladech jednotlivých 

veřejných zdrojů pro jednotlivé obory číselně definovány. Tato hodnota je 

metodicky stanovena na základě rozboru nákladů, složení daňové sazby 

příslušné položky, podílu sociálního a zdravotního pojištění a obchodovatelnosti 

položky v rámci zahraničních a tuzemských trhů. V případě, že nejsou 

dostatečně podrobná data k dispozici, je možné pro jednotlivé položky použít 

následující zjednodušené konverzní faktory uvedené v tabulce 3.2: 
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Tabulka 3.2 – Hodnoty konverzních faktorů silniční infrastruktury [vlastní 

zpracování, 10 str.70] 

 

Nákladová složka Konverzní faktor 

Investiční náklady 0,807 

Provozní náklady 
Opravy a údržba 0,791 

Reinvestice 0,829 

 

Dopady na uživatele projektu v důsledku použití nové nebo vylepšené 

infrastruktury u projektů u kterých nelze jednoznačně určit jejich tržní hodnotu se 

v ekonomické analýze hodnocení projektu uvádějí jako přímé přínosy projektu. 

Pokud tyto dopady nejsou v rámci konkrétní realizace přepravy, ale dopadají bez 

náhrady na třetí osoby, označují se jako externality a kvůli jejich povaze je třeba 

je vyhodnotit zvlášť. Typickým příkladem externality je dopad na životní prostředí. 

[10] 

 

3.5.2 Ukazatele ekonomické efektivnosti projektu 

Ekonomické hodnocení je provedeno opět výpočtem ukazatelů ekonomické 

efektivnosti. Doba hodnocení a všechny další technické parametry projektu 

včetně délky hodnoceného období (investiční a provozní fáze) zůstávají shodné 

s finanční analýzou. Výstupem analýzy nákladů a užitků (CBA) v rámci 

ekonomické analýzy jsou hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu. 

 

Ekonomická čistá současná hodnota (Economic Net Present Value, ENPV) 

Z ekonomického hlediska je přijatelný projekt s hodnotou ENPV > 0. Tento 

výsledek totiž dokazuje, že společnost v daném regionu bude mít z projektu 

prospěch a celospolečenské přínosy převyšují náklady, a tudíž by měl být projekt 

realizován. [11] 

 

Ekonomické vnitřní výnosové procento (Economic Internal Rate of Return, 

EIIR) 

Vyjadřuje socioekonomickou výnosnost projektu za celé hodnocené období. 

Evropskou komisí je doporučeno, aby každý projekt s EIRR nižší než sociální 

diskontní sazba (SDR) byl zamítnut. Takový projekt by totiž vykazoval zápornou 

ENPV. [11] 
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Ekonomický index rentability (Economic Benefit Costs Ratio, EBCR) 

Vyjadřuje celospolečenskou výnosnost projektu na jednu investovanou Kč. 

Pokud vyjde EBCR > 1 tak je prokázáno, že je projekt efektivní. [11] 

 

3.6  Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik se provádí za účelem řešit nejistotu budoucí situace která je 
součástí všech investičních projektů. Riziková analýza následuje předchozí 
finanční a ekonomickou analýzu ze kterých rovněž přebírá data. Nejdůležitější na 
hodnocení rizik je dostatečně se zorientovat v problematice rizik s projektem 
spojených a dílčí rizika identifikovat. Jejich identifikace představuje zjištění 
potenciálních rizikových faktorů, které mohou v budoucnosti projekt negativně 
ovlivnit. Nejvhodnějším zjednodušením toho, jak identifikovat všechna rizika je 
tzv. dekompozice projektu při které se projekt rozdělí na dílčí části. [11] 
 
Pro posuzování rizik se rozděluje riziková analýza na následující 4 části: 
 

1. citlivostní analýza, 
2. kvalitativní analýza rizik, 
3. kvantitativní analýza s využitím simulace, 
4. prevence a zmírnění rizik. 

 
Tyto analýzy jsou vyžadovány pouze u omezeného souboru projektů kdy se 
zpravidla jedná o větší projekty. U menších projektů většinou stačí rizika 
ohodnotit pomocí citlivostní analýzy. [11] 

3.6.1  Analýza citlivosti 

Tato analýza pomáhá určit kritické proměnné (jejichž kladné nebo záporné 

odchylky mají největší dopad na ukazatele výkonnosti projektu) nebo parametry 

modelu (a jeho reakce na změny vstupů). To, jestli je daná proměnná kritická se 

zjistí na změně ukazatelů projektu vyvolané změnou určitého vstupu. Tyto změny 

vybrané proměnné nebo parametru v analýze citlivosti se sledují podle vlivu na 

NPV. V případě proměnných a parametrů z finanční analýzy se sleduje FNPV a 

v případě proměnných a parametrů ekonomické analýzy se zaměřuje analýza 

citlivosti na sledování změn ENPV. Výsledky citlivostní analýzy se obvykle 

zobrazují v přehledných tabulkách a názorných grafech. [10] 

 

Základním vstupem je zhodnocení, zda konkrétní faktor je kritickou proměnnou. 

Kritickou proměnnou se rizikový faktor stává tehdy, kdy jeho změna o 1 % 

vyvolá změnu výsledného kriteriálního ukazatele více než o 1 %.  
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Přepínací hodnoty jsou definovány jako procentní změna kritické proměnné, 

k níž by mělo dojít, aby se NPV=0. Z pohledu finanční čisté současné hodnoty se 

hledá taková míra změny, po které FNPV stoupne na nulu a projekt bude 

následně chápán jako samofinancovatelný. V ekonomické analýze se hledá míra 

změny, po které ENPV klesne pod nulu, tedy pod hranici celospolečenské 

prospěšnosti. Tyto hodnoty vytváří obraz toho, jak velkých chyb je možné se 

dopustit, aby projekt byl stále ekonomický a finančně obhajitelný. [10] 

 

Vhodnou součástí citlivostní analýzy je také analýza scénářů, která zkoumá 

společný dopad stanoveného souboru kritických proměnných a jejich kombinace 

které mohou platit při určitých hypotézách. 

 

Analýza scénářů tvoří optimistické a pesimistické scénáře. Jako první se stanoví 

možné optimistické a pesimistické hodnoty kritických proměnných a jejich možný 

vývoj. Při stanovení těchto mezních hodnot je třeba vycházet z realistického 

pohledu na možný rozsah hodnot vybrané proměnné nebo parametru. Dalším 

krokem je výpočet hodnotících ukazatelů projektu ENPV a FNPV pro zvolené 

scénáře. Pokud i pesimistické hodnoty kritických proměnných zaručují pozitivní 

ekonomickou čistou současnou hodnotu ENPV tak takový projekt může být 

chápán jako odolný vůči nejistotě a riziku ovlivňující kritické proměnné. [10] 
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4 ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIČNÍCH 

PROJEKTŮ 

Veřejné investiční projekty je možno financovat množstvím různých zdrojů. 

Primárně je možno tyto zdroje rozdělit do dvou skupin. Na externí zdroje a interní 

zdroje. V externích zdrojích lze k financování využít hlavně úvěrů a dotací neboli 

cizích zdrojů a v interních zdrojích bude použito vlastních rozpočtových zdrojů.  

 

4.1 Územní rozpočty 

Financování projektů z územního rozpočtu je první a nejjednodušší možností. 

Územní rozpočet se skládá z příjmů a výdajů a jejich druhové rozdělení je 

znázorněno na obrázku 4.1 a 4.2, kdy příjmy i výdaje jsou rozděleny na běžné a 

kapitálové. [3] 

 

Do kapitálových příjmů jsou zahrnuty příjmy z prodeje investičního majetku a 

finančních aktiv majících povahu majetkových podílů za účelem rozpočtové 

politiky a přijaté dary pro investiční účely s výjimkou darů od zahraničních vlád a 

transferů z jiných úrovní vlády. Běžné příjmy jsou rozděleny na daňové a 

nedaňové. Daňové příjmy jsou povinné, neopětované příjmy plynoucí z daní, 

pojistného sociálního a zdravotního pojištění. Do nedaňových příjmů se řadí 

příjmy z prodeje neinvestičního majetku, zboží a služeb, příjmy sankční povahy 

a přijaté splátky půjček. [3] 

 

Běžné výdaje se rozdělují na neinvestiční nákupy, neinvestiční transfery a 

neinvestiční půjčky. Do neinvestičních nákupů patří opětované výdaje za zboží a 

služby neinvestiční povahy a dále také náklady související s pracovní silou 

(mzdy, pojistné atd.). Neinvestičními transfery jsou neopětované výdaje na účely 

charakteru dotací a příspěvků mimo rozpočtovou jednotku. Neinvestiční půjčky 

jsou návratně poskytované prostředky jiným subjektům. Kapitálové výdaje se 

rozdělují na investiční výdaje, investiční transfery a investiční půjčky. Investiční 

nákupy jsou opětované výdaje na pořízení hmotného a nehmotného investičního 

majetku a akcií. Investiční transfery jsou neopětované výdaje charakteru dotací 

a příspěvků na investiční účely. [3] 



34 

 

 
 

Obrázek 4.1 – Schéma druhového rozdělení příjmů [3] 
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Obrázek 4.2 – Schéma druhového rozdělení výdajů [3] 
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4.2 Státní fond dopravní struktury 

Státní fond dopravní infrastruktury, zkráceně SFDI poskytuje prostředky pro 

rozvoj, výstavbu, údržbu a modernizaci silnic a dálnic, železničních dopravních 

cest a vnitrozemských vodních cest. Přispívá také na výzkumné činnosti, jejímž 

zájmem je dopravní infrastruktura. Jsou to příspěvky na průzkumné práce, 

projektové práce nebo studijní a expertní činnost. [12] 

 

Příjmy fondu pro dopravní infrastrukturu vychází ze směrných čísel Ministerstva 

financí a plynou z převodů výnosů silniční daně, spotřební daně, poplatků za 

užívání dálnic a rychlostních silnic, z mýtného a dotací ze státního rozpočtu. Pro 

rok 2019 jsou příjmy SFDI 65 496 milionů Kč, z čehož 35 996 milionů Kč tvoří 

dotace ze státního rozpočtu. Rozpočet směřuje své zdroje primárně na krytí 

finančních potřeb spojených především s mandatorními výdaji sítě. Mezi tyto 

výdaje se řadí zejména opravy, údržba, správa, příprava nových projektů a 

realizace výstavby dopravní infrastruktury spolufinancované zejména ze zdrojů 

EU. [12] 

 

Fond je služebním úřadem, v jehož čele sedí ředitel a jeho hlavním výkonným 

orgánem je devítičlenný výbor. Všichni členové včetně ministra dopravy jsou 

jmenováni vládou na dobu 4 let. Kontrolní orgán tvoří dozorčí rada o pěti členech, 

které volí poslanci taktéž na čtyřleté období. Tento fond také vykonává činnosti 

Zprostředkujícího subjektu OP Doprava a řídí se zákonem 104/2000 Sb. ze dne 

4.dubna 2000 o Státním fondu dopravní infrastruktury. [12] 

4.3 Úvěr 

Investiční projekty jsou v České republice nejčastěji financovány pomocí 

střednědobých nebo dlouhodobých úvěrů, které se řadí do externích zdrojů 

financování. Střednědobé úvěry mají splatnost od 1 do 5 let. Pokud je lhůta 

splatnosti delší, tak je úvěr považován za dlouhodobý. [13] 

 

Dlouhodobý úvěr lze získat zejména v těchto dvou polohách: 

 

• bankovní (finanční) úvěr ve formě peněz; 

• dodavatelský úvěr, poskytovaný formou dodávek fixního majetku 

dodavatelskou firmou. [13] 
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Další možností je úvěr krátkodobý. Krátkodobý úvěr se používá jako tzv. 

překlenovací úvěr, který obce využívají k překlenutí časového nesouladu mezi 

skutečným plněním příjmů a potřebou financovat běžné výdaje. Tento úvěr se 

využívá i několikrát během rozpočtového období, avšak nikdy by se neměl 

používat ke krytí deficitu běžného rozpočtu. [3] 

 

Důležitou podmínkou z hlediska hodnocení finanční a ekonomické 

proveditelnosti projektu je to, že si podnikatelský subjekt zapůjčí finanční 

prostředky s určitým režimem splácení. Jedná se převážně o roční, čtvrtletní 

nebo měsíční splátky (tzv. úmor) investičního úvěru. Nákladovou položku 

podnikatelského záměru zde představují úroky, které jsou cenou za poskytnuté 

finanční prostředky. Podmínky splácení a výše úroků závisí na konkrétní situaci 

a na dohodě investora s bankou. Úroková sazba existuje ve dvou variantách jako 

fixní nebo variabilní. U variabilní sazby se zpravidla stanoví procento nad 

obecnou úrokovou sazbou, jakou je např. sazba centrální banky. Rozhodnutí o 

tom, zda zvolit fixní nebo variabilní úrokovou sazbu závisí na podmínkách na 

kapitálovém trhu a úvaze týkající se budoucího vývoje úrokových sazeb. [3], [13] 

 

Výše úroků a splátek investičních úvěrů v jednotlivých letech závisí na režimu 

splácení, který může mít: 

 

• individuální splátkový kalendář, 

• splátkový kalendář s konstantním úmorem, 

• splátkový kalendář s konstantní anuitou. [13] 

 

4.3.1 Individuální splátkový kalendář 

Individuální splátkový kalendář je tvořen na základě dohody realizátora projektu 

s bankou. Po předložení podnikatelského záměru se stanoví velikost a termíny 

jednotlivých splátek. [13] 

 

4.3.2 Splátkový kalendář s konstantním úmorem 

Splátky s konstantním úmorem představují pravidelné rovnoměrné splátky úvěru. 

Úroky se vypočítají pro každý rok ze zůstatku úvěru. Při rovnoměrném splácení 

je výše úroků největší v prvním roce, v následujících letech výše úroků klesá. 

Výpočet (roční, čtvrtletní nebo měsíční) splátky úvěru při rovnoměrném splácení 

lze zapsat následovně:  
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𝑈 =
𝐷

𝑛
               (10) 

 

U… splátka (úmor) v Kč 

D… dluh v Kč 

n…  počet období splácení úvěru (let, čtvrtletí, měsíců) 

 

Výpočet úroků z úvěru při rovnoměrném ročním splácení: 

 

𝑢 = 𝐷𝑛 × 𝑟              (11) 

 

u… úrok v Kč 

Dn… velikost (stav) dluhu v příslušném roce v Kč [13] 

 

4.3.3 Splátkový kalendář s konstantní anuitou 

Při splácení úvěru s konstantní anuitou představuje součet splátky úvěru a úrok 

v příslušném období konstantní sumu. Kvůli stanovení hospodářského výsledku 

je nutno od sebe výši splátky a úroku v příslušném období oddělit. Pro první rok 

se stanoví úrok podle vzorce (11). Pro stanovení výše splátky v prvním roce se 

úrok odečte od anuity. Tímto způsobem se získá částka úmoru pro první rok a 

celý postup se opakuje pro všechny roky až do doby splacení celého úvěru. 

Výpočet konstantní roční anuity: 

 

𝐴 =
(1+𝑟)𝑛×𝑟

(1+𝑟)𝑛−1
× 𝐷             (12) 

 

A… roční anuita v Kč/rok 

D… velikost dluhu v Kč 

r… roční úroková sazba v setinách (p/100) 

n… doba splatnosti v letech 

 

Výpočet konstantní anuity pro období kratší než 1 rok: 

𝑎 =
𝐴

𝑚×(1+
𝑚+1

2𝑚
×𝑟)

            (13) 

 

A… roční anuita v Kč/rok 

m… počet období v roce 

r… roční úroková sazba v setinách (p/100) 
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4.4 Emise komunálních obligací 

Obligace je cenný papír věřitelského charakteru. Je to dlužní úpis s předem 

stanoveným výnosem – úrokem. Majitel obligace je věřitelem eminenta a 

v naprosté většině případů nezískává právo na rozhodování, zisku nebo majetku 

instituce, která obligaci vydala. Na základě subjektu, který obligace vydává neboli 

emituje lze rozdělit obligace do těchto druhů: 

 

• Státní obligace – emitentem je stát; 

• Komunální obligace – emitentem je obec; 

• Podnikové obligace – emitentem je akciová společnost. [13] 

 

Obligace mají časově omezené trvání (dobu splatnosti) a obsahují předem 

stanovené časové rozložení splátek dluhu včetně úroků a jiných plateb věřiteli. 

Dále nedávají věřiteli práva zasahovat do řízení podniku a ovlivňovat jeho 

hospodaření. Při rozhodování o emisi obligací jako o zdroji financování 

investičních projektů působí zejména tyto faktory: 

 

• výnos z obligace, 

• doba splatnosti a způsob splácení obligace, 

• hodnocení emitenta pomocí ratingu. [13] 

 

Splácení nejčastěji probíhá v pravidelných intervalech a ve stejné výši. I zde je 

cenou za poskytnutí finančních prostředků úrok. U emise komunálních obligací 

se využívá toho, že po dobu trvání úvěru se splácí pouze úroky a jistina až 

jednorázově po vypršení lhůty splatnosti. Úrok z obligace je stejně jako z úvěru 

nákladovou položkou snižující základ daně pro výpočet daně z příjmu a díky tomu 

vytváří daňovou úsporu. [3], [13] 

 

Velikost daňové úspory lze vyjádřit jako: 

 

𝑢𝑑 = 𝑢 × 𝑑              (14) 

 

ud… daňová úspora z úroků v Kč 

u… úrok v Kč 

d… sazba daně v %/100 
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Náklad finančního zdroje v % je vyjádřen vztahem: 

 

𝐶 = 𝑢 × (1 − 𝑑)            (15) 

 

C… náklad finančního zdroje v % 

r… úrok v %/100 

d… sazba daně v %/100 [13] 

4.5 Komunální leasing 

Komunální leasing je financování na základě kontraktů kdy se jedná o finanční 

nebo operativní pronájem. Využívá se při pořízení požadované investice plně 

nebo zčásti z cizích zdrojů. Nevýhodou komunálního leasingu je jeho poměrně 

vysoká finanční náročnost, protože je obvykle dražší než přímý nákup 

financovaný z externích zdrojů. [3] 

 

Leasing jako takový je externí finanční zdroj s poměrně náročnou právní, účetní 

i daňovou problematikou. Právním vlastníkem majetku po celou dobu pronájmu 

zůstává pronajímatel. Na konci leasingového období má nájemce právo na odkup 

pronajímaného předmětu. Podstatou leasingu je pořízení potřebného zařízení 

pomocí splátek nájemného placených během podstatné části doby jeho 

životnosti. Je založen na smluvním vztahu kdy vlastník převádí na uživatele 

všechna rizika i výnosy spojené s vlastnictvím daného majetku. [13] 

 

Výhodou komunálního leasingu je rychlost získání investice, přizpůsobení 

splátek a další služby jako jsou oprava a údržba zařízení. Tímto způsobem může 

obec předejít zastarání zařízení což je nejvíce ceněno např. u strojů a prostředků 

na čištění ulic, likvidaci komunálního odpadu atd. Další výhodou je u 

leasingového financování možnost zahrnutí leasingových splátek do nákladů 

podniku a tím snížení základu pro zdanění, a to vyšší částkou, než jsou odpisy. 

Leasing je efektivním způsobem poskytování úvěru, z pohledu nájemce je 

leasing úvěrem ve formě zboží. Nevýhoda leasingu v tom, že je drahý, - neplatí 

v závislosti na dvou faktorech: 

• daňových podmínkách, 

• vztahu mezi poptávkou a nabídkou po leasingu. Při větší poptávce o 

leasing se leasingový koeficient, který představuje cenu leasingu, 

zvyšuje. 
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Dále mohou nastat problémy při provádění potřebných rekonstrukcí a jiných 

zásahů do předmětu pronájmu, protože všechny tyto operace vyžadují souhlas 

pronajímatele. [3], [13] 

 

4.6 Finanční prostředky z fondů EU 

Členství v Evropské unii umožňuje České republice podílet se na společných 

politikách EU včetně hospodářské politiky a sociální soudržnosti. Kraje, obce, 

svazky obce a jimi zřizované a zakládané organizace mají možnost čerpat 

finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Česká republika 

dostala na programovací období 2014-2020 možnost čerpání 23,8 mld. eur. [3] 

 

Programové období 2014-2020 je již třetí sedmiletý cyklus ve kterém dochází 

k realizaci politiky soudržnosti EU. Fondy mají přispět v maximální míře ke 

splnění cílů stanovených ve strategii EU 2020. Strategie EU 2020 je Strategie pro 

inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a je stěžejní koncepcí pro 

rozvoj EU na období od roku 2010-2020. Pro období 2014-2020 jsou stanoveny 

2 základní cíle a 11 tematických prioritních oblastí. [3] 

 

• Cíl 1: Investice pro růst a konkurenceschopnost – Podpora 

prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti.  

• Cíl 2: Evropská územní spolupráce – Financování pomocí ERDF. 

 

Pro naplnění cílů politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti slouží 

zejména tyto dva strukturální fondy: 

 

1. ERDF-European Regional Development Fund (Evropský fond 

regionálního rozvoje) financuje především investiční (tvrdé) projekty. 

Pomáhá snižovat nerovnosti v zaostávajících regionech a upadajících 

průmyslových oblastech. 

2. ESF-European Social Fund (Evropský sociální fond) financuje 

především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování 

hospodářské a sociální soudržnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a 

počtu pracovních příležitostí.  

 

Ze strukturálních fondů se nefinancují jednotlivé projekty konkrétních žadatelů, 

ale víceleté programy, které vytváří strategie pro rozvoj. [3] 
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Doplňkovým fondem, který již nepatří mezi strukturální fondy, je Kohezní fond 

(Cohesion Fund-CF) neboli také Fond soudržnosti. Tento fond podporuje členské 

státy EU, které nedosahují průměrné ekonomické úrovně unie. Spolufinancuje 

velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany životního prostředí a 

transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní 

doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy). Lze z něj 

čerpat pouze pod podmínkou, že úroveň HDP celé země na jednoho obyvatele 

nepřesahuje 90 % průměru EU. Z tohoto fondu lze získat max. 85 % z celkových 

nákladů projektu, zbytek si musí příjemce uhradit z vlastních zdrojů.  Je možné 

z něj na rozdíl od strukturálních fondů financovat přímo jednotlivé projekty, 

protože uplatňuje projektový přístup financování rozvojových opatření. [3] 

 

4.7 Operační programy  

Operační programy jsou komplexní, víceoborové a obsahují věcné zaměření pro 

danou oblast. Je to dokument vytvořený vládou členského státu a schválený 

Evropskou komisí, který je určen pro realizaci Rámce podpory společenství. 

Obsahuje souvislý soubor priorit zahrnující víceletá opatření a prostředky ze 

strukturálních fondů jsou alokovány na tyto programy, které se následně realizují 

konkrétními projekty. V tomto období došlo ke snížení počtu operačních 

programů z 24 na 10 hlavních operačních programů: 

 

• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

• OP Výzkum, vývoj a vzdělání 

• OP Životní prostředí 

• OP Doprava 

• Integrovaný regionální OP 

• OP Technická pomoc 

• OP Zaměstnanost 

• OP Praha – pól růstu ČR 

• Program rozvoje venkova 

• OP Rybářství 

 

4.7.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Integrovaný regionální operační program navazuje na sedm regionálních 

operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 
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2007-2013. Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost a udržitelný 

rozvoj v obcích, městech a regionech. Dělí se do pěti prioritních os a řídícím 

orgánem je Ministerstvo vnitra.  

 

Program je zaměřen na infrastrukturu, bezpečnost v případě přírodních katastrof, 

sociální inkluzi, snížení energetické náročnosti v oblasti bydlení, podporu 

sociálního bydlení, ochranu památek UNESCO a Národních kulturních památek, 

na zvyšování efektivity veřejné správy prostřednictvím moderních technologií. [3] 

 

Jednotlivé cíle programu:  

 

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

4. Komunitně vedený místní rozvoj 

5. Technická pomoc 

 

Finanční prostředky jsou rozděleny mezi obce a kraje. Tento program podporuje 

projekty spojené s udržitelnou dopravou, projekty usilující o sociální inkluzi, 

projekty na snížení energetické náročnosti i projekty na rozvoj škol a formálních 

i neformálních vzdělávacích zařízení. Klade důraz na provázanost konkrétních 

investic s vyššími plány a strategiemi a byl schválen Evropskou komisí dne 

4.6.2015. [3] 

 

4.8 PPP projekty 

PPP projekty fungují na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

Vznikly za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění 

infrastruktury nebo veřejných služeb. Základem PPP projektu je dlouhodobý 

vztah na 20-40 let ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílí užitky a 

rizika které jim plynou ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. 

Díky této spolupráci mohou soukromý a veřejný sektor sloučit své zkušenosti, 

znalosti a dovednosti a přenést odpovědnost za rizika na sektor, který je dokáže 

lépe řídit. Cílem je vyšší hodnota za peníze pro veřejný sektor a vyšší efektivita 

a kvalita veřejných služeb. Rozhodujícím faktorem je ekonomická výhodnost pro 

veřejný sektor. Soukromý sektor je povinen realizovat tento projekt za nižší 

náklady, než kdyby si stejný projekt zajistil veřejný sektor sám z vlastních zdrojů. 

[1] 
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Jedná se zde o smluvní vztah, jehož účastníky jsou zadavatel a investor. 

Zadavatelem je zástupce veřejného sektoru a investorem je společnost, ve 

většině případů konsorcium společností, vybrané ve veřejné soutěži na základě 

předložení nejlepší nabídky. Veřejný sektor vnímá celý projekt jako smluvně 

zajištěnou smlouvu, která představuje komplexní zajištění výstavby veřejného 

aktiva a jeho následné provozování ve prospěch veřejnosti. [1] 

 

Výběr investora probíhá na základě výběrového řízení, které probíhá podobně 

jako u veřejných zakázek a v ČR se řídí zákonem č.139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesních řízeních. Podstatou koncese je, že veřejný sektor 

postoupí službu externímu dodavateli, který dostává právo od uživatelů vybírat 

poplatky. Investor zpravidla financuje výstavbu infrastruktury kombinací vlastního 

kapitálu a půjčky (zpravidla v poměru 10/90). V momentě, kdy je infrastruktura 

připravena k používání, odměňuje stát investora pravidelnými platbami za 

provoz, údržbu a podpůrné služby po dobu trvání koncesní smlouvy. [1] 
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5 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Cílem praktické části je na základě předchozí teoretické části využít dosažené 

znalosti k vytvoření dalších variant financování investičního projektu. Bude zde 

porovnávána finanční proveditelnost jednotlivých variant a jejich dopady na 

danou obec. K vytvoření případové studie byl vybrán projekt místní komunikace 

v obci Ořechov ve Zlínském kraji. Jedná se o již realizovaný projekt a varianty 

budou popsány zpětně jako možnosti financování které mohly být také využity. 

Projekt byl realizován v roce 2018 a nyní se nachází v provozní fázi.  

 

5.1 Základní informace o projektu 

Předmětem projektu je výstavba komunikace v lokalitě Padělky na akci 

„Projektová dokumentace na inženýrské sítě v lokalitě Padělky - Ořechov, SO 06 

Komunikace“. Stavba pro akci „Projektová dokumentace na inženýrské sítě v 

lokalitě Padělky - Ořechov“ je situována v části katastrálního území Ořechov u 

Uherského Hradiště. Území určené pro výstavbu má mírně sklonitý charakter k 

místu napojení. Lokalita je napojena na stávající místní komunikaci. V lokalitě 

Padělky probíhá výstavba rodinných domů. V prostoru místní komunikace se 

nachází částečně kanalizace, vodovodní řad, podzemní vedení NN, veřejné 

osvětlení. Stávající inženýrské sítě zůstanou beze změny. [14] 

 

Navržená komunikace se napojuje na stávající místní komunikace živičného 

povrchu u domu č.p.288 a končí v místě napojení na stávající místní komunikaci 

u domu č.p. 207. Komunikace je tvořena větví „A“ v délce 196,75 m, která se 

bude budovat. Komunikace bude mezi vyvýšenými obrubníky ABO 2-15 v 

betonovém loži s opěrou z C12/15. Nadvýšení obrubníku nad komunikací je 12 

cm.  V místě napojení na vjezdy do rodinných domů bude provedena zapuštěná 

obruba 20 mm nad navrženou úroveň místní komunikace. Konstrukce 

komunikace je navržena podle třídy dopravního zatížení VI – velmi lehká. Povrch 

komunikace bude živičný. Šířka vozovky je dle ČSN mezi obrubami 3,00 m a 5,00 

m a je s jednostranným spádem 2,5 %. Napojení vjezdů bude sníženým 

obrubníkem, který bude snížen na výšku 2 cm nad úrovní komunikace. 

Odvodnění komunikace bude nově navrženými vpustěmi, které budou napojeny 

do navržené kanalizace. S ohledem na šířku komunikace není uvažováno s 

podélným dopravním značením. Délka výstavby je stanovena na 4 měsíce a 

celková cena je 3 280 782 Kč. [14] 
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Obrázek 5.1 – Původní stav před realizací [15] 

 

 

 

Obrázek 5.2 – Odstranění původní komunikace [15] 
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Obrázek 5.3 – Komunikace v průběhu výstavby [15] 

 

 
 

Obrázek 5.4 – Finální stav komunikace [15] 
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5.2 Nositel projektu 

Nositelem projektu komunikace je obec Ořechov. Ořechov leží v blízkosti 

Uherského Hradiště ve Zlínském kraji a jeho počet obyvatel k 1.1.2019 je 762 

osob. Rozkládá se na katastrálním území o 594 ha. Obec je situována v údolí 

ořechovského potoka a díky kvalitní zemědělské půdě má zemědělský charakter 

s vysokým podílem vinohradnictví. První písemná zmínka o obci je datována od 

roku 1131. Největší dominantou obce je zámek z konce 16. století v renesančním 

stylu a v parku před zámkem se nachází kaple sv. Václava se zvonicí a sochou 

Jana Nepomuckého z roku 1747. V obci kromě občanské vybavenosti lze nalézt 

také obchod, pohostinství a kulturní dům v němž je také obecní úřad. Ořechov 

má mateřskou školku a 1. stupeň základní školy. [16] 

 

 
 

Obrázek 5.5 – Mapa území obce Ořechov [17] 

 

 
 

Obrázek 5.6 – Obec Ořechov vyznačena na mapě ČR [17] 
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6 POSOUZENÍ FINANČNÍ PROVEDITELNOSTI 

PROJEKTU 

V této kapitole je provedeno posouzení možných zdrojů financování akce 

„Projektová dokumentace na inženýrské sítě v lokalitě Padělky - Ořechov, SO 06 

Komunikace“. Projekt byl zahájen v červnu 2018 a předán k užívání 30.09.2018 

za celkovou cenu 3 280 782 Kč. Mezi možné zdroje financování tohoto projektu 

lze zařadit: 

 

• dotace z fondů EU, 

• vlastní zdroje z rozpočtu obce Ořechov, 

• investiční bankovní úvěr. 

 

Z těchto možností lze vytvořit 3 varianty financování tohoto projektu: 

 

1. Reálná varianta, jak byl projekt financován 

2. Financování pomocí úvěru a vlastních zdrojů obce 

3. Kombinace financování z vlastních zdrojů, dotace a investičního úvěru 

 

6.1 Reálná varianta financování 

Projekt o celkové ceně 3 280 782 Kč byl financován pomocí dotace z EU o částce 

1 000 000 Kč a 2 280 782 Kč poskytla obec z vlastního rozpočtu. Dotace byla 

poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu 11781 – Podpora 

rozvoje regionů. Akce byla registrována již 12.12.2016, dotace byla schválena 

dne 1.6.2018. [16] 

 

Financování 

 

Tabulka 6.1 – Rozložení financování reálné varianty [vlastní zpracování] 

 

Obecní rozpočet Dotace z EU 

2 280 782 Kč 1 000 000 Kč 
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Přehled obecního rozpočtu 

 

Tabulka 6.2 – Přehled obecního rozpočtu obce Ořechov v jednotlivých letech 

[vlastní zpracování, 16] 

 

 2015 2016 2017 2018 

Daňové příjmy 7 637 032 8 467 091 9 226 906 10 511 227 

Nedaňové příjmy 479 026 713 496 594 709 897 994 

Kapitálové příjmy 608 750 506 650 2 666 090 2 961 123 

Přijaté transfery 747 940 1 692 630 3 113 416 8 685 131 

Příjmy celkem 9 472 748 11 379 867 15 601 121 23 055 475 

PŘÍJMY CELKEM 

PO KONSOLIDACI 
9 472 748 10 566 867 15 041 121 19 858 546 

Běžné výdaje 5 981 079 8 593 118 10 118 551 14 596 225 

Kapitálové výdaje 2 337 179 5 254 478 1 685 172 7 755 311 

Výdaje celkem 8 318 258 13 847 596 11 803 723 22 351 536 

VÝDAJE CELKEM 

PO KONSOLIDACI 
8 318 258 13 034 596 11 243 723 19 154 607 

SALDO PŘÍJMŮ A 

VÝDAJŮ PO 

KONSOLIDACI 

+1 154 490 -2 467 729 +3 797 398 +703 939 

 

Podle tabulky 6.2 lze vidět, že obec měla v posledních dvou letech převažující 

příjmy nad výdaji, a tudíž v letech 2017 a 2018 dosáhla kladného salda. Saldo 

představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. V roce 2018 je již daná investice zahrnuta 

ve výdajích a ve výsledku z toho vyplývá, že pro obec bylo jimi zvolené 

financování projektu finančně proveditelné.  

 

6.2 Financování pomocí úvěru a vlastních zdrojů obce 

Projekt o celkové ceně 3 280 782 Kč lze financovat pomocí investičního 

bankovního úvěru v hodnotě 1 000 000 Kč a 2 280 782 Kč z vlastního rozpočtu.  

 

Pro obec je možné vzít si bankovní úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč, s konstantním 

úmorem a dobou splácení 5 let s pravidelnými měsíčními splátkami např. od 

ČSOB, MONETA Money Bank či KB. V následujících tabulkách je uvedena pro 

každou z bank velikost úmoru, úroku i stav dluhu v jednotlivých letech splácení. 

Zahájení čerpání bankovního úvěru je stanoveno na červen 2018. 
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Investiční bankovní úvěr od ČSOB 

 

Tabulka 6.3 – Přehled splátek investičního bankovního úvěru od ČSOB 

v jednotlivých letech [vlastní zpracování] 

 

ROK DLUH [Kč] ÚMOR [Kč] ÚROK [Kč] 

2018 1 000 000 116 667 28 583 

2019 883 333 200 000 43 283 

2020 683 333 200 000 33 483 

2021 483 333 200 000 23 683 

2022 283 333 200 000 13 883 

2023 83 333 83 333 1 701 

  ∑= 144 618 

              

Investiční bankovní úvěr od MONETA Money Bank 

 

Tabulka 6.4 – Přehled splátek investičního bankovního úvěru od MONETA 

Money Bank v jednotlivých letech [vlastní zpracování] 

 

ROK DLUH [Kč] ÚMOR [Kč] ÚROK [Kč] 

2018 1 000 000 116 667 22 750 

2019 883 333 200 000 34 450 

2020 683 333 200 000 26 650 

2021 483 333 200 000 18 850 

2022 283 333 200 000 11 050 

2023 83 333 83 333 1 354 

  ∑= 115 104 

 

Investiční bankovní úvěr od KB 

 

Tabulka 6.5 – Přehled splátek investičního bankovního úvěru od KB 

v jednotlivých letech [vlastní zpracování] 

 

ROK DLUH [Kč] ÚMOR [Kč] ÚROK [Kč] 

2018 1 000 000 116 667 34 417 

2019 883 333 200 000 52 117 

2020 683 333 200 000 40 317 

2021 483 333 200 000 28 517 

2022 283 333 200 000 16 717 

2023 83 333 83 333 2 049 

  ∑= 174 132 
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Výsledný přehled investičních bankovních úvěrů 

 

Tabulka 6.6 – Porovnání úvěru u jednotlivých bank [vlastní zpracování, 18, 19, 

20, 21] 

 

 Měsíční 

splátka [Kč] 
RPSN [%] 

Úroková sazba 

[% p.a.] 
Celkem [Kč] 

ČSOB 19 077 5,78 4,9 1 144 618 

MONETA 18 585 4,62 3,9 1 115 104 

KB 19 569 6,94 5,9 1 174 132 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov 

 

Tabulka 6.7 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov v Kč [vlastní 

zpracování, 16] 

 

 2019 2020 2021 

Daňové příjmy 9 551 000 7 700 000 7 800 000 

Nedaňové příjmy 728 000 600 000 600 000 

Kapitálové příjmy 3 850 000 200 000 200 000 

Přijaté transfery 150 000 200 000 200 000 

PŘÍJMY CELKEM 14 279 000  8 700 000 8 800 000 

Běžné výdaje 9 898 000 7 000 000 7 000 000 

Kapitálové výdaje 4 045 000 1 700 000 1 800 000 

VÝDAJE CELKEM 13 943 000 8 700 000 8 800 000 

 

V tabulce 6.6 jsou porovnány investiční úvěry od jednotlivých bank, přičemž 

nejvýhodněji poskytuje úvěr v hodnotě 1 000 000 Kč se splácením na 5 let 

MONETA Money Bank, která má nejnižší úrokovou sazbu a obec by tedy 

přeplatila nejméně z nabízených variant a to 115 104 Kč. Každoročně by obec 

splatila 223 020 Kč a touto částkou by byla zatížena pouze na 5 let, což podle 

tabulky 6.2 a střednědobého výhledu rozpočtu obce z tabulky 6.7 je finančně 

proveditelné.  

 

Dalším výdajem pro obecní rozpočet by byla částka 2 280 782 Kč která je již 

započtena do výdajů v roce 2018 přičemž saldo vyšlo kladné, tudíž je tato 

kombinace financování pomocí vlastních zdrojů a bankovního úvěru v hodnotě 1 

milionu Kč pro obec též finančně proveditelná. 
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6.3 Kombinace financování z vlastních zdrojů, dotace a 

investičního úvěru 

Poslední variantou je kombinace financování z vlastních zdrojů obce, půl 

milionové dotace a půl milionového investičního bankovního úvěru. Jako 

v předchozí variantě je z obecního rozpočtu počítáno s výdajem 2 280 782 Kč, 

dále pak s doplatkem 1 000 000 Kč do celkové ceny projektu v hodnotě 

3 280 782 Kč. Tento doplatek bude složen z dotace v hodnotě 500 000 Kč a 

investičního bankovního úvěru o velikosti 500 000 Kč. 

 

Investiční úvěr o hodnotě 500 000 Kč, s konstantním úmorem a dobou splácení 

5 let s pravidelnými měsíčními splátkami je pomocí výsledků z předchozí varianty 

vyhodnocen jako nejvýhodnější u MONETA Money Bank. V následující tabulce 

6.8 je uvedena velikost úmoru, úroku i stav dluhu v jednotlivých letech splácení. 

Zahájení čerpání bankovního úvěru je stejně jako u předchozí varianty stanoveno 

na červen 2018 a ukončení splácení v květnu 2023. 

 

Tabulka 6.8 – Přehled splátek investičního úvěru od MONETA Money Bank 

v hodnotě 500 000 Kč [vlastní zpracování] 

 

ROK DLUH [Kč] ÚMOR [Kč] ÚROK [Kč] 

2018 500 000 58 333 11 375 

2019 441 667 100 000 17 225 

2020 341 667 100 000 13 325 

2021 241 667 100 000 9 425 

2022 141 667 100 000 5 525 

2023 41 667 41 667 677 

  ∑= 57 552 

 

Celková hodnota tohoto investičního úvěru je 557 552 Kč a obec by tudíž 

přeplatila 57 552 Kč na úrocích. Splátky jsou nastaveny jako měsíční po dobu 5 

let v hodnotě 9 293 Kč. Každoročně by obec splácela 100 000 Kč což je podle 

tabulek 6.2 a 6.7 finančně proveditelné a obec by to finančně zatížilo méně než 

předchozí varianta financování s úvěrem v hodnotě 1 milionu.  

 

Dalším výdajem pro obecní rozpočet stejně jako u předchozích variant by byla 

částka 2 280 782 Kč která je již započtena do výdajů v roce 2018. Saldo příjmů 

a výdajů po konsolidaci vyšlo dle tabulky 6.2 kladné, tudíž je tato investice v rámci 

financování investičního projektu v roce 2018 finančně proveditelná. 
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Součástí kombinace je také dotace v hodnotě 500 000 Kč. V reálné variantě 

financování došlo k získání dotace v hodnotě 1 000 000 Kč z operačního 

programu Podpora rozvoje regionů. Dalším krokem je proto zjištění, ze kterého 

dalšího operačního programu by bylo možné tuto poloviční dotaci získat.  

 

Integrovaný regionální operační program – IROP  

 

O tomto operačním programu je v této bakalářské práci již psáno v teoretické 

části na straně 42. Je to program pro zajištění vyváženého rozvoje území, 

zlepšení veřejných služeb a veřejné správy na podporu konkurenceschopnosti a 

udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Zaměřuje se na 

infrastrukturu, bezpečnost při přírodních katastrofách, snížení energetické 

náročnosti v oblasti bydlení a mnoho dalších. Díky zaměření na infrastrukturu by 

mohl být vhodný i na projekt obce Ořechov. [3] 

 

Tento program podporuje projekty spojené s udržitelnou dopravou. Jsou to 

například investice do budování parkovacích systémů, nízkoemisních dopravních 

prostředků či moderních technologií. Podporovány jsou i rozvoje komunikací II. a 

III. třídy. Z této informace vyplývá, že tento operační program nemůže být použit. 

Obec Ořechov řeší projekt místní komunikace a tento program je zaměřen pouze 

na rozvoj komunikací II. a III. třídy. [3] 

 

OP Doprava 

 

Cílem tohoto operačního programu je zajistit dopravní infrastrukturu v celé České 

republice. Je zaměřen na výstavbu a modernizaci transevropské dopravní sítě 

(TEN–T Trans European Network – Transport) a sítí navazujících plus na 

modernizaci mimo TEN-T. Tento operační program spravuje Ministerstvo 

dopravy ČR a zprostředkujícím subjektem je Státní fond dopravní infrastruktury.  

Podporu z něj smí čerpat vlastníci nebo správci dotčené infrastruktury. Vlastníky 

silnic II. a III. třídy jsou příslušné kraje a místní komunikace vlastní obce. 

V programovém období 2014-2020 je tento program rozdělen do 4 prioritních os: 

 

1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

2. Silniční doprava na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a 

řízení silničního provozu 

3. Silniční doprava mimo síť TEN-T 

4. Technická pomoc 
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Na první pohled by šel projekt obce Ořechov zahrnout do prioritní osy 3. Avšak 

po detailnějším prozkoumání lze zjistit, že ani tento operační program 

nevyhovuje. PO 3: Silniční doprava mimo síť TEN-T, se zaměřuje na zlepšení 

dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy 

na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, 

rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T. Obec Ořechov řeší projekt pro 

obnovu místní komunikace pro napojení k nově vystavěným rodinným domům, a 

proto nesplňuje podmínky pro žádost o dotační prostředky z tohoto operačního 

programu. [3], [22] 

 

Státní fond dopravní infrastruktury 

 

Další možností, ze které by bylo možné vzít dotační prostředky pro výstavbu 

infrastruktury je Státní fond dopravní infrastruktury. Informace o tomto fondu jsou 

rozepsány v teorii na straně 36. Tento fond má mimo jiné na starosti již zmíněný 

OP Doprava a financují se z něj výstavby, modernizace a údržby dopravních 

staveb. Vše, co z něj lze financovat je podrobně popsáno v zákoně 104/2000 Sb., 

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury. Je zde mimo jiné také uvedeno v 

§2 odstavci 1 m) že fond financuje výstavbu, modernizaci nebo opravu místních 

komunikací které kříží dálnice, silnice vyšších tříd, železnice či dopravně 

významné vodní cesty. Tuto podmínku projekt obce Ořechov nesplňuje, protože 

nedochází k žádnému významnému propojení navrhované komunikace se silnicí 

vyšší třídy, a tudíž ani z tohoto fondu nelze dotaci čerpat. [23] 

 

OP Podpora rozvoje regionů 

 

Ve výsledku ze žádného ze zmíněných operačních programů a státního fondu 

zaměřených převážně na infrastrukturu nemůže obec Ořechov o dotaci zažádat, 

protože ani jeden z nich nepřispívá svými dotačními prostředky na jimi řešený 

projekt.  Z toho vyplývá, že operační program Podpora rozvoje regionů, ze 

kterého obec dostala na realizaci projektu dotaci v hodnotě 1 000 000 Kč byl 

nejspíše nejvhodnější možností v právě probíhajícím programovém období 2014-

2020. U tohoto programu je vymezen příjemce podpory jako obec do 3 000 

obyvatel, což obec Ořechov splňuje. Podpora se dělí na investiční a neinvestiční 

dotaci a je rozdělena do 7 dotačních titulů. Obec Ořechov využila dotačního titulu 

č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací. Tato dotace se poskytuje na jednu 

místní komunikaci obce a výjimečně může být použita na více navazujících 

komunikací se stejným nebo obdobným povrchem. U dotačního titulu č. 5 lze 

dostat až 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, avšak horní 

hranice dotace je 1 000 000 Kč. Spodní limit je 200 000 Kč. [24] 
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6.4 Zhodnocení možností financování 

Tato bakalářská práce řeší 3 možnosti financování investičního projektu obce 

Ořechov. První možností je reálná varianta, pomocí které se projekt realizoval, a 

to z vlastních zdrojů a dotace. Obec investovala 2 280 782 Kč z vlastních zdrojů 

a zažádala o dotaci z operačního programu Podpora rozvoje regionů. Tato 

dotace byla přiznána v horní hranici limitu v hodnotě 1 000 000 Kč z dotačního 

titulu č. 5. Tento dotační titul byl určen pro podporu obnovy místních komunikací 

a tuto podmínku obec splnila.  

 

Druhou možností je financování pomocí úvěru a vlastních zdrojů obce. Tato 

varianta je zpracována pro případ, že by obec nedostala dotaci a bylo by ji 

potřeba nahradit úvěrem v požadované hodnotě 1 000 000 Kč. Nejlepším 

poskytovatelem investičního bankovního úvěru vyšla MONETA Money Bank, u 

které by obec přeplatila nejmenší částku a to 115 104 Kč. Tato banka nabízí 

nejnižší úrokovou sazbu ze všech porovnávaných bank. Obec by se tímto úvěrem 

zatížila na 5 let a každoročně by splácela 223 020 Kč. Dle střednědobého 

výhledu rozpočtu obce z tabulky 6.7 by to přinejmenším na 3 doložené 

následující roky bylo finančně proveditelné. Zbylý náklad 2 280 782 Kč 

z vlastních zdrojů byl již započten do výdajů roku 2018 přičemž obec stále 

dosáhla kladného salda.  

 

Třetí variantou je kombinace financování z vlastních zdrojů, dotace a investičního 

úvěru. U této kombinace opět jako u předchozích variant zůstává výdaj pro obec 

v hodnotě 2 280 782 Kč který zaplatí z vlastního rozpočtu. Změnou je zde 

rozdělení zbytkové částky v hodnotě 1 000 000 Kč na dvě poloviny. Obec 

Ořechov by si sjednala investiční bankovní úvěr v hodnotě 500 000 Kč a 

zažádala by o dotaci v hodnotě zbylých 500 000 Kč. Investiční úvěr dle předchozí 

varianty nejlépe vychází sjednat u MONETA Money Bank, přičemž by obec za 

tento úvěr zaplatila 557 552 Kč. Splatnost je nastavena jako u předchozí varianty 

na 5 let a obec by každoročně splatila 100 000 Kč. Tato hodnota by obec finančně 

zatížila méně než předchozí varianta s úvěrem v hodnotě 1 milionu Kč. Problém 

by nastal při žádosti o dotaci. V programovém období 2014-2020 není žádný 

operační program zaměřený na dopravní infrastrukturu který by vyhovoval 

řešenému projektu. Obec by žádala o dotaci 500 000 Kč ze stejného operačního 

programu jako v reálné variantě kde jí byla uznána dotace v hodnotě 1 000 000 

Kč což by nebylo ekonomicky efektivní.  
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6.4.1 Závěrečné zhodnocení možností financování 

Nejlepší možnou variantou financování investičního projektu pro obec Ořechov 

je jejich reálná varianta, kterou byl projekt financován. Další varianty by obec 

zbytečně zatížily na 5 let investičním úvěrem. Avšak pokud by obci nebyla 

přiznána dotace v hodnotě 1 milionu Kč pak by byla nejvhodnější variantou ta 

třetí. Kombinace vlastních zdrojů, dotace a investičního úvěru.  Tato varianta by 

byla pro obec finančně přijatelnější kvůli nižším splátkám a menšímu zadlužení. 

Obci by od nákladů ulevila dotace v hodnotě 500 000 Kč, která ovšem není tak 

ekonomicky efektivní jako u reálné varianty. Poslední možností je varianta 

financování pomocí vlastních zdrojů a investičního úvěru, přičemž by tato 

varianta byla nejvhodnější, kdyby obec nedostala žádnou dotaci na jimi řešený 

projekt. Tato varianta by obec každoročně zatížila splátkami v hodnotě 223 020 

Kč na dobu 5 let.  

 

Všechny řešené varianty jsou pro obec Ořechov finančně proveditelné, ale 

ekonomicky nejvýhodnější je jimi zvolená reálná varianta. Díky získání dotace 

v hodnotě 1 000 000 Kč se obec nemusela zatížit splátkami na dalších 5 let, a i 

přes výdaj 2 280 782 Kč z vlastních zdrojů bylo hospodaření obce ekonomicky 

efektivní, protože je tato investice již započítána v roce 2018 a saldo příjmů a 

výdajů vyšlo obci kladně.   
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat investiční projekt a jeho životní 

cyklus, posoudit možnosti hodnocení finanční proveditelnosti pro investiční 

projekty, navrhnout způsob posouzení finanční proveditelnosti pro projekt 

realizovaný v rámci vybrané oblasti a navržený postup ověřit na případové studii 

posouzením finanční proveditelnosti vybraného investičního projektu. 

 

Veřejné investiční projekty představují soubor aktivit, které vedou k dosažení cíle. 

Mají formu materiálního nebo duchovního produktu a jsou to veřejné projekty 

s předem danými přínosy pro širokou veřejnost. O veřejných investičních 

projektech se vždy rozhoduje pomocí veřejné volby a realizovány jsou zpravidla 

vypsáním veřejné zakázky. Podnětem pro vytvoření takového projektu jsou 

veřejné potřeby a zájmy které jsou dále převedeny do záměrů, jak tyto potřeby 

uspokojit.  Každý investiční projekt se dělí na projektové fáze životního cyklu. 

Tyto fáze jsou 4 a to jmenovitě předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze 

a likvidační fáze. V předinvestiční fázi dochází k první myšlence projektu, 

vypracuje se studie proveditelnosti a hodnotící zpráva která slouží k investičnímu 

rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoliv. Investiční fáze se dělí na část 

projektovou a realizační a je to proces vlastní realizace výstavby až po zkušební 

provoz a předání do užívání. Provozní fáze je nejdelší fází a dochází zde 

k užívání objektu. Fáze likvidační nastává po ukončení provozu. 

 

Finanční proveditelnost určuje, jakým způsobem bude investiční projekt 

financován. Zdroje, kterými lze financovat veřejný investiční projekt se dělí do 

dvou skupin, na interní a externí zdroje. Do interních zdrojů se řadí především 

vlastní rozpočtové zdroje neboli územní rozpočty a do externích zdrojů patří 

hlavně dotace a úvěry. 

 

V rámci splnění cíle bakalářské práce bylo také vypracovat případovou studii na 

posouzení finanční proveditelnosti vybraného investičního projektu. Případová 

studie byla provedena na investiční projekt místní komunikace v obci Ořechov. 

Tato obec je nositelem i investorem projektu. Investiční náklady tohoto projektu 

jsou 3 280 782 Kč a jedná se o místní komunikaci o délce necelých 200 metrů.  

 

Finanční proveditelnost tohoto projektu byla určena pomocí porovnání 

nejrůznějších způsobů financování projektu a následným výběrem té 

nejvhodnější varianty. Porovnávaly se 3 druhy financování a byly v nich zahrnuty 

vlastní zdroje obce, bankovní úvěr a dotace z fondů EU. 
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První variantou financování byla reálná varianta, jak již byl projekt zafinancován. 

Obec si vyhradila z vlastních zdrojů 2 280 782 Kč a požádala o dotaci 

z operačního programu Podpora rozvoje regionů v hodnotě 1 000 000 Kč. Tato 

dotace byla přiznána z dotačního titulu č. 5. Tento dotační titul byl určen pro 

podporu obnovy místních komunikací a tuto podmínku obec splnila.  

 

Druhá varianta byla řešena pomocí financování z vlastních zdrojů a bankovního 

úvěru. U této varianty zůstává pro obec stejný investiční náklad v hodnotě 

2 280 782 Kč financovaný z vlastních zdrojů. Tato varianta by byla pro obec 

vhodná v případě, že by jim EU neposkytla žádné dotační prostředky. V tomto 

okamžiku by obec nahradila milionovou dotaci investičním úvěrem. Na tento úvěr 

by obec musela vypsat veřejnou zakázku, ale podle průzkumu možností by pro 

ni byl nejvýhodnějším poskytovatelem MONETA Money Bank. Šlo by o úvěr 

v hodnotě 1 000 000 Kč, s měsíčními splátkami s konstantní anuitou a dobou 

splácení na 5 let. Celková cena investičního úvěru by byla 1 115 104 Kč a 

každoročně by obec splatila 223 020 Kč. 

 

Třetí variantou je kombinace financování z vlastních zdrojů, dotace a investičního 

úvěru. Oproti předchozí variantě by byl potřebný investiční úvěr pouze v hodnotě 

500 000 Kč a o zbylých 500 000 Kč by bylo zažádáno z dotačních fondů EU. 

Podmínky úvěru v hodnotě 500 000 Kč by byly stejné jako u předchozí varianty. 

Celková cena investičního úvěru by tak byla 557 552 Kč a každoročně by obec 

splatila 100 000 Kč, což by obec finančně zatížilo méně než úvěr v hodnotě 1 

milionu. Problém by nastal při žádosti o dotaci, jelikož v programovém období 

2014-2020 není žádný operační program zaměřený na dopravní infrastrukturu 

který by vyhovoval řešenému projektu. Obec by žádala o dotaci 500 000 Kč ze 

stejného operačního programu jako v reálné variantě kde jí byla uznána dotace 

v hodnotě 1 000 000 Kč což by nebylo ekonomicky efektivní. I u této varianty 

zůstává pro obec stejný investiční náklad v hodnotě 2 280 782 Kč financovaný 

z vlastních zdrojů. 

 

Všechny řešené varianty jsou pro obec Ořechov finančně proveditelné, ale 

ekonomicky nejvýhodnější je jimi zvolená reálná varianta. Díky získání dotace 

v hodnotě 1 000 000 Kč se obec nemusela zatížit splátkami na dalších 5 let, a i 

přes výdaj 2 280 782 Kč z vlastních zdrojů bylo hospodaření obce ekonomicky 

efektivní, protože je tato investice již započítána v roce 2018 a saldo příjmů a 

výdajů vyšlo obci kladně.   

 

Cíl bakalářské práce byl splněn a jejím přínosem může být pro obec vědomí, že 

se jim povedlo jejich investiční projekt financovat pomocí nejvhodnější varianty.  
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10  SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CBA   Analýza nákladů a užitků 

CEA   Analýza efektivnosti nákladů 

CF   Cash flow 

CMA   Analýza minimalizace nákladů 

CUA   Analýza užitečnosti nákladů 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EBCR  Ekonomický index rentability 

EIIR   Ekonomické vnitřní výnosové procento 

ENPV  Ekonomická čistá současná hodnota 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

FNPV  Finanční čistá současná hodnota 

FRR   Finanční míra návratnosti 

Ha   hektar 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IC   Investiční náklady 

IR   Index rentability 

IROP   Integrovaný regionální operační program 

IRR   Vnitřní výnosové procento 

Kč   Koruna česká 

KF   Konverzní faktor 

mld.   miliarda 

NPV   Čistá současná hodnota 

OP   Operační program 

PB   Prostá doba návratnosti 

PO   Diskontovaná doba návratnosti 

PV   Současná hodnota 

ROI   Metoda rentability projektu 

RPSN  Roční procentní sazba nákladů 

SDR   Sociální diskontní sazba 

SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 

SO   Stavební objekt 

TENT-T  Trans European Network-Transport 


