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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je ekonomické posouzení veřejného investičního 
projektu. V teoretické části je vymezena problematika veřejného investičního sektoru, 
dále je zde popsána studie proveditelnosti, ukazatele ekonomické efektivnosti investic. 
Jsou zde popsány jednotlivé analýzy nákladů. Praktická část je zaměřena na 
ekonomickou efektivnost již realizovaného veřejného projektu. 
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ABSTRACT 

 

The subject of the thesis is the economic assessment of public investment project. In the 

theoretical part the issue of public sector investment is solved, there is also described 

feasibility studiy and indicators of economic efficiency of investment. There are several 

types oc costs analysis described. The practical part is focused on the economic 

efficiency of the already implemented public project evaluation. 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá ekonomickým hodnocením investice z pohledu 

veřejného investora. Cílem této práce je si na praktickém příkladu ukázat 
ekonomické hodnocení, to znamená, zda byla investice z ekonomického hlediska 
výhodná, zda splňuje socioekonomické požadavky, a jestli vyhovuje všem potřebám 
uživatelů. 

V teoretické části jsou popsány základní faktory a postupy pro zpracování 
hodnocení ekonomické efektivnosti investice. V první části je vymezena 
problematika veřejného sektoru, je zde popsána strategie investování, investiční 
rozhodování a životní cyklus projektu. Dále je specifikována studie proveditelnosti, 
kde je podrobně popsána SWOT analýza a logický rámec. Na studii proveditelnosti 
navazuje popis základních nákladových metod. Větší část je věnována analýza 
nákladů a užitků (CBA). Pro získání veškerých potřebných vstupů je tato metoda 
stěžejní, umožňuje vyhodnocení celého záměru. 

Případová studie je zaměřena na aplikaci dosažených vědomostí, poznatků a 
vyhodnocení získaných vstupů. Pro praktickou část bakalářské práce byl použit 
projekt „Půdní vestavba základní školy Novosedly“, jehož realizace proběhla v roce 

2016 během letních prázdnin.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti ekonomického hodnocení 
veřejných investičních projektů a na případové studii ověřit schopnosti vybraných 
ekonomických indikátorů poskytnout relevantní informace. 
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2. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 

VEŘEJNÉHO SEKTORU 

Na otázku, proč funguje veřejný sektor, se dá odpovědět tak, že ve smíšené 
ekonomice je hodně potřeb, u kterých není možné, aby je zajišťoval jen soukromý 
sektor. Některé potřeby nemají ziskový charakter, to znamená, že do procesu musí 
vstoupit stát – veřejný sektor, aby uspokojil dané potřeby společnosti. 

Důvod existence veřejného sektoru je úzce spojen s tržním selháním. Tržní 
selhání nebo-li Market Failure znamená nedokonalost v cenovém systému. Tahle 
nedokonalost brání efektivnímu rozdělení výrobních faktorů mezi jednotlivé směry 
užití. Faktory, které vedou k tržnímu selhání, jsou: [1] 

a. Existence veřejných statků a externalit 
b. Nedokonalá konkurence 

c. Neúplné informace 

d. Nejistota  

Dále bude věnována pozornost pojmu veřejný projekt. Na tenhle pojem bohužel 
neexistuje žádná obecná definice, která by vystihovala jeho podstatu.  

Veřejný projekt můžeme chápat jako systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který 
má většinou charakter investiční akce. Do veřejného projektu můžeme zahrnout jakékoli 
aktivity, činnosti nebo úkoly, které probíhají ve veřejném sektoru a jsou na ně použity 

veřejné výdaje.  
Z věcného hlediska plní veřejný projekt formu materiálního nebo duchovního produktu. 
Tento produkt má předem určené společenské cíle, přínosy a očekávání. Základním 
krokem k tvorbě veřejných projektů jsou veřejné potřeby a zájmy, ty se pak 

transformují na záměry, které se přenáší do reálných projektů. [2] 

 Aby měl veřejný projekt veřejný charakter, musí splnit alespoň jednu podmínku:  

a) Většina zdrojů, která bude použita na realizaci, musí pocházet z přímého nebo 
nepřímého veřejného financování. 

b) K realizaci projektu jsou využity nástroje hospodářské politiky. 
c) Jsou spojené s významnou externalitou. 

Veřejný projekt je většinou realizován formou veřejné zakázky. Z právního 
hlediska se veřejnou zakázkou rozumí zakázka na dodávky, služby nebo stavební 
práce, které zadává veřejný zadavatel definovaný zákonem. Veřejná zakázka je 
taková zakázka, která je financovaná z veřejných rozpočtů. Výběr veřejného 
projektu určuje efektivnost a spravedlnost. Projekt se dělí na tři hlavní fáze: 
předinvestiční, investiční a provozní. [3] 
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Obrázek č. 1: veřejné potřeby, cíle, veřejný projekt a veřejná zakázka 

[vlastní zpracování] 

 

 

2.1 Veřejný investor 
Veřejný investor je zpravidla stát, popřípadě pak instituce státní správy a 

samosprávy (kraje, obce) nebo jiné organizační složky státu. V mé případové 
studii je pak veřejným investorem obec. 

 

2.2 Strategie investování 
Definice investic zní: „Investice znamená obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.“ [4, str. 5] 

 Za investiční strategii se může považovat formulace investičních cílů a 
postup jejich dosažení. V našem případě stavební investice představují nákup 
dlouhodobého hmotného majetku, který se bude určitou dobu realizovat, 
později se bude užívat a na konec bude zlikvidován. Je důležité klást důraz na 
očekávanou výnosnost investice, riziko investice a likviditu. Tyto tři faktory 
jsou závislé na čase. Čas je omezen zahájením a ukončením investiční činnosti. 
Investor se vždy snaží dosáhnout maximální výnosnosti s co nejmenším 
rizikem.  

 Volba investiční strategie je významnou součástí předinvestiční fáze 
projektu. 
 

2.3 Investiční rozhodování 
Samotný proces investičního rozhodování a s ním spojeného 

dlouhodobého financování investic je v soudobé teorii finančního řízení 
nazýván kapitálovým plánováním, kdy se jedná o mnohostrannou činnost 
podniku, která zahrnuje několik na sebe navazujících etap, do kterých je 
plánování rozděleno.  

Výchozím bodem investičního rozhodování by měla vždy být firemní 
strategie, která v podniku určuje cíle a prostředky, kterými těchto cílů lze 
dosáhnout. Obecně jde o zajištění růstu firmy. [5] 

 

 

Veřejné potřeby a 
zájmy 

Záměry Očekávání 

Cíl projektu Veřejná zakázka Realizace 



14 

 

 

2.4 Životní cyklus projektu 

Životním cyklem projektu se nazývá časový úsek od formulace projektu až po 
jeho likvidaci. Životní cyklus projektu se dělí se na čtyři hlavní fáze: předinvestiční, 
investiční, provozní a likvidační. Nejdůležitější z těchto fází je právě předinvestiční 
fáze, kde se provádí studie proveditelnosti. Celý proces je zobrazen v následující 
tabulce. 

Tabulka č. 1: Životní cyklus projektu 

PŘEDINVESTIČNÍ 
FÁZE 

INVESTIČNÍ FÁZE PROVOZNÍ FÁZE 

Vyhodnocení příležitostí Uzavírání smluv Krátkodobý pohled – 

zaměřený na záběh 
projektu 

Předrealizační studie výstavba Dlouhodobý pohled – 

náklady a výnosy provozu Realizační studie náběh 

Konečné rozhodnutí 
zdroj: [6, str.14] 

 

2.4.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je nejdůležitější částí projektu. V této fázi se posuzuje 
rentabilita projektu a návratnost investice. Investor navrhuje cíle, kterých má být 
dosaženo, způsoby, jak těchto cílů dosáhnout a varianty projektu. V této fázi se 
také zpracovává studie proveditelnosti. Pokud studie prokáže, že provedením 
projektu bude dosaženo stanovených cílů, může být projekt zahájen.  

2.4.2 Investiční fáze 

Jde o nejpracnější a nejnákladnější fázi projektu. Investiční fáze zahrnuje 
jak přípravy projektu tak i vlastní realizaci projektu. V této části se vypracovává 
projektová dokumentace, která slouží k územnímu a stavebnímu řízení, 
prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.4.3 Provozní fáze 

Provozní fáze je nejdelší část projektu. V této fázi se vyhodnocuje, zda 

byly splněny stanovené cíle. Hodnotí se zde problémy, které vznikly v průběhu 
této fáze. Tyto problémy se hodnotí z hlediska krátkodobého a dlouhodobého. 
Z dlouhodobého hlediska se zkoumají náklady a výnosy provozu. Provozní fáze 
je zahájena předáním nemovitosti jejímu provozovateli.  
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3. STUDIE PROVEDITELNOSTI 
 

Studie proveditelnosti je dokument, který podává veškeré informace a popisuje 
investiční záměr a to s ohledem na všechny podstatné faktory. Tento dokument má 
za úkol posoudit všechny možnosti a realizovatelnost projektu.  Dále pak podává 
hodnotiteli veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Studie 
proveditelnosti obsahuje velké množství informací a to např.: ekonomické, 
technické, finanční, manažerské a další specifické vlastnosti.  

Hlavní obsah této studie tvoří: současný stav a vývoj projektu, analýza trhu a 
okolí, aktivity související s projektem, umístění stavby a její dopady na životní 
prostředí, technické řešení projektu, náklady výstavby a provozu, lidské zdroje, 
časový plán realizace projektu, finanční a ekonomická analýza, závěrečné 
vyhodnocení projektu. [7] 

Podstatnou částí studie proveditelnosti je analýza trhu. S rozvojem trhu je úzce 
spojen pojem marketing. Marketing můžeme charakterizovat jako soubor metod, 
přístupů a činností zaměřených na řešení problému spojených právě s trhem. Po 

každém výrobku nebo službě existuje určitá poptávka, která je dána potřebami 
subjektů, a které hodlají tyto svoje potřeby prostřednictvím dané služby nebo 
produktu uspokojovat. Z toho důvodu si musíme pokládat otázku pro koho je služba 
určena, v jakém rozsahu bude o tuto službu zájem a po jaký čas, jakým způsobem 
zvýšit využívání takového výstupu, jak zajistit informovanost a existenci této služby 
atd. Z analýzy trhu bychom se měli dozvědět závěry, které se týkají zejména 
faktorů, jako je poptávka, potřeby a vlastnosti cílových subjektů a konkurence. Mezi 
základní části studie patří odpovědi na tyto otázky: Kdo je cílovým zákazníkem 
poskytovaných služeb? Do jaké míry projekt uspokojuje cílového uživatele? A jak 
velkou poptávku můžeme očekávat? [8] 

 

3.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní analýza současné a budoucí situace. Pomocí 
SWOT analýzy se určuje směr rozvoje a nalézají se prostředky, které nám pomůžou 
dosáhnout stanoveného cíle. SWOT analýza je využívána jak v rámci podnikové 
ekonomiky, tak i v investičních projektech nebo se používá jako nástroj analýzy 
regionů. SWOT analýza je důležitým podkladem pro strategické rozvojové plány.  
 SWOT  analýza je založena na předpokladu, že objekt, který zkoumáme (region, 
podnik, investiční projekt), dosáhne úspěchu na základě zvýšení předností a příležitostí 
a snížení nedostatků a hrozeb.) 
 SWOT analýza vychází z anglických slov Strenghts (silné stránky), Weaknesses 
(slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 
 SWOT analýza se tvoří ve dvou hlavních fázích. V první fázi se popisuje vnější 
prostředí (externí analýza), ve které jsou zobrazeny příležitosti a hrozby. Mezi 
příležitosti se může řadit např.: významná pozitivní situace, významné trendy, regulační 
změny a mezi hrozby se řadí např.: negativní situace vnějšího prostředí, omezení 
segmentu výroby, regulační omezení, politické rozhodnutí, migrující populace, 
konkurenční prostředí. Ve druhé fázi je popsáno vnitřní prostředí (interní analýza), která 
charakterizuje silné a slabé stránky projektu nebo regionu. Mezi silné stránky můžeme 
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zařadit např.: vnitřní zdroje, dovednosti a další vazby ve vztahu k obecným standardům 
a okolnímu prostředí, výhody vzniklé řešením projektu a mezi slabé stránky můžeme 
zařadit např.: různá vnitřní omezení a nedostatky. [1] 

 SWOT analýza se většinou zpracovává do tabulky, která je rozčleněna do čtyř 
polí, kde jsou vyjmenovány jednotlivé položky – silné stránky, slabé stránky, 
příležitosti a hrozby.  
 
 

3.2 LOGICKÝ RÁMEC 
 

 Tato metoda ověřuje projekt z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení 
daného problému a také testuje jeho proveditelnosti a trvalou udržitelnost.  
 Metoda logického rámce je vhodná pro: plánování, realizaci a vyhodnocení 
projektu. 

 Logicky rámec se skládá z: výstupů – věcí, kterých můžeme dosáhnout, účelu – 

výsledky, které očekáváme, předpokladů – věci, které musíme splnit. 
 Logický rámec se skládá ze 4 sloupců, které vyjadřují určitou úroveň:   

· Vertikální logiku – první sloupec, tzv. strom cílů – vyjadřuje vztah mezi 
aktivitami a cíli na rozdílných úrovních 

· Objektivně ověřitelné ukazatele 

· Zdroje k ověření 
· Rizika a předpoklady, podmiňující dosažení výsledků a cílů projektu. [1] 

 

 

Každá úroveň by měla automaticky navazovat na další úroveň, která je o jeden 

stupeň výše. Do hlavního cíle se uvádí fakt, k dosažení jakého cíle projekt přispěje, 
pokud splní účel, pro který je projekt vytvořen.  

Účelem projektu je změna, které má být projektem dosaženo. Projekt by měl 
usilovat o dosažení vždy jen jedné změny. Za změnu, kterou chceme dosáhnout, 
neneseme žádnou odpovědnost, nemáme možnost ji sami provést, ale snažíme se ji 
provést pomocí jednotlivých výstupů. V další části si stanovíme několik výstupů a na 
jejich základě by mělo dojít k naplnění výše stanoveného účelu. Jde o skutečnosti, 
kterých má člověk nebo organizace dosáhnout. Dále pak ke každému výstupu stanovíme 
dvě až čtyři aktivity projektu, které podle nás povedou k jejich dosažení. Aktivity jsou 
nezbytnou součástí výstupů. Uvádí se pouze aktivity, které budou financovány v rámci 
tohoto projektu. Všechny aktivity musí být přímo navázány na jednotlivé výstupy. A 
konci musíme ověřit, jestli následující vyjádření projektu dává logický smysl. [1] 
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4. ZÁKLADNÍ NÁKLADOVÉ METODY 

Ve většině případů projekty ve veřejném sektoru nevykazují finanční efektivnost, 
proto je důležitý výběr vhodného projektu. Pro hodnocení projektu je podstatné vybrat 
takový druh analýzy, který vystihne vložené náklady s konečnými výstupy. Výhodnost 
celého projektu se určuje už v předinvestiční fázi. Základní nákladové metody můžeme 
rozdělit na čtyři základní metody: 

1. METODA CMA – Analýza minimalizace nákladů 

2. METODA CUA – Analýza užitečnosti nákladů 

3. METODA CEA – Analýza efektivnosti nákladů 

4. METODA CBA – Analýza nákladů a užitků 
 

 

4.1 Metoda CMA 

Tato metoda neměří výstupy. Sleduje náklady už v okamžiku pořízení projektu a 
dále pak v celém jeho životním cyklu. Ukazatel, který se používá pro optimální 
hodnocení, se nazývá Nálady životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC). Výpočet tohoto 
ukazatele probíhá tak, že se diskontují budoucí náklady na současnou hodnotu. [1] 

 

4.2 Metoda CUA 

Tato analýza je vícekriteriální analýza, která pomocí matematických postupů 
vyhodnocuje užitečnost projektu na základě výstupů. Užitečností projektu rozumíme 
míru uspokojení potřeb uživatele projektu. [1] Výstupy mohou být vyjádřeny buď 
peněžními i technickými jednotkami. Efektivnost projektu můžeme definovat jako 
poměr užitečnosti projektu a jeho investičních nákladů.  

 

4.3 Metoda CEA 
Tato metoda odpovídá na otázky:  

Jak lze nejlevněji dosáhnout stanoveného cíle při zachování požadovaných 
kvalitativních parametrů? A nebo: Jak dosáhnout maximalizace výstupů při předem 
stanovených nákladech? 

Analýza efektivnosti nákladů se využívá v případech, když je komplikované 
peněžní ocenění užitků. To znamená, že užitky mohou být oceňovány v naturálních 
jednotkách, např.: počet kusů opravené techniky, počet ošetřených pacientů, počet km 
dálnic. Nástrojem pro rozhodování je výše nákladů, která se porovnává s podobnými 
projekty shodných výstupů nebo dalších technickoekonomických ukazatelů.  
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4.4 Metoda CBA 

Jelikož je tato metoda nejpodstatnější, je jí věnována největší pozornost.  

Tato metoda měří výstupy hodnotovými jednotkami. Cílem této analýzy je hodnotit 
neziskové investice standardně používanými metodami.[1] Mezi základní vlastnosti 
analýzy nákladů a užitků patří proveditelnost projektu, to znamená, zda je přínosné 
pokoušet se projekt zrealizovat, a zda přinese společenský blahobyt jeho uživatelům. 
Proveditelnosti projektu se zkoumá jak po organizační stránce, tak i po stránce 
technické. Také se zkoumá, zda bude projekt finančně soběstačný či nikoliv.  

Analýza užitků a nákladů zkoumá ekonomickou efektivnost veřejných investičních 
projektů, protože jako hlavní důvod realizace projektu je přínos pro společnost. Tato 
metoda přeměňuje významné užitky a náklady na peněžní toky.  

Metoda CBA používá pro posouzení ekonomické efektivnosti klasické ukazatele, 
které jsou založené na diskontování. Patří sem NPV – Čistá současná hodnota, index 
rentability a IRR – vnitřní výnosové procento.  

Analýza nákladů a užitků obsahuje tyto body: 

1. Definice podstaty projektu 

2. Vymezení struktury beneficientů 

3. Popis nulové a investiční varianty 

4. Vymezení, členění a kvantifikace všech relevantních užitků a nákladů pro 
všechny fáze projektu. 

5. Oddělení neocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 

6. Převod ocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 

7. Stanovení diskontní sazby 

8. Nominální a reálné vyjádření peněžních toků a diskontní sazby 

9. Výpočet kriteriálních ukazatelů 

10. Citlivostní analýza 

11. Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů 

12. Rozhodnutí a přijatelnosti a financování investice [1] 

 

4.5 Software eCBA 

Software eCBA je především určen k vytváření podnikatelských plánů živnostníků, 
malých i středních podnikatelů, příspěvkových nebo neziskových organizací a 
ostatních subjektů. Tato aplikace je vytvořena hlavně pro subjekty (organizace), 
které mají v plánu začít podnikat nebo realizovat projekt či jiný investiční záměr. 

Cílem této aplikace je usnadnit tvorbu podnikatelského plánu a investorům usnadnit 
finanční a ekonomické hodnocení různých typů investičních projektů. Tento program 

nám podává informace o návratnosti, výnosnosti, potřebách finančního krytí a jiných 
informací nezbytných pro rozhodování realizovatelnosti projektu.  

Základní princip je založen na využití analýzy nákladů a výnosů.  

Jako výstup aplikace je kompletní studie proveditelnosti, která pak slouží k dalšímu 
rozhodování o projektu. [11] 
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5. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTU 
 

 Ekonomické hodnocení projektu se zpracovává hlavně u náročnějších projektů, 
kde se částka pohybuje v řádech desítek milionů korun a probíhá v přípravné fázi 
projektu. Hlavní smysl ekonomického posouzení je, jestli je realizace projektu přínosná.  
 Ve veřejném sektoru si nevystačíme jen s finanční analýzou, protože základní 
otázka při posuzování veřejných projektů zní: „Co realizace projektu přináší pro místní 
komunitu, obec, region a společnost jako celek?“ A na tuhle otázku nám odpovídá 
ekonomické hodnocení projektu.  
 Hlavním cílem hodnocení projektu ať už z finančního, ale i ekonomického 
hlediska je určit a zhodnotit, jaké dopady bude mít projekt jak na realizátora stavby, tak 
i na okolí projektu a společnost jako celek. Každý projekt by měl prokázat, že je 
z hlediska finančního i ekonomického smysluplný. Samotná analýza se označuje jako 
analýza nákladů a výnosů (CBA – Cost benefit Analysis).  

  

 V rámci ekonomického hodnocení projektu se zabýváme dopady, které projekt 
přinese někomu jinému než realizátorovi. Jak už bylo zmíněno, ekonomické hodnocení 
je typické pro veřejný sektor. V rámci ekonomické analýzy se můžeme řídit tímto 
postupem: 

· Identifikace subjektů, které ovlivní realizaci projektu – veřejné - obce, kraje, 

stát, školy zřizované veřejnými subjekty nebo soukromé – občané, firmy, 
neziskové organizace. 

· Stanovení dopadů projektu – členění podle kritéria vyčíslitelnosti. Je třeba 
vyloučit takové efekty, které se mohou uskutečnit, i když by projekt nebyl 
realizován, popřípadě i efekty, na které má projekt jen malý vliv. 

· Vyčíslení dopadů a jejich převedení do podoby hotovostních toků – 

nejnáročnější fáze ekonomické analýzy 

· Výpočet kriteriálních ukazatelů – sem patří: NPV – čistá současná hodnota, 
NPV/I – index rentability, DNn – dynamická doba návratnosti, IRR – vnitřní 
výnosové procento 

· Interpretace výsledků – nesoustředíme se jen na hodnoty kriteriálních ukazatelů, 
ale bereme v potaz i nevyčíslitelné přínosy, popřípadě újmy.  

Do finanční a ekonomické analýzy patří i analýza citlivosti, která má za cíl 
vyčíslit změnu hodnot kriteriálních ukazatelů při změně vstupů o jednotku. [9] 
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5.1 UKAZATELE EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 
INVESTIC 

 

V rámci finančního a ekonomického hodnocení projektu se využívají tyto 
ukazatele: 

· NPV – čistá současná hodnota (Net Present Value) 

· NPV/I – index rentability (Net Present Value/Investment) 

· DN – doba návratnosti (Payback method) 
· IRR – vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

Čistá současná hodnota 

 Tato hodnota ukazuje rozdíl mezi předpokládanými peněžními toky provozní a 
likvidační fáze projektu a investicemi do projektu vloženými. Pro výpočet čisté 
současné hodnoty platí vztah:  

      

    

Kde: PV – současná hodnota v Kč 

 - čisté peněžní toky v jednotlivých letech v Kč 

 i – počet let od 1 do n 

r – diskontní sazba v %/100 

NPV – čistá současná hodnota v Kč 

IN – investiční náklad v Kč  

 

 Akceptujeme všechny investice, které mají kladnou neb nulovou čistou 
současnou hodnotu a zamítáme ty, které mají zápornou čistou současnou hodnotu. Vždy 
je lepší ta varianta, kde jde NPV vyšší. [1] 

Index rentability (ziskovosti) 

 Tento ukazatel je relativní, vychází z čisté současné hodnoty. Index vyjadřuje 
velikost současné hodnoty příjmů na jednotku současné hodnoty celkových výdajů 
projektu. Hodnota indexu rentability musí být rovna minimálně jedné, aby bylo možné 
projekt uskutečnit.  

Doba návratnosti 

 Počet let, za které projekt vytvoří výnosy ve výši investovaných nákladů. Máme 
dva druhy dob návratnosti: prostá doba návratnosti a diskontovaná doba návratnosti. 
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Vnitřní výnosové procento 

 Vnitřní výnosové procento nám vyjadřuje výnosnost, kterou projekt nabídne 
během svého životního cyklu. Výpočet IRR se provádí pomocí metody lineární 
interpolace podle následujícího vztahu: 

0  

 

Kde: IRR – vnitřní výnosové procento projektu 

NPV+ -kladná čisté současná hodnota při diskontní sazbě  

NPV - - záporná čistá současná hodnota při diskontní sazbě  

 – diskontní sazba, při které je ještě čistá současná hodnota projektu kladná 

 – diskontní sazba, při které je už čistá současná hodnota záporná 

 

 Vnitřní výnosové procento využíváme, když přesně neznáme hodnotu diskontní 
sazby, která určuje ziskovost investice. Pokud zjistíme IRR, tak můžeme zjistit i 
výnosnost celého projektu a tu potom porovnáme s očekávanou diskontní sazbou. 
Projekt je výhodný, pokud je IRR vyšší nebo alespoň stejné jako diskontní sazba, která 
je určená výnosností investice. [1] 

 

5.2 Stanovení diskontní sazby 

Diskontní sazba je jeden z nejdůležitějších faktorů v investičním rozhodování. 
Představuje očekávanou výnosnost projektu, ale také je v ní zahrnuto riziko, které je 
spojené s investovaným kapitálem. Vymezuje minimální požadovanou výnosnost 
posuzovaného investičního projektu.  Diskontní sazba zohledňuje časovou hodnotu 
peněžních toků v průběhu celého životního cyklu investičního projektu.  Pokud chceme 
hodnotit veřejné projekty, tak se diskontní sazba dělí na finanční a sociální diskontní 
sazbu. [1] 

Finanční diskontní sazba 

Finanční diskontní sazba bývá většinou rovna nákladům příležitosti na pořízení 
kapitálu.  

Pro stanovení finanční diskontní sazby existují tři základní možnosti. První 
varianta je úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná úroková sazba 
komerčních úvěrů. První varianta se používá, pokud je projekt financován ze 
soukromých zdrojů a je jednou ze základních úrokových sazeb v národní ekonomice. 
Většinou jde o základní minimální výši diskontní sazby. Druhá varianta je mezní 
výnosnost portfolia cenných papírů na kapitálovém trhu. Většinou udává maximální 
mezní hodnotu diskontní sazby, jelikož hodnotí výnos nejlepší investiční varianty na 
kapitálovém trhu. Poslední varianta je specifická úroková sazba. Je to sazba, která se 
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převezme od zavedeného emitenta. Pokud se jedná o projekty, které spolufinancuje 
Evropská unie, tak může jít o dlouhodobé obligace denominované v € Evropskou 
investiční bankou.  

 

Sociální diskontní sazba 

Sociální diskontní sazba se většinou vyskytuje u hodnocení projektu, které jsou 
financovány z veřejných zdrojů. Hlavním cílem těchto veřejných projektů není dosažení 
zisku ve finančním ohodnocení. „Sociální diskontní sazbu lze chápat jako náklady 
příležitosti vyvolané vytlačením soukromé spotřeby a produkce.“ [1, str.115] Reálná 
sociální diskontní sazba je složena ze dvou částí. První část je tvořena sazbou, kterou je 
diskontovaná budoucí spotřeba na současnou spotřebu. Tato část diskontní sazby se 
označuje písmenem ρ. Druhá část jsou přirážky, za předpokladu růstu spotřeby na 
jednoho obyvatele.[1] V současné době je v České republice odhadována výše sociální 
diskontní sazby na 5 %. 

 

5.3 Hodnocení efektivnosti investic 

 Hlavním smyslem hodnocení efektivnosti investičních projektů je zvážit 
návratnost vloženého kapitálu. V první řadě vždy investora zajímá, jaká bude návratnost 
finančních prostředků, které do projektu vložil, nebo jaký užitek daný projekt přináší. 
Prioritou hodnocení investic je vyčíslení a porovnání očekávaných příjmů a výdajů. To 
znamená určení peněžních toků (CF = cash flow). 

5.3.1 Investiční náklady 

 Investiční náklady jsou součástí nově opatřeného dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku (cena pořízení, náklady na projektovou dokumentaci). Vznikají 
hlavně v investiční fázi projektu a většinou odpovídají technickému řešení projektu. 
V dnešní době je problém, že často dochází k podcenění nákladů, skutečné náklady pak 
převyšují odhadované náklady a tento problém, pak může ohrozit uskutečnění projektu. 
[10] 

5.3.2 Provozní náklady 

 Provozní náklady vyjadřují finanční spotřebu vstupních faktorů. Vyjádření 
velikosti celkových nákladů je složitější než u výpočtu výnosů. Pro investiční propočty 
se používá druhové členění nákladů. Druhové členění nákladů je založeno na sledování 
spotřeby jednotlivých vstupních faktorů. Náklady se tedy dělí na: materiálové, mzdové, 
odpisové, finanční a ostatní. Díky tomuto třídění nákladů můžeme zjistit, na který faktor 
se vynaložilo největší množství financí. [7] 
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5.3.3 Výnosy 

 Struktura výnosů je určena charakterem hodnoceného projektu. Můžeme je 
rozdělit na výnosy projektů veřejného nebo soukromého sektoru. Soukromý sektor je 
tvořen z tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Ve veřejném sektoru se považují 
výnosy za užitky (benefity). Užitek je přínos projektu, který má finanční podobu, ale 
nemá přímou tržní hodnotu. Užitkem můžeme chápat efekt, který vznikl při realizaci 
projektu. Uskutečněním veřejného projektu dochází k vytvoření dalších užitků zejména 
sociálního charakteru. Při realizaci projektu vznikají sociálně-ekonomické výnosy. 
Příjemci, kteří jsou ovlivněni dosaženými výstupy projektu, se nazývají beneficienti. 
Patří sem domácnosti, podniky, stát a jeho orgány státní organizace). Beneficienti musí 
být ve značné míře projektem ovlivněni. [7] 

 

5.3.4 Hotovostní toky 

 Hotovostní toky jsou vstupní veličinou pro výpočet ekonomické efektivnosti a 
určení finanční proveditelnosti projektu. Cash flow (CF) je základní veličina pro 
ekonomickou analýzu projektu. Jeho úkolem je zachycovat jen ty finanční toky, které 
nastanou v peněžní podobě.  

Finanční hotovostní toky můžeme popsat jako skutečné příjmy a výdaje. 

  

Kde:  - čistý zisk po zdanění 

 - odpisy v daném roce 

 IC – celkové investiční náklady v daném roce 

 U – cizí kapitál opatřený na financování z úvěrů 

 - splátky úvěrů celkem 

 D – dotace poskytnuté v daném roce 

 X – časové rozlišení nákladů/výnosů 

Ekonomické hotovostní toky jsou užitky a náklady, které vznikly díky realizaci 
projektu.  

 

Kde: B – užitky [4] 
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6 PŘÍPADOVÁ STUDIE 
 

Předmětem posouzení veřejné investice je zakázka, která byla realizována v obci 

Novosedly. 

6.1 Úvod 
 

Jedná se přístavbu (půdní vestavbu) Základní školy Novosedly. V rámci 
zpracování jsem si domluvila se starostou obce Novosedly projektovou dokumentaci 
celého projektu včetně rozpočtu. Tento projekt byl započat v roce 2016, kdy byla 

projektová dokumentace předána dodavateli (stavební firmě) SYNOVUS s.r.o., která 
sídlí v Brně. Výstavba trvala do roku 2017.  

 

Základní informace a identifikační údaje: 

Název projektu: Půdní vestavba základní školy Novosedly, č.p. 3, 691 82, 
Novosedly 

Zadavatel projektu: Obec Novosedly, Novosedly 1, 691 82 

Projektant:   Ing. Arch. Irena Machová, Údolní 87, 602 00, Brno 

Zhotovitel:  SYNOVUS s.r.o., Lidická 700/19, 602 00, Brno 

 

 

 

Obrázek č. 1: Pohled na budovu Základní školy [vlastní fotografie] 
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6.2 Účel a popis projektu 
 

Účel projektu 

Důvodem půdní vestavby je záměr paní ředitelky základní školy vybudovat 
výtvarné učebny, které budou využívány také k volnočasovým aktivitám žáků základní 
školy a samostatnou ředitelnu v části podkroví budovy školy nad nejstarší obdélníkovou 
částí. 

Nejstarší část základní školy byla postavena přibližně před 150 lety. Budova má 
dvě nadzemní podlaží. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm, které je vyvedeno 
až do půdního prostoru. Vstup do půdního prostotu zůstane po stávajícím schodišti.  

Po roce 1947 byly realizovány přístavby. Starší přístavba tvoří chodbový a 
učebnový trakt a má dvě nadzemní podlaží. V mladší dvoupodlažní přístavbě je sociální 
zařízení.  

Hlavním cílem školy je poskytnout základní vzdělání dětem od 6 - 12 let.  

Zřizovatelem Základní školy Novosedly je Obec Novosedly.  

Jelikož mluvíme o veřejném investičním projektu, není účelem investice 
především zisk, ale poskytnout obyvatelům obce a přilehlých obcí, ve kterých není 
základní škola, základní vzdělání dětem od 6 – 12 let. Jde tedy hlavně o obecnou 
prospěšnost a společenský blahobyt obyvatelstva obce.  

Popis projektu 

V navržené půdní vestavbě budou poslední dvě ramena schodiště součástí 
vstupní haly půdní vestavby. Z této haly bude přístupna ředitelna v severní části, 
výtvarná a keramická dílna v jižní části půdní vestavby. Vstupní schodišťová hala, 
ředitelna, malý sklad a dílna budou osvětleny střešními okny. Vnější forma a vzhled 
budovy se nezmění, výška římsy i hřebene zůstane zachována. Ve střešní rovině se nově 
objeví střešní okna.  

Obestavěný prostor půdní vestavby je 270  a podlahová plocha půdní 
vestavby je 130 . V objektu se předpokládá s 9 zaměstnanci. Předpokládaný počet 
žáků v učebně pro volný čas je 16. Celkový počet žáků v budově základní školy je 71. 

 

6.3  Fáze projektu 
 

Předinvestiční fáze 

Přípravná část začala probíhat už v roce 2014 a to z vlastní iniciativy paní 
ředitelky základní školy. Jelikož se půdní prostor k ničemu nevyužíval, tak na základě 
iniciativy paní ředitelky přišel nápad zde vybudovat keramickou a výtvarnou dílnu, aby 
žáci nemuseli docházet do místní knihovny, kde doposud keramická dílna byla. Byla 
vypracována studie proveditelnosti. Hlavními částmi předinvestiční fáze byly: 
zpracování projektové dokumentace, výběr dodavatele (stavební firmy). 
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Investiční fáze 

Všechny aktivity v investiční fázi se uskutečnily v roce 2016. Stavební práce se 
týkaly prací na stávajícím objektu na výstavbě půdní vestavby. Práce probíhaly ve 
třetím nadzemním podlaží, kde byla vybudována ředitelna, výtvarná a keramická dílna, 
sklad, vstupní hala. Nové prostory odpovídají svou velikostí a vybaveností potřebám 
výuky. Realizace stavebního objektu probíhala na základě provedeného výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Hlavní kritérium, podle kterého se obec rozhodovala pro výběr 
dodavatele stavby, byla cena.  Dále se potom zajistil technický dozor a kontrola BOZP. 
Po dokončení stavby a jejím zkolaudování byl projekt ukončen a vyúčtován.  

Provozní fáze 

Provozní fáze zahrnuje už samotný provoz základní školy od 5.9.2016 až o jeho 

ukončení a případné likvidace. Provozní fáze byla zahájena hned po dokončení 
výstavby a vyřízení několika dalších formalit. Prostory se musely dovybavit nábytkem, 
výtvarnickými potřebami, výpočetní technikou atd. Všechno bylo financováno 
z vlastních zdrojů obce. V této fázi se předpokládá s provozem učebny okolo 48 
žáků/den, tzn. 240 žáků týdně. V objektu se předpokládá s 9 zaměstnanci v denním 
provozu. Milníky provozní fáze jsou zejména zajištění běžného používání 
v každodenním provozu, aby vyhovoval uživatelům v plném rozsahu a objekt byl plně 
využit. 
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6.4 PODSTATA PROJEKTU 
 

Tato kapitola je zaměřena na to, zda investice do tohoto projektu byla potřebná, 
a jestli bude sloužit obyvatelům obce v takové míře, jak se předpokládá. Na mapě jsou 
zeleně vyznačené obce, kde se nachází základní školy - Drnholec, Hrušovany nad 
Jevišovkou, Březí, Dolní Dunajovice a Mikulov a červeně jsou vyznačené obce, ze 
kterých dojíždí žáci do základní školy v Novosedlech. Jedná se hlavně o žáky z obcí, 
kde se nenachází základní škola. Základní škola Novosedly dlouhodobě spolupracuje se 
základní školou Drnholec a to z toho důvodu, že v Drnholci se nachází druhý stupeň 
základní školy. Žáci z Novosedel tedy většinou nastupují na druhý stupeň právě do 
Drnholecké školy.  

Po zjištění počtu žáků, kteří navštěvují základní školu v Novosedlech, jsem 

zjistila, že není využit její potenciál, co se týče kapacity školy. Kapacita školy je 125 
žáků a školu navštěvuje pouze 71 žáků.  

Nízký potenciál má základní škola i z toho důvodu, že v okolí obce se nachází 
základní školy jak s 1., tak i 2. stupněm a lidé dávají přednost právě těmto školám.  

 

 

 

Obrázek č. 2: Přehled základních škol v okolí obce Novosedly [13] 
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6.5 SWOT ANALÝZA 
 

V této analýza jsou popsány silné a slabé stránky základní školy, dále pak 
příležitosti, které by mohly pozitivně ovlivnit vývoj školy a také na hrozby, které by 
mohly negativně ovlivnit vývoj školy. 

 

Tabulka č. 2: SWOT analýza 

Silné stránky (STRENGTHS) Slabé stránky (WEAKNESSES) 

Vnitřní faktory 

- Umístění v centru obec 

- Osobní přístup 

- Moderní zařízení školy 

- Forma výuky „Škola hrou“ 

- Školní hřiště 

- Malá základní škola (1. – 5. třída) 
- Jídelna (není v rámci areálu školy) 
- Žádný muž v pedagogickém sboru 

- Výtvarná a keramická dílna mimo 
budovu základní školy 

Příležitosti (OPPORTUNITIES) Hrozby (THREATS) 

Vnější faktory 

- Vystupování na kulturních akcích – 

jarmark, Vánoční besídka 

- Poptávka po zájmových činností – 

hra na flétnu, kytaru, výtvarný 
kroužek, dětská zumba 

- Volné prostory pro výstavbu 
keramické a výtvarné dílny 

- Malý počet žáků 

- Každoroční zvýšení celkových 
nákladů na údržbu školy 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.6 FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
PROJEKTU 
 

Základní škola Novosedly se řadí do veřejného sektoru, proto se většina 
provozních nákladů hradí z veřejných financí. Ministerstvo školství hradí mzdy 
zaměstnanců. Ve škole je zaměstnáno 9 učitelů na plný úvazek. Další potřebná částka, 
která je důležitá na provoz školy je částka na: energie, nákup materiálu, pojištění, 
opravy a udržování, služby (internet, pošta). 

 

6.6.1 Investiční náklady  

 Do této kategorie jsou zařazeny náklady na technickou a projektovou 
dokumentaci, stavební činnost a na vnitřní vybavení učeben. Hodnota investičních 
nákladů odpovídá technickému řešení projektu. 

 

Tabulka č. 3: Investiční náklady 

Investiční náklady 

Technická a projektová dokumentace 30 000,- 

Stavební práce 1 629 708,- 

Vnitřní vybavení (nákup nábytku) 37 500,- 

Celkem  1 697 208,- 

zdroj: Krycí list rozpočtu, viz příloha  
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6.6.2 Provozní náklady 

 Provozní náklady znázorňují finanční spotřebu vstupních faktorů. Provozních 
nákladů je velké množství, proto jsou přehledně rozděleny do jednotlivých oddílů – 

mzdové výdaje, energie, vodné, stočné, nákup materiálu, služby, pojištění, opravy, 
udržování, reinvestice. 

Tabulka č. 4: Provozní náklady za rok 

Provozní náklady (za rok) 

Mzdové výdaje 897 000,- 

Energie, vodné, stočné 778 000,- 

Nákup materiálu 595 000,- 

Služby 239 600,- 

Pojištění 59 700,- 

Opravy, udržování, 
reinvestice 

74 500,- 

Celkem  2 643 800,- 

Zdroj: vlastní zpracování dle [12] 

 

6.6.3 Výnosy 

Základní škola žádné výnosy nemá. Neposkytuje žádný pronájem prostor a žáci 
neplatí žádné úplatky za školní kroužky.  

 

6.6.4 eCBA – Nástroj pro hodnocení investičních 
projektů 

Na základě analýzy nákladů a užitků se specifikuje ekonomická efektivnost 
veřejného investičního projektu. Jako první krok jsem identifikovala subjekty, kterým 
bude realizace projektu přinášet užitky či náklady. Nejpodstatnější subjekt při realizaci 
byla samotná Obec Novosedly, jelikož Základní škola spadá pod správu obecního úřadu 
a obec Novosedly je také jediným investorem. Jelikož se jedná o veřejný projekt 
největší dopad to má na obyvatele obce Novosedly a přilehlých vesnic, kteří využívají 
služeb základní školy.  

 Hodnocení ekonomické efektivnosti pomocí metody nákladů a užitků se zakládá 
na přeměně veškerých nákladů a užitků na peněžní toky. To znamená, že veškeré 
náklady a užitky se musí ocenit prostřednictvím peněžních jednotek. Při zpracování 
jsem postupovala podle předem definované osnovy, kterou jsem si určila podle 
základních bodů doporučených pro zpracování této analýzy. Nejdříve jsem 
identifikovala dopad projektu na společnost pomocí užitků, které projekt přinese 
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obyvatelům vesnice a nákladů, které projekt vesnici a obyvatelům může způsobit. 
V tomto případě můžeme užitkem chápat například poskytnutí služeb výtvarné a 
keramické dílny, zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků v oblasti výtvarnictví.  

 Náklady, které jsou potřebné pro samotnou realizaci projektu a udržitelnost 
v provozu jsou přiměřené finančním možnostem obce Novosedly a jsou v souladu 

s krátkodobými cíli koncepce rozvoje obce schválené obecním zastupitelstvem v roce 

2015. Rozvoj a zkvalitnění školství v obci je jednou z priorit vedení obce Novosedly. 
V této souvislosti je i s navýšením nákladů na provoz školy zřizovatelem školy, Obcí 
Novosedly ve svých finančních plánech kalkulováno. Roční provozní výdaje se navýší 
průměrně o 12 000 Kč. Díky novým vybudovaným učebnám škola získala prostory, 
které se nachází v budově školy. Realizace projektu umožní žákům i vyučujícím úsporu 
času nutného na přesun do doposud využívaných prostor nacházejících se mimo budovu 
školy. 

Neocenitelné užitky a náklady jsou takové aspekty, kterým nelze přiřadit určitý 
finanční rozměr. U všech nákladů a užitků nelze stanovit jejich hodnotu v plné míře. 
Jedná se tedy hlavně o zlepšení stavu školy a úsporu času žáků díky nově 
vybudovanému projektu a jiné morální hodnoty, které projekt přinesl obyvatelům a 
hlavně žákům základní školy.  

Ocenitelné položky vzniknou až v průběhu životního cyklu projektu. V této části 
je popsán smysl a cíl hodnocení projektu. Výstupy, které jsem získala z tohoto softwaru 

(eCBA školní verze) jsem vyznačila do přehledných tabulek a graficky jsem znázornila 
jednotlivá data. 

Všechny údaje o investičních nákladech a samotný rozpočet na stavební práce 
dohromady s projektovou dokumentací jsem si zapůjčila od starosty obce Novosedly. 

Provozní náklady a další potřebné údaje (počet žáků, zaměstnanců), které jsou nezbytné 
pro analýzu užitků a nákladů mi poskytla paní ředitelka Základní školy.  Tato aplikace 
eCBA mi pomohla přehledně a jednoduše zpracovat veškeré údaje, které jsou potřeba 
pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti projektu. 

 

Přehled peněžních toků projektu 

 Hodnocení efektivnosti projektu jako investice je realizováno na veškeré části 
ovlivňující tok financí. Všechny položky v části financování jsou brány ve stálých 
cenách. Není brána v potaz položka daň z příjmu, protože nemá vypovídající hodnotu 
potřebnou k vyhodnocení efektivnosti projektu. Pro celkové hodnocení jednotlivých 
položek analýzy je využíváno cash-flow a čistá současná hodnota NPV. Díky charakteru 
projektu nemají ostatní hodnoty takovou vypovídající schopnost, která by jej přesněji 
vystihovala.  

 Při vyhodnocení efektivnosti investičního projektu bylo zjištěno, že výsledné 
ukazatele dosahují mimořádně nepříznivých hodnot. Projekt jako investice je výrazně 
finančně neefektivní. Pro jeho realizaci a udržení v provozu musíme vzít v potaz dotační 
financování. Z grafu č.1 můžeme vyčíst, že investice byly do projektu vloženy pouze 
v prvním roce hodnocení. Zasahují pouze do předinvestiční a investiční fáze projektu. 
Provozní náklady se během let nebudou výrazně měnit. Podrobnější analýza se nachází 
v příloze 1.  
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 Základní ukazatele, které jsou nastavené při tvorbě analýzy: doba hodnocení 
projektu celkem 15 let, diskontní sazba je nastavena na 5%. Hodnoty, kterých bylo 
dosaženo v části hodnocení financování, dosahují záporných výsledků. Index rentability 

i vnitřní míra výnosnosti je záporná. Z finančního hlediska projekt nelze doporučit jako 
provozuschopný. Potřebná roční částka na provozování je každoročně zajištěna v plném 
rozsahu. Veškeré náklady na provoz hradí zřizovatel školy obec Novosedly. Díky tomu 
je zajištěna i udržitelnost projektu. Není dosaženo statické ani dynamické doby 
návratnosti.  

 

Tabulka č. 5: Přehled peněžních toků projektu 

Název Celkem 

Investice 1 697 208,- 

Provozní výdaje 2 643 800,- 

Provozní příjmy 0,- 

Čisté cash-flow -3 492 508,- 

Čistá současná hodnota -3 345 843,- 

    Zdroj: příloha 1 

Graf č. 1: Přehled peněžních toků projektu 
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Hodnocení finanční udržitelnosti 

 Finanční udržitelnost je zajištěna v celém průběhu realizace a provozní fáze 
projektu. Udržení provozuschopnosti projektu je v celém období zabezpečené.  Veškeré 
roční provozní náklady hradí zřizovatel školy, kterým je obec Novosedly.  

 

Tabulka č. 6: Hodnocení financování 

Název Celkem 

Finanční cash-flow -3 492 508,- 

Požadavky na vlastní 
financování 

3 492 508,- 

Investice – Obec 

Novosedly 

1 697 208,- 

Provoz – Obec Novosedly 2 643 800,- 

Zdroje financování 
celkem 

4 341 008,- 

    Zdroj: příloha 1 

 

 

Graf č. 2: Hodnocení financování 
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Socioekonomické zhodnocení 

 Do této části jsou zařazeny tyto socioekonomické dopady: zlepšení stavu škol a 
školských zařízení a úspora času uživatelů díky novým službám. Hlavním účelem 
tohoto zhodnocení je kvantifikovat hlavní dopady projektu na dané skupiny a následně 
je pak vyjádřit v peněžních jednotkách. Jde o socioekonomické dopady, které vznikly 
díky realizaci projektu v porovnání s původním stavem.  

 I když projekt nemá zdánlivě velké množství pozitivních dopadů na společnost a 
jeho okolí jako jiné veřejné projekty, tak získané ukazatele dosahují příznivých hodnot. 
Ekonomická hodnota projektu je přijatelná. Z hlediska dopadu realizace záměru na 
společnost lze projekt doporučit k realizaci. V závěrečném přehledu získaných 
ukazatelů dosahuje projekt velmi příznivých hodnot. Ekonomická hodnota projektu je 
kladná. V této části projektu byla doba statické návratnosti vyčíslena na 8 let a 

dynamická doba návratnosti na 11 let. 

 

Tabulka č. 7: Socioekonomické hodnocení 

Název Celkem 

Čisté cash-flow projektu -3 492 508,- 

Socioekonomické výnosy 5 855 518,- 

Socioekonomický tok 
projektu 

2 363 010,- 

Čistá současná hodnota NPV 1 020 791,- 

        Zdroj: příloha 1 
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Graf č. 3: Socioekonomické hodnocení 

 

6.6.5 Interpretace výsledků 

 

 Při interpretaci výsledků není bráno v potaz jen vyhodnocení finančních 
ukazatelů, ale také přínosů, které nelze přesně vyčíslit. V samotném vyhodnocení 
projektu metodou CBA se vyskytuje poměrně dost nedostatků, které upozorňují na 
nepříznivé podmínky financování v provozní části projektu. To je způsobeno celkovým 
charakterem veřejného projektu. Z hlediska výnosnosti, tedy z hlediska nákladů a 
příjmů, je projekt nevýdělečný. To je dáno díky neziskovému charakteru projektu. 

Ukazatele, které byly získány, potvrdily, že projekt není z finančního hlediska efektivní. 
Veškeré potřebné finance na provoz budovy jsou zajištěny jejím zřizovatelem a to Obcí 
Novosedly. Obec se také společně s vedením školy stará o chod základní školy tak, aby 
žákům i učitelům poskytovala užitek dle jejich potřeb. Tento nově vybudovaný projekt 
navzdory nepříznivým finančním hodnotám má pro občany celospolečenský užitek, 
díky kterému byla realizace projektu uskutečněna. 

 Je zřejmé, že realizací projektu došlo ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání ve 
škole zejména ve výtvarné a rukodělné části výuky. Nezanedbatelným přínosem je 
rovněž využívání učeben v rámci mimoškolních aktivit. Do výtvarného a keramického 
kroužku, zde působícího, je v současné době aktivně zapojeno 19 dětí ve věku 6 – 11 

let. Jejich činnost a výrobky jsou a budou prezentovány na akcích, které škola 
v součinnosti s obcí pořádá. Mimo jiné se jedná o pravidelný školní jarmark. Rovněž 
vybudování nové ředitelny umožnilo kromě vyššího komfortu, které přirozeně skýtají 
nové prostory, také potřebné využití původní místnosti ředitelny v prvním patře. Nově 
je tato místnost využívána jako přírodovědný kabinet. 
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Důležité vstupy, které byly získány pro zhodnocení efektivnosti projektu, byly 

na investiční a provozní fázi. Provozní část je posuzována na 15 let. Provozní rozpočet 
na jednotlivé výdaje, které jsou důležité k celému provozu základní školy, je vyčíslen 
pro rok 2016.  

Efektivnost investice z finančního hlediska je shrnuta v jednotlivých částech 
zhodnocení projektu. Aby analýza byla přehledná, tak je zaměřena především na 
identifikaci hotovostních toků a čistou současnou hodnotu, která představuje čistý 
diskontovaný přínos projektu za sledované období. 
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7  ZÁVĚR 
 

 Cílem vypracování bakalářské práce bylo ukázat na praktickém příkladu 
ekonomické a finanční hodnocení veřejného projektu. Zjistit, zda bylo rozhodnutí o 
realizaci projektu vhodné, a zda bude projekt v dalším životním cyklu schopen 
provozuschopnosti. Dalším cílem bylo, zda jsou patřičně splněny potřebné 
socioekonomické požadavky, které byly stanoveny již v předinvestiční fázi projektu. 

Dále pak, jestli vyhovuje všem potřebám a taky požadavkům uživatelů, jak z hlediska 

funkčního, tak i morálního.  

 V první části případové studie je stručně charakterizován účel a popis 
realizovaného projektu. Dále jsou popsány všechny fáze životního cyklu projektu. 
Zhotovený přehled okolních základních škol má za úkol vyjádřit rizika spojené s malým 
množstvím žáků. Ve SWOT analýze je popsána situace investičního projektu. 
Jednotlivé náklady a výnosy jsou zpracovány do přehledných tabulek. Z těchto údajů, 
které byly poskytnuty, je sestavena CBA analýza v softwarové aplikaci eCBA. Tato 
aplikace je považována za standardizovaný nástroj pro hodnocení investičních projektů. 
Nedílnou součástí výstupu podnikatelského plánu je přehled peněžních toků, 
zhodnocení finanční udržitelnosti a socioekonomické zhodnocení.  

 Po vyhodnocení celé analýzy lze konstatovat, že realizovaný projekt je úspěšný. 
Všechny podmínky pro fungování jsou splněny. Záměr paní ředitelky základní školy i 
Obce Novosedly byl naplněn. Bakalářská práce ukazuje postup a zpracování 
jednotlivých částí ekonomického a finančního posouzení projektu. První část je 
zaměřena na teorii, která je nezbytná ke zpracování následující praktické části. 
Praktická část obsahuje získané poznatky z kapitol teoretické části. Díky zpracování 
získaných informací a zhodnocení efektivity veřejného investičního projektu byl splněn 
cíl bakalářské práce. 
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