
 

    

 

 



 

    

 

 



 

    

 

   



 

    

 

Předmětem této bakalářské práce je finanční a ekonomická proveditelnost 

veřejného projektu. V teoretické části bakalářské práce je specifikována 

problematika veřejného sektoru. Dále je zde popsáno ekonomické 

hodnocení veřejného projektu. Základní charakteristika veřejného 

projektu. Dalším z bodů teoretické části bakalářské práce je uvedení 

přístupů pro posouzení finanční proveditelnosti veřejného projektu, kde 

jsou také popsány jednotlivé možnosti financování projektu. Součástí práce 

je uvedení nákladových metod hodnocení veřejného projektu. V poslední 

části je posouzení ekonomické a finanční proveditelnosti na praktickém 

příkladu. 

 

Veřejný investiční projekt, cyklus projektu, zdroje financování, efektivnost 

projektu, SWOT analýza, analýza nákladů a užitků, diskontní sazba, čistá 

současná hodnota. 

 

The topic of the bachelor’s thesis is financial and economic feasibility of 

public project. The theoretical part specifies issues of public sector, 

economic evaluation and basic characteristics of public project. This part 

provides assessment approaches of financial feasibility of public project 

and gives examples of individual ways of financing. The thesis also includes 

cost assessment methods of public project. The last part is practical 

evaluation of economic and financial feasibility applied on specific 

example. 

Public investment project, cycles of project, financial sources, project 

efficiency, SWOT analysis, analysis of costs and utilities, discount window, 

net present value 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá finanční a ekonomickou proveditelností veřejného 

investičního projektu. Cílem práce je na praktickém příkladu veřejného projektu uvést 

jeho ekonomické a finanční hodnocení. Posoudit, zda bylo rozhodnutí o realizaci 

projektu výhodné a jestli bude projekt v provozní fázi udržitelný, nebo zda nikoliv. 

Stanovit, zda socioekonomické požadavky, pro které byl projekt primárně koncipován, 

jsou naplněny a zda jsou reálné.  

V teoretické části jsou přiblíženy jednotlivé základní faktory a postupy, které 

slouží pro zpracování hodnocení efektivnosti investice finančních prostředků 

vložených do projektu. V první části práce jsem se zaměřil na vymezení problematiky 

veřejného sektoru. V této kapitole jsem se věnoval zejména strategii investování, 

investičnímu rozhodování a životnímu cyklu projektu. V další části jsem popsal 

charakteristiku veřejného projektu. Další kapitola se zaměřuje na stručné definování 

způsobů hodnocení veřejných projektů pomocí nákladových metod. Velká část 

teoretické části bakalářské práce je věnována finančnímu a ekonomickému hodnocení 

projektu, kdy je v této kapitole popsáno finanční hodnocení projektu, ekonomické 

hodnocení projektu a jsou zde popsány vstupy pro ekonomické hodnocení investic. 

Práce je zaměřena na aplikaci poznatků z teoretické části do praktické části 

práce. Mnou vybraný projekt se nachází v investiční fázi a doposud nebyl uveden do 

provozní fáze projektu a nelze tedy, zatím, objektivně zhodnotit, zda se bude výsledek 

práce shodovat s reálným stavem v provozní fázi projektu.  

V práci je použito poznatků a vědomostí získaných studiem na této škole a 

jejich aplikováním do praktického hodnocení veřejného projektu. Pro praktickou část 

bakalářské práce byl použit projekt „Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve 

Svitavách“, který je v současnou chvíli ve fázi realizace projektu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VEŘEJNÉHO 

SEKTORU 

Veřejný sektor vstupuje do určitých trhů tehdy, kdy je zapotřebí uspokojit 

některé z veřejných potřeb. Zatímco soukromý sektor má za cíl tvorbu zisku, tak je zde 

zapotřebí uspokojit veřejné potřeby a statky, které s ohledem na svůj charakter, nemůže 

uspokojit soukromý sektor. V pluralitních demokratických státech je na fungování 

národního hospodářství využíváno spolupůsobení veřejného a soukromého sektoru. 

Základní příčina existence veřejného sektoru je propojena s jevem, kterým je 

tržní selhání. Market Failure, neboli tržní selhání, je nedokonalost v cenovém systému, 

která neumožňuje efektivní alokaci zdrojů. Jako faktory, které způsobují tržní selhání 

lze označit zejména existenci veřejných statků a externalit, nedokonalou konkurenci, 

neúplné informace a nejistotu. [1] 

1.1 STRATEGIE INVESTOVÁNÍ 

V samotném úvodu tohoto tématu je zapotřebí si přiblížit co to investice vůbec 

jsou.  

 

„Investice ve svém nejširším významu jsou definovány jako obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.“ [2 str.9] 

 

Jde o sled navazujících kroků, díky kterým dojde k dosažení plánovaného cíle. 

Rozhodne-li se podnik nebo například vedení města, že chce dosáhnout plánovaného 

cíle, tak musí postupovat podle postupně jdoucích a navazujících kroků, které 

systematicky povedou k dosažení daného cíle. Pořízení stavební investice znamená tři 

životní fáze dlouhodobého hmotného majetku a to fázi realizování, následné užívání   

a poslední fází je likvidace. Je nezbytně nutné určit, co od investičního záměru 

očekáváme a jak toho chceme dosáhnout. Dalším důležitým krokem je zvážit, jaká 

bude očekávaná výnosnost investice, při jakém riziku jsme ochotni toho dosáhnout         

a jaký bude důsledek na likviditu investorů. Při realizaci investičního projektu je 

snahou dosáhnout co nejvyšší výnosnosti při co nejmenším riziku. [3], [2] 
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1.2 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

V případě investičního rozhodnutí se odpovídá na základní otázky, které 

stanovují, zda investovat do projektu, nebo zda se to nevyplatí. Další případ, kdy se 

rozhoduje, zda investovat či nikoliv je v případě kladného přínosu pro společnost. 

V případě, že se investovat daný subjekt rozhodne, tak v investičním rozhodnutí bude 

muset najít a poskytnout finanční prostředky, aby byl projekt realizovatelný. V tuto 

chvíli je zapotřebí uvážit následující otázky: do čeho vložit finanční prostředky, kolik 

finančních prostředků, jak budou prostředky investovány a především kdy. U 

peněžního výdaje, kterými investice jsou, existují dva základní předpoklady 

investování. Prvním je, zda peněžní výdaj přinese peněžní zhodnocení nebo nikoliv. 

Druhým je, zda peněžní výdaj bude mít kladný přínos pro společnost. Z pohledu 

investičního rozhodování je nezbytně nutné uvážit dobu trvání výstavby projektu. 

Dlouhodobé projekty, které trvají více let, nesou velká rizika a to především vloženými 

finančními prostředky. Investovat ať již do finančního hmotného či nehmotného 

majetku může jak veřejný sektor, tak i soukromý sektor. [3],[5] 

1.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU  

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

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

prvotní myšlenku, která odstartuje životní cyklus projektu. Samotný životní cyklus se 

skládá z předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze a likvidační fáze. Bez 

jakékoliv z těchto fází, až na likvidační, se žádný projekt neobejde, avšak fáze prvotní, 

kdy se rozhoduje, zda projekt postoupí do investiční fáze či nikoliv je nejdůležitější.[1] 

[2] 

1.3.1 Předinvestiční fáze 

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

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

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

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

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

otázky, zda v projektu dále pokračovat, nebo zda od projektu odstoupit. [1], [2]  
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1.3.2 Investiční fáze 

Je to fáze, která mimo přípravy projektu obsahuje také samotnou realizaci 

projektu. Tato fáze je fází nejdražší. Na konci investiční fáze je projekt uzpůsobený pro 

užívání a musí tedy být zrealizovaný a schopný provozu. Investiční fáze se dělí do dvou 

částí. V první části investiční fáze se zpracovávají potřebné dokumentace, například 

dokumentace pro územní rozhodnutí společně s dokumentací pro stavební povolení, 

dokumentace pro výběr zhotovitele, uzavírání smluv, organizace zadávacího řízení atd. 

V druhé části se jedná o samotnou realizaci projektu, kam patří například příprava 

staveniště, realizační stavební a montážní práce, koordinace BOZP, vícepráce atd.[1], 

[2] 

1.3.3 Provozní fáze 

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

hlediska časového trvání nejdelší. Provozní fáze je výsledkem předchozích fází 

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

potřebné pro bezproblémové užívání stavby. Z dlouhodobého hlediska se sledují 

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

charakter.[1], [2] 

1.3.4 Likvidační fáze 

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

v závěrečném životním cyklu může vykazovat buď poslední příjmy nebo výdaje.[1], 

[2] 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉHO 

PROJEKTU 

Následná kapitola se bude zabývat základní charakteristikou veřejného 

projektu a jeho podstatou. 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉHO 

PROJEKTU 

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

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

veřejných prostředků. Jako veřejný projekt lze označit zejména ten projekt, který 

splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: 

 

- Podstatná část zdrojů na realizaci pochází z přímého nebo nepřímého 

veřejného financování 

- K realizaci projektu jsou využity nástroje hospodářské politiky, jako je 

regulace cen nebo znárodnění 

- S projektem jsou spojeny externality, jako je například zákaz výroby freonů 

a odstraňování překážek pro vstup na trh 

 

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

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

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

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

výstavbu dětských hřišť, školek, škol nebo například sportoviště. [6] 
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3 METODY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH PROJEKTŮ 

POMOCÍ NÁKLADOVÝCH METOD 

Pro hodnocení efektivnosti veřejných projektů jsou nejčastěji využívány metody, 

které jsou obecně nazývány jako jednokriteriální metody rozhodování. Mezi tyto 

jednokriteriální metody nákladově- užitkové patří metoda CMA (Cost-Minimalisation 

Analysis), která je metodou minimalizace nákladů. Dále do této skupiny 

jednokriteriálních metod patří metoda CBA (Cost-Benefit Analysis), tato metoda je 

označována jako metoda nákladů a užitku. Jako další je v této skupině metoda CEA 

(Cost-Effectivness Analysis), což je metoda, která analyzuje efektivnost nákladů. A 

poslední je metoda CUA(Cost-Utility Analysis), která je analýzou užitečnosti nákladů. 

Pro výběr vhodné metody hodnocení veřejného projektu je potřeba analyzovat 

vzájemné vztahy, možnosti a omezení. [7], [10] 

3.1 METODA CMA 

Je to metoda, kde jediným hodnotícím kritériem je cena. Metoda CMA posuzuje 

náklady vzhledem k užitkům a v tomto případě jsou užitky konstantní. V případě 

srovnatelného výstupu nám dokáže metoda CMA najít nejefektivnější způsob, jakým 

projekt realizovat. Pomocí diskontování budoucích nákladů na současnou hodnotu 

dostaneme ukazatele, který je odborně označován jako náklady životního cyklu a tento 

ukazatel je použit pro optimální hodnocení. [1], [7] 

3.2 METODA CEA 

Tato analýza je založena na efektivnosti nákladů a hledá odpovědi na otázky: 

 

- Jak co nejlevněji dosáhnout předem stanoveného cíle a zároveň zachovat 

kvalitativní parametry? 

- Jakým způsobem docílit maximalizace výstupů při předem stanovených 

nákladech? 

Metoda analýzy efektivnosti se využívá zejména v případech, kdy je náročné 

peněžní ocenění užitků. Stanovení užitků může být například v naturálních jednotkách, 

kdy se jedná například o počty kusů opravené techniky, počty ošetřených pacientů nebo 
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například počet kilometrů cyklotras. U CEA metody, kdy se jako rozhodovací nástroj 

využívá jednotkových nákladů projektu, dochází k porovnávání s ostatními projekty, 

které jsou založeny na shodném výstupu nebo technicko- ekonomickými ukazateli 

v daném oboru. [1], [7], [10] 

3.3 METODA CUA 

Jedná se o vícekriteriální metodu, která je analýzou užitečnosti nákladů a 

umožňuje matematickými postupy stanovit na základě výstupů užitečnost projektu. 

Míra uspokojení potřeb jednotlivých uživatelů projektu stanovuje užitečnost projektu. 

Efektivnost projektu lze definovat jako poměr užitečnosti daného projektu v poměru 

s investičními náklady, které daný projekt k realizaci potřebuje. [1], [7], [10] 

3.4 METODA CBA 

CBA je metodou, která v průběhu celého životního cyklu projektu sleduje 

náklady a přínosy, které jsou s projektem spojeny. Cílem této metody je zhodnotit 

neziskové investice na základě standardních hodnotících metod. Metoda je využívána 

u veřejných projektů, kdy se hodnotí proveditelnost projektu a zda případná realizace 

projektu přinese společnosti dostatečný společenský užitek. Jedná se o komplexní 

řešení projektu, od organizační proveditelnosti přes technickou proveditelnost až po 

finanční soběstačnost daného projektu. Metoda CBA převádí veřejný užitek či veřejný 

náklad na podobu peněžních toků, které upravuje o časovou hodnotu a shrnuje je 

prostřednictvím kriteriálních ukazatelů. Výhodou použití této metody je, že lze 

porovnávat projekty, které jsou nesourodé. Nesourodé projekty mají rozdílné investiční 

náklady, finanční či socioekonomické užitky. 

Při posouzení ekonomické efektivnosti je v této metodě použito tradičních 

ukazatelů ekonomiky investic, které jsou založeny na diskontování, indexu rentability 

a vnitřním výnosovém procentu- IRR. V případě diskontování se jedná zejména o 

čistou současnou hodnotu- NPV.[1], [7], [10] 
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Softwarová aplikace eCBA 

CBA analýza je využita v praktické části této bakalářské práce, kdy je hodnocen 

veřejný projekt. Pro CBA analýzu v praktické části bakalářské práce je využito 

softwaru od společnosti eCBA.cz. 

Aplikace eCBA je komplexní program, který umožňuje usnadnit živnostníkům, 

příspěvkovým organizacím, neziskovým organizacím a ostatním subjektům tvorbu 

podnikatelských plánů. Díky programu daný uživatel této aplikace pomocí snadného a 

intuitivního ovládání získá informace o návratnosti, výnosnosti, dlouhodobé 

udržitelnosti a potřebách finančního krytí.  

Více o tomto programu a jeho praktické aplikaci v praxi je v další části 

bakalářské práce, kdy je v příloze přiložen vygenerovaný dokument ve formátu PDF, 

který přehledně ukazuje důležité parametry projektu včetně rizik, které projekt 

přináší.[9] 

 

 



 

 18   

 

4 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

PROJEKTU 

Cílem tohoto hodnocení je stanovit, zda vynaložit prostředky na zhotovení 

projektu či nikoliv. Toto hodnocení se vypracovává především u projektů většího 

rozsahu, kdy je zapotřebí na projekt vynaložit nemalé prostředky. Toto hodnocení se 

provádí ve fázi iniciace projektu a tedy v předinvestiční fázi projektu. Hodnocení má 

stanovit jaký je dopad, nebo naopak přínos, projektu pro společnost. Například není- 

li v dané lokalitě obdobný projekt již realizován, tak s největší pravděpodobností 

z ekonomického hlediska záměr obstojí. V případě, že je tomu naopak, tak obdobný 

projekt s největší pravděpodobností neobstojí. Jedná se o analýzu nákladů a výnosů, 

která se odborně nazývá CBA – Cost Benefit Analysis 

4.1 FINANČNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU 

Tohoto hodnocení se využívá především v komerčním sektoru. Posuzuje se doba 

návratnosti investovaných peněžních prostředků do daného projektu. Dále se posuzuje, 

jaká bude předpokládaná ziskovost v případě provedení projektu, jaké budou 

předpokládané provozní výnosy a jaké budou provozní náklady. Na druhou stranu 

výnosy, v případě veřejného projektu, nejsou nejpodstatnějším výstupem z daného 

projektu, ale jak již bylo mnohokrát zmíněno, je to především veřejné blaho. 

4.2 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

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

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

vyššího blaha společnosti. Zde tedy nestačí pouze finanční zhodnocení projektu. U 

takovýchto druhů projektů se ptáme zejména na otázku – co daný projekt přinese 

společnosti? Mezi takovéto projekty lze zařadit například výstavbu dětských hřišť, 

školek, škol nebo například sportoviště. V prvotní fázi se stanoví, koho konkrétně 

projekt zasáhne a jaký to bude mít vliv na dotčené subjekty, tedy dopady, které později 

budou mít vliv na okolí. Zainteresovaní do projektu obvykle bývají veřejné subjekty a 

to na úrovni obecní, krajské, státní nebo jiné veřejné organizace. Dalšími 

zainteresovanými ve veřejném sektoru jsou soukromé subjekty a to zejména občané a 

organizace. Největší úskalí v analýze je stanovení přínosu pro společnost v dané 
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lokalitě a dobu, po kterou bude zrealizování daného projektu znamenat přínos pro 

společnost. Je zapotřebí zhodnotit, kromě přínosu, také dopady na soukromý i veřejný 

sektor. V případě dopadů je nezbytně nutné zvážit, zda je dopad na společnost spojený 

pouze se zhotovením projektu, nebo zda by k němu došlo dříve či později i v případě 

nerealizování projektu. [8],  

4.2.1 Ekonomická kritéria efektivnosti investičního projektu 

V případě ekonomického a finančního hodnocení projektu se využívají 

následující ukazatele, které nám stanoví, jak je projekt efektivní a zda je vhodné projekt 

realizovat, popřípadě nikoliv. U veřejných projektů následující hodnoty mohou 

vykazovat nepříznivých hodnot, ale přesto z pohledu socioekonomických dopadů je 

projekt realizovatelný.  

 

Doba návratnosti(DN) 

Doba návratnosti nám představuje, za jak dlouho se nám investiční náklady na 

daný projekt splatí peněžními příjmy z investic. Pro stanovení této doby návratnosti 

použijeme následujícího vztahu, který zahrnuje i časovou hodnotu peněz. Doba 

návratnosti ve velkém množství případů není nikdy dosažena.[4] 

 

I=∑ Pn
1

(1+𝑖)𝑛

𝐷𝑁

𝑛=1
                                                      (1) 

 

Kde:  I… kapitálový výdaj diskontovaný 

  Pn… peněžní příjem 

  n… jednotlivá léta životnosti 

  DN… doba návratnosti 

  i… úroková sazba 

 

Čistá současná hodnota(NPV): 

Čistá současná hodnota stanovuje, zda projekt, který hodnotíme, je v porovnání 

s jinými projekty výhodnější či nikoliv. Vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

finančních příjmů z investic a výdajů vložených na investici. Hodnota peněz není 

v čase stálá, ale mění se v závislosti na čase a z toho důvodu nelze finanční toky pouze 

sečíst, ale musí se uvažovat s inflací a také vzít v potaz časovou hodnotu peněz. 
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V prvním kroku se stanoví současná hodnota a až poté se z ní určí čistá současná 

hodnota.[13] 

PV=∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1+𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1
                                                                       (2) 

 

NPV= PV- IN            (3) 

 

Kde:            PV… současná hodnota 

            IN… investiční náklady 

            NCFi…čisté peněžní toky v jednotlivých letech 

            r… diskontní sazba 

            i… počet let od 1 po n 

            NPV… čistá současná hodnota 

 V případě investice, která vykazuje zápornou čistou současnou hodnotu nelze 

dále uvažovat. I varianty s nulovou čistou současnou hodnotu lze do rozhodování 

zahrnout, jelikož přinášejí příjem, který je roven alespoň výši úroku. U investic 

s kladnou současnou hodnotou je patrné, že tvoří vyšší výnos v porovnání 

s vloženými náklady do projektu. V případě více variant s kladnou čistou současnou 

hodnotou je zvolena ta, která má vyšší NPV.[4],[1] 

4.2.2 Stanovení diskontní sazby 

Časová hodnota peněz, která se zohledňuje při stanovování finanční a 

ekonomické efektivnosti je do výpočtu zahrnuta v podobě diskontní sazby. Diskontní 

sazba se uvažuje na celou dobu uvažované životnosti veřejného investičního projektu. 

Při hodnocení daného veřejného investičního projektu se rozlišuje mezi sociální a 

finanční diskontní sazbou. Diskontní sazba je nástroj, díky kterému jsou přepočítány 

budoucí peněžní toky na současnou hodnotu.[4],[1] 
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Sociální diskontní sazba 

 

 U veřejných projektů financovaných z veřejných zdrojů se zahrnuje do 

hodnocení projektu, také sociální diskontní sazba. Zahrnuje se tato diskontní sazba 

zejména do projektů, které nemají potenciál v dosažení zisku ve finančním hodnocení. 

Tuto sazbu lze rozdělit na dvě části. V první části sociální diskontní sazby je 

předpoklad, že při diskontování budoucí spotřeby na spotřebu současnou se nezmění 

spotřeba na jednoho obyvatele. Přirážky jsou druhou částí sociální diskontní sazby. 

V této části je naopak uvažováno s předpokládaným růstem spotřeby na jednoho 

obyvatele v hodnoceném období. Při hodnocení veřejných investičních projektů, do 

kterých se diskontní sazba zahrnuje, se stanovuje v České republice na 4% a 

společenská diskontní sazba je dle Evropské komise stanovena na 5%.[1], [3] 

 

Finanční diskontní sazba 

 

 Finanční diskontní sazbu lze stanovit třemi možnými způsoby. První variantou 

je úroková sazba, která se používá při financování ze soukromých zdrojů. Touto 

metodou je úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná úroková sazba 

komerčních úvěrů. Tato sazba je považována jako jedna ze základních úrokových 

sazeb používaných v národní ekonomice, přičemž se většinou jedná o základní 

minimální výši diskontní sazby. Projekt může, ale mít vyšší výnosnost. Další 

z možností je mezní výnos portfolia cenných papírů na kapitálovém trhu. Tato možnost 

většinou stanovuje maximální mezní hodnotu diskontní sazby. Poměřuje 

v dlouhodobém horizontu nejlepší investiční variantu, kdy je výnos nejlepší a zároveň 

to porovnává s minimálním rizikem. Poslední variantou je specifická diskontní sazba. 

Ta je převzata od zavedeného emitenta, kterým může být například Evropská investiční 

banka v případě projektů spolufinancovaných Evropskou unií.[1], [3] 

 

4.3 VSTUPY PRO HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Základní úlohou hodnocení efektivnosti investičního projektu je posoudit, jaká 

bude návratnost vložených finančních prostředků. V soukromém sektoru při vložení 

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

projektů veřejných jde spíše o to, jak prospívá veřejnosti. Hodnocení je založeno na 
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porovnání veškerých finančních toků vstupujících do projektu z čehož vychází cash 

flow projektu.[1], [2] 

4.3.1 Investiční náklady 

Investiční náklady jsou většinou spojeny s předinvestiční fází, kdy se 

vypracovávají jednotlivé studie včetně studie proveditelnosti. Dále v největší míře 

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

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

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

náklady. Zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební řízení, 

dokumentace pro výběr zhotovitele, právní služby, realizační stavební a montážní 

práce, autorský dozor, BOZP a technický dozor aj. Pro správné ekonomické hodnocení 

projektu je nezbytné mít správně a co nejpřesněji zpracované předpokládané investiční 

náklady. V případě velkých nákladů spojených s chybně stanovenými investičními 

náklady se může projekt dosud se jevící jako uskutečnitelný a realizovatelný, stát 

projektem nerealizovatelným a může ohrozit samotné uskutečnění projektu.[1], [2] 

4.3.2 Provozní náklady 

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

stanovení celkových výnosů projektu. Je nezbytné podrobně analyzovat provozní 

náklady projektu a následně je pomocí druhového členění nákladů rozdělit do 

následujících skupin:  

- Materiálové 

- Mzdové 

- Odpisové 

- Finanční 

- A ostatní  

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

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

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

informativní charakter o tom, jak moc je která skupina finančně náročná.[1], [2] 
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4.3.3 Výnosy projektu 

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

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

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

a služeb. V sektoru veřejném jsou výnosy brány jako užitky a popřípadě provozní 

výnosy.  Provozní výnosy zpravidla nepokryjí výši provozních nákladů, a tudíž musí 

být projekt dotován a je nesoběstačný. Užitek, který vzniká při uskutečnění projektu 

má finanční podobu, ale nemá žádnou tržní hodnotu, jelikož neprochází klasickým 

trhem. V případě uskutečnění veřejného projektu se vytváří další užitky, které s ním 

souvisí, a to zejména sociálního charakteru. U veřejných projektů vznikají realizací 

projektu socioekonomické výnosy. Socioekonomické výnosy jsou dvojího charakteru 

buď přímé, anebo nepřímé. Mezi přímé socioekonomické výnosy patří zejména 

úsporami nákladů subjektů, což jsou potažmo v konečném důsledku jejich výnosy. 

Mezi socioekonomické výnosy patří, také úspory společnosti vyplývající ze silnějšího 

konkurenčního prostředí. Do nepřímých socioekonomických výnosů lze zahrnout 

zejména výnosy, které jsou spojeny s ochotou veřejnosti utratit v lokalitě, kde se 

veřejný projekt, nachází určité peněžní prostředky. Při stanovení nepřímých 

socioekonomických výnosů se pracuje zejména se statistickými daty a průzkumy 

z dané lokality. Ve veřejném sektoru jsou uživatelé a příjemci daného projektu 

označováni, jako beneficienti. Beneficientem je každý, kdo má užitek či náklad 

z realizace daného projektu. Beneficienti mohou být na různých úrovních, od 

domácností až po stát a státní organizace. Do analýzy je nezbytné zahrnout pouze ty 

subjekty, kde je předpoklad, že na ně bude projekt významně dopadat. Veřejné projekty 

jsou zpravidla realizovány právě kvůli socioekonomickým výnosům a jejich vlivu na 

veřejnost, potažmo beneficienty.[1], [2] 

 

4.3.4 Hotovostní toky 

Jako vstupní veličina pro stanovení ekonomické efektivnosti a určení finanční 

proveditelnosti projektu, jsou hotovostní peněžní toky. Hlavní veličinou pro tvorbu 

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

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

projektu, lze označit jako finanční hotovostní toky. 

 



 

 24   

 

CF = Zč + Od - IC + U – Uspl. + D ± X                                                  (4) 

 

Kde:  Zd= Čistý zisk po zdanění 

  

 Od= Odpisy v daném roce 

 

 IC= Celkové investiční náklady v daném roce 

 

 U= Cizí kapitál opatřený na financování z úvěru 

 

 Uspl. Splátky úvěru celkem 

  

 D= Dotace poskytnuté v daném roce 

 

 X= časové rozložení nákladů/výnosů 

 

 Ekonomické hotovostní toky v podobě užitků a nákladů vznikajících v případě 

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

cash flow. Pro výpočet se použije vzorec (4), pouze se na konec vzorce přičtou užitky, 

které jsou značeny jako B. [1], [14] 
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5 PŘÍSTUPY PRO POSOUZENÍ FINANČNÍ 

PROVEDITELNOSTI VEŘEJNÉHO PROJEKTU 

Způsobů, jak financovat veřejný projekt je velká řada, a proto je důležité uvážit, 

jaký ze způsobů financování použit. Stanovení způsobu financování závisí na velikosti 

a právní formě podniku, ale také na nákladech, které jsou s jednotlivými zdroji 

financování spojené. Každý ze zdrojů finančních prostředků na realizaci projektu sebou 

nese určitá rizika a náklady, které jsou součástí zdrojů financování. Patří sem například 

úrokové sazby, sazby daňových odpisů, leasingové splátky a faktor času. Je tedy 

nezbytně nutné uvážit, zda daný zdroj financování je optimální pro uvažovaný projekt, 

nebo zda je vhodné použít jiný ze zdrojů financování. Zdroje financování z pohledu 

tvorby se dělí vlastní a cizí, kdy do vlastních patří pouze interní zdroje a emise akcií. 

Další rozdělení zdrojů financování je podle místa vzniku a to interní a externí. 

Následující kapitola se bude dále věnovat rozdělení na interní a externí zdroje 

financování.[5], [1] 

5.1 INTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 

V případě soukromého sektoru se o interní zdroje jedná zejména v případě 

využití nerozděleného zisku, odpisů a dlouhodobých finančních rezerv. U sektoru 

veřejného je to zejména využití vlastních rozpočtových zdrojů, kterými daný subjekt 

disponuje. V případě využití interních zdrojů financování je investování rychlejší a 

také s těmito zdroji lze nakládat libovolně.[5], [1] 

5.2 EXTERNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ 

Do externích zdrojů financování patří veškeré finanční prostředky, kterými daný 

subjekt nedisponuje a které získá především pomocí bankovních a dodavatelských 

úvěrů, emisí cenných papírů, finančních leasingů, grantů a dotací. Jedná se o dluh, který 

musí být za určité časové období splacen. Cizí zdroje pro financování projektu se 

využívají zejména ve chvíli, kdy potencionální investor nemá dostatek interních 

finančních prostředků.[5], [1]   
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5.3 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU 

Evropská unie vytvořila pro financování určitých cílů strukturální fondy, fond 

kohezní a iniciativy společenství, na základě kterých rozdělila finanční pomoc do 

chudších států Evropské unie. Mezi dotčené oblasti strukturálních fondů patří projekty 

v oblastech, jako jsou například:[5], [1] 

- Investování do vytvoření nových pracovních příležitostí 

- Rozvíjení regionálního a místního potenciálu zejména pro malé firmy 

- Základní hospodářská infrastruktura 

- Výzkum a rozvoj, technologické inovace 

- Infrastruktura vzdělávání a zdravotnictví 

- Ochrana životního prostředí a přírodního dědictví 

- Obnova budov, rozvoj kulturních hodnot 
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6 ÚVODNÍ ČÁST 

 Pro praktickou část bakalářské práce jsem si zvolil investiční projekt, který je 

realizován ve městě Svitavy. Díky ochotě zaměstnanců MěU Svitavy z centra pro 

podporu projektů, kteří mi pro zpracování praktické části práce poskytli veškeré 

podklady, které měli v danou chvíli k dispozici. Na tento vybraný projekt bude v rámci 

bakalářské práce zpracována finanční a ekonomická proveditelnost investice. Projekt 

byl zhotoven na rekonstrukci a rozšíření stávající tělocvičny, která se nachází ve 

sportovním areálu svitavského stadionu. Projekt započal již v roce 2014, kdy byla 

zpracována dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Následně na stavbu 

bylo vydáno společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. 

Začátkem roku 2015 byla podána žádost o získání dotací z podprogramu podpora 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol od Ministerstva 

financí. Na základě vyhodnocení nabídek, které byly podány formou veřejné zakázky, 

byla jako generální dodavatel stavby vybrána firma HIKELE stavební firma s.r.o., se 

kterou byla dne 1.8.2016 sepsána smlouva o dílo. Stavba v tuto chvíli není hotova a 

dokončení stavby je plánováno nejpozději do 30.8.2017 tak, jak to vyžadují podmínky 

dotačního titulu. Celkové náklady na rekonstrukci centrální tělocvičny jsou 

v současnou chvíli 28 876 600,00 Kč bez DPH. Centrální tělocvična bude sloužit 

zejména pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách.[12] 
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Obrázek č.1: Vizualizace centrální tělocvičny, [12] 

 

Základní informace a identifikační údaje: 

Název projektu:  Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách  

Zadavatel projektu: Město Svitavy, T. G. Masaryka 40/25, 568 02 

Projektant:   ADONIS PROJEKT spol. s.r.o., Jižní 870,  

500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel:   HIKELE stavební firma s.r.o., Svitavská 54, 568 02  

6.1 ÚČEL A POPIS PROJEKTU 

V této kapitole je popsán účel projektu, popis stavby a projektu.  

6.1.1 Účel projektu 

 Na základě této veřejné investice bude umožněno školám, které se ve Svitavách 

nacházejí, využívat zrekonstruované, rozšířené a moderní tělocvičny pro účely výuky 

tělesné výchovy. Hlavním cílem projektu je poskytnout školám nové moderní zázemí, 

které jim stávající tělocvičny neumožňovaly a díky lepším podmínkám centrální 
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tělocvična umožní rozvíjení pohybových a sportovních dovedností žáků, kteří doposud 

museli využívat starých a dlouhou dobu nerekonstruovaných a nemodernizovaných 

tělocvičen. Hlavní úlohou tohoto investičního projektu není, tak jak je obvyklé u 

investičních projektů, zisk, ale je to hlavně přínos pro veřejnost, a to zejména pro žáky 

a žákyně základních škol. [12] 

6.1.2 Popis stavby a projektu 

Dosavadní centrální tělocvična měla zastavěnou plochu 798 m2, přičemž díky 

zvětšení spodní stavby původní tělocvičny se zvětší zastavěná plocha na 1680 m2. Dále 

je zhotovena nad spodní stavbou rámová konstrukce, která je zhotovena z hliníkových 

uzavřených profilů. Plánovaná centrální tělocvična, která je v současné době ve fázi 

výstavby, má půdorysné rozměry 30x60m. Výška tělocvičny v hřebeni je 11,36m. 

Zajímavostí této stavby je tvar dvoukloubového příčného rámu o rozpětí 30m, který 

má tvar polygonu o třech vrcholech. V podélném směru je tuhost kloubově uložených 

rámů zajištěna pomocí spolupůsobení vaznic a zavětrování. Jako opláštění hliníkové 

rámové konstrukce slouží technická textilie membránová, která je oboustranně 

ošetřena měkčeným PVC. Následně je oboustranně lakována akrylátovým lakem. Pod 

touto technickou textilií membránovou je tepelná izolace parotěsná s reflexními 

účinky. Volba veškerých materiálů byla stanovena především s ohledem na maximální 

trvanlivost a životnost stavby.  

Centrální tělocvična je umístěna ve stávajícím areálu Svitavského stadionu, 

který kromě centrální tělocvičny obsahuje například: Fotbalový stadion, zimní stadion, 

venkovní atletický stadion a mnohá další zázemí pro sportovní aktivity jak pro školní 

výuku, tak pro ostatní komerční využití.  V celém areálu v současnou chvíli pracuje 7 

zaměstnanců, kteří v rámci své práce provádějí úkony, které dané roční období 

vyžaduje a náplní jejich práce je udržovat celý areál v co nejlepším technickém a 

estetickém stavu. Centrální tělocvična, která je předmětem bakalářské práce není příliš 

náročná na provoz a údržbu ve smyslu zatížení 7 pracovníků, kteří zde již pracují a 

proto se zatím neuvažuje o zvýšení počtu pracovníků.  Přístup do centrální tělocvičny 

bude pomocí vstupů, které jsou společné pro všechna sportoviště, respektive zázemí 

v celém areálu Svitavského stadionu. Nejbližší a hlavní vstup do centrální tělocvičny 

se nachází na ulici U Stadionu. [12] 

 



 

 30   

 

 
Obrázek č. 2: Probíhající výstavba montované hliníkové konstrukce,[12] 

 

Na fotografii je vidět Rámová hliníková konstrukce z plnostěnných profilů, 

které slouží jako nosná konstrukce pro opláštění a ostatní zařízení a vybavení, které 

konstrukce nese. MěŮ zvolil složitější a nákladnější variantu tohoto projektu, avšak 

z architektonického hlediska se jedná o zajímavou a velice unikátní stavbu. Celý 

projekt na tuto rekonstrukci a rozšíření stávající tělocvičny prováděla společnost 

ADONIS PROJEKT spol, s.r.o., která volbu vnitřní sportovní plochy, její parametry a 

charakteristiku konzultovala především s pracovníky z MěŮ z centra pro podporu 

projektů a v neposlední řadě také s učiteli ze základních škol a s vedoucími 

z atletického oddílu TJ Svitavy.[12] 
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6.2 FÁZE PROJEKTU 

6.2.1 Předinvestiční fáze 

 Proces předinvestiční fáze projektu byl zahájen v roce 2014, kdy město Svitavy 

začalo podnikat kroky, které směřovaly k tomu, aby se stávající nevyhovující centrální 

tělocvična zrekonstruovala a také rozšířila. Rekonstrukce byla nezbytná především 

z důvodu vysokých nákladů na provoz, a to především kvůli absenci tepelné izolace na 

současné tělocvičně opláštěné pouze textilií s pogumovaným povrchem. V Rámci 

předinvestiční fáze byla zpracována, také, analýza skutečných kapacit tělocvičen a 

jejich využití ve městě Svitavy za rok 2015. Dále se v předinvestiční fázi zpracovávala 

projektová dokumentace, stavební povolení, rozpočet stavby dle RTS, vyjádření 

příslušných a dotčených orgánů, požádání o udělení dotací a výběr generálního 

dodavatele stavby. Smlouva o dílo byla podepsána mezi městem Svitavy a firmou 

HIKELE stavební firma spol, s.r.o. dne 1.8.2016. [12] 

6.2.2 Investiční fáze 

 Následně po sepsání smlouvy s generálním dodavatelem nastala již fáze 

investiční. Investiční fáze v současnou chvíli stále probíhá a dokončení díla je 

plánováno nejpozději do konce září roku 2017, kdy musí být dílo hotové bez vad a 

nedodělků a po kolaudaci musí být předáno do užívání městu Svitavy. Září roku 2017 

je směrodatné především proto, že to bylo stanoveno v podmínkách dotačního titulu, 

z kterého je stavba ze 70% dotována. Jako první krok, který byl nezbytný před 

samotnou výstavbou a rozšířením, byla demolice stávající tělocvičny, kdy byla ze 

stávajícího objektu ponechána pouze spodní stavba. Následně se postupovalo, a stále 

postupuje, v souladu s projektovou dokumentací, která byla na centrální tělocvičnu 

vypracována a která sloužila jako podklady pro ocenění stavby a následné získání 

finančních prostředků z dotačního titulu. Předmětem výstavby, jak již bylo zmíněno je 

centrální tělocvična, která je jednopodlažní a součástí objektu je také zázemí 

hygienické a šatny.  Prostory centrální tělocvičny budou využívány pro atletiku, skok  

do dálky, tenis, volejbal, sálovou kopanou a florbal. Délka atletické dráhy je 

maximálně 140m. Součástí atletické oválu pro běh je i dostředné klopení v obloucích 

tělocvičny. Toto klopení značně ztěžovalo zhotovení spodní stavby. Realizace stavby 

probíhá pod dohledem autorského i technického dozoru investora a koordinátora 
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BOZP. Dozor dohlíží na provádění stavby a jeho soulad s projektovou dokumentací. 

Při stavbě je kladen velký důraz na dodržování BOZP [12] 

 

 
Obrázek č.3: Současný stav výstavby centrální tělocvičny k 18.5.2017, zdroj: vlastní 

 

6.2.3 Provozní fáze 

 Provozní fáze začíná tehdy, kdy je dílo plně připraveno pro využití k jakému 

bylo navrženo. V případě centrální tělocvičny tato fáze začne, stejně jako u ostatních 

případů po zkolaudování a předání díla zhotovitelem investorovi. Termín dokončení 

díla, jak již bylo zmíněno, je nejpozději do konce Září roku 2017. Dále bude tato 

provozní fáze financována výhradně z rozpočtu města Svitavy a z provozních výnosů 

projektu. Náklady a výnosy z provozní části projektu jsou zpracovány v kapitole 

finanční a ekonomické hodnocení projektu. [12]  
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6.3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU 

6.3.1 Vlastní prostředky pro financování projektu 

 Město Svitavy musí každý rok vynaložit nemalé prostředky na udržování 

stávajících budov a mnoho peněz z městského rozpočtu v posledních letech směřovalo 

na opravu komunikací a dopravní infrastruktury. Z tohoto důvodu bylo podmínkou, že 

projekt centrální tělocvičny se zrealizuje pouze v případě, že získá prostředky 

z dotačního titulu. Dotační titul, o který město Svitavy zažádalo, znamená pro město 

pouze 30% spoluúčast a zbytek je hrazen z dotačního titulu. Město Svitavy se tedy 

podílí na výstavbě tělocvičny částkou, která je v současnou chvíli 8 917 922 Kč bez 

DPH hrazena z městského rozpočtu.[12] 

6.3.2 Dotace ze strukturálních fondů 

 Jak již bylo zmíněno výše, tak město Svitavy si zažádalo o přidělení dotace na 

rekonstrukci a rozšíření stávající tělocvičny. Městu se nakonec podařilo získat dotaci 

z Ministerstva financí ČR, kdy byl projekt zařazen do podprogramu nazvaného 

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol. Pro získání 

finanční podpory z tohoto dotačního zdroje byl projekt nazván „Centrální tělocvična 

pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách“. Číslo projektu je 298D213000089. Výše 

spolufinancování projektu z výše uvedeného podprogramu je ve výši 19 958 678 Kč 

bez DPH. Tyto celkové náklady, které po sečtení financí vložených z vlastních zdrojů 

města a finanční podpory z dotačního zdroje Ministerstva financí jsou celkem 28 876 

601 Kč bez DPH. Ty jsou použity jak na samotnou výstavbu, tak i náklady přípravné a 

na zabezpečení výstavby.[12] 

6.4 PODSTATA PROJEKTU 

 Ve městě Svitavy se v současnou chvíli nachází pět základních škol, které mají 

třídy od první do deváté třídy a jedna škola, která má třídy pouze od první do páté, 

která do daného hodnocení není zahrnuta, jelikož se nachází ve vzdálenosti, která 

neumožňuje přístup do tělocvičny bez použití dopravních prostředků. Většina z těchto 

škol má problém s kapacitami školních tělocvičen. V následující mapě je zobrazeno, 

kde se jednotlivé školy nacházejí a jak se jednotlivé školy jmenují. V základních 

školách, které se v okolí nacházejí, bylo v roce 2015 celkem 1691 žáků.  
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V následujících letech je předpoklad rapidního navýšení počtu žáků, kteří se budou 

vzdělávat na jednotlivých základních školách ve Svitavách. Předpoklad navýšení počtu 

žáků se opírá o fakt, že společnost INA LANŠKROUN, s.r.o. v současnou chvíli staví 

v průmyslové zóně města Svitavy nový závod, kde bude v roce 2019 pracovat celkem 

960 zaměstnanců. Velká část zaměstnanců se bude do Svitav stěhovat a v případě 

mladých absolventů vysokých škol, kterých zde bude velká část z celkového počtu 

zaměstnanců, je předpoklad, že zde založí rodinu a budou zde bydlet. V tabulce níže je 

zaznamenáno, jak velké prostory by jednotlivé základní školy měly mít pro výuku 

tělesné výchovy a jak velké tělocvičny v tuto chvíli mají.[12] 

Tabulka č.1: Nevyhovující podmínky současných základních škol 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní za využití dat z [12] 

 

Obrázek č.4: Rozmístění základních škol ve městě Svitavy,[12] 

 



 

 35   

 

 Na následujícím obrázku je vyznačeno, kde se nacházejí tělocvičny a sportovní haly, 

které v současnou chvíli využívají základní školy ve Svitavách. Dále je zde zaznačena 

centrální tělocvična, která je v současnou chvíli ve fázi výstavby. Město Svitavy 

poskytlo k výuce tělesné výchovy také sportovní halu, kterou v roce 2002 postavilo. 

Tato sportovní hala je primárně určena pro výuku tělesné výchovy středních škol a 

zájmové sportovní kroužky. Tuto sportovní halu využívá také basketbalový tým 

Dekstone Tuři Svitavy, který hraje nejvyšší českou basketbalovou ligu. Tento 

basketbalový tým využívá halu téměř každý den a zabírá velkou část z časových 

kapacit, kdy lze tuto halu využívat.[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5: Mapa tělocvičen ve městě Svitavy,[12] 
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6.5 SWOT ANALÝZA 

 V rámci SWOT analýzy je stanoven budoucí stav investičního projektu. Swot 

analýza pomáhá přesně určit jaký vliv bude mít daný projekt na společnost. SWOT 

analýza se ukazuje, jaké jsou silné stránky (strengths), slabé stránky (Weaknesses), 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (threats) daného investičního projektu. Ze SWOT 

analýzy je patrné, že projekt má nejvíce silných stránek a naopak nejméně hrozeb a 

slabých stránek.   

Tabulka č.2: SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.6 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Centrální tělocvična je veřejným investičním projektem, který je z většiny hrazen 

z veřejných financí. Tento projekt nevyžaduje v prvním roce zřízení žádného 

pracovního místa. O centrální tělocvičnu, jak již bylo v práci zmíněno, se budou starat 

především zaměstnanci, kteří mají na starosti v současnou chvíli ostatní části 

sportovního areálu. Co se týká učitelů, tak s žáky do tělocvičny budou docházet jejich 

učitelé a tudíž nebude zapotřebí přijmout ani žádné učitele. Co se tedy týká platového 

rozpočtu, tak v případě spuštění provozu centrální tělocvičny se náklady oproti 

současné situaci nezmění. Co se týká provozních nákladů, které jsou spojené zejména 

s provozem centrální tělocvičny, tak byly náklady stanoveny již v žádosti o dotaci a 

budou uvedeny v následujícím finančním a ekonomickém zhodnocení projektu. [12]  

6.6.1 Investiční náklady 

 Investiční náklady jsou náklady, které jsou spojeny s demolicí staré konstrukce, 

samotnou realizací projektu z hlediska výstavby a uvedení do provozu. V následující 

tabulce jsou vybrány zejména náklady, které jsou spojeny s vypracováním projektové 

dokumentace, výstavbou, stavebním dozorem, technickým a autorským dozorem a 

právními služby společně s organizací zadávacího řízení. Dalším investičním 

nákladem jsou vícepráce, které vznikly v průběhu výstavby a byly městem Svitavy 

schváleny a uznány. [12] 

Tabulka č.3: Popis investičních nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní za využití dat z [12] 
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6.6.2 Provozní náklady 

Provozní náklady jsou náklady, které jsou přímo spojeny s provozováním 

daného objektu. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé provozní náklady 

spojené s výstavbou centrální tělocvičny. V tabulce je uvedena také nulová položka u 

mzdových nákladů, kde je předpoklad, že se tato hodnota v průběhu provozu může 

navýšit, avšak v současnou chvíli jsou mzdové náklady stanoveny jako nulové. [12] 

Tabulka č.4: Popis provozního náklad/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní za využití dat z [12] 

6.6.3 Výnosy 

 Jelikož se jedná o projekt, který je veřejný a je dotován z národního dotačního 

programu Ministerstva financí, tak projekt nemůže vykazovat zisky, které by byly 

použity do rozpočtu města Svitavy. Z toho důvodu, výnosy z tohoto projektu budou 

použity na provozní náklady spojené s provozováním centrální tělocvičny. Jedná se o 

veřejný investiční projekt, u kterého není prioritou ziskovost, ale veřejné blaho a 

pokrytí potřeb veřejnosti. Do výnosů byly započítány zájmové kroužky pro mládež, 

které se předpokládají zatím celkem 2(florbal a atletika). U těchto zájmových kroužků 

se předpokládá návštěvnost 2x týdně po dobu celého roku, kromě letních prázdnin a 

prázdnin Vánočních, kdy byla stanovena zvýhodněná paušální částka na 500 Kč/h. 

Dále je zde započítán pronájem tělocvičny, kdy bylo počítáno, že 300 dní v roce bude 

hala pronajata na 2 hodiny denně při paušální částce 600 Kč/h. Cena byla stanovena na 

základě cen alternativních sportovišť, které má uvedena na svých webových stránkách 

společnost SPORTES Svitavy s.r.o., která je provozovatelem sportovišť ve Svitavách. 

Cena za pronájem sportovní haly ve Svitavách je pro zájmové kroužky a organizované 
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akce 1200 Kč/h. Pronájem travnaté plochy pro hraní fotbalu je 500 Kč/h, přičemž tato 

travnatá plocha bývá využívána pouze sezónně. [12] 

Tabulka č.5: Popis výnosů za rok 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní za využití dat z [12] 

 

6.6.4 eCBA – HODNOCENÍ INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

 Pomocí metody CBA(Cost Benefits Analyses), která je metodou analýzy 

nákladů a užitků, se pokusím stanovit ekonomickou efektivnost veřejného investičního 

projektu. Metoda CBA je založena na tom, že nefinanční benefity převádíme do 

finančního vyjádření. Jako první se pokusím v práci specifikovat všechny subjekty, 

kterým projekt bude ku prospěchu, což bude především obyvatelstvo, které se ve 

Svitavách nachází. Projekt bude ku prospěchu především žákům na základních 

školách, kteří díky této centrální tělocvičně získají nové zázemí, kde budou moci lépe 

a efektivněji rozvíjet své sportovní dovednosti. Dále tento projekt přinese užitek 

sportovním kroužkům, se kterými se počítá, že budou tělocvičnu využívat. Druhou 

stranou projektu jsou náklady, které projekt nese a tyto náklady bude hradit MěU 

Svitavy. Mezi tyto náklady patří zejména náklady provozní. Město Svitavy investiční 

náklady na samotnou výstavbu hradí z jisté části ze svých zdrojů, ale nepoměrně větší 

část je hrazena z dotací z Ministerstva financí. Nicméně částka, kterou město získá 

z dotací není v programu eCBA zahrnuta, jelikož nemá vliv na ekonomické hodnocení 

investice. 

 Město Svitavy muselo doposud provozovat a udržovat stávající tělocvičnu, 

která měla sice pouhých 798m2 oproti rozšíření, kdy bude půdorysná plocha 1680m2, 

ale tělocvična nebyla zateplena a udržení tělocvičny v provozuschopném stavu 

znamenalo vynakládat nemalé prostředky z rozpočtu města Svitavy. Částka, kterou 

muselo město ročně vynakládat na provoz stávající tělocvičny se mi nepodařilo zjistit. 

Technický stav centrální tělocvičny se poznamenal i na tom, že se zde vůbec 
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tělovýchova základních škol nevyučovala a o to více se zatěžovala sportovní hala, která 

primárně nebyla určena pro využívání základními školami. Stejně jako základní školy, 

tak i ostatní sportovní kroužky zde ztratily zájem trénovat a cvičit. Tato tělocvična byla 

tedy využívána jen v ojedinělých případech a to v závislosti na počasí a ročním období. 

Náklady na provoz nově zrekonstruované tělocvičny jsou vyšší, než byly za 

současného stavu, ale poptávka po využívání nové tělocvičny bude bezesporu 

mnohonásobně vyšší. 

 Provozní náklady na rok 2017 byly v tabulce výše stanoveny na 508 923 Kč, 

což je z celkového rozpočtu města, který je na tělovýchovu a zájmovou činnost pro rok 

2017 stanoven na 21 653 000Kč nemalá položka, avšak nejedná se o navýšení plné 

částky 508 923 Kč, jelikož provozní náklady a náklady na technickou způsobilost 

současné tělocvičny, také znamenaly náklady pro město Svitavy v předchozích letech.  

Pro vypracování CBA analýzy jsem použil postup, který jsem si předtím řádně 

nastudoval a poté se ho pokusil aplikovat na mnou vybraný projekt. Software, který 

jsem se rozhodl použít pro vypracování ekonomické efektivnosti projektu je od 

společnosti eCBA s.r.o. V tomto programu mi bylo umožněno použít školní verzi, která 

bohatě postačuje pro vypracování hodnocení investičního projektu. Pro vypracování 

ekonomického zhodnocení projektu je zapotřebí převést nefinanční benefity do podoby 

finančních toků. Mezi nefinanční benefity patří zejména složky, u kterých nelze 

finančně vyjádřit jejich hodnotu. Tyto nefinanční benefity se projevují zejména u 

veřejných projektů a je to jeden z důvodů, proč z finančního hlediska vychází jako 

nevýhodné a jejich náklady jsou větší než finanční výnosy projektu. 

Vstupní data do ekonomického hodnocení projektu jsem obdržel od pracovníků 

MěU Svitavy z centra pro podporu projektů, který má daný projekt na starosti a to již 

od iniciace, až po samotnou výstavbu. Jako podklady mi byla poskytnuta projektová 

dokumentace, souhrnné technické zprávy, žádosti o dotaci až po rozpočet stavby. 

V rámci projektu eCBA je hodnocení socioekonomických dopadů, které jsem 

do práce zahrnul. Program eCBA nabízí výběr socioekonomických výnosů, které jsou 

v programu předdefinovány. Socioekonomické dopady jsem zahrnul celkem tři, 

přičemž dva z těchto dopadů mají kladný dopad na společnost a jsou to tedy výnosy a 

jeden má záporný dopad na společnost a je vedený jako náklad.  

 Prvním socioekonomickým výnosem je zlepšení stavu infrastruktury pro sport 

a mládež. V rámci tohoto výnosu jsem po expertním odhadu stanovil míru zlepšení 

současného stavu na 35%. Tento socioekonomický výnos byl počítán s celkem 1651 
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žáky, kteří v roce 2015 navštěvovali základní školy ve Svitavách, přičemž údaj o počtu 

žáků vychází z materiálů od Městského úřadu Svitavy. 

 Druhým socioekonomickým výnosem je zlepšení stavu škol a školských 

zařízení ve Svitavách. Zde byla opět po expertním stanovena míra zlepšení současného 

stavu na 30%. Počet žáků taktéž vychází z údajů o počtu žáků za rok 2015, kteří 

navštěvovali Svitavské základní školy.  

 Jediný socioekonomický náklad projektu spočívá v časové náročnosti na přesun 

do centrální tělocvičny oproti využití sportovní haly, kterou ve většině případů doposud 

školy využívaly. Pro jednu ze škol, která je v obrázku č.3, označena číslem pět se jedná 

o časovou úsporu, avšak po zahrnutí ostatních škol do tohoto hodnocení vychází, že na 

přesun do centrální tělocvičny potřebují v průměru o 7 minut více než doposud.[12], 

[9] 

Přehled peněžních toků projektu: 

Do programu od společnosti eCBA s.r.o. jsem vložil veškeré vstupy, které 

ovlivňují tok financí. Do programu jsem vložil provozní náklady, které jsou shrnuty 

výše v tabulce v části nazvané provozní náklady. Do provozních nákladů na rok 2017 

jsem uvedl částky, které poměrově připadají na poslední čtvrtletí a to zejména proto, 

že uvedení tělocvičny do provozu je plánováno  od 1.10.2017, kdy tento termín je 

závazný a byl jednou z podmínek pro udělení dotace. Veškeré částky, které jsou 

implementovány do programu jsou uvedeny bez DPH, jelikož město Svitavy je plátcem 

daně z příjmu a nemá přímý vliv na vyhodnocení efektivnosti projektu.  

Dobu hodnocení projektu jsem nastavil na 20 let samotného provozu tedy 23 

let včetně přípravné fáze a fáze investiční. Diskontní sazbu jsem stanovil na 5%. 

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

nesoběstačný a je třeba část provozních nákladů dotovat z rozpočtu města Svitavy. Ve 

výpočtu je patrné, že částku na provozní náklady bude město hradit v plné výši. 

Z výsledků programu eCBA je zjistitelné, že rentabilita projektu vykazuje nepříznivé 

hodnoty a projekt jako investice není efektivní. U veřejných projektů je, ale důležité 

zahrnout do hodnocení, také sociekonomické faktory projektu. Po zahrnutí 

socioekonomických dopadů projektu na veřejnost dosahuje rentabilita projektu 

příznivých hodnot.[9], [12] 
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Tabulka č.6: Přehled peněžních toků projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č.1: Přehled peněžních toků projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Finanční udržitelnost projektu 

Finanční udržitelnost je dle hodnocení vypracovaného aplikací eCBA zajištěna po celý 

průběh realizace a provozní fáze projektu. Udržení provozuschopnosti projektu je tedy 

zajištěno na celou dobu životnosti projektu. Roční rozpočet na udržení projektu je 

hrazen z rozpočtu města Svitavy, který dle veřejně dostupných informací je cca 500 

miliónů korun.[9], [12] 
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Tabulka č.7: Finanční udržitelnost projektu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č.2: Finanční udržitelnost projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Socioekonomické zhodnocení 

V této kategorii se zabývám socioekonomickými dopady projektu. Mezi 

socioekonomické dopady projektu jsem zařadil tyto dopady: Zlepšení stavu 

infrastruktury pro sport a mládež, zlepšení stavu škol a školských zařízení a úsporu 

času návštěvníků díky novým službám. Poslední zmíněný socioekonomický dopad má 

jako jediný nákladový charakter. Socioekonomické dopady jsou zapříčiněny realizací 

projektu oproti původnímu stavu. 



 

 44   

 

 Hlavním důvodem realizace projektu byly nevyhovující podmínky stávajících 

školských zařízení. Socioekonomické dopady značí, že projekt dosahuje mírně 

příznivých hodnot. Ekonomická hodnota je kladná, ale velmi nízká. Dynamická doba 

návratnosti byla dosažena po 19 letech provozování projektu. Vnitřní míra výnosnosti 

byla pomocí aplikace eCBA stanovena na 7,48%.[9], [12] 

 

Tabulka č.8: Socioekonomické zhodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č.3: Socioekonomické zhodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.6.5 Interpretace výsledků 

 Interpretací výsledků nemíníme pouze vyhodnocení finančních ukazatelů, ale 

také přínosů, jejichž hodnotu nelze přesně vyčíslit. Při pohledu na výsledky, které jsou 

vygenerovány v příloze je patrné, že hodnocení ukazatele financování dosahují 

nepříznivých hodnot. Dynamická doba návratnosti, ani statická doba návratnosti není 

dosažena. Projekt není samofinancovatelný a je nezbytné po celou dobu hodnocení 

projektu ho dotovat z rozpočtu města Svitavy, kdy je čisté cash-flow od roku 2018 

vyčísleno na -141 981 Kč. Veřejný projekt už ze svého charakteru není realizován za 

účelem zisku, ale pro jeho socioekonomické dopady. Je realizován za účelem 

zkvalitnění podmínek žáků základních škol a to zejména pro účely výuky tělesné 

výchovy. Podíváme-li se však na hodnocení z pohledu socioekonomických dopadů, tak 

zjistíme, že projekt je ohodnocen aplikací eCBA jako projekt, který se pohybuje kolem 

hraničních hodnot. Ekonomická hodnota je kladná, nicméně téměř zanedbatelná. 

Projekt lze doporučit k realizaci, ale je zapotřebí uvážit povahu a rozsah 

nekvantifikovaných dopadů projektu.  

 Centrální tělocvična ve Svitavách bude poskytovat zázemí žákům základních 

škol na vysoké úrovni a pomůže rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Projekt je 

koncipován tak, aby žáci využívali zcela vyhovujícího zázemí, kdy je kladen důraz 

zejména na kvalitu použitých materiálů s ohledem na jejich maximální životnost. 

Centrální tělocvična bude sloužit i pro pořádání školních turnajů, kdy museli doposud 

využívat sportovní halu, která však není primárně určena pro využívání základními 

školami.  

 Provozní část projektu byla stanovena na 20 let samotného užívání. Dále je 

v analýze započtena investiční fáze v celkovém trvání 3 let. Projekt je tedy hodnocen 

celkem na 23 let.  

 Efektivnost investice z finančního hlediska jsem zhodnotil v jednotlivých 

částech zhodnocení projektu, přičemž byly analyzovány zdroje finanční s ohledem na 

čas. V práci je graficky zpracován přehled peněžních toků projektu, finanční 

udržitelnost projektu a socioekonomické zhodnocení. [9] 
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7 ZÁVĚR 

 Úkolem práce bylo na praktickém příkladu zpracovat ekonomického a 

finančního hodnocení veřejného projektu. Na základě tohoto hodnocení rozhodnout, 

zda Investice do daného projektu je vhodná a zda projekt v provozní fázi je smysluplný. 

Projekt se v současnou chvíli nachází v investiční fázi, přičemž od října letošního roku 

projekt postoupí do provozní fáze, kdy se ukáže, zda jsou dodrženy všechny 

socioekonomické dopady.  

 Na samotném začátku praktické části je popsán účel projektu, popis projektu a 

poté jsou popsány všechny fáze projekty, kdy je popsáno, jak která fáze probíhala, 

probíhá nebo teprve probíhat bude. Dále je v práci popsán současný stav školních 

tělocvičen a popsán současný stav výuky za využití svitavské sportovní haly. Dále je 

v práci zpracována SWOT analýza, která se zaměřuje na samotný investiční projekt. 

V další části jsem do tabulek přehledně zpracoval náklady a výnosy vnikající provozem 

daného projektu společně s investičními náklady spojenými s uvedením projektu do 

provozní fáze. Následně jsem tyto data použil pro sestavení CBA analýzy v aplikaci 

eCBA, která je považována za standardizovaný nástroj sloužící pro hodnocení 

investičních nákladů. Výstupem z této analýzy je mimo jiné graficky zpracován 

přehled peněžních toků projektu, zhodnocení finanční udržitelnost projektu a 

socioekonomické zhodnocení dopadů projektu. 

 Projekt lze předběžně považovat za úspěšný, všechny důležité aspekty spojené 

s fungováním projektu jsou zajištěny. V případě naplnění stanovených cílů této 

analýzy bude zabezpečeno udržení projektu v provozu po celou dobu provozování. 

První část práce je věnována teoretické části bakalářské práce, přičemž se zabývá 

zejména finančnímu a ekonomickému zhodnocení veřejného investičního projektu. Na 

to plynule navazuje část praktická. Zpracováním získaných podkladů k projektu 

centrální tělocvičny a jejich následným praktickým zhodnocením efektivity reálného 

investičního projektu byl splněn cíl zadané bakalářské práce.  
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