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1 ÚVOD 

Hlavním předmětem této diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti 

veřejného projektu výstavby mateřské školy v obci Damnice pomocí ukazatelů 

ekonomické efektivnosti. Na veřejné investiční projekty je třeba pohlížet jako na 

projekty, jejichž hlavním cílem je celospolečenský přínos.  

Úvodní teoretická část bude zaměřena na základní definování životního cyklu 

projektu stavby. Následně bude vymezena a blíže rozebrána osnova studie 

proveditelnosti. Na závěr teoretické části budou popsány metody hodnocení 

veřejných investičních projektů, kterými je zjišťována jejich ekonomická efektivnost.  

Praktická část diplomové práce se bude zabývat hodnocením efektivnosti projektu 

výstavby MŠ v malé obci, konkrétně v obci Damnice. Cílem projektu je přispět 

k rozvoji v oblasti předškolního vzdělávání a uspokojení potřeb obyvatel této obce.  

Úvodem praktické části bude představena obec a základní charakteristiky projektu. 

Následně bude provedena finanční analýza, v rámci které dojde ke stanovení 

předpokládaných peněžních toků a výpočtu finančních ukazatelů efektivnosti. 

Dalším krokem bude definování a ocenění socioekonomických dopadů. Modelace 

všech hodnot bude přenesena do aplikace eCBA. Na základě výpočtů jednotlivých 

ekonomických ukazatelů bude posouzen celospolečenský přínos projektu vůči jeho 

investičním a provozním nákladům. V poslední části bude provedena kvalitativní 

analýza rizik ovlivňujících projekt. 
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2 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU STAVBY 

Životní cyklus projektu stavby má velký význam při hodnocení projektů, jelikož efekty 

plynoucí z investice probíhají v delším časovém intervalu. S realizací investičního 

záměru se prolíná problematika tří úrovní životního cyklu. Jsou to: 

• životní cyklus projektu stavby – období od prvotní myšlenky investičního 

záměru až po jeho likvidaci, 

• životní cyklus stavby – úzce souvisí s technickou životností stavby, 

• životní cyklus projektu ve smyslu podnikatelského záměru – zahrnuje celý 

proces provozování činnosti, pro kterou byl projekt realizován. [1] 

„Životní cyklus projektu stavby lze rozdělit do čtyř na sebe navazujících fází: 

předinvestiční, investiční, provozní a likvidační.“ [2] 

Pro úspěšnost projektu je velice významná předinvestiční fáze. Probíhá od prvotní 

myšlenky investičního záměru po fázi hodnocení a rozhodování o výhodnosti 

projektu. Během této fáze je zjišťována technická a finanční proveditelnost 

a v neposlední řadě také ekonomická efektivnost. Dochází k přesnému definování 

investičního záměru, vypracování technicko-ekonomické studie (studie 

proveditelnosti) a hodnotící zprávy. Studie proveditelnosti, jež je zpracovávána 

v předinvestiční fázi, musí zahrnovat výnosy (příjmy) a náklady (příjmy), které 

vzniknou všech fází životního cyklu projektu stavby.[2], [1] 

V investiční fázi nejprve probíhá zpracování podrobné projektové dokumentace 

a následně realizační činnost. Hlavní činnosti této fáze jsou: 

• vypracování prováděcích plánů projektu, 

• vypsání soutěže na projektanta, výběr a následné uzavírání smluv 

s projektantem, 

Životní cyklus projektu stavby

Fáze 
předinvestiční

Fáze investiční Fáze provozní
Fáze 

likvidační

Životní cyklus stavby

Fáze investiční Fáze provozní
Fáze 

likvidační

Životní cyklus projektu

Obrázek 1: Životní cyklus projektu stavby [zdroj: vlastní zpracování dle [1]] 
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• zpracování dokumentace k územnímu řízení, 

• vypracování dokumentace pro stavební povolení, 

• stavební řízení, 

• realizace stavby,  

• předání stavby a kolaudace. [3] 

V předinvestiční i investiční fázi veřejných projektů vznikají hlavně náklady. Příjmy 

v těchto fázích vznikají jen ojediněle. Výdaje předinvestiční a investiční fáze 

lze rozdělit do dvou významných skupin: 

• investiční výdaje – výdaje na projektovou dokumentaci, průzkumné práce, 

stavební práce, strojní nebo technologická zařízení, itinerář; 

• neinvestiční výdaje – výdaje na publicitu projektu, výběrová řízení, výdaje 

související s tvorbou dokumentace a žádosti o dotaci, právní a poradenské 

služby; 

Jelikož jsou veřejné investiční projekty financovány z veřejných zdrojů, je vždy nutné 

zkoumat, zda jsou výdaje relevantní a budou zahrnuty do hodnocení projektu. [1] 

Provozní fáze začíná v okamžiku předání stavby provozovateli. Často je nejprve 

po určitou dobu zahajován zkušební provoz. Po odstranění případných nedostatků 

již následuje běžný provoz. Provozní fáze je totožná s životním cyklem projektu 

ve smyslu investičního záměru. [3], [2] 

Provozní fázi je třeba zkoumat, ve studii proveditelnosti, z hlediska krátkodobého 

i dlouhodobého, aby byly odhaleny veškeré nedostatky dříve, než budou nápravná 

opatření velmi obtížná a nákladná. Výdaje provozní fáze se vážou k udržování 

a provozním aktivitám, pro něž byl projekt realizován. Mezi tyto výdaje patří 

například výdaje na opravy a údržbu, výdaje spojené s pracovní silou či výdaje 

na energie. Příjmy provozní fáze veřejného projektu jsou spojeny s provozní 

činností. Většinou představují malé poplatky za možnost využívání zboží nebo 

služeb. 

Poslední fází životního cyklu projektu stavby je fáze likvidační. V této fázi se projekt 

neprovozuje. Pokud není úplná likvidace nahrazena rekonstrukcí či rekonstrukcí 

s následnou změnou účelu stavby, generuje stavba příjmy a výdaje spojené 

s ekologickou likvidací. [1] 
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3 STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy též označovaná jako 

technickoekonomická studie, je dokument, který popisuje investiční záměr ze všech 

realizačně významných hledisek. Jejím cílem je poskytnutí všech potřebných 

informací, vedoucích ke zhodnocení alternativ a rozhodnutí o realizaci nebo 

zamítnutí zamýšleného investičního záměru v podnikatelské sféře i ve veřejném 

sektoru.  

Studie proveditelnosti je zpracovávána v předinvestiční fázi projektu týmem 

odborníků z řad ekonomů a projektantů. Představuje podklad vedoucí 

k investičnímu rozhodnutí, a to vlastníka projektu nebo potencionálního věřitele 

či poskytovatele dotace.  Později může studie sloužit jako základní nástroj 

projektového managementu ve fázi investiční, resp. fázi provozní. [3], [4] 

Studie proveditelnosti je rozdělena do tematicky samostatných kapitol, členěných 

podle problematiky, kterou v souvislosti s investičním záměrem řeší. Obvyklou 

strukturu řešených problémů respektuje následující osnova studie proveditelnosti, 

která navíc zohledňuje některé formální náležitosti zpracování. 

Obecná osnova studie proveditelnosti: 

• titulní strana, 

• obsah, 

• úvodní informace, 

• stručné vyhodnocení projektu, 

• stručný popis podstaty projektu a jeho etap, 

• analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix, 

• management projektu a řízení lidských zdrojů, 

• technické a technologické řešení projektu, 

• dopad projektu na životní prostředí, 

• zajištění investičního majetku, 

• řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek), 

• finanční plán a analýza projektu, 

• hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, 

• analýza a řízení rizik (citlivostní analýza), 
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• harmonogram projektu, 

• závěrečné shrnující hodnocení projektu, 

• přílohy. [4] 

3.1 Titulní strana 

Na titulní straně by mělo být uvedeno, že se jedná o studii proveditelnosti a jaký 

projekt popisuje. Lze uvést i počet stan textu a příloh. Tyto základní údaje bývají 

doplněny o stručnou identifikaci zpracovatele. 

3.2 Obsah 

Obsahuje informace o počtu a struktuře kapitol s příslušnými čísly stran, na kterých 

je lze nalézt. 

3.3 Úvodní informace 

Úvodní informace obsahují údaje o zadavateli, zpracovateli studie a příslušných 

kontaktních osobách. Je zde uvedeno datum a účel, pro který 

je technickoekonomická studie zpracována. 

3.4 Stručné vyhodnocení projektu 

V této části jsou popsány zásadní závěry vyplívající ze zpracované studie 

proveditelnosti. Ve stručné podobě je zde shrnuto zhodnocení finanční efektivity 

projektu, jeho realizovatelnost na základě výstupů Feasibility Study a výsledky 

analýzy rizik. 

3.5 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

Jedná se o popis hlavních charakteristik projektu, jeho veškerých etap, a také toho, 

jaký problém řeší. Je zde popsán smysl projektu, jaké služby, popřípadě produkty 

budou díky projektu poskytovány, kapacita (velikost) projektu i jeho lokalizace. Jsou 

zde zahrnuty případná specifika projektu a jejich variantní řešení. [4] 
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3.6 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a 

marketingový mix 

Tato kapitola zahrnuje popis všech marketingových aspektů projektu, 

konkurenceschopnosti a zaměření na cílové skupiny. Tato analýza přináší vyšší 

informativnost o projektu, možnost předcházet problémům různých řešení 

a stanovení strategie k dosažení cílů. [5] 

Přestože trh v případě veřejných statků nevytváří přímo jeho cenu, po každé službě 

či výrobku existuje určitá poptávka, která je dána potřebami subjektů, jež je hodlají 

prostřednictvím dané služby či produktu uspokojit. Je třeba se tedy i v případě 

veřejných statků zabývat otázkami, pro koho je služba určena, v jakém rozsahu 

o ni bude zájem a po jakou dobu. Problémy, které se v této kapitole řeší 

jsou uspořádány do ucelených částí za pomoci různých marketingových metod. [4], 

[5] 

3.6.1 Analýza trhu a odhad poptávky 

Z této analýzy by měly plynout závěry týkající se zejména faktorů jako je poptávka, 

potřeby a vlastnosti cílových subjektů a konkurence. Podle zvolené úrovně 

strategické hloubky úvah lze provést různé analýzy, mezi nejpoužívanější patří 

analýza PEST, SWOT a analýza Pěti tržních sil. [4] 

3.6.2 Marketingová strategie  

Dalším z uvedených kroků, které vycházejí z provedených analýz je stanovení 

marketingové strategie. V jejím rámci je třeba vymezit následující elementy: 

• poslání projektu – jedná se o prezentaci základních činností a funkcí ve vztahu 

k potenciálním uživatelům projektu, 

• hlavní strategický cíl projektu – stav, kterého má být prostřednictvím 

realizace projektu dosaženo, 

• zvolené strategie – schémata, jakými mají být hlavní cíle dosaženy. 
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3.6.3 Marketingový mix 

Marketingový mix je poslední významnou fází marketingu a slouží k nalezení 

optimální kombinace uplatnění marketingových nástrojů. Je vymezen významnými 

marketingovými problémy pomocí 4 P: 

• Product (výrobek nebo služba) – popis produktů a služeb, které budou 

v rámci projektu poskytovány, 

• Price (cena) – stanovení ceny, za jakou budou jednotlivé výrobky a služby 

poskytovány, 

• Promotion (propagace) – popsání způsobu, jakým bude rozšířeno obecné 

povědomí o novém projektu mezi budoucí zákazníky či uživatele, 

• Place (distribuce) – definování cest a způsobů, jakými bude docházet 

k distribuci výrobků a služeb od poskytovatele ke spotřebiteli. [5] 

3.7 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Pod pojmem management projektu si lze představit veškeré plánování, 

organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a lidských 

zdrojů. Právě řízení lidských zdrojů je nejdůležitější částí projektového 

managementu, neboť lidé naplňují zadané cíle projektu. Efektivní management je 

klíčem k dosažení úspěchu v daném projektu. Každý projektový tým potřebuje 

dobré vedení, jasné záměry a cíle. [4], [5] 

Jelikož je realizace projektu pestrá a náročná činnost, je třeba sestavit kvalitní a 

zodpovědný realizační tým, složeného ze specialistů s různými kvalifikacemi, dle 

rozsahu projektu. U projektů financovaných ze strukturálních fondů není většinou 

možné, aby měl celý projekt na starost jen jeden člověk. Nejčastěji je projektový tým 

tvořen: 

• projektovým manažerem, 

• asistentem projektového manažera, 

• příslušným počtem vedoucích týmů, 

• administrátorem. [5] 

V této části studie musí podle volby lidských zdrojů vyplynout podklady pro finanční 

kalkulace nákladů na pracovní síly. Soupis nákladů režijního charakteru a jejich 
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rozlišení do jednotlivých skupin lze zpracovat do přehledných tabulek. Při 

zpracování lze vycházet často z různých statistik, dokumentů, průzkumů pracovního 

trhu lokality, informací z pracovního úřadu či informací z ČSÚ. V každé studii je třeba 

důsledně uvádět zdroje informací. [3] 

Tvorba nových pracovních míst je strukturálními fondy EU velmi podporována a 

představuje důležité kritérium při posuzování projektů. U investičních projektů, jež 

vytváří pracovní místa, je potřeba v této kapitole studie proveditelnosti tato místa 

definovat z hlediska pracovní náplně a výše úvazku. [5] 

3.8 Technické a technologické řešení projektu 

V této kapitole musí být obsaženy základní údaje potřebné pro definování a navržení 

jednotlivých variant. Technický celek bude rozdělen na technologickou část projektu 

a část stavební.  

3.8.1 Technologická část projektu 

Tato část by měla obsahovat: 

• základní údaje o použité technologii, popis možných variant, 

• potenciální technologie, 

• odhad investičních a provozních nákladů, 

• základní údaje o strojním zařízení včetně potřebných zdrojů (energie, suroviny, 

pracovníci), 

• odhad investičních nákladů na řízení a na první zásobu náhradních dílů 

a nástrojů. 

3.8.2 Stavební část projektu  

Stavební část by měla být rozdělena na přípravu a pozemku (staveniště), budovy 

a zvláštní stavební díla. Dále by mely být k dispozici základní údaje pro stanovení 

potřeby nutných stavebních objektů a prací včetně jejich dostupnosti a podmínek. 

Následující je odhad investičních nákladů založených na předpokládaných 

jednicových nákladech 1 m3 obestavěného prostoru a 1 m2 zastavěné plochy. 

Poslední je odhad nákladů na opravy a udržování. [3] 
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3.9 Dopad projektu na životní prostředí 

Jedná se o shrnutí veškerých kladných i negativních vlivů projektu plynoucí z jeho 

realizace. Tyto aspekty přímo ovlivňují realizovatelnost a udržitelnost investice. Při 

významných negativních dopadů může nastat řada dodatečných nákladů, 

souvisejících s odstraňováním škod nebo sankčních postihů regulačních orgánů. 

Čím významnější jsou dopady na životní prostředí, tím je důležitější správně 

vystihnout důsledky na hotovostní toky, které mohou realizovatelnost projektu 

ovlivnit.  [4] 

3.10  Zajištění investičního majetku 

Dochází k vymezení struktury dlouhodobého majetku. Zároveň k učení výše 

investičních nákladů, popisu servisních podmínek, amortizačního schématu 

apod. [4] 

Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku tvoří větší počet 

nákladových položek. Patří mezi ně náklady na: 

• pořízení stavebních pozemků, 

• přípravu a řízení projektu (projektové a inženýrské činnosti, geodetické 

práce, aj.), 

• zhotovení jednotlivých stavebních objektů, 

• pořízení technologických částí staveb,  

• stroje (nejsou spojeny se stavbou), 

• rozpočtovou rezervu na předvídané investiční náklady, 

• ostatní investiční náklady spojené s výstavbou. 

Do nákladů spojených s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku patří 

především náklady na software, získání průmyslových práv a patentů. [3] 

3.11  Řízení pracovního kapitálu 

Pracovní kapitál lze chápat jako oběžný majetek potřebný k fungování a tvorbě 

dalších statků. Vymezuje se jeho struktura a velikost. Řeší se jaké druhy materiálu, 

nedokončené výroby, výrobků a zboží bude nutné skladovat, a v jakých objemech. 
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V další řadě je zde obsaženo řízení hotovostních prostředků, vzniklé pohledávky 

a krátkodobé závazky. [4] 

Materiálové vstupy a energie představují největší položky výrobních nákladů, a proto 

podstatně ovlivňují zisk. Pro výběr základních materiálů a surovin jsou podstatné 

následující faktory: 

• dostupnost materiálových vstupů, 

• možnosti substituce materiálového vstupu, 

• kvalita materiálu, 

• vzdálenost zdrojů vzhledem na nákladovost, 

• velikost rizika spojeného se zabezpečením materiálu 

• cenová úroveň související s volbou dodavatele. [3] 

3.12  Finanční plán a analýza projektu 

Zde dochází ke komplexnímu finančnímu souhrnu plynoucích z předchozích bodů 

v následující struktuře: 

• Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 

- kalkulace,  

- analýza bodu zvratu, 

• Finanční plán 

- plán průběhu nákladů a výnosů, 

- plánované stavy majetku a zdrojů krytí, 

- plán průběhu Cash flow (příjmů a výdajů). [4] 

3.12.1 Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 

Kalkulace 

Hlavním úkolem kalkulace je výpočet vlastních nákladů kalkulační jednotky. K tomu 

je třeba náklady rozdělit na: 

• fixní náklady – nemění se s objemem produkce, 

• variabilní náklady – rostou s každou dodatečnou jednotkou produkce, 

• přímé náklady – přímo je lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků či 

služeb, 
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• nepřímé náklad – náklady vynakládané na určité společné množství 

výrobků (nelze je přiřadit ke konkrétnímu výrobku). 

Analýza bodu zvratu 

Úkolem analýzy bodu zvratu je najít rovnováhu mezi náklady a výnosy zjištěním, 

objemu produkce výrobků, při kterém se dosahuje nulového zisku. Tento bod 

rovnováhy, se označuje nejčastěji jako pod bod zvratu. Objevuje se též označení bod 

rentability, mrtvý bod, nulový bod nebo bod krytí nákladů. Bod zvratu určuje 

pomyslnou hranicí mezi vznikem zisku nebo ztráty. Díky této metodě lze také zjistit, 

za jakých podmínek se projekt vyplatí realizovat (nebude ztrátový). 

Výpočet bodu zvratu:  

𝑄𝑏𝑧 =
𝐹𝑁

𝑝 − 𝑏
 

kde: 

Qbz – objem produkce za dané období pro nulový zisk, 

p – cena za jednotku produkce, 

b – jednotkový variabilní náklad, 

FN – fixní náklady celkem za dané období. 

U veřejných projektů často dochází k nabízení produktů či služeb spotřebitelům 

bezplatně. Z toho důvodu je kalkulace bodu zvratu v tomto případě nesmyslná, 

jelikož by po dosazení vychází záporné výsledky. Proto se provede pouze rozbor 

jednotlivých nákladů a analýza bodu zvratu se neprovádí. [4] 

3.12.2 Finanční plán 

Finanční výhled je složen z plánované výsledovky, rozvahy a výkazu o Cash Flow, 

doplněného o významné výstupy pro samotné řízení projektu, žádost o úvěr, dotaci 

apod. Při tvorbě finančního plánu je třeba určit délky plánovaných období. Obvykle 

jsou to roky, vhodné je ale první hodnocené období naplánovat podrobněji, tedy 

po měsících. [4] 
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Plán průběhu nákladů a výnosů 

V rámci plánování nákladů a výnosů je třeba vypočítat a shrnout jednotlivé druhy 

nákladových položek pro plánovaná období (roky, měsíce), a stanovit hospodářský 

výsledek.  

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí 

V přípravné fázi je nutné odhadnout výši a strukturu potřebného majetku vloženého 

do projektu v jednotlivých etapách cyklu projektu. Aktiva projektu jsou jakýkoli 

hmotný, finanční či nehmotný majetek, jehož prostřednictvím je projekt realizován. 

Zatímco pasiva projektu jsou vlastní či cizí zdroje, kterými je majetek kryt. [4] 

Plán průběhu Cash Flow (příjmů a výdajů) 

Do výkazu Cash Flow jsou zahrnuty všechny předpokládané peněžní toky, které 

se vztahují k projektu, bez ohledu na to, zda souvisejí s provozem nebo pouze 

s financováním projektu.  

Do finanční analýzy veřejných stavebních projektů vstupují výdaje a příjmy vznikající 

na základě jeho technického řešení: 

• investiční náklady, 

• provozní příjmy, 

• provozní výdaje projektu (opravy a udržování, pracovní sílu, energie), 

• zůstatková hodnota. [1] 

Stanovení Cash Flow (CF): 

𝐶𝐹 = 𝑍č + 𝑂𝑑 − 𝐼𝑁0 + 𝑈 − 𝑈𝑠𝑝𝑙 + 𝐷 

kde: 

Zč – čistý zisk po zdanění 

Od – odpisy v daném roce 

IN0 – celkové investiční náklady v daném roce 

U – cizí kapitál opatřený na financování z úvěrů 

Uspl – splátky úvěrů celkem 

D – poskytnuté dotace v daném roce [3] 
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Do výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti vstupují čisté peněžní toky (Net Cash 

Flow). NCF je rozdíl finančních CF mezi nulovou variantou a variantou investiční. 

Peněžní toky jsou uvažovány v délce požadovaného referenčního období, které by 

mělo zahrnovat ekonomickou životnost projektu a období dlouhodobých dopadů. 

Pro finanční analýzu se doporučuje uvažovat minimální hranici referenčního období 

uvedenou v následující tabulce. [1] 

Tabulka 1: Referenční období Evropské komise podle sektorů [zdroj: vlastní 

zpracování dle [1]] 

Sektor Referenční období (počet let) 

Železnice 30 

Pozemní komunikace 25-30 

Přístavy a letiště 25 

Městská doprava 25-30 

Dodávka vody/hygiena 30 

Nakládání s odpady 25-30 

Energie 15-25 

Širokopásmové sítě 15-20 

Výzkum a inovace 15-25 

Podnikatelská infrastruktura 10-15 

Jiné sektory 10-15 

 

3.13  Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Ekonomická efektivnost veřejného investičního projektu se měří základními 

ukazateli ekonomické efektivnosti investic. Jsou to: 

• Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV), 

• Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR), 

• Diskontovaná doba návratnosti (Pay off, PO), 

• Index rentability (Benefit Cost Ratio, BCR). [1] 
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3.13.1 Čistá současná hodnota 

„Čistá současná hodnota představuje přírůstek peněz, které projekt za celé hodnocené 

období přinese. Ukazatel plně zohledňuje základní předpoklad racionálního investování, 

tedy, že peněžní prostředky jsou investovány efektivně, pokud je výnos z investice roven 

nebo vyšší než počáteční investiční náklad.“ [1]  

Pro výpočet NPV platí: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=0

 

kde: 

NPV – čistá současná hodnota v Kč, 

NCF – čisté peněžní toky v jednotlivých letech hodnoceného období projektu 

v Kč, 

i – aktuální rok hodnoceného období z intervalu 0 až n, 

n – délka hodnoceného období, 

r – diskontovaná sazba (časová hodnota peněz) v %/100. [1] 

Pro výpočet diskontovaných NCF je třeba znát výši diskontní sazby. V ČR 

je v současné době předepsána pro výpočet finanční efektivnosti diskontní sazba 

4 %. Investiční projekty, které mají kladnou nebo nulovou čistou současnou 

hodnotu, jsou efektivní. Pokud je NPV <0, znamená to, že investice neuspokojí 

představy o očekávané návratnosti, není tedy efektivní. [1], [6]  

3.13.2 Vnitřní výnosové procento 

Ukazatel Vnitřní výnosové procento udává procentuální výnosnost projektu za celé 

hodnocené období. Jedná se o diskontní sazbu, při níž je NPV rovno 0.  

Výpočet: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
= 0

𝑛

𝑖=0

 

kde: 

r – hledané IRR (vnitřní výnosové procento), 
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NCF – čisté peněžní toky v jednotlivých letech hodnoceného období projektu 

v Kč, 

i – aktuální rok hodnoceného období z intervalu 0 až n, 

n – délka hodnoceného období. 

Investiční projekt je možné přijmout v je-li IRR větší nebo rovné předem 

stanovenému výnosovému procentu. Čím vyšší má tedy investice IRR, tím je projekt 

výhodnější. Tento ukazatel je vhodný i pro porovnávání jednotlivých variant mezi 

sebou. [1], [6] 

3.13.3 Diskontovaná doba návratnosti 

Diskontovaná doba návratnosti představuje období (počet let), ve kterých projekt 

vytváří NCF ve výši investičních nákladů. Doba návratnosti je zjišťována 

kumulativním načítáním ročních diskontovaných NCF až do výše diskontovaných 

investičních nákladů. 

Doba návratnosti je rovna počtu let, pro které platí: 

∑
𝑁𝐶𝐹𝑖 = 𝐼𝐶𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑘

𝑖=0

= ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=𝑘

 

kde: 

k – počet let investiční fáze projektu. 

Výsledkem užití této metody je rozhodnutí o přijetí projektu na základě porovnání 

délky této doby. Platí zásada, že doba návratnosti by neměla být delší, než 

je životnost investice. Jelikož nebere v úvahu peněžní toky vznikající v době 

návratnosti, je diskontovaná doba návratnosti používána ale pouze jako doplňkový 

ukazatel. [1] 

3.13.4 Index rentability 

„Index rentability (BCR) je relativní ukazatel, který vyjadřuje poměr očekávaných 

diskontovaných NCF z investice k vynaloženým investičním výdajům, vypočtený ze 

vztahu:“ [1] 

𝐵𝐶𝑅 =
NPV

IC
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kde: 

BCR – index rentability, 

NPV – čistá současná hodnota v Kč, 

IC – investiční náklad v Kč. 

Pro rozhodování platí: 

• BCR > 1, projekt je přijatelný, 

• BCR <1, projekt není přijatelný. 

3.14  Analýza a řízení rizik 

Pojetí rizika bylo v minulosti chápáno hlavně jako určité nebezpečí. Z tohoto 

hlediska se riziko chápe jako: 

• možnost (pravděpodobnost) vzniku ztráty; 

• možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů; 

• nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní. 

V tomto pojetí lze chápat pouze rizika, která mají jen negativní stránku. V praxi se 

však objevují rizika, která mají nejen negativní, ale i pozitivní stránku. Ta lze chápat 

jako: 

• variability možných výsledků určitých procesů či aktivit; 

• možnost odchylek (negativních i pozitivních) od výsledků očekávaných 

či plánovaných; 

• pravděpodobnosti výsledků odlišných očekávaných či plánovaných výsledků. 

Riziko spojené s investičními projekty je tedy možnost, že skutečně dosažené 

výsledky těchto projektů se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. 

A to směrem k vyššímu zisku (žádoucí), nebo směrem ke ztrátě (nežádoucí). [7] 

V souladu s platnými ekonomickými postupy lze při rizikové analýze postupovat 

v následujících krocích: 

• citlivostní analýza, 

• kvalitativní analýza rizik, 

• kvantitativní analýza rizik s využitím simulace, 
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• prevence a zmírnění rizik. 

Aby bylo možné se zorientovat v problematice rizik spojených s projektem, je nutné 

tato rizika nejprve identifikovat. 

3.14.1 Identifikace rizik 

Identifikace rizikových faktorů je důležitá pro další vývoj rizikové analýzy. Do této 

analýzy jsou zapracována pouze rizika, která byla včas identifikována. Pokud tedy 

nebude rizikový faktor identifikován, nebude ani hodnocen, a to může v případě rizik 

s významnějším dopadem vést k neočekávaným skutečnostem spojených 

s projektem. [7], [1] 

Cílem identifikace je dospět k souboru faktorů, které by mohly ovlivnit dosažení cílů 

investičních projektů (připravovaných či realizovaných), a tím i míru jejich úspěchu. 

Aby byla zohledněna všechna rizika spojená s celým životním cyklem projektu, 

uplatňují se různé metody a nástroje.  

Mezi často používané nástroje k identifikaci rizik patří registry rizik a kontrolní 

seznamy či katalogy. Tyto seznamy bývají uzpůsobeny různým typům projektu, které 

mohou sloužit jako vzor pro jiný typ projektu. Analýza pomocí kontrolního seznamu 

(CLA, Check List Analysis) je velmi jednoduchá technika využívající seznam položek, 

kroků či úkolů podle kterých se ověřuje správnost či úplnost postupu.  Bývá 

základem různých sofistikovaných metod v oblasti kvality, bezpečnosti či rizik. 

Podobně jako kontrolní seznamy slouží i historické záznamy a zprávy o minulých 

projektech, které shrnují poznatky a zkušenosti z minulých chyb i úspěchů 

při plánování, realizaci a provozu minulých projektů.  

Mezi další základní informační vstupy pro identifikaci rizik patří aktivní struktura 

projektu, která jej člení do jednotlivých dílčích aktivit. Tato dekompozice umožňuje 

lepší zamyšlení subjektů podílejících se na identifikaci rizik, stimuluje kreativitu 

a předchází přehlédnutí významných aspektů. 

Každý projekt je specifický, a tak vznikají i specifická rizika. I z tohoto důvodu je 

vhodné zapojení odborníků z různých oblastí, které mají potřebné znalosti 

a informace o projektu. Tyto subjekty mohou k podpoře identifikace rizik využít 

nástroje jako je brainstorming, delfská metoda, analýza předpokladů a omezení 

projektu, kognitivní mapy a influenční diagramy. [7], [1] 
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3.14.2 Citlivostní analýza 

Citlivostní analýza posuzuje citlivost zvoleného finančního ukazatele projektu (čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento, rentabilita nákladů) na možné změny 

faktorů rizika, které toto kritérium ovlivňují. Změny hodnot rizikových faktorů 

mohou být stanoveny v podobě odchylek od hodnot plánovaných, např. ±10 %, 

nebo mít podobu pesimistických či optimistických hodnot těchto faktorů. [7] 

Rizikové faktory se považují za významné, když jejich změna o 1 % vyvolají změny 

výsledného kritéria o více než 1 %. Naopak faktory, které vyvolají změny menší, 

lze považovat za málo důležité. Výsledky této analýzy se zpracovávají 

do přehledných tabulek a grafů (tornádo graf, spojnicový graf). [1] 

Tornádo graf hodnotí vliv jednotlivých vstupních rizikových faktorů na výstupní 

veličinu (např. vstupní veličiny jsou náklady a tržby, výstupní veličinou je zisk). Z grafu 

pak lze vyčíst, která ze vstupních veličin při změně každého faktoru 

o 10 % má nejvýraznější vliv na výstupní veličinu. 

Předností citlivostní analýzy je jednoduchost a také názornost. Analýza však 

má i svá omezení, mezi ně patří především to, že: 

• nerespektuje možnou závislost rizikových faktorů, kdy určitá změna jednoho 

faktoru může vyvolat změny jiného faktoru; 

• nerespektuje odlišnou míru nejistoty v případě analýzy citlivosti realizované 

formou stejných relativních změn jednotlivých rizikových faktorů; 

• její uplatnění je omezeno na kvantifikovatelné rizikové faktory. 

I přes tato omezení je analýza citlivosti užitečná ke stanovení významnosti faktorů, 

zvláště v kombinaci s dalšími nástroji. [7] 

3.14.3 Kvalitativní analýza rizik 

Kvalitativní analýzu rizik používají expertní hodnocení, která jsou do určité míry 

subjektivní. Tato metoda spočívá v posouzení významnosti dílčích faktorů rizika 

daného předpokládanou intenzitou rizikového faktoru a pravděpodobností, 

se kterou toto riziko nastane.  

Kvalitativní analýza rizik má tyto součásti: 

• seznam nežádoucích událostí, kterým je projekt vystaven; 
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• matice rizik pro každou nežádoucí událost s uvedením: 

o možných příčin vzniku, 

o případné souvislosti s analýzou citlivosti, 

o negativních dopadů vzniklých v rámci projektu, 

o seřazených měr pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadu, 

o míry rizika; 

• výklad matice rizika, včetně vyhodnocení přijatelné míry rizika; 

•  popis opatření ke zmírnění a/nebo preventivních opatření pro hlavní rizika 

s uvedením osob zodpovědných za příslušná opatření ke snížení expozice 

riziku, je-li to považováno za nezbytné. [8] 

Prvním krokem při kvalitativní analýze rizik je sestavení seznamu nežádoucích rizik. 

Identifikace rizik je základním vstupem pro matice hodnocení rizik. 

Dalším krokem je vytvoření matice rizik. Jedná se o detailní popis rizika zahrnující 

příčiny vzniku, závažnosti negativních dopadů, stanovení významnosti a také návrh 

opatření na jeho zmírnění či eliminaci. Obsah matice (registru) rizik je blíže 

specifikovaný například v Resortní metodice Ministerstva dopravy, kde jsou 

zahrnuty tyto charakteristiky: 

• proměnná, kterou dané riziko ovlivňuje v rámci CBA (investiční náklady, 

přepravní výkony apod.) 

• důvod vzniku zkoumaného rizika, 

• dopad při nastání rizika na projekt, 

• období, kdy se projeví předmětné riziko (krátkodobé, střednědobé, 

dlouhodobé), 

• dopad na peněžní toky, 

• pravděpodobnost – klasifikace rizika dle stupnice včetně zdůvodnění, 

• závažnost následků – kategorie závažnosti včetně zdůvodnění, 

• míra rizika, 

• návrh opatření snižující míru rizika, 

• manažer rizika – organizace odpovědná za realizaci zmírňujících opatření, 

• zbytkové riziko zbývající po uplatnění preventivních a zmírňujících opatření. 

[9] 
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Při posouzení rizik se vychází z jednoduché matice, do které vstupují definovaná 

jednotlivá rizika z hlediska pravděpodobnosti jejich nastání a z pohledu závažnosti 

následků. Pro každé jednotlivé riziko je nutné klasifikovat pravděpodobnost 

a kategorizovat jeho závažnost dle následujících tabulek.  

Tabulka 2: Stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika [zdroj: vlastní zpracování dle 

[9]] 

Klasifikace 
Pravděpodobnost výskytu rizika 

slovní popis procentuální vyjádření 

A Velmi nepravděpodobná 0–9 % 

B Nepravděpodobná 10–32 % 

C Neutrální 33–65 % 

D Pravděpodobná  66–89 % 

E Velmi pravděpodobná 90–100 % 

 

Tabulka 3: Stupnice závažnosti důsledků rizika [zdroj: vlastní zpracování dle [9]] 

Kategorie 
Závažnost důsledků rizika 

název slovní popis 

I Neznatelná 
žádný významný vliv na očekávané společenské 

přínosy projektu 

II Mírná 
nejsou ovlivněny dlouhodobé přínosy projektu, ale 

nápravná opatření jsou nutná 

III Střední 

ztráta očekávaných společenských přínosů 

projektu, většinou finanční škody i ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu, 

nápravná opatření mohou vyřešit problém 

IV Kritická 

velká ztráta očekávaných společenských přínosů 

projektu, výskyt nežádoucích účinků způsobuje 

ztrátu primární funkčnosti projektu; 

nápravná opatření, nejsou dostatečná k tomu, aby 

se předešlo významným škodám 
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V Katastrofická 

významná, až úplná ztráta funkčnosti projektu, cíle 

projektu nerealizovatelné ani v dlouhodobém 

horizontu 

V dalším kroku lze stanovit pro každé riziko tzv. „míru rizika“, která je dána 

provázaností mezi pravděpodobností vzniku rizika a jeho závažností. 

Tabulka 4: Matice míry rizika [zdroj: vlastní zpracování dle [9]] 

Pravděpodobnost 
Závažnost 

I II III IV V 

A Nízké Nízké Nízké Nízké Střední 

B Nízké Nízké Střední Střední Vysoké 

C Nízké Střední Střední Vysoké Vysoké 

D Nízké Střední Vysoké 
Velmi 

vysoké 

Velmi 

vysoké 

E Střední Vysoké 
Velmi 

vysoké 

Velmi 

vysoké 

Velmi 

vysoké 

 

Po vyhodnocení míry rizik je třeba stanovit potřebná opatření pro prevenci rizik 

dle následujícího klíče: 

• Nízké – přijatelné (nevýznamné) riziko, není nutné žádné zvláštní opatření; 

jedná se o riziko, na které je nutno pouze upozornit, 

• Střední – mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření, 

• Vysoké – závažné riziko, u nějž je vyžadováno provedení odpovídajících 

opatření snižujících míru rizika na přijatelnou úroveň, 

• Velmi vysoké – kritické riziko, u nějž je nutné odložení projektu do doby 

realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik; projekt 

je nevyhovující, dokud se míry rizika nesníží. [9] 

V dalším kroku je vhodné všechny informace uvést do přehledné tabulky, která 

zahrnuje všechny výše zmíněné charakteristiky. Tato tabulka slouží k vyhodnocení 
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kvalitativních rizik projektu a zároveň je podkladem pro následující kvantitativní 

analýzu rizik. [1] 

3.14.4 Kvantitativní analýza rizik 

Kvantitativní metody analýzy rizik jsou založeny na matematických výpočtech rizika 

z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních 

částkách (např.: finanční ztráty). Kvantitativní metody pro zjištění míry rizika jsou 

tedy založeny na číselných charakteristikách. Aby mohlo docházet k výpočtům, musí 

mít každý zkoumaný výstup kvantitativní charakter a je zapotřebí určit rozdělení 

pravděpodobnosti.  

V současné době je doporučováno z metodického hlediska provedení kvalitativní 

analýzy s využitím matematické simulace Monte Carlo. 

Simulace Monte Carlo je statistická simulační metoda, umožňující převedení 

jednotlivých rizik a jejich nejistot do jediné veličiny popisující riziko celého projektu. 

Podstatou simulace Monte Carlo je generování velkého počtu scénářů (řádově 

stovek až desetitisíců) a propočet hodnot finančních kritérií pro každý scénář.  

Simulaci Monte Carlo lze rozdělit do několika základních kroků, které tvoří: 

• volba kriteriálního ukazatele, jehož pravděpodobnostní rozdělení bude 

stanovováno, 

• vymezení závislosti faktorů rizika, 

• určení klíčových faktorů rizika, 

• stanovení rozdělení pravděpodobnosti klíčových faktorů rizika, 

• realizace simulace. [1], [7] 

Prvním krokem je volba kriteriálního ukazatele, který představuje hodnotící 

kritérium, jež bude v rámci simulace Monte Carlo analyzováno. Mezi tyto kritéria 

patří například hospodářský výsledek, doba návratnosti, rentabilita vlastního 

či celkového kapitálu, vnitřní výnosové procento apod. Nejčastěji využívaným 

kriteriálním ukazatelem v rámci hodnocení rizika veřejných investičních projektů 

je čistá současná hodnota. [1] 

Některé faktory rizika mohou záviset na jiných rizikových faktorech, proto 

je v dalších krocích nelze analyzovat nezávisle na sobě. Vymezení závislosti spočívá 
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v matematickém propojení základních vstupních veličin a hodnoceného ukazatele 

za účelem definování souvislosti mezi těmito proměnnými. Nerespektování statické 

závislosti může snížit spolehlivost výsledků. [1], [7] 

Z výše uvedených rizikových faktorů se vybere omezený počet nejvýznamnějších 

proměnných, které budou v rámci simulace vnímány jako náhodné veličiny, ostatní 

zůstanou konstantami. Při stanovení významnosti rizik se vychází z výsledků analýzy 

citlivosti a kvalitativní analýzy. Následně je u vybraných proměnných stanoveno 

jejich pravděpodobnostní rozdělení. Toto rozdělení charakterizuje 

pravděpodobnost výskytu hodnot faktorů rizika v rámci určitého intervalu. 

Čím přesnější je pravděpodobnostní rozdělení náhodné veličiny stanoveno, tím jsou 

přesnější výsledky simulace. Jestliže je nedostatek potřebných dat o uvažované 

náhodné veličině, je možné postupovat zjednodušeně s využitím běžných 

pravděpodobnostních rozdělení (tj, normální rozdělení, trojúhelníkové 

či Beta – Pert). [1] 

Vlastní proces simulace tvoří velký počet simulačních kroků (obvykle tisíce 

až desetitisíce), které se systematicky opakují až do konce simulace. Realizace 

vyžaduje uplatnění vhodného programu, např. MS Excel ve spolupráci s některým 

doplňkem (@Risk nebo Crystall Ball). V každém simulačním kroku program 

vygeneruje hodnoty rizikových faktorů a propočte finanční model projektu. 

Po skončení simulace získá uživatel výsledky v podobě grafické (grafy) a číselné 

(střední hodnoty a mediány kritérií, rozptyl, směrodatné odchylky, charakteristiky 

šikmosti a špičatosti aj.). Tyto výsledky poskytují názornou představu o velikosti 

rizika hodnoceného investičního projektu.  

3.14.5 Prevence a zmírnění rizik 

Pro rizika projektu, která jsou vyhodnocena jako přijatelná, není nutné plánovat 

protiriziková opatření. V tomto případě se jedná o tzv. retenci (zadržení) rizika, 

kdy se firma vypořádá s případnými negativními dopady z vlastních zdrojů. Pokud 

je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je třeba rozhodnout, zda dojde k zamítnutí 

celého projektu nebo k uplatnění některých strategií vedoucích ke snížení tohoto 

rizika. Mezi tyto strategie patří například: 

• oslabení příčin vzniku rizika (prevence rizika), 
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• snižování negativních dopadů rizika (diverzifikací, dělením rizika, zvyšováním 

firemní flexibility, termínovaným zajišťováním aj.), 

• transfer rizika – přenos na jiné subjekty (pojišťovnu, dodavatele, odběratele 

aj.). [7] 

 Při hodnocení a výběru protirizikových opatření je třeba zvažovat více hledisek, 

z nichž k nejvýznamnějším patří jejich ekonomická efektivnost a sekundární rizika 

vyvolaná případnou realizací protirizikových opatření.  

3.15  Harmonogram projektu 

„Harmonogram je synonymem pro časový plán (také časový rozvrh nebo časový rozpis), 

tj. seznam činností uspořádaných z časového hlediska. Jednotlivé činnosti na sebe 

navazují na základě logických nebo technologických souvislostí.“  [1] 

Časový plán realizace projektu napomáhá správné organizaci chodu projektu. 

Je důležité mít přehled o délce trvání a vzájemných vztazích jednotlivých činností 

projektu. Řeší zejména přípravu a nákup pozemku, dohody o dodávkách technologií, 

návaznost jednotlivých stavebních prací a uvedení projektu do provozu. Sestavení 

harmonogramu je základním úkolem projektového týmu ve fázi plánování. Výstup 

může mít podobu tabulky či graficky zpracovaného diagramu, ze kterého je patrné, 

které činnosti jsou klíčové, doba trvání jednotlivých aktivit, dále které z nich na sebe 

navazují a které mohou probíhat současně. Rovněž bývá proveden odhad nákladů 

jednotlivých částí harmonogramu. Pokud může určitá aktivita probíhat zároveň 

s několika různými aktivitami, je nutné na tuto skutečnost upozornit. Mezi základní 

druhy harmonogramů patří Ganttův graf, Síťový graf a Časoprostorový graf. [4] 

3.16  Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Nedílnou součástí studie proveditelnosti je její závěrečné hodnocení. Obsahem 

je komplexní závěrečné shrnutí předcházejících kapitol, výsledné posouzení 

projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření o finanční rentabilitě projektu. 

Konečné vyjádření o realizovatelnosti projektu může být doplněno uvedením 

podmínek, za kterých dané rozhodnutí platí. [3], [4] 



35 

 

4 Metody hodnocení projektů 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů veřejných investic je problematické 

to, že jsou finančně nevýnosné. Hlavním důvodem realizace každého veřejného 

investičního projektu je jeho přínos společnosti. Ekonomická efektivnost je proto 

odlišná od efektivnosti soukromých investic a je zjišťována speciálními metodami 

hodnocení. [1] 

Základními metodami pro hodnocení veřejných investičních projektů jsou metody 

nákladově výstupové. Patří sem: 

• analýza nákladů a užitků (Cost Benefit Analysis, CBA), 

• analýza efektivnosti nákladů (Cost Effectivity Analysis, CEA), 

• analýza minimalizace nákladů (Cost Minimalization Analysis, CMA), 

• analýza nákladů a užitečnosti (Cost Utility Analysis, CUA). [1] 

Základem hodnocení každé veřejné investice je výběr vhodné metody přímo pro 

projekt, na který bude použita. To vede k následnému správnému vyhodnocení její 

možné přínosnosti ještě v předinvestiční fázi. 

4.1 Metoda CMA 

Analýza minimalizace nákladů je v některých publikacích označována jako relativně 

nejjednodušší analýza ze všech čtyř výše zmiňovaných metod. Ovšem získání dat ke 

zpracování může být v některých případech velice komplikované. 

 Používá se v těch případech, kdy je nutno porovnat více variant, které jsou stejného 

rozsahu a druhu. Je často používaná při hodnocení nabídek ve veřejné soutěži, kde 

je nejhlavnějším hodnotícím kritériem cena. Kritérium nejnižších nákladů je 

přípustné do té míry, že minimalizací nákladů nedojde k ohrožení cílů a požadované 

kvality. V případě veřejného sektoru může být kvalita definována standardem. [10] 

Ukazatel, který se pro hodnocení nejčastěji využívá se nazývá Náklady životního 

cyklu (Life Cycle Cost, LCC). Lze jej zapsat tímto vztahem: 

𝐿𝐶𝐶 =  ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=0
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kde  LCC – náklady životního cyklu projektu v Kč, 

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

 r– diskontní sazba v %/100, 

n – délka hodnoceného období v letech, 

 i – rok hodnocení nabývajících hodnot 0 až n. [1] 

4.2 Metoda CEA 

Další metodou je CEA – analýza efektivnosti nákladů. Tato metoda zkoumá 

nákladovou efektivnost, kdy jsou zjišťovány náklady na naturální jednotku. Tato 

analýza je používána v případech, kdy je monetární ocenění užitků plynoucích z 

nového projektu příliš komplikované. Kupříkladu počet ošetřených pacientů, počet 

nových kilometrů chodníku. 

Rozhodujícím faktorem jsou jednotkové náklady projektu, které jsou pak 

porovnávané s náklady ostatních projektů generujících shodné výstupy. Jednotkové 

náklady lze také porovnat s již existujícími technicko-ekonomickými ukazateli. Jde 

pak o porovnávání ukazatelů, které mají tvar například Kč/lůžko zdravotnického 

zařízení. [3], [9] 

4.3 Metoda CUA 

Analýza užitečnosti nákladů je založena na porovnávání vstupů (inkrementálních 

nákladů na daný projekt) a porovnávaní inkrementálních (přírůstkových) výstupů, 

které se ale neměří v peněžních jednotkách, nýbrž v jiné formě vyjádření užitku. 

V CUA se dále pracuje s vypočteným ukazatelem užitečnosti E, ukazujícím míru 

uspokojení potřeb uživatele projektu. Ukazatel užitečnosti se vypočte dle rovnice: 

𝐸 =  
𝑈

𝐼𝐶
 

kde E –efektivnost projektu, 

U – užitečnost projektu, 

IC – investiční náklady projektu. 
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Pro ohodnocení užitečnosti projektu se využívají metody hodnotové analýzy, 

kterými hodnotitel subjektivně bodově či jinými způsoby oceňuje užitečnost dané 

investice. [3], [1] 

4.4 Metoda CBA 

Analýza nákladů a užitků (CBA) je metodický nástroj, který zkoumá efektivnost 

projektů, ve veřejné sféře, v průběhu celého životního cyklu zohledňujícího veškeré 

peněžně ocenitelné přínosy a újmy spojené s realizací projektu. Pojem Analýza 

nákladů a užitků je přeloženo z anglického Cost– Benefit Analysis. Výraz „Costs“ 

zastupuje veškeré negativní dopady projektu. Jedná se tedy o záporné efekty 

plynoucí z investice. Naopak „Benefits“ jsou kladné efekty plynoucí z investice 

a představují veškeré pozitivní dopady. [11],[1] 

Analýza nákladů a užitků se zpracovává v jednotlivých základních krocích: 

1. Popis kontextu 

2. Definice cílů  

3. Identifikace projektu 

4. Technická proveditelnost a ekologická udržitelnost  

5. Finanční analýza  

6. Ekonomická analýza 

7. Hodnocení rizik 

Na následujícím obrázku jsou jednotlivé kroky blíže specifikovány.  
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Obrázek 2: Základní kroky procesu hodnocení [zdroj: vlastní zpracování dle 

[8]] 

 

 

Popis kontextu

• Prezentace sociálně–ekonomického, 
politického a instituconálního kontextu

Definice cílů

• Vyhodnocení potřeb

• Relevance projektu

Identifikace projektu

• Projektové činnosti

• Subjekt odpovědný za realizaci projektu

• Kdo má mít prospěch?

Technická proveditelnost a 
ekologická udržitelnost

• Analýza poptávky

• Analýza možností

• Aspekty týkající se životního prostředí, 
včetně EIA a změny klimatu

• Technické řešení, odhady nákladů a 
harmonogram realizace

Finanční analýza

• Peněžní toky nákladů a výnosů projektu, 
včetně zůstatkové hodnoty

• Analýza tarifů a dostupnosti (v relevantních 
případech)

• Zdroje financování

• Finanční ziskovost a udržitelnost

FNPV>0

• Projekt nevyžaduje finanční podporu

FNPV<0

• Projekt vyžaduje finanční podporu

Ekonomická analýza

• Fiskální korekce

• Od tržních cen ke stínovým cenám

• Vyhodnocení netržních dopadů

• Ekonomická ziskovost

ENPV<0

• Společnost je na tom 
lépebez projektu

ENPV>0

• Společnost je na tom 
lépes projektem

Hodnocení rizik

• Citlivostní analýza

• Kvalitativní analýza 
rizik

• Pravděpodobnostní 
analýza rizik



39 

 

4.4.1 Popis kontextu CBA 

Prvním cílem zpracování Analýzy nákladů a užitků je popis sociálního, 

ekonomického, politického a institucionárního kontextu, ve kterém bude projekt 

realizovaný, s popisem všech těchto klíčových aspektů. Mezi tyto aspekty patří 

především: 

• socioekonomické podmínky země či regionu, podmínky na trhu práce, vývoj 

nezaměstnanosti atd.; 

• politické a institucionální aspekty, včetně hospodářských politik 

a rozvojových plánů, organizování a řízení služeb souvisejících s realizací 

projektu, včetně kapacit a kvality zúčastněných institucí; 

• stávající vybavenost infrastrukturou a poskytování služeb, včetně případných 

ukazatelů o rozsahu či kvalitě služeb, běžné provozní náklady a poplatků 

hrazených uživateli; 

• další vhodné informace a statistiky upřesňující kontext; 

• vnímání a očekávání obyvatel s ohledem na služby, které mu mají být 

poskytovány. [8] 

Zhodnocení kontextu, v němž bude projekt realizovaný, je důležité zohlednit již 

ve fázi návrhu a hodnocení projektu. V příznivém prostředí se investice realizují 

snadněji. [8] 

4.4.2 Definice cílů 

Druhým krokem hodnocení projektů je definování cílů projektu. Základem, pro 

definování cílů, je posouzení potřeb vyplývajících z kontextu v předchozím kroku. 

Tyto cíle by měly být definovány v přímém vztahu k potřebám projektu, a pokud 

je to možné, měly by být kvantifikovány pomocí indikátorů, které jsou měřitelné 

ve všech fázích projektu. [1] 

Jasná definice cílů musí identifikovat vlivy projektu, které budou dále hodnoceny 

v rámci analýzy a zároveň musí prokázat, že smysl projektu směřuje k naplnění 

priorit daného území. [8] 
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4.4.3 Identifikace projektu 

Aby byl projekt jasně definovaný je třeba vymezit: 

• fyzické prvky a činnosti, které budou realizovány ke splnění cílů projektu, 

• vlastníka projektu – popsat z hlediska jeho technické, finanční 

a institucionální kapacity, 

• skupiny, které budou mít z projektu přímý prospěch. [8] 

Důležitou částí CBA je identifikace a významných uživatelů projektu, kteří budou mít 

z daného projektu přímý užitek. Kromě toho, je třeba popsat všechny soukromé 

subjekty a veřejné instituce, které projekt může ovlivnit. Tyto subjekty se souhrnně 

nazývají beneficienti. Beneficienty lze rozdělit do těchto základních skupin: 

• domácnosti, 

• podniky, 

• municipální subjekty, 

• stát, 

• ostatní organizace. 

Do analýzy budou dále zahrnuty pouze ti beneficienti, na které je očekáván 

významný dopad projektu a zároveň jsou relevantní z hlediska motivace investora 

a z pohledu poskytovatele dotace. [1] 

4.4.4 Technická proveditelnost a ekologická udržitelnost 

Analýza technické proveditelnosti a udržitelnosti životního prostředí je požadována 

v žádostech o financování velkých projektů. Je třeba poskytnutí informací o: 

• analýze poptávky, 

• analýze možností, 

• otázkách životního prostředí a změny klimatu, 

• technickém řešení, odhadech nákladů a harmonogramu realizace. [8] 

Analýza poptávky stanoví potřebu investic tím, že vyhodnotí současnou poptávku 

(na základě statistických údajů) a budoucí poptávku (založenou na základě 

spolehlivých prognóz). Tyto kvantifikace jsou důležité z důvodu přesného 

formulování projekce poptávky či navržení potřebných kapacit projektu. [8] 
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Aby bylo možné rozhodnout o zahájení projektu a posouzení jeho technické, 

ekonomické a environmentální výhodnosti, musí být posouzen dostatečný počet 

možností.  Je třeba zvolit všechna potencionální technologická řešení projektu, 

a to i v souvislosti s posouzením vlivu na životní prostředí. Po provedení srovnání 

konkrétních řešení se provede posouzení a následně zvolení optimálního řešení. [8] 

Navrhovaná řešení musí obsahovat popis: 

• umístění projektu, včetně grafického znázornění (mapa), prokázání 

vlastnictví pozemku, či potřeby jeho zakoupení nebo pronajmutí, vysvětlení 

administrativního procesu a získání příslušných povolení k provádění prací; 

• technického provedení, hlavních prací, zvolených norem a specifikací, 

• kapacity infrastruktury a očekávané míry využívání, 

• odhadu finančních nákladů potřebných pro realizaci a provoz projektu, 

• realizace společně s přiměřeně podrobně zpracovaným harmonogramem 

naplánovaných prací. 

Odhad finančních prostředků v rámci analýzy nákladů je klíčový vstup pro finanční 

analýzu. [8] 

4.4.5 Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je zhodnocení ziskovosti projektu, ověření finanční 

udržitelnosti a popis jednotlivých peněžních toků v rámci hodnoceného období 

projektu, které jsou základem pro výpočet socioekonomických nákladů 

a přínosů. [8] 

Do finanční analýzy vstupují pouze peněžní příjmy a výdaje, a to zpravidla ve stálých 

cenách, tj. cenách stanovených v základním roce hodnocení. Tyto ceny 

se započítávají bez DPH v případě, že je předkladatel projektu plátce DPH. [1] 

Prvním krokem finanční analýzy je určení množství investičních nákladů a jejich 

rozdělení do jednotlivých let. Investiční náklady lze rozdělit na počáteční investice 

a náklady na výměnu. [8] 

Náklady na počáteční investice zahrnují všechny kapitálové náklady dlouhodobých 

i krátkodobých aktiv spojených s projektem. Jejich jednotlivé členění by mělo být 

v souladu se stanoveným harmonogramem realizace činností. Náklady na výměnu 
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zahrnují náklady související s výměnou strojního zařízení nebo vybavení 

s krátkodobou životností. Na konci hodnoceného období musí být započítána 

zůstatková hodnota investice, která představuje zbytkový potenciál dlouhodobých 

aktiv, jež nebyly z pohledu ekonomické životnosti zcela vyčerpány. Pokud bude 

hodnocené období investice shodné s její životností, bude tato hodnota rovna 

nule. [8]  

Při určení výše celkové zůstatkové hodnoty investice musí být zohledněny všechny 

její součásti a jejich rozdílná ekonomická životnost. Zůstatkovou hodnotu lze 

stanovit třemi způsoby: 

• zohledněním zůstatkové tržní hodnoty fixního majetku, jako kdyby mělo být 

na konci referenčního období dojít k jeho prodeji, a zbývajících čistých pasiv 

• výpočtem zůstatkové hodnoty veškerých aktiv a pasiv dle standardního 

účetního ekonomického vzorce na odpisy, 

• výpočtem čisté současné hodnoty v letech zbývající životnosti projektu. [12] 

Druhým krokem finanční analýzy je výpočet celkových provozních nákladů a výnosů 

s případě, že projekt nějaké generuje. Provozní náklady obsahují veškeré náklady na 

provoz a údržbu. Tyto náklady jsou pro každý projekt jedinečné, lze je rozdělit do 

následujících skupin: 

• nálady na spotřební materiál,  

• náklady na paliva a energie, 

• náklady na zakoupené služby, 

• osobní náklady zahrnující mzdy či platy pracovníků a náklady na sociální 

a zdravotní pojištění, 

• poplatky a nákladové daně, 

• ostatní provozní náklady zahrnující všechny další položky, které nebyly 

specifikovány v předchozích skupinách. [3] 

Provozní příjmy plynou z poplatků hrazených uživateli za využívání zboží nebo 

služeb, pokud jsou účtovány. Tyto příjmy se stanovují v závislosti na prognózách 

množství služeb či zboží a jejich cenové úrovně. [8] 



43 

 

Čisté příjmy projekty lze vypočítat odečtením peněžních toků provozních nákladů 

od peněžních toků příjmů v jednotlivých letech. Jsou počítány až do konce 

hodnoceného období. [8] 

Následující činností v rámci finanční analýzy je identifikace zdrojů financování, které 

poskytují krytí investičních nákladů. V případě spolufinancování projektů EU jsou 

rozlišovány tyto hlavní zdroje: 

• granty EU, 

• příspěvek státu, kraje, města nebo obce, 

• příspěvek předkladatele projektu (půjčky nebo vlastní kapitál), 

• příspěvek soukromého sektoru v rámci projektu PPP. [8] 

Po stanovení výše investičních nákladů, provozních nákladů a výnosů lze určit 

ziskovost projektu, která se vyjadřuje pomocí ukazatelů: 

• finanční čistá současná hodnota investice FNPV (C), 

• finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV (K), 

• vnitřní výnosové procento FRR – diskontní sazba, která vytváří nulovou čistou 

současnou hodnotu toků plynoucích z investic. 

FNPV (C) je definován jako hodnota, která vznikne součtem výsledků, kdy jsou 

očekávané investiční a provozní náklady (diskontované) odečteny od očekávaných 

příjmů (diskontovaných). Do těchto výpočtů nejsou zahrnuty náklady na financování. 

Finanční čistá současná hodnota investice je rozhodujícím ukazatelem finanční 

analýzy. Vyjde-li takto hodnota kladná, není žádoucí projekt spolufinancovat. 

V opačném případě projekt vyžaduje finanční podporu, jelikož vytvořené příjmy 

nepokryjí finanční náklady na projekt. [12], [8] 

Při výpočtu FNPV (K) jsou zohledňovány všechny zdroje financování, s výjimkou 

příspěvku EU. Tyto zdroje jsou brány jako výdaje, nikoliv jako investiční náklady, 

a to v okamžiku, kdy byly vyplaceny.  

Finanční udržitelnost projektu bude dosažena tehdy, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji 

v každém roce bude dosahovat kladných hodnot. [8] 

Stanovení peněžních toků ve finanční analýze umožňuje přejít k ekonomické 

analýze. 
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4.4.6 Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza se provádí za účelem zjištění míry přispění projektu ke změně 

úrovně blahobytu území, ve kterém je projekt realizován. Ekonomická analýza vede 

ke zjištění ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu, a to pomocí 

ekonomických peněžních toků stanovených v hodnoceném období. Postup výpočtu 

ukazatelů je shodný s výpočty ve finanční analýze. Je třeba ale změnit pohled 

na vstupní proměnné, a provést následující úpravy: 

• fiskální korekci – daně a dotace nepředstavují pro společnost reálné 

ekonomické přínosy ani náklady, 

• konverzi z tržních cen na cen stínové – když tržní ceny neodrážejí náklady 

na obětované příležitosti vstupů a výstupů, 

• vyhodnocení netržních dopadů a korekce o externality. [1], [8] 

K finančním příjmům a výdajům se v ekonomické analýze připočítávají peněžně 

ocenitelné užitky a újmy, které projekt beneficientům přináší. Ocenění těchto užitků 

může být provedeno: 

• metodou stínových cen, 

• pomocí tzv. náhražkových trhů, 

• kontingenční metodou. 

Stínovými cenami lze stanovit výši obětovaných příležitostí v dané oblasti. Při 

výpočtech pomocí náhražkových trhů, je vyhledáván analogický statek, pro který 

existuje tržní ocenění. Kontingenční metoda je založena na průzkumech, ze kterých 

vyplývá, jakou sumu, by byli respondenti ochotni platit, za čerpání užitků ze statku. 

V případě vzniku újem je zjišťována požadovaná výše kompenzace. [10], [1] 

Ocenění externalit je v některých případech velice obtížné. Existují však studie, které 

se zabývají odhady referenčních jednotkových nákladů v jednotlivých odvětví, díky 

kterým lze tyto dopady snadno ocenit. Je třeba znát pouze objem (množství) 

externalit. [8] 

Po úpravě finančních CF na ekonomické CF je třeba tyto toky vynásobit diskontní 

sazbou pro ekonomickou analýzu (sociální diskontní sazbou), která je v současné 

době v ČR ve výši 5 %. Vypočtené položky CF se následně vynásobí konverzním 
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faktorem (KF). Hodnoty konverzních faktorů jsou pro jednotlivé obory stanoveny 

v metodických podkladech. [1], [8] 

Vyhodnocení ekonomické analýzy 

Ekonomické hodnocení je prováděno výpočtem ukazatelů ekonomické efektivnosti. 

Těmi základními jsou: 

• Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV), 

• Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), 

• Ekonomický index rentability (EBCR). 

Projekt veřejného typu je z ekonomického hlediska přijatelný, jestliže ENPV> 0. 

Znamená to, že veřejný projekt přináší velké celospolečenské užitky, které převyšují 

jeho náklady. V případě dosažení záporných hodnot ENPV, je projekt příliš finančně 

náročný a nevykazuje dostatečné množství celospolečenských přínosů.  

ERR vyjadřuje socioekonomickou výhodnost projektu za celé hodnocené období. 

Evropská komise doporučuje zamítnutí veřejných projektů, u kterých vychází ERR 

nižší než sociální diskontní sazba.  

EBCR udává celospolečenskou výnosnost projektu na jednu investovanou korunu. 

Efektivní projekt by měl vykázat EBCR> 1. [1] 

Na základě vypočtených ukazatelů lze hodnotit ekonomickou výkonnost projektu. 
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5 HODNOCENÍ PROJEKTU VÝSTAVBY MŠ V MALÉ 

OBCI  

Praktická část diplomové práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti 

veřejného projektu výstavby Mateřské školy v Damnicích.  

Údaje o projektu byly převzaty z původní studie proveditelnosti a následně upraveny 

a aktualizovány pouze pro účely této diplomové práce.  

5.1 Základní informace o projektu 

Předmětem projektu je výstavba nové budovy MŠ v obci Damnice v Jihomoravském 

kraji. Projekt je navázán na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP „Zvýšení 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, do kterého 

jsou zahrnuty stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, 

stavební úpravy a pořízení vybavení budov a učeben mateřských škol. 

Název projektu:  Mateřská škola Damnice 

Investor:  Obec Damnice  

Sídlo:    Damnice 141, 

671 78 Jiřice u Miroslavi 

DIČ:   není plátce DPH 

5.2 Popis kontextu  

Obec Damnice je samostatná obec se sídlem obecního úřadu, ležící 

v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo. Katastrální území obce se rozkládá 

na 799 ha. Stavební úřad je situovaný v obci Miroslavi. V obci se nachází základní 

prvky občanské vybavenosti. Mezi ně patří například obchod se smíšeným zbožím 

nebo nové sportovní hřiště. Je zde vodovod, plynovod, dešťová kanalizace a nově 

i kanalizace splašková. Ostatní občanská vybavenost, jako je lékařská služba 

a základní či mateřská škola, se nachází v sousední obci Jiřice u Miroslavi. Hromadná 

doprava osob je zajišťována autobusovou dopravou. [13] 

Konkrétní poloha obce je znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obrázek 3: Mapa polohy obce Damnice [zdroj: vlastní zpracování dle [14] 

Obec Damnice se nachází v atraktivním obslužném území. Obec umožňuje výborné 

podmínky pro bydlení a rekreaci místních obyvatel v přírodně čistém prostředí.  Dle 

údajů z Českého statistického úřadu zveřejněných k 1. 1. 2019, žije v obci 

341 obyvatel, v průměrném věku 42,7 let. Předpokládá se, že počet obyvatel, stejně 

jako průměrný věk, se v následujících deseti letech změní, z důvodu postupného 

zasíťování nových stavebních pozemků s kapacitou přibližně 80-100 stavebních míst. 

Cílem obce je vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 

a uspokojování potřeb obyvatel. V následující tabulce byla zpracována statistická 

data o počtu obyvatel v obci Damnice. [13], [15] 

Tabulka 5: Statistika obyvatel obce Damnice v letech 2009-2018 [zdroj: vlastní 

zpracování dle [16]] 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Živě narození 4 1 4 4 0 4 2 4 2 4 

Zemřelí 2 0 0 5 3 5 6 5 4 2 

Přistěhovalí  12 7 4 10 8 11 12 19 16 9 

Vystěhovalí 8 4 12 10 10 4 8 12 11 6 

P
ří

rů
st

ek
 

(ú
b

yt
ek

) Přirozený 2 1 4 -1 -3 -1 -4 -1 -2 2 

Stěhování

m 

4 3 -8 0 -2 7 4 7 5 3 

Celkový 6 4 -4 -1 -5 6 0 6 3 5 

Stav obyvatel 31.12. 325 329 327 326 321 327 327 333 336 341 
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Vývoj počtu obyvatel patrných z tabulky 5 je zaznamenaný na následujícím grafu. 

 

Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel 2013-2018 [zdroj: vlastní zpracování] 

Dle výše uvedeného grafu je patrný mírný pokles počtu obyvatel v roce 2011, 2012 

a 2013. Pokles v letech 2011 a 2013 byl zapříčiněn velkým počtem vystěhovalých 

obyvatel obce. Pokles v roce 2013 zapříčinila také nízká porodnost a vysoká 

úmrtnost.  Mimo tyto roky má vývoj počtu obyvatel v obci Damnice vzrůstající 

charakter. V následujících letech lze předpokládat, že díky zasíťování pozemků a 

dalším činnostem obce, zlepšující její vybavenost a atraktivitu, bude počet obyvatel 

dále narůstat. 

Vývoj počtu narozených dětí se v posledních letech pohybuje v rozmezí 2-4 ročně. V 

roce 2013 došlo k výraznému snížení, jelikož se v obci nenarodilo žádné dítě. Snahou 

obce je omladit jejich obyvatelstvo pomocí zasíťování nových stavebních parcel, 

které by mělo do obce přilákat mladé rodiny s dětmi. Lze tak předpokládat do 

budoucna navýšení počtu narozených dětí na 4–6 ročně. 

5.2.1 Nulová varianta 

V roce 2006 došlo v obci ke zrušení místní mateřské školy. Obec neměla dostatečné 

finanční prostředky na opravy jejího havarijního stavu. Od té doby využívají 

obyvatelé obce pro předškolní vzdělávání svých dětí mateřskou školu v sousední 
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obci Jiřice u Miroslavi. Dojezdová vzdálenost činí pouze několik minut. Ovšem rodiny, 

které nevlastní automobil, musí využít málo frekventovanou autobusovou dopravu. 

Mateřská škola v Jiřicích u Miroslavi neumožňuje z kapacitních důvodů umístění 

dvouletých dětí. Rodiče, kteří se na tuto možnost spoléhají, tedy nemohou nastoupit 

do zaměstnání dříve, než školka jejich dítě přijme. I díky těmto faktům, je pro 

obyvatele potřeba poskytnutí předškolního vzdělávání v obci velmi vysoká.  

Delší dojezdovou vzdálenost a nedostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání 

vnímají i obyvatelé sousední obce Dolenice. Obec se nachází v blízkém sousedství, 

a proto by pro obyvatele byla příznivější možnost vzdělávání dětí v Damnicích. [13] 

5.3 Definice cílů projektu 

Cílem projektu je přispět k rozvoji v oblasti předškolního vzdělávání. Z důvodu 

neexistující stavby v obci, která by byla vhodná jako budova pro vzdělávání v této 

oblasti, je řešením výstavba nové budovy mateřské školy. Navýšení kapacit 

mateřských škol v této oblasti umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního 

věku na trh práce. Tento projekt vede k naplnění jedné z priorit obce a je v souladu 

s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v obce s rozšířenou působností 

Moravský Krumlov. 

Projekt zahrnuje vybudování: 

• bezbariérové budovy určené pro vzdělávání dětí předškolního věku; 

• moderního vybavení tříd nábytkem a herními prvky; 

• sociálního zázemí, vybavení kuchyně a jídelny; 

• zahrady s herními prvky; 

• komunikačních ploch a parkovacích ploch; 

• oplocení celého areálu. [13] 

5.4 Cílové skupiny projektu 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti v předškolním věku, tj. 3 až 6 let. Díky 

realizaci projektu bude zajištěno jejich přijetí ke kvalitnímu vzdělávání. Děti nebudou 

muset dojíždět do vzdálenějších školských zařízení. Bezbariérovost objektu 

umožňuje využívat školské zařízení i dětem se zdravotním postižením.  
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Další cílovou skupinou jsou děti ve věku od 2 do 3 let. Z důvodu malé kapacity, ale 

také díky odlišnostem v poskytování výuky dětí mladších 3 let, není v okolí možnost 

umístění dětí v tomto věku do vzdělávacích zařízení. 

Do další kategorie, která bude mít z projektu přímý prospěch, spadají rodiče dětí. 

Díky bezproblémovému umístění jejich dětí do školského zařízení, mohou být rodiče 

plně zaměstnáni, aniž by museli řešit velké finanční náklady spojené s umístěním 

dětí do školky soukromé.  

Příjemci projektu jsou také budoucí zaměstnanci instituce. Vybudováním projektu 

vzniknou nové pracovní příležitosti, které budou obzvláště pro místní obyvatele 

velice atraktivní.  

Při přijímacím řízení nebudou diskriminovány děti sociálně vyloučené nebo 

ohrožené tímto vyloučením. Tyto děti mohou být také případnými beneficienty. 

5.5 Technická proveditelnost a ekologická udržitelnost 

Obec zvolila jako optimální řešení potřeb ve svém území výstavbu nové budovy 

mateřské školy s maximální kapacitou 30 dětí. V nejbližších letech obec počítá 

s obsazením 16 dětí. Kapacita školky je nastavena tak, aby zajistila přijetí dětí do 

vzdělání i v následujících letech, kdy je očekáván velký příliv mladých rodin.   

5.5.1 Umístění projektu 

Místem realizace je jihovýchodní část obce Damnice. Budova nové MŠ, včetně 

přilehlého dětského hřiště, bude umístěna na parcelách č. 2/4, 27/1, 26/2, 3431, 

2005/20. Vlastníkem všech parcel určených k realizaci stavby je obec Damnice. Tyto 

parcely poskytují dostatečný prostor na vybudování stavby s potřebnými kapacitami 

i příjezdových komunikací, proto realizací projektu nebudou nijak dotčeny okolní 

pozemky nebo stavby. Přesné místo realizace stavby MŠ je znázorněno na 

následujícím obrázku. [13] 
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Obrázek 5: Poloha MŠ v obci [zdroj: vlastní zpracování dle [17]] 

5.5.2 Technické řešení projektu 

Předmětem projektu je vytvoření nové budovy MŠ, zahrady s herními prvky 

(pískoviště, prolézačky, houpačky apod.), parkovacích stání a chodníků. Kmenová 

třída bude vytvořena ze dvou vzájemně propojených tříd a vybavena potřebným 

nábytkem včetně pomůcek potřebných pro výuku. Pro napojení budovy na 

inženýrské sítě bude nově vybudována vodovodní přípojka a přípojka nízkého 

napětí. Kanalizační přípojka je již vybudována a vytažena na pozemek. Napojení na 

plyn se nebude realizovat. 

Novostavba objektu má nepravidelný půdorys. Stavba je nepodsklepená, tvořená 

přízemím a podkrovím. Založení stavby bude provedeno na železobetonovém roštu 

a základové desce. Vnější strana základů bude odizolována pomocí tvrzeného 

polystyrenu. Obvodové zdivo bude realizováno z cihelných tvárnic, které bude 

opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné zdivo a příčky budou 

taktéž z cihelného zdiva. Stropní konstrukce je navržena z přepjatých 

železobetonových panelů. Budova bude mít tvar střechy sedlový se štíty ve sklonu 

40 stupňů. Střecha bude vynášena klasickou dřevěnou stojatou stolicí. Venkovní 

omítky budou strukturované, ve světlých barevných odstínech. Vnitřní omítky budou 

třívrstvé zakončené štukovou vrstvou. Krytina bude realizována z betonových tašek 

v červené barvě. Okna a dveře jsou navržena plastová s tmavým rámem. Klempířské 

prvky se natřou reaktivním nátěrem. Viditelné dřevěné prvky se opatří nátěrem na 

dřevo s olejovou impregnací. [13] 
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Architektonické řešení stavby je zvoleno tak, aby architektura odpovídala celkové 

zástavbě v dané lokalitě a aby respektovala stanovení architektonické regulativy. 

Stavba je provedena s ohledem na bezbariérové užívání stavby. U příjezdové cesty 

dojde k vybudování parkoviště určeného pro rodiče dětí. Kolem celého objektu 

potom dojde k vybudování chodníků. Všechny komunikační plochy budou 

vydlážděny ze zámkové dlažby. Celý areál bude nově oplocen. 

Hlavní objekt mateřské školy je plánován na maximální kapacitu 30 dětí. Obec 

ovšem počítá s počátečním provozem 16 dětí. V objektu MŠ jsou kromě kmenové 

třídy navrženy dvě kanceláře, vstup se šatnou, hygienické zázemí, kuchyň, malý 

sklad, a úklidová místnost, ve které bude umístěno tepelné čerpadlo a zásobník 

teplé vody. Pro umožnění přípravy drobných svačin či nápojů bude kuchyň vybavena 

elektrickým sporákem s troubou, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou a 

ledničkou.  [13] 

5.5.3 Celková cena a zdroje financování  

Finanční plán byl zpracován na dobu 15 let. Odhadovaná celková cena projektu činí 

23 484 283,64 Kč. Předfinancování a spolufinancování výdajů na realizaci bude 

zajištěno vlastními finančními prostředky z rozpočtu obce, případně pomocí 

bankovního úvěru. Uvažuje se získání dotace ve výši 90 % z celkových způsobilých 

výdajů. Celkové výdaje na projekt a struktura financování je znázorněna v následující 

tabulce. 

Tabulka 6: Struktura financování výdajů vynaložených v rámci projektu [zdroj: 

vlastní zpracování dle [13]] 

Celkové způsobilé výdaje 23 484 283,64 Kč 

Dotace 90 % 21 135 855,28 Kč 

Vlastní podíl 10 % 2 348 428,36 Kč 

 

Rozložení těchto nákladů dle jejich podstaty je znázorněno na následujícím obrázku. 

Podrobnější členění je součástí finanční analýzy. 
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Obrázek 6: Rozložení nákladů projektu [zdroj: vlastní zpracování dle [13]] 

 

5.5.4 Časový harmonogram realizace projektu 

Časový harmonogram realizace projektu je zobrazen na obrázku 7. Příprava 

projektu výstavby MŠ Damnice byla zahájena v červnu roku 2018. Po definování 

projektu byla vypracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti, 

potřebná k žádosti o dotaci. Stavební práce byly započaty v srpnu roku 2019 a budou 

trvat celkem dvanáct měsíců. Dovybavení školky bude probíhat poslední tři měsíce 

před zahájením provozu, který je plánován začátkem školního roku 2020, tedy 

1. 9. 2020. 
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Obrázek 7: Časový harmonogram projektu [zdroj: vlastní zpracování dle [13]] 
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5.6 Finanční analýza  

V rámci finanční analýzy jsou zahrnuty výdaje a příjmy v jednotlivých fázích projektu.  

5.6.1 Předinvestiční fáze  

Výdaje předinvestiční fáze  

Předinvestiční fáze projektu je stanovena na pět měsíců. Během této doby, vznikají 

výdaje spojené s vypracováním projektové dokumentace ve výši 726 000 Kč a studií 

proveditelnosti za 26 620 Kč. Celkové výdaje předinvestiční fáze jsou 752 620 Kč.  

Tabulka 7: Výdaje v předinvestiční fázi projektu [zdroj: vlastní zpracování dle [13]] 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Projektová dokumentace 600 000,00 Kč 126 000,00 Kč 726 000,00 Kč 

Studie proveditelnosti 22 000,00 Kč 4 620,00 Kč 26 620,00 Kč 

CELKEM 622 000,00 Kč 130 620,00 Kč 752 620,00 Kč 

 

5.6.2 Investiční fáze 

Investiční fáze probíhá od listopadu 2018 do konce srpna 2020, tedy 22 měsíců. 

V rámci tohoto období vznikají pouze výdaje.  

Výdaje investiční fáze  

Hlavní položkou investiční fáze jsou výdaje na stavební práce, které byly stanoveny 

autorizovanou osobou dle projektové dokumentace ve výši 18 366 423,33 Kč. 

Vybavení budovy MŠ bylo vypočteno ve výši 1 723 248,34 Kč, pořízení hraček do MŠ 

za 304 920,00 Kč a vybavení hřiště zahrnující zahradní herní prvky jsou 

předpokládány ve výši 1 258 575,45 Kč. Dalšími položkami jsou náklady spojené 

s úpravou venkovního prostranství a vybudování dlážděných komunikačních ploch 

a parkovišť. Nedílnou součástí investice jsou výdaje na výběrová řízení na 

dodavatele, zabezpečení výstavby a povinná publicita. Výdaje vynaložené 

v investiční fázi jsou ve výši 22 731 663,64 Kč.  
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Tabulka 8:Výdaje investiční fáze projektu [zdroj: vlastní zpracování dle [13]] 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Stavební práce – MŠ 15 178 862,26 Kč 3 187 561,07 Kč 18 366 423,33 Kč 

Vybavení – MŠ 1 424 172,18 Kč 299 076,158 Kč 1 723 248,34 Kč 

Výběrová řízení 50 000,00 Kč 10 500,00 Kč 60 500,00 Kč 

Povinná publicita 5 000,00 Kč 1 050,00 Kč 6 050,00 Kč 

Zabezpečení výstavby 

(TDI, BOZP, AD) 
280 000,00 Kč 58 800,00 Kč 338 800,00 Kč 

Pořízení hrček a herních 

prvků 
252 000,00 Kč 52 920,00 Kč 304 920,00 Kč 

Úpravy venkovního 

prostranství 
118 227,90 Kč 24 827,86 Kč 143 055,76 Kč 

Vybavení zahrady 1 040 145,00 Kč 218 430,45 Kč 1 258 575,45 Kč 

Komunikační plochy 438 091,54 Kč 91 999,22 Kč 530 090,76 Kč 

CELKEM 18 786 498,88 Kč 3 945 164,76 Kč 22 731 663,64 Kč 

 

5.6.3 Provozní fáze  

Provozní fáze začne v září roku 2020. Během provozu budou hlavními výdaji osobní 

náklady a dále náklady na energie a opravy. Příjmy pro MŠ budou pouze ze 

školkovného.  

Výdaje provozní fáze 

Mateřská škola Damnice plánuje zaměstnat na plný úvazek jednu ředitelku a jednu 

učitelku. Na poloviční úvazek MŠ předpokládá zaměstnat uklízečku, školníka a 

kuchařku. Pro odhad výše platu jednotlivých pozic byly zařazeny profese do 

platových tříd a platových stupňů, dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., účinného od 1. 

ledna 2020. Tabulky platových tarifů jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Platový stupeň stanovený na základě délky praxe vykonávané profese byl stanoven 

průměrný, pro ředitelku a učitelku 4, tedy do 19 let. Pro ostatní pracovní pozice je 

platový stupeň 6, tedy praxe do 12 let.  

Ředitelka MŠ byla dle vzdělání a výkonu práce zařazena do desáté platové třídy. Dle 

tabulky č. 1 v příloze 1 je měsíční výše platu 31 410 Kč. Učitelka byla zařazena do 

třídy deváté, které odpovídá plat ve výši 30 720 Kč.  

Zařazení uklízečky, školníka a kuchařky do platových tříd je podle náročnosti 

prováděné práce. Uklízečka provádějící běžný úklid, vysávání, čištění oken a dlaždic 
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spadá do druhé platové třídy. Její mzda je tedy stanovena dle tabulky č. 2 přílohy 1 

na 15 850 Kč. Poloviční úvazek tedy odpovídá 7 925 Kč.  

Školník je dle vykonávání drobných řemeslných prací při opravách a údržbě 

školského objektu zařazen do platové třídy čtvrté. Tomu odpovídá plat 18 370 Kč, při 

polovičním úvazu 9 185 Kč.  

Kuchařka provádějící dohotovování jídel, jejich výdej a další práce v kuchyni spojené 

s výrobou jídel je zatříděna do třetí platové třídy. Její plat je tedy dle tabulky 17 080 

Kč. Při zaměstnání na půl úvazku činí její plat 8 540 Kč měsíčně. 

Tabulka 9: Předpokládané mzdové náklady pracovníků mateřské školy [zdroj: 

vlastní zpracování] 

Pracovní 

pozice 

Počet Typ úvazku Měsíční plat 

[Kč] 

Celkové náklady 

r.2020 [Kč] 

Celkové náklady 

další roky [Kč] 

Ředitelka 1 Plný 31 410 Kč 125 640 Kč 376 920 Kč 

Učitelka 1 Plný 30 720 Kč 122 880 Kč 368 640 Kč 

Uklízečka 1 Poloviční 7 925 Kč 31 700 Kč 951 00 Kč 

Školník 1 Poloviční 9 185 Kč 36 740 Kč 110 220 Kč 

Kuchařka 1 Poloviční 8 540 Kč 34 160 Kč 102 480 Kč 

CELKOVÁ SUMA ROČNÍCH PLATŮ  351 120,00 Kč 1 053 360,00 Kč 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění (33,8 %) 118 678,56 Kč 356 035,68 Kč 

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY NA PLATY 469 798,56 Kč 1 409 395,68 Kč 

 

Předpokládané provozní náklady dále tvoří spotřeba vody, elektřiny a plynu 

kalkulována cenou obvyklou v místě a čase ve výši 146 740 Kč ročně. Do ostatních 

provozních nákladů jsou zahrnuty náklady na údržbu, opravy, poplatky za telefon, 

internet, popelnice apod. Jejich výše v jednotlivých letech je zaznamenán v tabulce 

10. 

Tabulka 10: Předpokládané provozní náklady [zdroj: vlastní zpracování dle [13]] 

Položka 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Spotřeba 

energií 
48 913 Kč 146 740 Kč 146 740 Kč 146 740 Kč 146 740 Kč 146 740 Kč 

Ostatní 24 915 Kč 48 690 Kč 48 690 Kč 51 200 Kč 51 200 Kč 51 200 Kč 

CELKEM 73 828 Kč 195 430 Kč 195 430 Kč 197 940 Kč 197 940 Kč 197 940 Kč 
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Příjmy provozní fáze 

Předpokládané provozní výnosy jsou tvořeny pouze školným za poskytnutí vzdělání. 

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel MŠ 

podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. Měsíční úplata nesmí přesáhnout 50 % průměrných 

neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské 

škole. 

Pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělání bylo provedeno průzkumné šetření 

školného v jiných mateřských školách, stanoveného ve školním roce 2019/2020, 

v okrese Znojmo. Na základě těchto hodnot byla pro modelový příklad výpočtů 

stanovena průměrná předpokládaná výše úplaty v nově budované MŠ Damnice. 

Tabulka 11:Výše úplaty v mateřských školách, v okrese Znojmu [zdroj: vlastní 

zpracování] 

Název MŠ 
Úplata za předškolní 

vzdělání 

Mateřská škola Litobratřice, okres Znojmo, příspěvková 

organizace 
210 Kč 

Mateřská škola Hodonice, okr. Znojmo, příspěvková 

organizace 
240 Kč 

Mateřská škola Valtrovice, příspěvková organizace 250 Kč 

Mateřská škola, Petrovice, okres Znojmo, příspěvková 

organizace 
300 Kč 

Mateřská škola Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo, příspěvková 

organizace 
100 Kč 

Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková 

organizace 
150 Kč 

Mateřská škola Jamolice, okres Znojmo, příspěvková 

organizace 
200 Kč 

Mateřská škola Tvořihráz, příspěvková organizace 300 Kč 

Průměr 218,75 Kč 

MŠ Damnice 220 Kč 

 

Úplata za předškolní vzdělání v MŠ Damnice bude hrazena měsíčně, a to u 16 dětí, 

což je předpokládaná obsazenost v roce 2020. Při omezeném provozu během 

letních prázdnin se školné neplatí.  

Výše školného v jednotlivých letech je vypočteno jako násobek stanovené sazby 

úplaty, počtu vzdělávaných dětí a počtu měsíců v daném roce, pro něž je úplata 
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stanovena. Maximální počet dětí navštěvujících tuto MŠ je 30, minimální pak 16. 

Je počítáno s příjmy, které budou jisté, tedy plynoucí z počtu 16 dětí. 

 V roce 2020 jsou příjmy ze školného ve výši 14 080 Kč. Školné v dalších letech jsou 

zobrazeny v tabulce 12. 

Tabulka 12:Předpokládané školné v MŠ Damnice (modelový příklad) [zdroj: vlastní 

zpracování] 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Školné 14 080 Kč 35 200 Kč 35 200 Kč 35 200 Kč 35 200 Kč 35 200 Kč 
 

5.6.4 Zůstatková hodnota investice 

Zůstatkovou hodnotou je vyjádřena hodnota investice na konci hodnoceného 

období, tj. v roce 2032. Tato hodnota byla stanovena pomocí odpisů. Dle životnosti 

investičních položek se do tohoto hodnocení promítne budova MŠ a vybudované 

komunikace. Parametry k výpočtu jsou následující: 

Budova MŠ  

 - investiční náklady:      18 366 423 Kč 

- technické dokončení a uvedení do užívání:  2020 

- odpisová skupina:      6. 

- počet let odpisování:     50 

- způsob odpisování       rovnoměrné 

- roční odpisová sazba v 1. roce odpisování:1,02 

- roční odpisová sazba v dalších letech odpisování:  2,02 

 

Komunikace 

 - investiční náklady:      530 091 Kč 

- technické dokončení a uvedení do užívání:  2020 

- odpisová skupina:      4. 

- počet let odpisování:     20 

- způsob odpisování       rovnoměrné 

- roční odpisová sazba v 1. roce odpisování:  2,15 

- roční odpisová sazba v dalších letech odpisování:  5,15 
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Zůstatková hodnota investice jednotlivého majetku je hodnota, která vznikne 

odečtem odpisů předchozích let. Vypočtené hodnoty pro budovu MŠ je v tabulce 13, 

pro komunikaci pak v tabulce 14. 

Tabulka 13: Výpočet odpisů a zůstatkové ceny budovy MŠ [zdroj: vlastní 

zpracování] 

Rok Roční odpis [Kč] Oprávky celkem [Kč] Zůstatková cena [Kč] 

2020 187 338 187 338 18 179 085 

2021 371 002 558 340 17 808 083 

2022 371 002 929 342 17 437 081 

2023 371 002 1 300 344 17 066 079 

2024 371 002 1 671 346 16 695 077 

2025 371 002 2 042 348 16 324 075 

2026 371 002 2 413 350 15 953 073 

2027 371 002 2 784 352 15 582 071 

2028 371 002 3 155 354 15 211 069 

2029 371 002 3 526 356 14 840 067 

2030 371 002 3 897 358 14 469 065 

2031 371 002 4 268 360 14 098 063 

2032 371 002 4 639 362 13 727 061 

2032 371 002 4 639 362 13 727 061  

Tabulka 14: Výpočet odpisů a zůstatkové ceny komunikací [zdroj: vlastní zpracování] 

Rok Roční odpis Oprávky celkem Zůstatková cena 

2020 11 397 11 397 518 694 

2021 27 300 38 697 491 394 

2022 27 300 65 997 464 094 

2023 27 300 93 297 436 794 

2024 27 300 120 597 409 494 

2025 27 300 147 897 382 194 

2026 27 300 175 197 354 894 

2027 27 300 202 497 327 594 

2028 27 300 229 797 300 294 

2029 27 300 257 097 272 994 

2030 27 300 284 397 245 694 

2031 27 300 311 697 218 394 

2032 27 300 338 997 191 094 

 

Celková zůstatková hodnota investice na konci hodnoceného období je dána 

součtem obou hodnot zůstatkových cen v roce 2032.  

Zůstatková hodnota investice 2032 = 13 727 061 + 191 094  
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Zůstatková hodnota investice 2032 = 13 918 155 Kč 

5.6.5 Výsledky finanční analýzy 

Finanční analýza je provedena v cenové úrovni roku 2018. Diskontní sazba vstupující 

do finanční analýzy je 4 %, dle doporučení Evropské komise pro ČR. 

Do finanční analýzy byly zahrnuty veškeré předpokládané peněžní toky plynoucí 

z investice – viz Tabulka 15 dále. 

Kriteriální ukazateli této investice byly vypočítány na základě zadaných dat, určených 

v předchozích kapitolách, v aplikaci eCBA. Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou 

znázorněny na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 8: Hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy z eCBA [vlastní 

zpracování v aplikaci eCBA] 

Finanční čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je rozdílem budoucích peněžních příjmů a výdajů. Základní 

rok (rok nula) pro výpočet finančních ukazatelů byl uvažován rok 2018. Podrobný 

výpočet FNPV je znázorněn v tabulce 15. 

FNPV = -- 28 127 143 Kč 

Čistá současná hodnota tohoto projektu vychází záporně, z toho je jasné, že projekt 

není finančně efektivní. Vzhledem k povaze projektu byla tato hodnota očekávána, 

jelikož účelem veřejných projektů není vykazování příjmů.  

Finanční vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento vyjadřuje, při jaké výnosnosti projektu bude jeho čistá 

současná hodnota nulová. U tohoto projektu odpovídá FIRR dle výpočtů v programu 

eCBA hodnotě – 13,2 %.  

FIRR << očekávaná diskontní sazba (4 %) 
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Jelikož je hodnota vnitřního výnosového procenta projektu menší, než je očekávaná 

diskontní sazba, mělo by dle tohoto ukazatele dojít k zamítnutí projektu.  

Finanční index rentability 

Z předchozích výpočtů je patrné, že i index rentability, který vyjadřuje poměr čisté 

současné hodnoty k investičním výdajům, nabývá záporných hodnot. Finanční index 

rentability tohoto projektu odpovídá hodnotě –127, 63 %.  

FBCR << 1 → projekt není přijatelný 

Finanční zhodnocení 

Ze záporných hodnot všech ukazatelů vyplývá finanční neefektivnost projektu. 

Finanční analýza potvrdila, že projekt je bez uvážení socioekonomických přínosů 

finančně nerentabilní. Vzhledem k neziskovému charakteru projektu, byly tyto 

hodnoty očekávány. 

 

Obrázek 9: Hodnocení projektu dle eCBA [zdroj: vlastní zpracování v aplikaci eCBA]
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Tabulka 15: Finanční CF v Kč [zdroj: vlastní zpracování v programu EXCEL] 

 

Název položky / rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Investice (rozpočet projektu) 0 0 0 0 0 0 0 

Zůstatková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 13 918 155 

Provozní výdaje 1 607 336 1 607 336 1 607 336 1 607 336 1 607 336 1 607 336 1 607 336 

        Mzdové výdaje 1 409 396 1 409 396 1 409 396 1 409 396 1 409 396 1 409 396 1 409 396 

        Spotřeba energií  146 740 146 740 146 740 146 740 146 740 146 740 146 740 

        Ostatní proozní výdaje  51 200 51 200 51 200 51 200 51 200 51 200 51 200 

Provozní příjmy 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 

        Úplata za vzdělání 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 

Finanční CF -1 572 136 -1 572 136 -1 572 136 -1 572 136 -1 572 136 -1 572 136 12 346 019 
Diskontní faktor  0,730690 0,702587 0,675564 0,649581 0,624597 0,600574 0,577475 

Diskontované fCF -1 148 744 -1 104 562 -1 062 079 -1 021 230 -981 952 -944 184 7 129 518 

Diskontované fCFkumulované  -30 142 655 -31 247 217 -32 309 296 -33 330 526 -34 312 477 -35 256 661 -28 127 143 

Název položky / rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investice (rozpočet projektu) 752 620 7 260 867 15 470 797 0 0 0 0 0 

Zůstatková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 0 0 543 627 1 604 826 1 604 826 1 607 336 1 607 336 1 607 336 

        Mzdové výdaje 0 0 469 799 1 409 396 1 409 396 1 409 396 1 409 396 1 409 396 

        Spotřeba energií  0 0 48 913 146 740 146 740 146 740 146 740 146 740 

        Ostatní proozní výdaje  0 0 24 915 48 690 48 690 51 200 51 200 51 200 

Provozní příjmy 0 0 14 080 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 

        Úplata za vzdělání 0 0 14 080 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 

Finanční CF -752 620 -7 260 867 -16 000 343 -1 569 626 -1 569 626 -1 572 136 -1 572 136 -1 572 136 
Diskontní faktor  1 0,961538 0,924556 0,888996 0,854804 0,821927 0,790315 0,759918 

Diskontované fCF -752 620 -6 981 603 -14 793 217 -1 395 392 -1 341 723 -1 292 181 -1 242 482 -1 194 694 

Diskontované fCFkumulované  -752 620 -7 734 223 -22 527 439 -23 922 831 -25 264 554 -26 556 735 -27 799 217 -28 993 911 
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5.7 Ekonomická analýza 

V rámci ekonomické analýzy je uplatněna sociální diskontní sazba ve výši 5 %, kterou 

doporučuje Evropská komise na programové období 2014–2020. Analýza 

je provedena v délce 15 let. 

Hlavní součástí ekonomické analýzy je definování socioekonomických dopadů. 

5.7.1 Socioekonomické dopady 

U veřejných projektů jsou důležitou součástí, vedoucí k posouzení jejich efektivnosti 

socioekonomické dopady. Řešený projekt generuje pouze kladné dopady (užitky). 

Řešenými užitky v rámci ekonomické analýzy jsou: 

• zlepšení stavu škol a školských zařízení, 

• rozvoj zaměstnanosti v regionu, 

• zkrácení dojížďky do školky. 

Z důvodu nedostatečných podkladů nelze přesně definovat a následně ocenit úplně 

všechny dopady, které má realizace projektu na společnost, jako je například 

rozšíření ploch s bezbariérovým přístupem. Ocenitelné přínosy projektu jsou 

následně blíže rozebrány. 

Zlepšení stavu škol a školských zařízení 

Díky výstavbě MŠ dojde ke zlepšení kvality výuky, a to nejen v řešené obci, ale 

i v obcích přilehlých. Bude umožněno vzdělání také dětem od 2 let nebo zdravotně 

postiženým, pro které je zapotřebí zvláštní vybavení. Školka bude opatřena 

kvalitními a moderními herními prvky sloužícími ke správnému rozvoji dětí. Celkové 

prostředí bude moderní a příjemné. Díky těmto aspektům nastane zlepšení stavu 

vzdělávacích zařízení. 

Dopad:   kladný 

Míra dopadu:   100 % 

Jednotka dopadu:  23 dětí 

Jednotková cena dopadu: 79 Kč/uživatele a % 
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Hodnota míry dopadu je stanovena na 100 %, protože realizací projektu dojde 

k výstavbě nového školského zařízení. Jednotkou dopadu se rozumí předpokládaný 

počet dětí navštěvující vzdělávací instituci. Jelikož je počáteční návštěvnost MŠ 

zajištěna 16 dětmi a celková kapacita MŠ je 30 dětí, byl pro následujících 15 let 

provozu stanoven průměr uživatelů, tj. 23 dětí. Stanovení jednotkové ceny dopadu 

vychází z hodnoty určené v aplikaci eCBA. 

Výpočet ročního užitku: 

Celkový užitek = jednotková cena dopadu × jednotka dopadu × míra dopadu 

Celkový užitek = 79 × 23 × 100 

Celkový užitek (běžný rok) = 181 700 Kč/rok 

Jelikož provozní fáze nastává v září r. 2020, je třeba v rámci socioekonomických toků 

tuto skutečnost zohlednit.  V roce 2020 bude započtena poměrná část 

ohodnocených dopadů připadajících na období září–prosinec.  

Celkový užitek v roce 2020 = Celkový užitek (běžný rok) ÷ počet měsíců v roce 

     ×    počet měsíců provozu 

Celkový užitek (2020) = 181 700 ÷ 12 × 4  

Celkový užitek (2020) = 60 567 Kč 

Rozvoj zaměstnanosti v regionu  

Realizací investice dojde k vytvoření nových pracovních příležitostí přímo v obci. 

Vznikne celkem pět pracovních pozic.  

Dopad:   kladný 

Jednotka dopadu:  3,5 pracovního místa 

Jednotková cena dopadu: 317 489 Kč / vytvořené pracovní místo a % 

Jednotkou dopadu se rozumí pročet vytvořených pracovních míst. Díky výstavbě MŠ 

dojde ke vzniku pěti pracovních pozic. Liší se ovšem typ jejich úvazku. Tři pracovní 

pozice, které nejsou určené pedagogickým pracovníkům, jsou z hlediska časového 

výkonu práce brány jako poloviční úvazek. Výsledným počtem pracovních míst, 
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po uvážení typu úvazku, je tedy 3,5. Cena dopadu je stanovena, stejně jako 

u předchozího dopadu, pomocí aplikace eCBA.  

Výpočet ročního užitku: 

Celkový užitek = jednotková cena dopadu × jednotka dopadu  

Celkový užitek (běžný rok) = 317 489 Kč/rok × 3,5  

Celkový užitek (běžný rok) = 1 111 211,5 Kč/rok 

V roce 2020 bude započtena poměrná část ohodnocených dopadů připadajících na 

období září–prosinec.  

Celkový užitek v roce 2020 = Celkový užitek (běžný rok) ÷ počet měsíců v roce 

     ×    počet měsíců provozu 

Celkový užitek (2020) = 1 111 212 Kč ÷ 12 × 4  

Celkový užitek (2020) = 370 404 Kč 

Zkrácení dojížďky 

Vznik mateřské školy v obci zajistí rodičům, kteří dovážejí své děti do vzdálenějšího 

vzdělávacího zařízení, úsporu času vynaloženého na dopravu. Jelikož je autobusové 

spojení velmi málo frekventované, předpokládá se, že rodiče k dopravě využívají 

automobil.  Ohodnocení tohoto dopadu spočívá v úspoře času. Dle Rezortní 

metodiky Ministerstva dopravy je tento dopad ohodnocený 233,92 Kč/osoba/hod. 

Dopad:   kladný 

Míra dopadu:   23 (v čase neměnné) 

Jednotka dopadu:  úspora hodin pro 1 uživatele  

Jednotková cena dopadu: 233,92 Kč/osoba/hod. 

Mírou dopadu je v tomto případě počet uživatelů. Tím je myšlen jeden rodič, který 

dováží svoje dítě. Tento počet je v jednotlivých letech neměnný. Počítá se stejně jako 

u dopadu zlepšení školských zařízení. Průměrné využívání mateřské školy 

je stanoveno na 23 dětí, tudíž 23 rodičů.  
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Úspora hodin pro 1 uživatele je počítána z úspory času vynaloženého na dopravu 

dětí do zařízení. Jelikož školku budou využívat místní děti a děti z obce sousední, 

je třeba vypočítat úsporu pro uživatele dojíždějící z obce Damnice a Dolenice zvlášť. 

Výpočet je znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka 16: Výpočet denní úspory času pro 1 uživatele [zdroj: vlastní zpracování] 

Dojezd autem 

z vesnice 

Odvoz a vyzvednutí 

dítěte [hod.] 

Úspora vůči nulové 

variantě  

[%] 

Výsledná úspora pro 1 

uživatele za den  

[hod.] 

Damnice 0,1 100 0,1 

Dolenice 0,2 50 0,1 

 

Doba, potřebná pro odvoz a vyzvednutí dítěte, je vypočítána dle vzdálenosti 

Mateřské školy Jiřice u Miroslavi, kam rodiče děti nyní dováží. Nachází se 3 km obce 

Damnice a 6 km od obce Dolenice. Místní rodiče ušetří veškerý čas nyní vynakládaný 

na dovoz, tedy 100 %. Rodič z obce Dolenice ušetří 50 % času, jelikož bude dojezdová 

vzdálenost 3 km místo 6 km. Výsledná úspora pro 1 uživatele vychází v obou 

případech 0,1 hodiny denně. Tím odpadá nutnost odhadovat počty rodičů 

z jednotlivých vesnic.  

Aby mohla být vypočtena úspora hodin pro 1 rodiče, musí být ještě stanoven počet 

dní, kdy rodič svoje dítě do MŠ dováží. Ten je závislý na počtu dní v roce, státních 

počtu státních svátků připadajících na pracovní týden a také na prázdninách. Tyto 

hodnoty se každý rok mění. Po vynásobení počtu dnů dojíždění s úsporou času 

stanovenou pro 1 uživatele za den vyjde celková roční úsporu hodin pro 1 uživatele. 

Hodnoty jsou zaznamenány v následující tabulce.  

Tabulka 17: Výpočet úspory hodin pro uživatele v jednotlivých letech [zdroj: vlastní 

zpracování] 

Rok 
Počet dnů 

dojíždění v roce 

Úspora pro 1 

uživ. za den 

[hod.] 

celková úspora hodin pro 1 

uživatele v daném roce 

2020 76 

0,1 

7,6 

2021 195 19,5 

2022 195 19,5 

;2023 195 19,5 

2024 194 19,4 

2025 192 19,2 
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2026 192 

0,1 

19,2 

2027 195 19,5 

2028 196 19,6 

2029 194 19,4 

2030 193 19,3 

2031 192 19,2 

2032 195 19,5 

 

Celkový užitek rok= jednotková cena dopadu × míra dopadu × jednotka dopadu 

Celkový užitek rok = 233,92 Kč/rok × 23 × jednotka dopadu 

Tabulka 18: Výpočet užitku zkrácení dojížďky v jednotlivých letech hodnocení 

[zdroj: vlastní zpracování] 

Rok 
Úspora hodin pro 1 

uživatele v daném roce 

Jednotková cena 

dopadu [Kč] 

Počet 

uživatelů 

Celkový užitek 

[Kč] 

2020 7,6 

233,92 
 

23 
 

40 889,2 

2021 19,5 104 913,1 

2022 19,5 104 913,1 

2023 19,5 104 913,1 

2024 19,4 104 375,1 

2025 19,2 103 299,1 

2026 19,2 103 299,1 

2027 19,5 104 913,1 

2028 19,6 105 451,1 

2029 19,4 104 375,1 

2030 19,3 103 837,1 

2031 19,2 103 299,1 

2032 19,5 104 913,1 

 

5.7.2 Rektifikace tržních cen  

K očištění tržních cen byl využit standardní faktor konverze, tj. 0,8. Konverzním 

faktorem byly vynásobeny investiční a provozní výdaje, které vstupují 

do ekonomické analýzy. Přepočet toků vstupujících do ekonomické analýzy je 

znázorněn v následující tabulce. 
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Tabulka 19: Úprava vstupních finančních toků na toky ekonomické [zdroj: vlastní 

zpracování] 

Název položky / rok 2018 2019 2020 2021 
F
in

a
n

čn
í 

a
n

a
lý

za
 Investiční výdaje 752 620 7 260 867 15 470 797  

Provozní výdaje   543 627 1 604 826 

Konverzní faktor 0,8 0,8 0,8 0,8 

E
k

o
n

o
m

ic
k

á
 

a
n

a
lý

za
 Investiční výdaje 602 096 5 808 694 12 376 638  

Provozní výdaje   434 902 1 283 861 

 

 

Název položky / rok 2022 2023 … 2032 

F
in

a
n

čn
í 

a
n

a
lý

za
 

Investiční výdaje     

Provozní výdaje 1 604 826 1 607 336 … 1 607 336 

Konverzní faktor 0,8 0,8 … 0,8 

E
k

o
n

o
m

ic
k

á
 

a
n

a
lý

za
 

Investiční výdaje   …  

Provozní výdaje 1 283 861 1 285 869 … 1 285 869 

 

5.7.3 Výsledky ekonomické analýzy 

Diskontní sazba vstupující do ekonomické analýzy je 5 %, dle doporučení Evropské 

komise pro ČR.  

Do ekonomické analýzy vstupují upravené toky z finanční analýzy, viz. - Tabulka 19 

a socioekonomické dopady stanovené v kapitole 5.7.1.  

Kriteriální ukazateli této investice byly vypočítány na základě zadaných dat, určených 

v předchozích kapitolách, v aplikaci eCBA. Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou 

znázorněny na následujícím obrázku. 
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Obrázek 10: Hodnoty kriteriálních ukazatelů ekonomické analýzy z eCBA [zdroj: 

vlastní zpracování v aplikaci eCBA] 

Ekonomická čistá současná hodnota 

Stanovení ukazatele ekonomické čisté současné hodnoty je proveden se všemi 

ocenitelnými užitky. Výpočet je znázorněn v Tabulce 20. 

 ENPV = - 9 101 927 Kč   

Záporná hodnota ENPV značí, že celospolečenské užitky, oceněné v kapitole 5.7.1., 

nedosahují takových hodnot, aby převýšily velké investiční náklady projektu. Dle 

tohoto ukazatele je projekt ztrátový, a tudíž nelze doporučit jeho realizaci. 

Ekonomické vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento vyjadřuje socioekonomickou výnosnost investice za celé 

hodnocené období.  

EIRR = -1,5 % < očekávaná diskontní sazba (5 %) 

Projekt vykazuje záporné ekonomické vnitřní výnosové procento. Dle Evropské 

komise, by projekt neměl být doporučen ke schválení.  

Ekonomický index rentability 

Ekonomický index rentability udává celospolečenskou výnosnost projektu na jednu 

investovanou korunu. Ekonomický index rentability tohoto projektu odpovídá 

hodnotě - 41,94 %.  

EBCR = - 41,94 % < 1  → projekt není přijatelný 

Záporná hodnota značí neefektivnost investovaných peněžních prostředků. Ani na 

základě tohoto ukazatele tedy nelze projekt doporučit k realizaci.  
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Tabulka 20: Ekonomické CF v Kč [zdroj: vlastní zpracování] 

 

Název položky / rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Investice (rozpočet projektu) 602 096 5 808 694 12 376 638 0 0 0 0 0 

Zůstatková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 0 0 434 902 1 283 861 1 283 861 1 285 869 1 285 869 1 285 869 

Provozní příjmy 0 0 14 080 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 

Socioekonomické výnosy 0 0 471 860 1 397 825 1 397 825 1 397 825 1 397 287 1 396 211 

Zlepšení stavu škol. zařízení 
  

60 567 181 700 181 700 181 700 181 700 181 700 

Rozvoj zaměstnanosti v regionu 
  

370 404 1 111 212 1 111 212 1 111 212 1 111 212 1 111 212 

Zkrácení dojížďky 
  

40 889 104 913 104 913 104 913 104 375 103 299 

Ekonomické CF -602 096 -5 808 694 -12 325 600 149 164 149 164 147 156 146 618 145 542 

Diskontní faktor  1 0,952381 0,907029 0,863838 0,822702 0,783526 0,746215 0,710681 

Diskontované eCF -602 096 -5 532 089 -11 179 682 128 853 122 717 115 300 109 408 103 434 

Diskontované eCFkumulované  -602 096 -6 134 185 -17 313 867 -17 185 014 -17 062 297 -16 946 996 -16 837 588 -16 734 154 

Název položky / rok 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Investice (rozpočet projektu) 0 0 0 0 0 0 0 

Zůstatková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 13 918 155 

Provozní výdaje 1 285 869 1 285 869 1 285 869 1 285 869 1 285 869 1 285 869 1 285 869 

Provozní příjmy 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 35 200 

Socioekonomické výnosy 1 396 211 1 397 825 1 398 363 1 397 287 1 396 749 1 396 211 1 397 825 

Zlepšení stavu škol. zařízení 181 700 181 700 181 700 181 700 181 700 181 700 181 700 

Rozvoj zaměstnanosti v regionu 1 111 212 1 111 212 1 111 212 1 111 212 1 111 212 1 111 212 1 111 212 

Zkrácení dojížďky 103 299 104 913 105 451 104 375 103 837 103 299 104 913 

Ekonomické CF 145 542 147 156 147 694 146 618 146 080 145 542 14 065 311 

Diskontní faktor  0,676839 0,644609 0,613913 0,584679 0,556837 0,530321 0,505068 

Diskontované eCF 98 508 94 858 90 671 85 724 81 343 77 184 7 103 938 

Diskontované eCFkumulované  -16 635 645 -16 540 787 -16 450 116 -16 364 392 -16 283 049 -16 205 865 -9 101 927 
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Ekonomické zhodnocení 

Všechny získané kriteriální ukazatele ekonomické analýzy dosahují nepříznivých 

hodnot. I přes zohlednění socioekonomických přínosů se projekt projevuje jako 

neefektivní. Přispění projektu ke změně úrovně blahobytu v obci a jejím okolí je 

prokazatelné, avšak nedosahuje takových hodnot, aby byly převáženy jeho velké 

investiční a provozní náklady. 

 

Obrázek 11: Hodnocení projektu dle eCBA [zdroj: vlastní zpracování v aplikaci eCBA] 

5.1 Posouzení finanční udržitelnosti projektu 

Hodnocení finanční udržitelnosti projektu se zabývá finančními zdroji potřebnými 

k realizaci projektu. Financování výstavby MŠ je z velké části zajištěno dotací 

získanou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 

21 135 855 Kč. V následující tabulce jsou znázorněny částky příspěvků a období, 

ze kterého jsou počítány. 

Tabulka 21: Časové rozlišení výše příjmů z dotace [zdroj: vlastní zpracování] 

Investiční výdaje 
Výše částky 

Období od Období do 

06/2018 12/2019 7 212 138 Kč 

1/2020 08/2020 13 923 717 Kč 
 

Spolufinancování výdajů na realizaci projektu je plánováno vlastními prostředky 

z rozpočtu obce. Investiční náklady na realizaci zajištěné z obecního rozpočtu jsou 

ve výši 2 348 429 Kč.  

S provozem MŠ jsou spojeny poměrně velké provozní výdaje, ve výši téměř 

1,6 milionu ročně. Tyto výdaje bude financovat zřizovatel MŠ, tedy obec. 
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Předpokládá se, že tyto výdaje nebudou skutečně vynaložené, neboť zřizovateli 

budou poskytovány finanční prostředky na platy a částečně i provoz. Vyhodnocení 

udržitelnosti financování projektu je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 12: Hodnocení finanční udržitelnosti projektu [zdroj: vlastní zpracování v 

aplikaci eCBA]. 

5.2 Kvalitativní analýza rizik 

V rámci kvalitativní analýzy rizik je posuzována významnost dílčích faktorů rizika. 

Těmi jsou: 

• předpokládaná intenzita dopadu rizikového faktoru na projekt a 

• předpokládaná pravděpodobnost, se kterou hodnocené riziko nastane.    

Hodnocení rizik, která mohou ovlivnit projekt, je zpracováno v následujících 

tabulkách.   

 



74 

 

Tabulka 22: Hodnocení rizik [vlastní zpracování] 
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dokumentace 
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Tabulka 23: Hodnocení rizik [vlastní zpracování] 
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Tabulka 24: Hodnocení rizik [vlastní zpracování] 
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I 
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- pečlivé zvážení 
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možná nebezpečí 
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Lze očekávat 
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realizace výstavby a 

mírné zvýšení 

nákladů. V krajních 

případech může 

ohrozit realizaci 
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e
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Proškolení, 

kontrola 

používání 

ochranných 

prostředků. 
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I 

N
íz
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é
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Tabulka 25: Hodnocení rizik [vlastní zpracování] 
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vlastnické 

vztahy 

Náklady, 

doba 

trvání 

Odložení 

výstavby, 

případně 

zvýšení 

investičních 

nákladů K
rá

tk
o

d
o

b
é

 

ANO A 

-obec má vlastnické vztahy již 

dopředu vyřešeny, vlastníky 

parcel je obec 
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charakteru projektu 

se neočekává 

zásadní navýšení 
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Nedostatek 

poptávky po 
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efektivity 
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-prokázání potřeby navýšení 

kapacit školských zařízení na 
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- propagace 

- stále se zvyšující rozvoj 

obce.    
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Vzhledem k 
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 NE B 

-velký zájem o zaměstnání v 

místě bydliště.  

-budou přijímáni pouze 
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zejména na pedagogické 

pozice  

-zřizovatel bude podporovat 

jejich další vzdělávání 
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Všechna vyhodnocená rizika jsou přehledně zařazena do matice rizik v následující 

tabulce. 

Tabulka 26: Matice rizik projektu MŠ [zdroj: vlastní zpracování] 

Pravděpodobnost Závažnost 

Klasifikace a popis 
Neznatelná Mírná Střední Kritická Katastrofická 

I II III IV V 

A 
Velmi 

nepravděpodobný 
R6, R9, R12 R2    

B 

 

 

 

 

Nepravděpodobný R3 
R7, R13, 

R14, R5 

R1, R4, 

R10, R11 
 R8 

C Neutrální      

D Pravděpodobný      

E 
Velmi 

pravděpodobný 
     

 

Dle vyhodnocení matice rizik je označeno jako vysoké riziko pouze riziko 

„Nepřidělení dotace“ (R8). Na toto riziko je třeba se zaměřit a zajistit veškerá 

potřebná opatření k jeho předcházení. Rizikům vyhodnoceným jako střední (R1, R4, 

R10 a R11) je třeba také zajistit vhodná opatření zajišťující jejich eliminaci. Ostatní 

rizika spadají do kategorie nízké a nejsou tedy nutná žádná další opatření. 

5.3 Celkové zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

V rámci diplomové práce byla provedena modelace finančních a ekonomických 

hotovostních toků řešeného projektu. Dle výpočtu ekonomických ukazatelů vyplývá 

ekonomická neefektivnost projektu. Přínosy plynoucí z této investice nevyváží 

náklady spojené s realizací a provozem mateřské školy. Vyhodnocenou neefektivitu 

projektu ještě můžou pozitivně ovlivnit finanční prostředky od státu, které budou 

poskytnuty na financování platů zaměstnanců a částečně i na provoz. S těmi 

v analýze není počítáno. 

Obec si je vědoma velkých finančních nákladů spojených s provozováním mateřské 

školy. Z důvodu velkého zájmu obyvatel obce o poskytování místního předškolního 

vzdělávání tuto investici obec plánuje již mnoho let. Vyhodnotila svoje hospodaření 

v minulých letech a rozhodla se výstavbu MŠ realizovat.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo stanovení ekonomické efektivnosti veřejného projektu 

výstavby MŠ v Damnicích. 

V teoretické části diplomové práce byl popsán životní cyklus projektu stavby. Dále 

byly charakterizovány a následně podrobněji popsány jednotlivé části studie 

proveditelnosti. Závěr teoretické práce byl věnován metodám hodnocení veřejných 

investičních projektů. Byly blíže popsány metody CEA, CMA, CUA a CBA. Poslední 

metoda, CBA, byla popsána nejpodrobněji, a to z důvodu jejího užití při stanovení 

efektivnosti projektu MŠ. 

V úvodu praktické části byly nejdříve popsány základní informace o hodnoceném 

projektu. Jeho iniciace proběhla na základě vysoké poptávky po poskytování 

předškolního vzdělávání dětem v místě bydliště. Dalším důvodem byl plánovaný 

celkový rozvoj obce v důsledku jiných investičních akcí. 

V provedené finanční analýze byly stanoveny jednotlivé finanční toky v rámci všech 

fází projektu. Následně byl sestaven finanční plán toků na hodnocené období 15 let. 

Vzhledem k charakteru projektu byla dále provedena ekonomická analýza. Její 

součástí bylo definování a ocenění socioekonomických dopadů spojených s realizací 

projektu. To vše vedlo k sestavení ekonomických hotovostních roků, na jejichž 

základě byly vypočteny ukazatele posuzující ekonomickou efektivnost. V poslední 

části byla provedena kvalitativní analýza rizik, které mohou projekt ovlivnit.  

Výsledné hodnoty ukazatelů dosahují mírně nepříznivých hodnot. Z provedené 

analýzy tohoto projektu vyplývá, že pozitivní dopad na společnost nedosahuje 

takových hodnot, aby byly převáženy jeho velké investiční a provozní náklady. 

Obec se i přes to rozhodla projekt realizovat. Výstavba mateřské školy povede ke 

zkvalitnění výuky dětí, splní dlouholetou poptávku obyvatel po rozvoji předškolního 

vzdělávání v obci a vytvoří příznivé podmínky pro další rozvoj obce.  
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