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ABSTRAKT 

Práce se zabývá investičním projektem výstavby a provozování sportovního centra 
v Malenovicích. Hlavní náplní práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto 
projektu. V práci je nejprve definován podnikatelský záměr a dále je popsáno finanční 
plánování investice a plánování finančních toků. Součástí práce je rovněž seznámení 
s typy sportovních povrchů, poté zaměření na konkrétní povrchy, které byly použity na 
výstavbu sportovního areálu. V závěru práce je proveden výpočet základních 
ekonomických ukazatelů, na jejichž základě je provedeno objektivní posouzení a 
zhodnocení výhodnosti tohoto stavebního investičního projektu.    

 

 

ABSTRACT 

The thesis is devoted to investment project focusing on construction and managing of 
sport centrum in Malenovice district. The main aim of the thesis is to evaluate the 
economic efficiency of this project. Firstly, the thesis defines  the business plan 
followed by description of the financial planning investment and cash flow. A part of 
this project familiarizes with types of sport surfaces, then focusing on specific surfaces 
used  in construction  of sport premises. In thesis´s conclusion is showed calculation of 
basis economic indicators that were  used as a base for objective appraisal and 
assessment advantage of above building investment project. 
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1 ÚVOD 
 

Bakalářská práce se zaobírá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti 
stavebního investičního projektu. Cílem práce je zhodnocení projektu výstavby 
sportovního areálu, a to tak, že se vymezí faktory související s hodnocením investice. 

V dnešní době, kdy je ve stavebnictví velká konkurence je velmi obtížné začít podnikat 
a prosadit se na trhu. Zvláště pak pro menší společnosti či podnikatele. 

Nejprve je v práci uvedeno něco o investičním rozhodování a investičních projektech. 
V této části jsou uvedeny druhy investic. Existují tři druhy, a to, hmotné, nehmotné a 
finanční investice. Dále jsou zde zmíněny různé druhy investičních projektů a fáze 
projektů. Jedná se o fázi předinvestiční, investiční, provozní a fázi likvidace. 

Další část práce seznamuje s peněžními toky týkající se investičních projektů. V této 
části je uvedeno, co je to cash flow, že existuje kumulované a diskontované cash flow. 
Jsou zde zmíněny náklady projektů, a to, jak investiční, tak provozní. V dané kapitole se 
dá taky dočíst, že rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek projektu. 

Čtvrtá kapitola v práci se zaobírá o zdroje financování investičních projektů. Že existují 
interní zdroje financování, kde patří nerozdělený zisk, odpisy, rezervy a také externí 
zdroje, jako jsou úvěry, leasing, obligace, akcie a dotace. 

Asi nejdůležitější teoretickou kapitolou v textu je hodnocení ekonomické efektivnosti. 
Zde jsou uvedeny hlavní metody hodnocení projektů z hlediska výhodnosti, např. čistá 
současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti. 

Poslední částí, která se týká teorie, je seznámení s typy venkovních syntetických 
(umělých) sportovních povrchů. Je zde zmíněno, že jsou dva hlavní typy. Umělá tráva, 
které se dělá mnoho druhů podle toho, jaký sport se na ní bude vykonávat. Druhým 
typem je polyuretanový povrch (tartan). Ten může být taky proveden více druhy. 

Nejdůležitější a hlavní částí této práce je případová studie, jež se týká výstavbou a 
provozováním sportovního areálu v Malenovicích. Nejprve je uvedeno konstrukčně-
materiálové řešení projektu. Z jakých objektů se areál skládá. Poté se práce věnuje 
managementu projektu. Cílem práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto 
sportovního areálu. Jsou zde uvedeny investiční náklady projektu, veškeré provozní 
náklady, např. na energetické vstupy, na mzdy, na materiál, odpisy. Výnosy projektu 
bude činit pronájem objektů, které se v areálu nachází. A nakonec práce se zhodnotí, 
jestli je projekt efektivní z hlediska výnosnosti či nikoliv. 
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2 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A INVESTIČNÍ PROJEKTY 
 

Každý člověk neustále činí rozhodnutí. Rozhodnutí o tom, kam vynaloží své příjmy, co 
si pořídí dříve a co později. O těchto otázkách rozhoduje také každý podnikatelský 
subjekt. Pokud tento subjekt rozhoduje o vynaložení finančních prostředků na určité 
investice, jedná se o investiční rozhodnutí o realizaci investičního projektu. Pojem 
investice znamená vložit finanční prostředky do čehokoliv (projekt, auto, …) za účelem 
získání vlastní potřeby. V tomto případě se investuje do investičního projektu, jehož 
účelem je vydělávat peníze. 

 

2.1 Druhy investic 
 

Investice je část příjmu, která je vložena do kapitálu. Podle charakteru se investice dělí: 

a) Nehmotné investice – zde patří nákup ocenitelných práv, např. know-how, různé 
druhy licencí, dále výdaje na výzkum a vývoj. 

 

b) Hmotné investice – do této skupiny patří investice fyzické a věcné, které 
vytvářejí produkční kapacitu podniku, např. nákup budov, pozemků, strojů a 
jiných výrobních zařízení. 

 

c) Finanční investice – tyto zahrnují nákup dlouhodobých úvěrových a 
majetkových cenných papírů, např. dluhopisy, akcie, dále dlouhodobé půjčky, 
které podnik poskytl. 

 

2.2 Druhy investičních projektů 
 

Slovo projekt vyjadřuje konkrétní aktivitu, která rozvíjí činnost podniku. Jiná definice 
zní, že projekt je zpracovaný plán pro budoucí činnost podniku. Jestli je touto činností 
investice, poté hovoříme o investičním projektu. 

 

Investiční projekty obsahují čtyři fáze: 

1) Předinvestiční – tato fáze je důležitá z hlediska úspěšnosti projektu, jejíž 
součástí je veškerá předprojektová příprava, např. určení cílů projektu, 
marketing, studie potřeb, studie příležitostí, studie proveditelnosti. 
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2) Investiční – fáze investiční obsahuje dvě hlavní etapy, a to etapu projekční, kde 
patří všechny projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení, územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení, stavební 
povolení, projektová dokumentace, …) a etapu realizační, která obsahuje celou 
výstavbu projektu. 

 

3) Provozní – tato fáze začíná zkušebním provozem, dále obsahuje běžný provoz, 
opravy a údržbu, modernizaci a rekonstrukci zařízení. 

 

4) Ukončení provozu a likvidace – tato část obsahuje zastavení provozu a likvidaci 
zařízení. S tím souvisí náklady na likvidaci zařízení a sanaci zastavěných ploch, 
na druhé straně se může počítat s výnosem z prodeje zařízení [1]. 

 

Investiční projekty se dělí dle několika skupin: 

a) Dle vztahu k objemu původního majetku 
- projekty obnovovací – náhrada nebo obnova stávajícího majetku, 
- projekty rozvojové – rozšiřování stávající úrovně podnikové majetku 

z hlediska kvantitativního i kvalitativního. 

 

b) Dle cíle investičního projektu 
- projekty, jejichž cíl je náhrada zařízení, 
- projekty orientované na snížení nákladů, 
- projekty zaměřené na rozšíření určitého výrobku na trhu, 
- projekty, které zabezpečují vývoj, výrobu a prodej nového výrobku, 
- projekty nařízené, např. projekty zaměřené na bezpečnost práce, 
- ostatní investiční projekty. 

 

c) Dle vzájemného vztahu 
- projekty nezávislé a vzájemně se vylučující – vybere se jedna z možných 

variant, např. vybudování nové budovy, nebo modernizace současné, 
- projekty nezávislé a vzájemně se nevylučující – hledá se optimální 

kombinace, např. vybudování nové výrobní haly a modernizace 
administrativní budovy, 

- projekty vzájemně závislé – vzájemně se doplňující projety, např. výstavba 
nové výrobní haly a rozšíření skladových prostor. 
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d) Dle statické závislosti očekávaných výnosů 
- pozitivně závislé projekty – v daném období se výnosnost vyvíjí stejně, 
- negativně závislé projekty – v daném období se výnosnost vyvíjí 

protichůdně, 
- projekty s nulovou závislostí – nejsou pozitivně ani negativně závislé. 

 
e) Dle typu peněžních toků z investice 

- projekty s klasickým (konvenčním) peněžním tokem – po realizaci 
kapitálového výdaje dochází k toku peněžních příjmů, a tím taky pouze 
jedné změně ze záporného na kladný tok, 

- projekty s nekonvenčním peněžním tokem – zde dochází ke dvěma nebo 
více změnám v charakteru peněžních toků [2]. 
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3 PENĚŽNÍ TOKY V RÁMCI INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 
 

Výkaz o peněžních tocích nebo taky cash flow udává informace o veškerých příjmech a 
výdajích peněžních prostředků podniku. Je to tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité 
období [3]. 

 

�� = �ří��� − �ý�	�
               (1) 

 

Pojmy příjmy a výdaje se dají definovat takto: 

Příjmy jsou přírůstkem peněžních prostředků společnosti v určitém období a výdaje jsou 
úbytkem peněžních prostředků společnosti v určitém období. 

 

Cash flow by mělo být v ideálním případě vždy kladné, i když je možné naplánovat 
záporné měsíční cash flow, pokud je kumulované CF kladné. Kumulované cash flow 
znamená, že se peněžní toky v jednotlivých letech stanoví načítáním. Aby byl projekt 
finančně proveditelný, musí mít kumulované cash flow kladnou hodnotu po celé období 
[4].  

 

Rozdělení výkazu o peněžních tocích podle tří úrovní činností podniku: 

a) Provozní činnosti 

Všechny peněžní toky, které vyplývají z hlavní činnosti podniku, jež je předmětem 
podnikání. Výpočet tohoto toku bývá považován za nejnáročnější. 

 

b) Investiční činnosti 

Zde patří peněžní toky týkající se pořízení hmotného a nehmotného majetku podniku a 
jeho prodej, poté i poskytování dlouhodobých půjček a příjem splátek z těchto půjček. 

 

c) Finanční činnosti 

Peněžní toky ovlivňující vlastní jmění, kde patří příjem úvěrů a půjček [3]. 
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3.1 Diskontovaný cash flow 
 

Diskontovaný cash flow použijeme, pokud chceme zohlednit budoucí cenu peněz 
pomocí diskontní míry v určitém období. 

 

��� =
��

(���)�                 (2) 

 

Kde: 

CF = cash flow (peněžní tok), 

d = diskont (úrok, kterým jsme schopni hodnotit částku), 

t = čas [5]. 

 

3.2 Výkaz zisku a ztrát 
 

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka je dokument, který udává hospodářský výsledek 
podniku v jednotlivých letech za hodnocené období. Tedy zisku před a po zdanění. Ve 
výsledovce jsou uvedeny celkové výnosy a náklady za hodnocené období. Je povinnou 
součástí účetní závěrky [4]. 

 

3.2.1 Náklady projektu 
 

Náklady (výdaje) projektu tvoří veškeré investiční náklady a náklady provozní. Mezi 
investiční náklady patří výdaje na dokončení výstavby po uvedení projektu do provozu, 
výdaje na rozšíření velikosti výrobní kapacity, popř. výdaje na obnovu určitých složek 
dlouhodobého majetku s krátkou životností. Provozní náklady představují výdaje na 
nákup materiálu, surovin, energií, výdaje na mzdy a platby SZP. 

 

1) Investiční náklady 

Investiční náklady jsou souhrnem všech nákladů kapitálového charakteru, které je 
zapotřebí vynaložit na vytvoření výrobní jednotky a zabezpečení provozu jednotky. 
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Investiční náklady lze rozdělit do tří hlavních skupin: 

a) Náklady na pořízení dlouhodobého majetku 

Tyto náklady jsou hmotného i nehmotného charakteru. Náklady na zajištění DHM 
zahrnují především náklady na získání pozemků, náklady na přípravu staveniště, 
stavebně-inženýrské práce, výstavbu hal a budov, náklady na pořízení strojů, zařízení, 
dopravních prostředků a inventáře. Patří zde i náklady na zpracování studií, např. 
projektová dokumentace. 

Mezi náklady na pořízení DNM patří hlavně zřizovací výdaje, nákupy softwaru a ještě 
některé další. 

 

b) Čistý pracovní kapitál 

Realizace projektu samozřejmě vyžaduje vynaložení určitých prostředků v podobě 
zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Tyto prostředky se nazývají 
oběžná aktiva, bez kterých by podnik nemohl fungovat. 

 

c) Ostatní výdaje kapitálového charakteru 

Tyto výdaje nejsou součástí účetních investičních nákladů, ale je účelné, aby byly 
chápány jako součást investičních výdajů. Zde patří výdaje na výzkumné a vývojové 
programy, výdaje na rekvalifikaci pracovníků, náklady na marketingové kampaně. 

 

2) Provozní náklady 

Provozní náklady představují součet nákladových skupin, mezi něž patří spotřeba 
materiálu, spotřeba energií, služby (opravy, údržba, nájemné, přepravné), odpisy 
dlouhodobého majetku, osobní a ostatní náklady. Osobní náklady lze chápat jako souhrn 
mezd, nákladů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, také zde patří odměny. 
Ostatní náklady tvoří různé daně a poplatky (silniční daň, daň z nemovitosti a další). 

 

3.2.2 Výnosy projektu 
 

Mezi výnosy projektu patří zejména výnosy z tržeb za prodané produkty, výnosy 
z poskytovaných služeb u projektů nevýrobního charakteru. Další výnosové položky 
mohou tvořit přírůstky zásob vlastní výroby (nedokončená výroba, hotové výrobky) a 
ostatní výnosy provozního charakteru, např. opravy pro externí organizace. Výnosy se 
stanoví součinem ceny a množství prodaných produktů [1]. 
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4 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

 
Nejprve je třeba se seznámit s problematikou zdrojů financování, které mohou podniky 
využívat. Základním úkolem finančních manažerů podniků v rámci procesů týkajících 
se finančního řízení je výběr a získání nejlepší varianty finančního zdroje pro realizaci 
investičního záměru podniku. Pokud chce podnik realizovat investiční projekt, finanční 
manažer musí nějakým způsobem zabezpečit objem finančních prostředků, který je 
nutný pro jeho realizaci. Finanční zdroje jsou členěny z hlediska subjektu tvorby 
finančního zdroje, ale také dle doby splatnosti a vlastnictví. Podle názvů se tyto zdroje 
dělí na interní a externí, vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Zdroje financování [2] 
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4.1 Interní zdroje financování investičních projektů 
 

Mezi interní zdroje patří především nerozdělený zisk, odpisy a dlouhodobé finanční 
rezervy. 

 

4.1.1 Nerozdělený zisk 

 

Nerozdělený zisk je dlouhodobý, interní a vlastní zdroj financování investic. 
Představuje část zisku po zdanění, výplatě dividend, tantiém, přídělu fondům, která se 
dále nerozděluje mezi majitele, ale slouží k dalšímu podnikání. Nerozdělený zisk 
rozdělujeme jako nerozdělený zisk z běžného roku a nerozdělený zisk z let minulých. 

Tento zisk bývá považován za nejlevnější finanční zdroj a lze ho využít i na investiční 
projekty s vyšším rizikem, na které je složité sehnat externí zdroje.  

Financování, které je financováno prostřednictvím nerozděleného zisku, je nazýváno 
samofinancování. Jestliže se samofinancování uskutečňuje vykázáním a používáním 
nerozděleného zisku, tvorbou fondů vytvořených ze zisku, mluvíme o zjevném 
(otevřeném financování). Pokud se samofinancování provádí vytvořením skrytých 
rezerv (podhodnocení podnikového majetku, nadhodnocení závazků), které nejsou 
v podnikových bilancích zjevné, jedná se o tiché (skryté) samofinancování. 

 

Výhody: 

- snížení finančního rizika z vyššího zadlužení, 
- realizace investic vyšším rizikem, 
- neplatí se úroky a splátky, 
- nezvyšuje se počet akcionářů či věřitelů, tím i kontrola nad činností podniku, 
- nevyžaduje emisní náklady. 

 

Nevýhody: 

- malá stabilita zisku, hrozí možnost snížení zisku 
- nepůsobí zde úrokový daňový štít, proto je relativně dražším zdrojem, 
- dochází k omezení výplaty podílu na zisku pro společníky. 

 

 

 



19 

 

4.1.2 Odpisy 
 

Odpisy jsou používány u hmotného nebo nehmotného dlouhodobého majetku, který se 
užívá řadu let. Majetek se spotřebovává (opotřebovává) postupně. Postupné rozvržení 
pořizovací ceny investičního majetku do nákladů na činnost podniku po dobu jeho 
životnosti se provádí pomocí odpisů. 

Odpisy dlouhodobého majetku jsou součástí provozních nákladů, ale nemají charakter 
peněžních výdajů. Peněžní výdaj se uskutečnil jednorázově při pořízení majetku, tím 
odpisy nepředstavují odliv peněžních prostředků podniku. Dlouhodobý hmotný majetek 
se pro účely odepisování dělí do skupin podle délky životnosti, která je dána zákonem 
[2]. 

 

Existují dva druhy odepisování: 

a) Rovnoměrné odepisování 

Zde se odpisy stanoví pro jednotlivé roky jedné setiny součinu vstupní ceny a odpisové 
sazby: 

 

�� =  
��
��� × �                           (3)

      

Kde: 

Od = roční výše odpisu, 

VC = vstupní cena majetku, 

s = odpisová sazba. 

 

b) Zrychlené odepisování 

V prvním roce odepisování se odpis stanoví podílem vstupní ceny majetku a 
koeficientu, jenž je daný v odpisové tabulce. 

 

�� =  
��
	                  (4) 

 

Kde: 

k = přiřazený odpisový koeficient. 
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Další roky se odpisy stanovují jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu 
přiřazeného koeficientu a počtem let, kdy byl majetek již odepisován. 

 

�� =  

×��

	�(��)                 (5) 

 

Kde: 

ZC = zůstatková cena, 

n = daný rok odepisování. 

 

Výhody odpisů proti nerozdělenému zisku: 

- na rozdíl od zisku nepodléhají zdanění, 
- odpisy má podnik k dispozici, když nevytvořil žádný zisk a tržby pokrývají 

pouze náklady, 
- jsou poměrně stabilním zdrojem financování 

 

4.1.3 Dlouhodobé finanční rezervy 
 

Dlouhodobé finanční rezervy představují finanční zdroj pro financování výdajů 
podniku. Rezervy jsou zahrnovány do výdajů, čímž snižují tvorbu podnikového zisku 
[4]. 

 

4.2 Externí zdroje financování investičních projektů 
 

Mezi externí zdroje financování investičních projektů patří zejména bankovní úvěry, 
finanční leasing, kmenové a prioritní akcie a podnikové obligace, dotace. 

 

4.2.1 Bankovní úvěry 
 

Bankovní nebo také finanční úvěry poskytují podnikům komerční banky, ale i 
pojišťovny nebo penzijní fondy. Za dlouhodobé úvěry se považují úvěry delší než jeden 
rok, přestože někdy bývají označovány úvěry, které trvají 1 – 5 let, za střednědobé.  
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Dlouhodobé bankovní úvěry může podnik získat v podobě: 

a) Termínované půjčky 

Tato je obvykle poskytována na financování investičního majetku, a někdy se jí říká 
investiční úvěr. Půjčka může být využita na pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, ale také na financování trvalé části oběžného majetku. Jsou 
obvykle pohyblivě úročeny, ale mohou se vyskytnout i pevné úrokové sazby. 

 

b) Hypotečního úvěru 

Tento úvěr je realizován pomocí hypotečních zástavních listů nebo jako hypoteční 
stavební úvěr. 

Úvěr pomocí hypotečních zástavních listů podnik získá proti zástavě nemovitého 
majetku. V praxi se získá tento úvěr tím, že bance nabídnut nemovitý majetek k zástavě. 
Pokud je tato akceptována, je majetek zatížen hypotékou. 

Hypoteční stavební úvěr je úvěr, kdy investor nezíská najednou celou sumu, ale je 
poskytován postupně, podle provedení stavebních prací. Banka navíc proplácí pouze 
dodavatelské faktury. Tato forma úvěru se využívá, pokud podnik nemá k dispozici 
záruku v nemovitosti [2]. 

 

Výše úroků a splátek investičních úvěrů v jednotlivých letech je závislá na typu 
splácení: 

a) Individuální splátkový kalendář 

Tento typ splácení závisí na dohodě realizátora projektu s bankou. Velikost a termín 
splátek se stanoví podle podnikatelského záměru. 

 

b) Splátky s konstantním úmorem 

Tyto splátky představují rovnoměrné splátky úvěru. Při rovnoměrném splácení jsou 
úroky nejvyšší v prvním roce splácení, poté úroky klesají. 

Výpočet roční splátky úvěru: 

 

 =
�
                  (6) 
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Kde: 

U = splátka neboli úmor, 

D = výše dluhu, 

n = počet let splácení. 

 

Výpočet úroků z úvěru: 

 

� = � × �                 (7) 

 

Kde: 

u = úrok, 

Dn = zůstatek dluhu v příslušném roce, 

r = roční úroková sazba v setinách. 

 

c) Splátky s konstantní anuitou 

Splácení pomocí konstantní anuity představuje úmor a úvěr jako konstantní sumu po 
celou dobu splácení. Úrok se pro první rok stanoví dle vzorce a poté se odečte od 
anuity. Z toho vyjde úmor. Celý tento postup opakujeme po celou dobu splácení. 

Výpočet roční anuity: 

 

� =
(���)�×�
(���)��� × �                (8) 

 

Kde: 

A = roční anuita, 

D = velikost dluhu, 

r = roční úroková sazba v setinách, 

n = doba splatnosti v letech [4]. 
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4.2.2 Finanční leasing 
 

Leasing je finančně obchodní služba. Podstata leasingu je dohoda, kdy pronajímatel dá 
právo nájemci používat předmět dohody za sjednané nájemné po zvolenou dobu. 

Finanční leasing znamená pronájem s následným odprodejem. Oproti tomu provozní 
leasing představuje pronájem, pronajímatel zajišťuje údržbu předmětu a předmět 
leasingu se vrací pronajímateli.  

Speciální formou finančního leasingu je zpětný leasing (pronájem), kdy majitel prodá 
předmět leasingové společnosti a zpětně si ho pronajímá. 

 

4.2.3 Kmenové akcie 
 

Kmenové akcie jsou vydávány akciovými společnostmi, které mají cíl v získání 
dlouhodobého finančního zdroje na financování své činnosti. Představují trvalou formu 
financování, protože se nepředpokládá jejich splatnost. 

Tyto akcie představují cenný papír, který zajišťuje práva majitele a jeho vlastnický 
podíl na majetku společnosti. Majitelé akcií mají právo na řízení společnosti, protože 
můžou hlasovat ve valné hromadě, dále mají právo podílet se na zisku společnosti ve 
formě dividend, podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a mají 
přednostní právo na úpis nových akcií podniku. 

 

Výhody: 

- emisí akcií je většinová část rizika podnikání přenesena na investory 
(majitele akcií), 

- nejsou spojeny se stálými povinnými platbami majitelům a nemají 
stanovenou pevnou dobu splatnosti na rozdíl od dluhů, 

- zvýšení základního kapitálu podniku emisí těchto akcií zvyšuje důvěru 
věřitelů i úvěrovou schopnost podniku. 

Nevýhody: 

- emise kmenových akcií je spojena se značnými emisními náklady, 
- vydání dalších kmenových akcií zvyšuje hlasovací práva a tím i kontrolu nad 

podnikem, 
- investoři do kmenových akcií podstupují vyšší riziko než investováním do 

prioritních akcií. 
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4.2.4 Prioritní akcie 
 

Prioritní akcie jsou cenným papírem, který má stabilní výnos ve formě dividend. 
Majitelé těchto akcií nemají právo hlasovat ve valné hromadě. Mají ovšem přednost při 
výplatě dividend před akciemi kmenovými. I při likvidaci podniku mají prioritní 
akcionáři přednostní právo před akcionáři kmenovými. Akcie také mohou být 
vykoupeny v určitou dobu za určenou cenu. 

 

Výhody: 

- vydání prioritních akcií nerozšiřuje hlasovací práva, díky tomu je větší 
kontrola nad společností, 

- neuskutečnění výplaty dividend z prioritních akcií má menší důsledky než 
neuskutečnění výplaty úroků, 

- při růstu zisku se dividendy nezvyšují, 

Nevýhody: 

- emise prioritních akcií je spojena s emisními náklady, 
- podnik musí hradit stabilní výši dividendy i v případě poklesnutí zisku 

společnosti, 
- nejsou daňově uznatelným výdajem, proto jsou náklady na získání 

prioritních akcií vyšší než náklady na získání dluhu [2]. 

 

4.2.5 Podnikové obligace 
 

Podnikové obligace jsou cenné papíry, které mají charakter dluhu. Podnik je emituje 
s cílem získat dlouhodobý finanční zdroj. Emitent se zavazuje, že v předem stanovené 
době zaplatí majiteli obligace nominální cenu obligace plus úrok, popř. jiné platby 
věřiteli (prémie, bonusy, …), které může věřitel právně vymáhat. Podnikové obligace 
nedávají právo věřiteli zasahovat do řízení a hospodaření podniku. Splácení obligace 
většinou probíhá anuitním způsobem [4]. 
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4.2.6 Dotace 
 

Dotace je forma externího zdroje financování, může být dotace ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu EU nebo z územního rozpočtu. Existují dotace dvou druhů. Prvním druhem 
jsou ty, které města dostávají na činnosti, které vykonají za stát. Patří zde i dotace na 
školství, dotace na mzdové prostředky pro zaměstnance, dotace na dávky v sociálním 
zabezpečení. Druhým typem dotací jsou ty, které nejsou nárokové a o které se musí 
žádat. Například dotace ze státního fondu na bydlení nebo ze Státního fondu životního 
prostředí [6]. 



26 

 

5 HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
 
Základním smyslem hodnocení ekonomické efektivnosti stavebního investičního 
projektu je určení doby návratnosti kapitálu, jenž poskytovatel daného kapitálu 
poskytuje zájemci. Poskytovatele kapitálu neboli investora samozřejmě zajímá, jaká 
bude návratnost prostředků, které jsou do projektu vloženy. A to, v jaké výši budou tyto 
prostředky navráceny a za jak dlouhou dobu. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytuje 
peněžní prostředky, má právo si stanovit požadavky, které zájemce musí splnit. Tímto 
se dojde k závěru, že nestačí mít promyšlený projekt s dobrými výsledky ekonomické 
efektivnosti, ale projekt musí vyhovovat investorovi. Ten má jasnou představu o tom, 
jakých ekonomických i finančních výsledků by se mělo projektem dosáhnout [7]. 
 

5.1 Časová hodnota peněz 
 

Všechna investiční rozhodnutí, které se podnikatelský subjekt rozhodne učinit, jsou 
poskytnuty za účelem zvýšení budoucí hodnoty aktiv. 
 
Současná peněžní jednotka má větší hodnotu než peněžní jednotka budoucí, protože ta 
současná může být investována a tím přinášet výnos. Časová hodnota peněz je tedy 
očekávaný výnos. 
 
Každý podnikatelský subjekt, který dosáhne zisku, jej může rozdělit ve formě podílů 
mezi spoluvlastníky nebo vhodně investovat do ekonomicky efektivních projektů. Za 
ekonomicky efektivní projekty jsou považovány ty, které se v budoucnosti stanou 
výnosné. 
 

5.2 Diskontní sazba 
 

Diskontní sazba je základním ukazatelem pro stanovení ekonomické efektivnosti 
jednotlivých investičních možností [4]. 

 

a) Diskontní sazba jako nákladovost kapitálu 

Je to úroková míra, pomocí které komerční banky získávají od banky centrální úvěr [8]. 
Pořízení kapitálu pro financování stavebních investičních projektů je spojeno s náklady, 
které souvisí s daným druhem kapitálu. U akciového kapitálu mluvíme o nákladech 
vyplývajících z očekávání akcionářů na zhodnocení vkladu, to znamená, jakou výši 
dividend obdrží. U bankovních úvěrů se jedná o výši úroků. Úroky z úvěrů jsou náklady 
daňově uznatelné, z čeho vyplývá, že snižují základ pro výpočet daně z příjmů. Naproti 
tomu dividendy se vyplácí ze zisku po zdanění [4]. 
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b) Diskontní sazba jako očekávaná míra výnosnosti 

Je to výnosová míra, pomocí které se diskontují budoucí peněžní toky na současnou 
hodnotu [8]. Stanovení diskontní sazby touto cestou vychází z teoretických předpokladů 
míry výnosnosti zkoumaného investičního projektu s alternativou na kapitálovém trhu 
se srovnatelným rizikem [4]. 

 

5.3 Kritéria pro hodnocení ekonomické efektivnosti 
 

Celková ekonomická efektivnost stavebního investičního projektu se posuzuje podle 
toho, jak k hlavnímu cíli podnikání přistoupí firma. Jaká je maximalizace její tržní 
hodnoty. Mezi nejdůležitější kritéria pro hodnocení ekonomické efektivnosti patří 
finanční kritéria hodnocení investic. Těchto je více, ale za významná se považují 
zejména čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. Ostatní se v praxi 
používají také, jsou ovšem méně přijatelná, protože vyjadřují spíše finanční pohledy na 
efektivnost a návratnost projektu.  

Finanční kritéria pro hodnocení efektivnosti projektu mají dominantní úlohu i při 
vícekriteriálním hodnocení, jež se někdy také používá. Toto spočívá v tom, že každé 
kritérium má určitou váhu v celkovém hodnocení.  

 

5.3.1 Metody hodnocení efektivnosti projektu 
 

Základní metody posuzování ekonomické efektivnosti stavebního investičního projektu, 
které přihlížejí nebo nepřihlížejí k faktoru času, jsou následující: 

a) Statické metody 

Tyto metody se používají tehdy, pokud není faktor času důležitou součástí pro 
posouzení. Hlavní úlohu zde plní i výše požadované míry výnosnosti. Čím je tato míra 
nižší, tím je faktor času méně významný.  

 

b) Dynamické metody 

Metody, u kterých je vliv faktoru času významný. Používají se tam, kde se počítá s delší 
dobou pořízení investice a delší dobou její životnosti. Takové jsou většinou. 
Respektování faktoru času podstatně ovlivňuje názor, zda projekt bude přijat či nikoliv. 
Případně v jaké variantě bude přijat. Pokud nejsou časové dimenze v plánování 
uvažovány, dochází ke zkreslování pohledu ohledně efektivnosti projektu. Toto může 
zapříčinit nesprávné rozhodnutí.  

 



28 

 

Třídění metod posuzování ekonomické efektivnosti stavebního investičního projektu 
podle efektů z investic: 

a) Metody opírající se o nákladová kritéria 

Hlavním efektem investování daných metod je úspora nákladů. A to jak nákladů 
investičních, tak nákladů provozních. 

 

b) Metody opírající se o zisková kritéria 

Zde je hlavním efektem investování zisk. Účetní zisk z finančního hlediska není 
celkovým tokem peněžních příjmů z určité investice, protože neobsahuje odpisy a 
případně jiné příjmy v souvislosti s investováním. Pomocí odpisové politiky může 
podnik zisk buď snižovat, nebo zvyšovat a tím do určité míry ovlivňovat dojem 
efektivnosti měřené pouze ziskem. Kvůli tomu se dnes upřednostňují kritéria opírající se 
o zisk po zdanění plus odpisy a eventuálně další příjmy. 
 
Mezi nejvýznamnější metody hodnocení ekonomické efektivnosti v praxi patří: 

1. průměrné roční náklady, 
2. diskontované náklady, 
3. čistá současná hodnota, 
4. vnitřní výnosové procento, 
5. rentabilita a index rentability, 
6. doba návratnosti. 

 
5.3.2 Metoda průměrných ročních nákladů 
 

Tato metoda spočívá v tom, že se porovnají průměrné roční náklady investičních variant 
stavebních investičních projektů. Za nejvýhodnější variantu je poté považována ta, která 
má nejmenší průměrné roční náklady. 

 

� = � + � + � + �                (9) 

 

Kde: 

R = roční průměrné náklady určité varianty, 

O = roční odpisy, 

i = požadovaná výnosnost/úrok (v %/100), 

J = investiční náklad, 

V = ostatní roční provozní náklady (celkové roční provozní náklady – odpisy). 
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Koeficient požadované výnosnosti představuje minimální výnosnost projektu, která je 
požadována. 

Pokud je očekáván u konce doby životnosti investičního majetku jeho prodej za 
likvidační cenu, musí se tato skutečnost zahrnout do průměrných ročních nákladů. Poté 
je rovnice upraveno touto formou:  

 

� = � + � + � + � − �/�              (10) 

 

Kde: 

L = likvidační cena, 

n = doba životnosti investice. 

 

5.3.3 Metoda diskontovaných nákladů 
 

Tato metoda má stejný princip jako metoda průměrných ročních nákladů, ale místo 
těchto nákladů porovnává souhrn investičních a diskontovaných nákladů jednotlivých 
variant projektu po celou dobu životnosti. Jako nejvýhodnější je ta varianta, jež má 
nejnižší diskontované náklady. 

 

� = � +  ��               (11) 

 

Kde: 

D = diskontované náklady, 

J = investiční náklady, 

V� = diskontované ostatní roční provozní náklady. 

 

5.3.4 Současná hodnota PV 
 

Současná hodnota je součet všech peněžních toků dané investice, které jsou převedeny 
na jejich současnou hodnotu. Podle toho zjistíme, zda je projekt přijatelný a výhodný. 
Pokud je PV větší než investiční náklady, tak je projekt přijatelný [7]. 
 

�� = ∑ ���
(���)�

���               (12) 
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Kde: 

PV = současná hodnota investice, 

CF� = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba, 

t = období (rok) od 1 do n. 

 

5.3.5 Čistá současná hodnota NPV 
 

Ukazatel NPV hodnotí ekonomickou efektivnost stavebního investičního projektu 
v delším časovém období. Investice, které se týkají pořízení investičního majetku, mají 
dlouhodobý charakter, tudíž se musí sestavit mechanismus, jenž převede budoucí 
výnosy na současnou hodnotu. Tyto přesuny zabezpečuje mechanismus založený na 
matematické metodě diskontování a v ekonomice ho nazýváme čistou současnou 
hodnotou [4]. 

Jedná se o dynamickou metodu hodnocení ekonomické efektivnosti a jejím efektem 
z investice je peněžní příjem, jehož základ tvoří očekávaný zisk po zdanění, odpisy a 
případně ostatní příjmy. 

Čistá současná hodnota NPV je součet PV hotovostních toků v budoucnosti a 
hotovostního toku v roce nultém, jenž zahrnuje hlavně investiční výdaje (náklady). 
Přijatelnost projektu se vyhodnocuje podle výše NPV: 
 

a) NPV < 0, investiční projekt je nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou 
míru výnosnosti a přijetí takového projektu by snižovalo tržní hodnotu firmy. 

 
b) NPV = 0, investiční projekt je přijatelný, sice nezajišťuje výnos, ale ani 

nesnižuje tržní hodnotu firmy. 
 

c) NPV > 0, investiční projekt je přijatelný, protože zajišťuje požadovanou míru 
výnosnosti a přijetí takového projektu zvyšuje tržní hodnotu firmy [7]. 

 

��� = ∑ ���
(���)�

���               (13) 

 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

CF� = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 



31 

 

r = diskontní sazba, 

t = období (rok) od 0 do n. 

 

Jednodušší vyjádření, jestliže je známa současná hodnota PV: 

 

��� = �� − ��              (14) 

 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota investice, 

PV = současná hodnota, 

IN = investiční náklady. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Čistá současná hodnota [4] 

Na obrázku je odhadem stanovená likvidní hodnota firmy v čase t0 jako OA. Realizace 
investičních záměrů je znázorněna na linii fyzických příležitostí AB. Jestliže chce 
podnik efektivně investovat, musí vkládat investiční prostředky do projektů, které mají 
kladnou hodnotu NPV, popřípadě nulovou. Diskontní sazba je shodná s kapitálovým 
trhem. Částka DA je investována, zbývající částka OD může být vyplacena akcionářům 
ve formě dividend. Provedená investice bude mít za následek možnost vyplacení 
dividend v čase t1 ve výši OC. Pokud podnik neinvestuje do investičních příležitostí 
ležících směrem nahoru od bodu P, bude současná hodnota vytvořená všemi 
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realizovanými projekty DE, peněžní náklady vytvářející tyto investice budou DA a jsou 
diferencované. Celková čistá současná hodnota stavebních investičních projektů je 
vyjádřena AE. Suma vyplaceného zisku OD v čase t0 a OC v čase t1 je vyjádřena 
částkou OE [4]. 

 

5.3.6 Vnitřní výnosové procento IRR 
 

Vnitřní výnosové procento respektuje časové hledisko, a proto se řadí, stejně jako NPV, 
do dynamických metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů [7].  

„Vnitřní výnosové procento můžeme definovat jako takovou úrokovou míru, při které 

současná hodnota peněžních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům 

(eventuálně současné hodnotě kapitálových výdajů). Jde vlastně o takovou úrokovou 

míru, při níž čistá současná hodnota se rovná nule“ [7]. 

Vztahové vyjádření IRR: 

 

��� = ∑ ���
(���)�

��� = 0             (15) 

 

Vnitřní výnosové procento představuje procentuální výnosnost po celou dobu 
hodnoceného období. 
 
Odhad IRR lineární interpolací: 
 

a) Grafické znázornění 
Pro grafické znázornění je nutné vypočítat NPV investičního projektu s různými 
diskontními sazbami. Poté je přeneseme do grafu. Na horizontální ose je znázorněna 
diskontní sazba a na vertikální ose potom hodnoty NPV. Po zjištění výsledků ze 
získaných hodnot se v grafu vytvoří křivka. V bodě, kde tato křivka protne horizontální 
osu, se nachází hledané IRR. 
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Obrázek 3 – Grafické znázornění IRR [4] 

 
b) Algebraický výpočet 

 
Jednotlivé kroky pro získání IRR: 

1. odhad hodnoty IRR pro projekt (stanovení diskontní sazby 1 a 2), 
2. výpočet NPV pro dané IRR, 
3. porovnání s kritérii: 

NPV = 0 … odhad správný, 
NPV > 0 … odhad nízký, 
NPV < 0 … odhad vysoký, 

4. postup je opakován, dokud nebude dosaženo kladné a záporné NPV, 
5. dosazení do interpolačního vzorce a následné stanovení skutečného IRR. 

 
 

��� =  �� +  
����

|����|�|����| × ��
 − ���           (16) 

 
Kde: 
IRR = vnitřní výnosové procento, 
r1 = diskontní sazba 1, 
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r2 = diskontní sazba 2, 
|NPV +| = kladná NPV, 
|NPV −| = záporná NPV. 
 
Projekt je přijatelný, pokud je IRR větší eventuálně rovné než stanovená diskontní sazba 
[4]. 
 
5.3.7 Průměrná rentabilita a index rentability 
 

Průměrná rentabilita neboli výnosnost nepovažuje za efekt, v investičním projektu, 
úsporu nákladů ani peněžní příjem, nýbrž zisk, který investice přináší. Jedná se o 
průměrný roční zisk, jenž zobrazuje přínos z investice. 

Modelově se může rentabilita vyjádřit takto: 

 

�� =  
∑ ���
���

�×��                (17) 

 

Kde: 

Vp = průměrná výnosnost investiční varianty, 

Zn = roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti, 

Ip = průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně, 

N = doba životnosti, 

N = jednotlivá léta životnosti. 

 

Varianta s nejvyšší rentabilitou je nejvýhodnější. Pokud posuzujeme přijetí nebo 
nepřijetí investičního projektu, potom se požaduje, aby výnosnost investiční varianty 
byla minimálně taková, jako je výnosnost finanční investice se stejným stupněm rizika. 

Index rentability je podíl čisté současné hodnoty investičního projektu na hotovostním 
toku nultého období (investičních výdajích). Udává, jaké množství peněžních jednotek 
čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou peněžní jednotku. 
Projekt se může přijmout, pokud je NPV/I > 1. 
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Modelové vyjádření indexu rentability: 

 

��� � =  
�∑ ���

(�	
)�
�
��� �
(����)�               (18) 

 

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota, 

I = výše investice, 

CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba, 

t = období (rok) od 0 do n. 

 
5.3.8 Doba návratnosti 
 

Doba návratnosti investičního projektu je jedním z tradičních kritérií pro hodnocení 
investic. Čím je doba návratnosti kratší, tím příznivější je investice. [7]. 
 
Dobu návratnosti dělíme: 

a) Prostá doba návratnosti 

Je to počet let, za které projekt vytvoří kladné peněžní toky ve výši investovaných 
nákladů, tzn. Je to taková doba, za kterou se nám vrátí investované náklady do projektu. 

Jestliže je CF v jednotlivých letech konstantní, dá se doba návratnosti vyjádřit jako 
podíl investičních nákladů a ročního CF. 

 

�� =  
��
��          (19) 

 

V praxi se s takovým projektem většinou nelze setkat, proto dobu návratnosti stanovíme 
kumulativním načítáním ročních CF až do výše investičních nákladů [4]. 

 

b) Diskontovaná doba návratnosti 

Postup výpočtu je podobný jako u prosté doby návratnosti, ale počítá se diskontovanými 
hodnotami. Jedná se tedy o kumulaci diskontovaných toků až do doby, kdy se budou 
rovnat investičním nákladům. Výsledkem je přesnější představa o době návratnosti než 
u předešlé metody. 
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Diskontovanou dobu návratnosti můžeme vyjádřit vzorcem: 

 

�� =  
��
���                         (20) 

 

Kde: 

DCF = diskontovaný roční hotovostní peněžní tok. 

 

��� =  
��

(���)�               (21) 

 

Kde: 

CF = hotovostní peněžní tok, 

r = diskontní sazba, 

t = rok, který je počítán [9]. 

 

Dobu lze vyjádřit i odbornějším vzorcem: 

 

�� =  

��

∑
���

(���)�
�
�	�

�

                        (22) 

   

Kde: 

DP = diskontovaná doba návratnosti, 

IN = investiční náklady, 

CFt = hotovostní peněžní tok plynoucí z investice v období t, 

r = diskontní sazba, 

t = jednotlivé roky doby životnosti, 

n = doba životnosti investice [10]. 
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6 VENKOVNÍ UMĚLÉ SPORTOVNÍ POVRCHY 
 

Pro sportoviště je potřeba vybrat povrch, jenž bude odpovídat sportu na něm konaném. 
Mezi hlavní přednosti umělých povrchů patří např. šetrnost ke zdraví, stejný odraz míče 
po celé ploše, výborné drenážní vlastnosti a minimální údržba.  

 

6.1 Typy umělých sportovních povrchů 
 

Mezi umělé sportovní povrchy patří dva druhy venkovních sportovních povrchů. 
Jedním z nich je syntetická (umělá) tráva, která je prováděna v různých variantách. 
Druhým typem venkovních sportovních povrchů je tartan (polyuretanový povrch), jenž 
se provádí také v několika variantách. 

 

6.1.1 Syntetická tráva 
 

Syntetická tráva je v dnešní době asi nejpoužívanějším venkovním sportovním 
povrchem. Výhodou umělé trávy je, že na ní můžeme vykonávat různé sporty. Ale taky 
se může použít jako povrch pro dětská hřiště. 

Jsou to role koberců s nosnou polypropylenovou tkaninou, do které jsou vetkána 
polypropylenová nebo polyethylenová vlákna různé délky a hustoty (podle druhu 
sportu. Vlákna dělíme na monofilní a fibrilizované. 

 

Zhotovení umělé trávy: 

Pokládka umělého trávníku se provádí buď na vrstvu hutněného kameniva, nebo na 
drenážní asfalt. Může se provádět také na speciální elastickou vodopropustnou podložku 
ze směsi kameniva, pryžového granulátu a PU pojiva. Toto se provádí speciálním 
finišerem. Pro pokládku jsou důležité klimatické podmínky. Teplota by měla být nad 5 
˚C a nemělo by pršet, protože v dešti PU lepidlo, jenž se používá, může bobtnat a tím 
znehodnotit povrch. 

Role koberců, které jsou široké zpravidla 4 m a jejich délky jsou většinou objednány pro 
dané hřiště, se rozmotají vedle sebe a lepí se mezi sebou dvoukomponentním lepidlem. 
Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na speciální podlepovací pásku. Provede se 
rozměření jednotlivých hřišť a speciálními dvojnoži se vyřežou lajny. Lajny jsou ze 
stejného materiálu, ale barevně odlišné. Vlepí se obdobně jako spoje koberců.  

Nakonec se provádí zásyp (křemičitý písek, gumový granulát) a povrch je možné ihned 
používat. 
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Umělé trávníky se rozdělují: 

a) Syntetická tráva bez výplně 
povrch tvořený syntetickou trávou, která nemá ve vlasu koberce žádnou nezpevněnou 
výplň. 

 

b) Syntetická tráva s výplní 
povrch tvořený syntetickou trávou, která má vlas vyplněný, zčásti nebo zcela, 
nezpevněným zrnitým materiálem (písek, guma). 

 

Povrchy musí splňovat odolnost proti působení povětrnostních vlivů (stálobarevnost, 
tahová pevnost, vodopropustnost, pevnost spojů). Tyto umělé povrchy se člení dle 
několika druhů (syntetická tráva určená hlavně pro pozemní hokej, syntetická tráva 
určená hlavně pro fotbalový svaz, syntetická tráva určená hlavně pro svaz rugby, 
syntetická tráva určená hlavně pro tenis, syntetická tráva určená pro víceúčelové 
využití). Každý z těchto druhů má jiné vlastnosti, mezi které patří výška vlasu, výška a 
typ výplně, hustota vlasu. Podle druhu syntetické trávy a sportů, které se na nich 
vykonávají, se určuje mnoho dalších statistik a parametrů, které sportoviště musí 
splňovat (výška odrazu míče, valení míče, absorpce nárazu, odolnost proti rotačnímu 
pohybu, vertikální deformace, odolnost proti simulovanému zatížení, chování míče po 
odrazu, odolnost proti uklouznutí. 

 

6.1.2 Polyuretanový povrch 
 

Polyuretanové povrchy neboli „tartan“ jsou povrchy na bázi pryžového gumového 
granulátu, pojené zpravidla jednosložkovým PU lepidlem. Existuje více typů tartanů, 
používají se podle toho, jaký sport je na nich vykonáván. 

 

Zhotovení tartanu: 

Tartany se pokládají buď na drenážní asfalt nebo na speciální podložku (směs 
kameniva, gumového granulátu a PU pojiva) tloušťky 30 mm. Pokládají se speciálním 
finišerem, který rozprostírá a zažehluje směs gumového granulátu a PU pojiva. Tato 
směs se připravuje ve speciálních vřetenových míchačkách. 

Pro pokládku jsou důležité, jako u syntetické trávy, klimatické podmínky. Teplota by 
měla být nad 8 ˚C a relativní vlhkost vzduchu má být v rozmezí 40 a 60 %. 
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Polyuretanové povrchy stejně jako umělé trávníky musí splňovat několik podmínek 
podle druhů sportů na nich uskutečňovaných. Používají se pro atletické a běžecké dráhy, 
tenis, víceúčelové využití, dětská hřiště.  

Mezi podmínky, které povrchy musí splňovat, patří: tloušťka povrchu, vodopropustnost, 
odolnost proti opotřebení, odolnost proti teplotě a UV záření, tření, absorpce nárazu, 
vertikální deformace, odraz míče, chování míče po odrazu, odolnost proti hřebům 
(atletické dráhy, rozběžiště). 

 

Druhy používaného tartanu: 

a) Tartan typu EPDM 

Směs celoprobarveného EPDM pryžového granulátu (odolný UV záření) a bezbarvého 
PU pojiva. Používá se především pro víceúčelová hřiště, tenisové kurty, dětská hřiště. 
Na dětská hřiště se může použít tento tartan i ve formě „polyuretanové dlažby“. Tato se 
zpracovává stejně, ale materiál se vkládá do forem. 

 

b) Tartan stříkaný 

Základem tohoto tartanu je položení černého granulátu frakce 1 – 3 mm. Na takto 
připravený podklad se po vytvrdnutí provádí dvojnásobný nástřik směsi PU barvy a 
granulátu frakce 0, 5 – 1, 5 mm. Tento povrch je odolný tretrám a zůstává 
vodopropustný. Používá se u běžeckých drah a rozběžišť pro skok daleký. 
 
6.1.3 Zkoušky in situ 
 

Při stavbě správního hřiště se provádí laboratorní zkoušky. A pokud je v projektu 
zaznamenáno, tak se musí provést i ZKOUŠKY IN SITU. Tyto se provádí na 
konkrétním hřišti pomocí tzv. Berlínského atleta a měří se jím sportovně technické 
požadavky. Povrch musí být zkoušen každé 3 roky. Zkoušky se provádí od +5 ˚C do 35 
˚C. Hřiště se před tím pokropí vodou. Na hříštích, které se používají za mokra i za sucha 
se zaznamenají meteorologické podmínky, za jakých byla zkouška provedena [11]. 
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7 SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ CENTRUM MALENOVICE 
 

Případová studie se zabývá výstavbou a provozováním nového sportovního centra 
v Malenovicích. Na území tohoto centra bylo již dříve postaveno hřiště a atletická 
dráha, a proto tyto dva objekty bylo možno zrekonstruovat. Dále se ve sportovním 
centru nachází dvě dětská hřiště.  

Jedno z dětských hřišť je určeno pro děti od 3 do 6 let. Je samostatně oplocené a 
obsahuje různá dětská zařízení. Druhé hřiště je určeno pro děti od 6 do 12 let a jsou zde 
také venkovní posilovací stroje. Víceúčelové hřiště z tartanu je určeno pro každého, 
ovšem je pronajímáno. Hřiště obsahuje dvě tenisová hřiště, dvě volejbalová hřiště a 
jedno hřiště, které je určeno pro malou kopanou. Atletická dráha slouží také pro 
všechny a dostat se na ni, je možné po uhrazení jednotlivých vstupů nebo pomocí 
permanentek. Do areálu je možné se dostat přes hlavní vjezdovou bránu přímo z ulice. 
Areál je zabezpečen oplocením o výšce 2 metry a je střežen kamerovým systémem. 
Kapacita celého objektu je 100 osob. Využívat hřiště i atletickou dráhu lze i ve 
večerních hodinách, protože po obvodu celého objektu je osvětlení. 

Na realizaci areálu byly poskytnuty dotace ve výši celkové hodnoty obou dětských 
hřišť. Vzhledem k tomu, že u veřejně přístupných dětských hřišť nelze uvažovat 
s výběrem poplatku za vstup, nelze uvažovat o samofinancování objektů dětských hřišť. 
Zbylé objekty investor zaplatí pomocí vlastních zdrojů a úvěru. Výnosy z projektu bude 
činit pronájem, a to, jak z víceúčelového hřiště, tak i z atletické dráhy. 

 

7.1 Konstrukčně-materiálové řešení sportovního centra 
v Malenovicích 
 

Vnitřní víceúčelové hřiště sportovního centra v Malenovicích je provedeno z tartanu 
typu EPDM o výšce 8 mm. Hřiště pro malou kopanou a tenisová hřiště jsou 
v kombinaci barev červené a zelené. Dvě volejbalová hřiště jsou zelená. Atletická dráha 
je řešena stříkaným tartanem, který je odolný tretrám. Barva dráhy je červená s pěti 
rozběhy oddělenými bílými lajnami. Šířka rozběhu je 1 m. Dětská hřiště jsou řešena 
EPDM tartanem ve formě dlažby. Obsahem těchto hřišť jsou prolézačky, lezecká 
sestava, dvojitá houpačka, více sportovních stanic (posilovací stroje), jak pro jednu, tak 
pro dvě osoby, pískoviště, herní prvky (ještěr, panák). Areál je celý oplocen, oploceno 
je i víceúčelové hřiště. Toto je i osvětleno. 
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Obrázek 4 – Dětské hřiště [vlastní zdroj] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Atletická dráha [vlastní zdroj] 
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Obrázek 6 – Oplocení hřiště [vlastní zdroj] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Pískoviště [vlastní zdroj] 
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7.2 Organizační struktura projektu 
 

Hlavním manažerem projektu je investor. Jelikož se nejedná o firmu, nýbrž o hřiště a 
jeho provozování, je organizační struktura jednoduchá a skládá se pouze ze tří osob. 

Organizační struktura je vyjádřena tímto schématem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Organizační struktura [vlastní zdroj] 

 

Funkci vedoucího areálu bude zastávat majitel. Areál bude otevřen PO – PÁ od 10.00 
do 22.00 a SO – NE od 8.00 do 22.00. Celou dobu je možný přístup na víceúčelové 
hřiště a atletickou dráhu. Na volejbalová hřiště je přístup pouze do 19.00, protože nejsou 
osvětlena. Areál bude v provozu každý rok od 1. 4. do 31. 10. Budou zaměstnány 2 
recepční, které se budou střídat. Údržbář nebude zaměstnanec, ale externí pracovník, 
který bude povolán 2x za měsíc a má živnostenský list. Bude mít na starosti pouze 
upravení pozemku okolo hřišť, tj. posekání trávníku, stříhání stromků, dosypání písku 
do pískoviště, hrabání listí. Sportovní hřiště z tartanu nepotřebují žádnou údržbu ani 
speciální péči. O účetnictví se stará externí účetní, které je vyplácena mzda každý měsíc 
dle dohody s majitelem. Areál je v provozu od roku 2013. 

 

7.3 Peněžní toky projektu 
 

Tato podkapitola je věnována peněžním tokům projektu v Malenovicích. Nejprve jsou 
zmíněny investiční činnosti projektu, dále se tato část zaměřuje na finanční zdroje. Poté 
jsou zmíněny provozní náklady a výnosy projektu. V provozních nákladech jsou 
uvedeny náklady na materiál, náklady na energetické vstupy (elektřina, voda, plyn) a 
odpisy. Výnosy jsou pak z pronájmu atletické dráhy a hřišť. 

MAJITEL – MANAŽER PROJEKTU 

2 RECEPČNÍ ÚDRŽBÁŘ ÚČETNÍ 
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7.3.1 Investiční činnosti 
 

Majitel areálu už pozemek vlastnil a na pozemku již bylo vybudováno hřiště i atletická 
dráha, proto se mohly tyto části nechat pouze zrekonstruovat a tím byly i investiční 
náklady mnohem nižší než u nově postavěného areálu.  

V tabulce 1 jsou uvedeny všechny investiční náklady, které majitel investoval na 
rekonstrukci a výstavbu nových částí areálu. 

 

Tabulka 1 – Investiční náklady [vlastní zdroj] 

Číslo a název objektu Cena celkem v Kč 

SO01   Dětské hřiště 3 – 6 let a odpočinková zóna 2 642 275  

SO02   Dětské hřiště 6 – 12 let a posilovací stroje 2 921 590 

SO03   Oprava hřiště a atletické dráhy 698 497 

SO04   Oplocení hřiště        780 485 

SO05   Osvětlení hřiště 68 867 

SO06   Přípojka NN 39 844 

SO07   Oprava areálového oplocení 69 654 

Celkem za stavbu 7 221 211 

 

7.3.2 Finanční zdroje 
 

Investiční náklady celého projektu byly hrazeny nejen z vlastních zdrojů investora 
(finanční rezervy), ale i z cizích zdrojů, a to jak úvěru od banky, tak i dotací. 

V tabulce 2 jsou uvedeny finanční zdroje, které byly použity na rekonstrukci a výstavbu 
nových částí areálu. 

 

Tabulka 2 – Finanční zdroje [vlastní zdroj] 

Finanční zdroj Hodnota v Kč 

Vlastní zdroje 457 346 

Dotace 5 563 865 

Úvěr od banky 1 200 000 
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Úvěr ve výši jeden milion dvě stě tisíc korun byl sjednán na dobu splácení 10 let 
s konstantním úmorem a s průměrným ročním úročením 3,5 %. Investor ručí 
víceúčelovým hřištěm s atletickou dráhou. 

V tabulce 3 jsou uvedeny výše ročních splátek s úroky v Kč. 

 

Tabulka 3 – Splátkový kalendář úvěru [vlastní zdroj] 

Rok Dluh v Kč Úmor v Kč Úrok v Kč Anuita v Kč 

1 1 200 000 120 000 42 000 162 000 

2 1 080 000 120 000 37 800 157 800 

3 960 000 120 000 33 600 153 600 

4 840 000 120 000 29 400 149 400 

5 720 000 120 000 25 200 145 200 

6 600 000 120 000 21 000 141 000 

7 480 000 120 000 16 800 136 800 

8 360 000 120 000 12 600 132 600 

9 240 000 120 000 8 400 128 400 

10 120 000 120 000 4 200 124 200 

 
 

7.3.3 Výkaz zisků a ztrát 
 

1) Provozní náklady 

Nejvyšší nákladovou položkou tohoto projektu jsou náklady mzdové. Tyto zahrnují 
mzdy dvou recepčních, účetní a externího pracovníka, který bude obstarávat údržbu 
areálu (sekat trávník, hrabat listí ze hřišť, pokud bude potřeba). Protože hřiště ani 
atletická dráha nepotřebují žádnou zvláštní údržbu, tak náklady na materiál jsou 
takřka nulové. Materiál bude zapotřebí pouze pro dosypání pískoviště. Další 
nákladovou položkou jsou energetické vstupy. Zde patří osvětlení, voda a plyn.  

V tabulce 4 jsou uvedeny náklady na materiál. Zde patří pouze dosypání písku do 
pískoviště. Každých pět let se bude písek obměňovat. 
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Tabulka 4 – Náklady na materiál – dosypání písku [vlastní zdroj] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Materiál v Kč 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 

 

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Materiál v Kč 5 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 

 

Dále do nákladových položek patří náklady na energetické vstupy. Tyto jsou uvedeny 
v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 – Náklady na energetické vstupy [vlastní zdroj] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Voda v tis. Kč 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Elektřina v tis. Kč 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Plyn v tis. Kč 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Celkem v tis. Kč 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 

 

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Voda v tis. Kč 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Elektřina v tis. Kč 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Plyn v tis. Kč 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Celkem v tis. Kč 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 

 

Mzdové náklady zahrnují mzdy 2 recepční, externí účetní a údržbáři. Údržbář se stará o 
areál 2x za měsíc dle dohody a je mu placena měsíční hrubá mzda 2 000 Kč. Vlastní 
živnostenský list, tudíž sociální a zdravotní pojištění odvádí sám. Externí účetní je 
placena hrubá mzda také měsíčně paušálně ve výši 2 500 Kč a SZP si odvádí sama. 
Recepční jsou stálé zaměstnankyně a jejich hrubá mzda činí 12 000 Kč za měsíc. Roční 
mzdové náklady budou každé tři roky navýšeny o 2 – 3 % z původní mzdy. Sociální a 
zdravotní pojištění je odváděno za recepční a výše SZP činí 34 % z jejich hrubé mzdy. 

V tabulce 6 jsou všechny mzdové náklady uvedeny. 
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Tabulka 6 – Mzdové náklady v tis. Kč[vlastní zdroj] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Recepční 1 84,0 84,0 84,0 86,0 86,0 86,0 88,0 88,0 88,0 90,0 

Recepční 2 84,0 84,0 84,0 86,0 86,0 86,0 88,0 88,0 88,0 90,0 

Účetní 17,5 17,5 17,5 18,0 18,0 18,0 18,5 18,5 18,5 19,0 

Údržbář 14,0 14,0 14,0 14,3 14,3 14,3 14,6 14,6 14,6 14,9 

Hrubé mzdy celkem 199,5 199,5 199,5 204,3 204,3 204,3 209,1 209,1 209,1 213,9 

SZP celkem 57,12 57,12 57,12 58,48 58,48 58,48 59,84 59,84 59,84 61,20 

 

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Recepční 1 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0 94,0 94,0 94,0 96,0 96,0 

Recepční 2 90,0 90,0 92,0 92,0 92,0 94,0 94,0 94,0 96,0 96,0 

Účetní 19,0 19,0 19,5 19,5 19,5 20,0 20,0 20,0 20,5 20,5 

Údržbář 14,9 14,9 15,2 15,2 15,2 15,5 15,5 15,5 15,8 15,8 

Hrubé mzdy celkem 213,9 213,9 218,7 218,7 218,7 223,5 223,5 223,5 228,3 228,3 

SZP celkem 61,20 61,20 62,56 62,56 62,56 63,92 63,92 63,92 65,28 65,28 

 

Všechny objekty v tomto projektu se odepisují, kromě přípojky NN, která nesplňuje 
podmínky pro odepisování dané zákonem. Objekty jsou odepisovány rovnoměrně. 
Všechny objekty patří do odpisové skupiny 4. Odpisová skupina 4 je odepisována 20 
let. Sazba pro odpisovou skupinu 4 je v prvním roce 2,15 a v dalších letech 5,15. 

Výše odpisů objektů v areálu jsou uvedeny v 7. tabulce. 

 

Tabulka 7 – Odpisy v tis. Kč [vlastní zdroj] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SO01 56,81 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 

SO02 62,81 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 

SO03 15,02 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 

SO04 16,78 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 

SO05 1,48 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

SO07 1,50 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 

Celkem 154,40 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 
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Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

SO01 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 136,08 

SO02 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 150,46 

SO03 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 

SO04 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 40,19 

SO05 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 

SO07 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 

Celkem 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 369,84 

 

2) Výnosy 

Příjmy projektu v Malenovicích jsou tvořeny pronájmem víceúčelového hřiště a 
atletické dráhy. V roce 2013 výnosy z pronájmů činily 498 600 Kč. Atletickou dráhu 
využívalo v průměru 25 osob jednu hodinu denně, fotbalové hřiště bylo využíváno 2 
hodiny denně a každé ze dvou tenisových hřišť bylo využíváno 1, 5 hodiny za den. Obě 
volejbalová hřiště byla využívána v průměru jednu hodinu denně. Jelikož areál je 
poměrně nový, očekává se, že v příštím roce budou tržby v průměru o 5 % vyšší, 
protože o areálu bude vědět více lidí a tyto tržby budou každý další rok stejné. 

V tabulce 8 jsou uvedeny tarify za pronájem jednotlivých objektů v areálu a v tabulce 9 
jsou vypočítány příjmy z jednotlivých objektů a příjmy celkem za každý rok. 

 

Tabulka 8 – Tarify za pronájem [vlastní zdroj] 

Pronájem (vstup) Hodnota v Kč/hod – prvních 10 let 

Atletická dráha 50 

Fotbalové hřiště 240 

Tenisové hřiště 120 

Volejbalové hřiště 120 
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Tabulka 9 – Výnosy z pronájmů v tis. Kč [vlastní zdroj] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Atletická dráha 267,5 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 

Fotbal 102,7 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 

Tenis 77,0 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 

Volejbal 51,4 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Celkem 498,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 

 

Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Atletická dráha 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 280,9 

Fotbal 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 

Tenis 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 

Volejbal 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

Celkem 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 

 

3) Hospodářský výsledek 

Tento výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Částka, která činí rozdíl, je dále 
zdaněna daní z příjmů fyzických osob. Daň je ve výši 15 %. Po odečtení daně 
z hospodářského výsledku se zjistí čistý zisk po zdanění.  Pokud je dosaženo záporného 
hospodářského výsledku, daň z příjmů se neodvádí. V tolika následujících letech je pak 
uplatňován nárok na odpočet částky ztrát z minulých období od základu daně. V tomto 
projektu vyšel hospodářský výsledek po celé hodnocené období záporný, tudíž se daň 
z příjmů neodvádí. 

Hospodářský výsledek sportovního areálu v Malenovicích je vypočítán v tabulce 10 – 
výkaz zisků a ztrát a v tabulce 11 – cash flow, ve které je výsledkem diskontovaný roční 
CF. 

V tabulce 10 (výkaz zisků a ztrát) vyšel HV po zdanění po celou dobu projektu záporný 
a v tabulce 11 (cash flow) vyšly diskontované peněžní toky kladné v každém roce 
kromě roku nultého, což jsou investiční náklady.  
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Tabulka 10 – Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč [vlastní zdroj] 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Výnosy z pronájmu 498,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 

Výnosy celkem 498,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 

Náklady na materiál 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Náklady na mzdy 199,5 199,5 199,5 204,3 204,3 204,3 209,1 209,1 209,1 213,9 

SZP 57,1 57,1 57,1 58,5 58,5 58,5 59,8 59,8 59,8 61,2 

Náklady na energetické vstupy 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 

Úroky z úvěru 42,0 37,8 33,6 29,4 25,2 21,0 16,8 12,6 8,4 4,2 

Odpisy 154,4 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 

Náklady celkem 512,6 718,9 714,7 716,6 712,4 713,2 710,2 706,0 701,8 703,7 

Hospodářský výsledek -14,0 -195,3 -191,1 -193,0 -188,8 -189,6 -186,6 -182,4 -178,2 -180,1 

Základ daně z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý hospodářský výsledek -14,0 -195,3 -191,1 -193,0 -188,8 -189,6 -186,6 -182,4 -178,2 -180,1 
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Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Výnosy z pronájmu 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 

Výnosy celkem 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 523,6 

Náklady na materiál 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Náklady na mzdy 213,9 213,9 218,7 218,7 218,7 223,5 223,5 223,5 228,3 228,3 

SZP 61,2 61,2 62,6 62,6 62,6 63,9 63,9 63,9 65,3 65,3 

Náklady na energetické vstupy 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 54,6 

Úroky z úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 

Náklady celkem 704,5 699,5 705,7 705,7 705,7 716,9 711,9 711,9 718,0 718,0 

Hospodářský výsledek -180,9 -175,9 -182,1 -182,1 -182,1 -193,3 -188,3 -188,3 -194,4 -194,4 

Základ daně z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý hospodářský výsledek -180,9 -175,9 -182,1 -182,1 -182,1 -193,3 -188,3 -188,3 -194,4 -194,4 
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Tabulka 11 – Cash flow v tis. Kč [vlastní zdroj] 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Investiční náklady -7 221,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace 5 563,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úvěr 1 200,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HV po zdanění 0 -14,0 -195,3 -191,1 -193,0 -188,8 -189,6 -186,6 -182,4 -178,2 -180,1 

Splátka úvěru 0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 -120,0 

Odpisy celkem 0 154,4 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 

Roční CF -457,3 20,4 54,5 58,7 56,8 61,0 60,2 63,2 67,4 71,6 69,7 

Diskontní faktor pro 5 % 1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 

Diskontované roční CF -457,3 19,4 49,5 50,7 46,8 47,8 45,0 44,9 45,6 46,2 42,8 

Kumulované diskontované roční CF -457,3 -437,9 -388,4 -337,7 -290,9 -243,1 -198,2 -153,2 -107,6 -61,4 -18,6 
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Rok 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Investiční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HV po zdanění -180,9 -175,9 -182,1 -182,1 -182,1 -193,3 -188,3 -188,3 -194,4 -194,4 

Splátka úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odpisy celkem 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 369,8 

Roční CF 188,9 193,9 187,7 187,7 187,7 176,5 181,5 181,5 175,4 175,4 

Diskontní faktor pro 5 % 0,5847 0,5568 0,5303 0,5057 0,4810 0,4581 0,4363 0,4155 0,3957 0,3769 

Diskontované roční CF 110,5 108,0 99,6 94,9 90,3 80,9 79,2 75,4 69,4 66,1 

Kumulované diskontované roční CF 91,9 199,9 299,4 394,4 484,7 565,5 644,8 720,2 789,6 855,7 
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7.4 Hodnocení ekonomické efektivity sportovního areálu  
 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investice se může provést mnoha metodami. Pro 
tento projekt je proveden výpočet NPV a doby návratnosti. Metoda pro výpočet NPV je 
nejvhodnější metodou, protože výsledek přesně stanoví, zda je projekt výnosný či 
nikoliv. 

 

7.4.1 Čistá současná hodnota 
 

Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou a investičními 
náklady celého projektu. Životnost sportovního areálu v Malenovicích se předpokládá 
20 let.  

U výpočtu čisté současné hodnoty se uvažuje zhodnocení (diskontní sazba) 5 %. 
Výpočet je proveden pro tři časová pásma. 

 

NPV (10 let) = PV – IN = -18,6 tis. Kč 

NPV (15 let) = PV – IN = 484,7 tis. Kč 

NPV (20 let) = PV – IN = 855,7 tis. Kč 

 

7.4.2 Doba návratnosti 
 

Doba návratnosti je doba, za jakou se vrátí investované náklady do investičního 
projektu. Z vypočítaných hodnot v tabulce 11 je zřejmé, z kumulovaného 
diskontovaného cash flow, že návratnost projektu je krátce po desátém roce od 
investování. 
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8 ZÁVĚR 

 
Bakalářská práce se zabývala hodnocením ekonomické efektivnosti stavebního 
investičního projektu. Nejprve byly zmíněny teoretické poznatky o investičních 
projektech, výkazu peněžních toků a finančních zdrojích. Poté byly zmíněny metody 
hodnocení ekonomické efektivnosti. 
 
Případová studie se týkala hodnocení ekonomické efektivnosti projektu v Malenovicích. 
Nejprve jsou uvedeny informace o objektech, které jsou v areálu zhotoveny. Dále je 
v textu uvedeno konstrukčně-materiálové řešení jednotlivých objektů a také organizační 
struktura projektu. 
 
Na závěr je provedeno hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. V jednotlivých 
tabulkách jsou popsány investiční náklady, zdroje financování, úvěr, náklady na 
materiál, náklady na mzdy, náklady na energetické vstupy, odpisy, výnosy z pronájmů. 
Ze všech těchto tabulek je pak zhotoven výkaz zisků a ztrát a výkaz CF. Hospodářský 
výsledek vyšel po celou dobu záporný, proto se neodvádí daň z příjmů. Nakonec byla 
provedena nejvhodnější metoda hodnocení efektivnosti projektu, a to NPV. Čistá 
současná hodnota byla provedena pro tři časová pásma (10, 15, 20 let) s diskontní 
sazbou 5 %. Pro 10 let vyšla NPV záporně, ovšem pro 15 a 20 let už vyšly kladné 
hodnoty. Z kumulovaného diskontovaného CF je zřejmé, že doba návratnosti projektu je 
krátce po desátém roce. 
 
Z vypočítaných hodnot tedy plyne, pokud bude návštěvnost taková, s jakou je 
předpokládáno, je možné do projektu investovat. 
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13 PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 Stavební rozpočet areálu 
 

Číslo objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem 
Základ 
DPH 15 

% 

Základ 
DPH 21 

% 

DPH 
celkem 

% 

SO 01 1     2 642 275 0 2 183 698 458 577 36,6 

SO 02 2   2 921 590 0 2 414 537 507 053 40,5 

SO 03 3   698 497 0 577 270 121 227 9,7 

SO 04 4   780 485 0 645 029 135 456 10,8 

SO 05 5   68 867 0 56 915 11 952 1,0 

SO 06 6   39 844 0 32 929 6 915 0,6 

SO 07 7   69 654 0 57 565 12 089 1,0 

Celkem za stavbu     7 221 211 0 5 967 943 1 253 268 100,0 

 


