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ABSTRAKT  
Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného investičního 
projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení postupu pro ekonomické 
hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové infrastruktury. Důraz je zde 
kladen především na posouzení nefinančních užitků a nákladů. Tento postup je následně 
ověřen na zvolené případové studii.  
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ABSTRACT  
The aim of this dissertation is to find a suitable methodological procedure of evaluation 
of public investment project. In the methodological part the defining the procedure for 
economic evaluation of specific projects in the field of leisure infrastructure 
is formulated. The emphasis here is primarily on the assessment of non-financial 
benefits and costs. This procedure is subsequently verified on selected case study.  
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1 Úvod 
 

Tématem předložené práce je problematika optimalizace procesu 
rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví. Jedná se tedy o téma 
z oblasti veřejného sektoru České republiky a právě kvalita a efektivita fungování 
tohoto sektoru a jeho úroveň představují základní rámec předložené práce. 
Je totiž mimo jakoukoli pochybnost, že veškeré rozhodování o výběru veřejného 
projektu, ať již se jedná o projekt ve stavebnictví či v jiné oblasti fungování 
společnosti, průběh takového rozhodování, jeho výsledky atd. je ovlivněno 
kvalitou veřejného sektoru či státní správy, způsobem jejich fungování atd. 
V rámci úvodu je proto nutné uvést základní informace ohledně hodnocení státní 
správy a veřejného sektoru v České republice. 

Instituce, především pak veřejné instituce či instituce veřejné a státní 
správy, představují klíčový stavební kámen fungování státu a budování 
konkurenceschopné a na inovacích založené ekonomiky. Ohledně tohoto 
konstatování panuje obecná shoda, takže není v podstatě žádným odborníkem 
zpochybňováno.  

Podle autorského kolektivu vedeného Pavlem Mejstříkem – autorského 
kolektivu Národní ekonomické rady vlády – jsou to však bohužel právě instituce 
a jejich efektivita, které jsou standardně v podstatě ve všech mezinárodních 
srovnáních hodnoceny jako jedna z nejslabších stránek České republiky. Tato 
skutečnost představuje samozřejmě zcela zásadní problém především vzhledem 
k tomu, že to jsou právě tyto instituce, které formují legislativní a regulatorní 
základy pro fungování hospodářské soutěže, pro podnikání, obchod, ale také pro 
rozvoj vědy a výzkumu, pro inovace atd. Bohužel právě neefektivní veřejné 
instituce v České republice v kombinaci s nadměrnou regulatorní zátěží 
a relativně vysokou mírou korupce představují v současné době jevy, v důsledku 
kterých Česká republika v podstatě ve všech mezinárodních srovnáních ztrácí 
na vyspělé státy Evropské unie i světa. Pavel Mejstřík a kol. však dodávají, že 
Česká republika právě v oblasti institucí zaostává nejen za průměrem Evropské 
unie a zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, ale 
dokonce i za úrovní tzv. asijských tygrů a Číny. Vůbec nejvýraznějším způsobem 
za všemi srovnávanými skupinami států Česká republika zaostává, co se týče 
důvěry v politiky a úředníky a ve spravedlivost jejich rozhodování a při 
nakládání s veřejnými prostředky. Dále pak Česká republika výrazně zaostává 
rovněž co do míry regulatorní zátěže. V oblasti soukromých institucí se pak jako 
největší komparativní nevýhoda České republiky jeví etické – tedy přesněji 
řečeno neetické – chování značné části soukromých firem.1 

Vzhledem k tématu předložené práce jsou velice podstatná dvě zjištění: 
Zaprvé: Česká republika zaostává, co se týče důvěry v politiky a úředníky 

                                                
1 MEJSTŘÍK, Michal a kol. Rámec strategie konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České 
republiky, 2011. 308 str. ISBN 978-80-7440-050-6. 
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a ve spravedlivost jejich rozhodování a při nakládání s veřejnými prostředky. 
Zadruhé: v oblasti soukromých institucí se pak jako největší komparativní 
nevýhoda České republiky jeví etické či přesněji neetické chování značné části 
soukromých firem. Je evidentní, že právě tyto strukturální nedostatky České 
republiky zásadním způsobem negativně ovlivňují průběh i výsledky procesu 
rozhodování o výběru veřejného projektu, např. ve stavebnictví. Jinými slovy to 
znamená, že úsilí navrhnout zlepšení v oblasti optimalizace procesu rozhodování 
o výběru veřejného projektu ve stavebnictví je sice chvályhodné, nicméně ani 
případné použitelné výstupy tohoto úsilí nebudou adekvátně využity, pokud se 
výše naznačená situace, panující v oblasti veřejných institucí v České republice, 
nezmění k lepšímu. 

S výše uvedenými závěry, ke kterým došel autorský kolektiv Národní 
ekonomické rady vlády, pak zcela korespondují informace a hodnocení 
publikovaná v dokumentu vlády České republiky nazvaném Zpět na vrchol – 
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 
až 2020. Také samotná vláda České republiky v uvedeném dokumentu přiznává, 
že právě neefektivní veřejné instituce v České republice představují doslova 
ekonomickou brzdu, protože bohužel významně brání růstu podnikání a obchodu. 
Vláda České republiky přitom připouští, že o naléhavé potřebě změn 
v institucionálním prostředí a o omezení byrokracie se v České republice hovoří 
již delší dobu, skutečně efektivní kroky k nápravě stávající neradostné situace 
nebyly realizovány. Výkonnost veřejné správy v České republice přitom není 
horší jen v kontextu mezinárodního srovnání, ale je výrazně nižší také 
v porovnání s českým soukromým sektorem, přičemž tyto skutečnosti ostatně 
vyplynuly nejen z makroekonomického srovnání provedeného např. ve studii 
Národní ekonomické rady vlády k problematice konkurenceschopnosti, ale také 
z již výše zmíněných studií světových institucí, jako je především Světová banka 
či Mezinárodní měnový fond.2 

Značně zarážející přitom je, že v roce 2007 tehdejší vláda České republiky 
vedená Mirkem Topolánkem v dokumentu nazvaném Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007–2015 přiznala, že státní správa v České republice 
funguje značně neefektivním způsobem. Tématu předložené práce se přitom 
týkala následující zjištění. Co se týče problematiky financí a efektivity jejich 
vynakládání, bylo konstatováno, že rozpočtování není orientováno programově, 
že není důsledně aplikován systém kontroly efektivity vynakládání přidělených 
prostředků, aniž by byla zavedena povinnost subjektů veřejné správy 
vyhodnocovat náklady, které přinesou předkládané návrhy, přičemž současný 
systém rozpočtování neobsahuje podněty pro úsporu nákladů. Co se týče obecně 
problematiky řízení, byla konstatována především zcela nedostatečná úroveň 
komunikace a koordinace mezi orgány státní správy, dále pak neexistence 
metodických postupů pro strategické řízení, neprovázanost strategických 
                                                
2 Vláda České republiky. Zpět na vrchol. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky 
pro období 2012 až 2020. 1. vyd. Praha: Vláda České republiky, 2012. 53 str. ISBN neuvedeno. 
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materiálů s rozpočty, neprovázanost základních programových dokumentů vlády 
s dalšími strategickými materiály. Rovněž byla zjištěna velmi omezená aplikace 
metod řízení kvality, jako např. CAF, EFQM, benchmarking apod. Velmi 
omezená je rovněž aplikace jednotlivých metod projektového řízení, řízení podle 
cílů apod. Pro fungování státní správy České republiky je rovněž charakteristická 
relativně nízká podpora vzdělávání managementu na všech úrovních řízení, 
výrazné zatížení orgánů ústřední státní správy operativou a konečně nedostatečná 
definice odpovědnosti za kvalitu výstupů.3 Je mimo jakoukoli pochybnost, že vše 
právě uvedené zásadně negativním způsobem ovlivňuje i procesy rozhodování 
o veřejných projektech. 

Je tedy zřejmé, že od roku 2007, kdy byla publikována Strategie realizace 
Smart Administration v období 2007–2015, do roku 2012, kdy byl publikován 
dokument s názvem Zpět na vrchol – Strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, nedošlo 
bohužel v oblasti zvýšení efektivity fungování veřejného sektoru a specificky pak 
státní správy v České republice k velkému pozitivnímu posunu. Strategie 
realizace Smart Administration v období 2007–2015 obsahovala velmi podrobně 
popsané postupy či dílčí kroky, které měly vést k nápravě stavu, což se však 
nestalo. Stejně tak podrobně popsané postupy a kroky obsahuje i dokument 
nazvaný Zpět na vrchol – Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České 
republiky pro období 2012 až 2020. Ovšem, zda dojde ve fungování veřejného 
sektoru a státní správy do roku 2020 k podstatným změnám, to můžeme zatím 
pouze předpokládat či doufat, že tak nastane.  

Kvalita institucionálního prostředí v České republice tedy zatím – bohužel 
– vcelku významným způsobem ohrožuje konkurenceschopnost této země 
v budoucnosti a mimo jiné se negativně projevuje v rámci procesu rozhodování 
o výběru veřejného projektu, např. ve stavebnictví, ale i v dalších oblastech 
fungování společnosti.   

K výše uvedenému je nutné společně s autorským kolektivem Studie 
národní integrity dodat, že Česká republika sice disponuje dostatkem prostředků, 
které by zajistily kvalitní fungování státní správy, či obecněji veřejného sektoru, 
Česká republika má také dostatek kvalifikovaných osob, které by státní či 
veřejnou správu mohly vykonávat, ovšem stávající legislativní rámec bohužel 
nezajišťuje tolik potřebnou stabilitu pro jejich činnost. Celý systém státní správy 
v České republice je totiž nastaven tak, že de facto podporuje vysokou míru 
fluktuace a loajalitu vůči nadřízeným politikům a spíše potlačuje – či nedokáže 
efektivně využívat – odbornost a nezávislost pracovníků veřejné a státní správy. 
Vedoucí úředníci se totiž permanentně nacházejí pod relativně silným politickým 
vlivem, protože mohou být v podstatě kdykoli odvoláni ze své funkce, a to bez 
udání důvodu. Na politickém uvážení momentálních držitelů moci pak závisí 

                                                
3 Vláda České republiky. Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007–2015. 1. vyd. Praha: Vláda České republiky, 2007. 88 str. ISBN 
neuvedeno.   
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také faktická odpovědnost jednotlivých úředníků jednak za případné protiprávní 
jednání a jednak za způsobenou škodu.4  

Petr Jansa, Radim Bureš a kol. v této souvislosti doslova konstatují, 
že logický důsledek výše naznačeného způsobu fungování státní správy 
a veřejného sektoru představuje skutečnost, kdy státní správa v České republice 
může fungovat relativně dobře tam, kde je politická vůle, aby fungovala, 
a naopak selhává v těch oblastech, kde tato vůle chybí, ať již chybí z jakéhokoli 
důvodu. V těchto nefungujících oblastech se pak úředníci uchylují převážně 
k formalismu nebo v horších případech na svou odpovědnost rezignují zcela, 
přičemž skutečně důležitá rozhodnutí se snaží delegovat mimo státní správu. 
Jako typický příklad takové oblasti zmíněný autorský kolektiv uvádí právě oblast 
veřejných zakázek, které jsou v České republice často a již dlouhodobě zadávány 
velmi netransparentním způsobem, přičemž v celé řadě případů lze vcelku 
úspěšně pochybovat nejen o jejich hospodárnosti, ale dokonce i o jejich 
účelnosti. Veřejnost v České republice navíc stále nemá, a to navzdory relativně 
kvalitní legislativní úpravě, k dispozici dostatek informací o tom, jak státní 
správa ve skutečnosti vlastně funguje, a nemá k ní tím pádem ani důvěru.5  

Vzhledem k tématu předložené práce je nutné zopakovat, že právě 
pro oblast veřejných zakázek a projektů ve zvýšené míře platí, že státní správa 
v České republice může fungovat relativně dobře tam, kde je k tomu politická 
vůle, a naopak selhává v těch oblastech, kde tato vůle chybí ať již z jakéhokoli 
důvodu. Právě v těchto nefungujících oblastech se pak setkáváme 
s formalismem, s rezignací pracovníků na odpovědnost, ale také 
s nehospodárností a neúčelností. Přitom právě hospodárnost a účelnost 
představují dvě ze základních kritérií pro posuzování veřejného projektu nejen ve 
stavebnictví.      

Jak bylo několikrát zmíněno, stávající legislativní úprava zkoumané 
problematiky je vcelku kvalitní. Jádro problému nízké míry funkčnosti veřejného 
sektoru v České republice, což se konkrétně projevuje např. právě v oblasti 
veřejných projektů a zakázek, spočívá v korupci, klientelismu, politikaření, 
neetickém jednání, byrokracii, formalismu a v dalších nešvarech, které lze 
obecně shrnout pod termín lidský faktor. Můžeme se tedy zabývat problematikou 
optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví 
a navrhovat v tomto ohledu dílčí zlepšení, ovšem stávající situace v České 
republice pravděpodobně neumožní tyto případné návrhy využít. Ovšem i s tímto 
rizikem a vědomím je nutné přistoupit k vypracování předložené práce. 

Již v rámci úvodu předložené práce je nutné upozornit na jeden 
ze zásadních problémů realizace investičních projektů ve veřejném sektoru. 
Podstata tohoto problému spočívá ve velké obtížnosti – a mnohdy dokonce 
i nemožnosti – objektivního oceňování, tedy finančního a obecně ekonomického 
vyjadřování, mimoekonomických hledisek investic. Zbyněk Bárta v této 

                                                
4 JANSA, Petr. BUREŠ, Radim a kol. Studie národní integrity. 1. vyd. Praha: Transparency International 
– Česká republika, 2011. 250 str. ISBN 978-80-87123-17-1.  
5 idem 
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souvislosti konstatuje, že investiční rozhodování musí brát v úvahu prostou, 
nicméně vcelku závažnou skutečnost, že s investováním obvykle souvisí i jiná 
než jen čistě ekonomická hlediska. Podle Zbyňka Bárty se jedná o tzv. 
mimoekonomická hlediska, tedy typicky např. o hlediska sociální, 
environmentální, politická, kulturní a některá další. Již na tomto místě 
předložené práce je proto nutné zásadně předeslat a zdůraznit, že tato hlediska je 
jen velice obtížné náležitě objektivně ocenit odpovídající finanční částkou 
a zahrnout je tak do ekonomického či finančního vyhodnocení, přičemž v mnoha 
četných případech to vůbec není možné.6 Právě uvedená myšlenka Zbyňka Bárty 
se týká především problematiky investování v rámci veřejného sektoru. Přesto je 
nutné se o takové oceňování pokoušet. 

 
2 Vymezení základních cílů 
 

Vzhledem k faktu, že každý větší veřejný projekt je zpravidla finančně 
náročný a musí být z velké části financován z veřejných zdrojů, resp. je na nich 
závislý, je potřeba zvážit veškeré přínosy, ale i možné újmy, jimiž jsou ovlivněny 
všechny zúčastněné strany na projektu, tedy jeho realizátoři, investoři, ale i jeho 
uživatelé a další subjekty, na něž má plánovaná realizace dopad. Proto je potřeba 
nalézt vhodnou, obhajitelnou, podrobnou analytickou metodu, která objektivně 
a zcela nezainteresovaně projekt posoudí včetně hlediska jeho dlouhodobé 
udržitelnosti po jeho realizaci.  

Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného 
investičního projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení 
metodického postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti 
volnočasové infrastruktury. Důraz je zde kladen především na posouzení 
nefinančních užitků a nákladů. 

V úvodu práce byla provedena analýza současného stavu řešené 
problematiky. V  metodické části je provedena komparace jednotlivých metod 
a výběr vhodné varianty řešení pro tuto specifickou oblast. Následně jsou 
identifikováni beneficienti a je provedena analýza socioekonomických dopadů na 
beneficienty veřejného projektu. Tento postup je následně ověřen na zvolené 
případové studii. 

 
3 Definování hypotéz 
 

V rámci disertační práce byly formulovány následující hypotézy: 
 

1. Výběr metody pro hodnocení nefinančních dopadů při ekonomické 
analýze významně ovlivní výsledné hodnocení veřejného projektu.  

2. Analýza ekonomického rizika významně ovlivní rozhodnutí o přijetí 
veřejného projektu. 

                                                
6 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
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4 Analýza současného stavu řešené problematiky 
 
V rámci disertační práce byla v první fázi zpracována analýza současného 

stavu a zákonitosti hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů. 
 

4.1 Investování 
 
S termínem investování se obvykle a nejčastěji, a to rovněž i v odborné 

literatuře, setkáváme v souvislosti s analýzou problematiky finančních či 
kapitálových trhů. Investování je v tomto ohledu primárně chápáno jako způsob 
zhodnocování finančních prostředků, přičemž je principiálně odlišováno od 
spekulování. Tak např. Benjamin Graham a Jason Zweig v této souvislosti ve své 
společné práci konstatují, že investování představuje realizaci takových 
investičních operací, které po důkladné analýze a obezřetném provedení slibují 
bezpečné zachování jistiny a k tomu navíc odpovídající výnos. Takové finanční 
operace, které nesplňují právě uvedené požadavky, jsou spekulacemi.7 Je zřejmé, 
že právě uvedená stručná definice termínu investování z pera Benjamina 
Grahama a Jasona Zweiga představuje pouze relativně úzké vymezení tohoto 
fenoménu. V rámci veřejného sektoru bude zapotřebí k problematice investování 
nutné přistupovat trochu jinak.  

Na úvod této podkapitoly předložené práce lze proto společně s Karlem 
Maierem a kol. stručným způsobem předeslat, že ekonomická role veřejného 
sektoru se zpravidla zásadně a vcelku výrazným způsobem liší od role 
soukromého sektoru, který je primárně orientovaný na zisk. Cílem investic 
soukromých subjektů je dosahovat patřičného zhodnocení investovaných 
finančních prostředků. V případě veřejného sektoru je tomu však poněkud jinak. 
Zmíněný autorský kolektiv konstatuje, že veřejné investice a veřejné statky 
obvykle nepřinášejí – nebo nemusí přinášet – bezprostřední zisk svému původci, 
tedy státu, obci či kraji. Jejich očekávaný efekt totiž primárně spočívá v široce 
definovaném obecném užitku určitého společenství obyvatel a dále pak ve 
vnějších efektech, které se týkají zejména komerčního sektoru tím, že posilují 
jeho konkurenceschopnost v místě, kam jsou finanční prostředky v rámci 
veřejného projektu investovány, respektive kde se nacházejí.  

Hospodaření soukromé firmy je udržitelné tehdy, pokud konkrétní firma 
dosahuje zisku a pokud jsou její investice návratné v přijatelném čase v podobě 
větší výnosů a zisků. Udržitelné hospodářství veřejného sektoru lze rovněž 
vyčíslit porovnáním vynaložených nákladů s dosaženými benefity. Ty však podle 
Karla Maiera a kol. nemají primárně podobu zisků, nýbrž naopak podobu 
dosažených užitků. Tyto užitky tedy nespočívají ve finančním zisku, avšak 
naopak ve vyšší kvalitě života obyvatel, ve vytvoření podmínek pro budoucí růst 
konkurenceschopnosti firem. Vzhledem k veřejnému zájmu je přitom podstatné, 

                                                
7 GRAHAM, Benjamin, ZWEIG, Jason. Inteligentní investor. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 504 
str. ISBN 978-80-247-1792-0. 
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že onen budoucí růst konkurenceschopnosti firem by se měl pozitivně projevit 
ve vyšším daňovém výnosu – ovšem samozřejmě za podmínky efektivního 
výběru daní – přičemž tento daňový výnos představuje zase naprosto nezbytný 
zdroj finančních prostředků pro realizaci dalších veřejných investic.8  

Je tedy zřejmé, že v případě skutečně efektivního vynakládání veřejných 
prostředků – tedy v případě opodstatněného investování veřejných finančních 
prostředků, prostředků od daňových poplatníků, máme co do činění s pozitivní 
zpětnou vazbou, která v případě svého dobrého fungování s sebou přináší 
civilizační rozvoj celé společnosti. 

 
 

4.1.1 Investice 
 

Velice široký pojem termínu investice ve své práci nabízí Zbyněk Bárta, 
který konstatuje: „Pojem investice může být chápán velice široce. Investice je 
„vše“, co nyní nespotřebuji. To neznamená, že finance necháme ležet doma, „pod 
polštářem“, ale že je „do něčeho“ uložíme. V budoucnu předpokládáme, že se 
investice dostatečně zhodnotí, tedy přinese více než to, za co jsme ji pořídili. Jiná 
definice uvádí, že investice je odložená spotřeba. Najdeme charakteristiku 
investice jako obětování dnešní jisté hodnoty za nejistou budoucí hodnotu. Jiný 
pohled na definici bude mít z účetního hlediska ekonom podniku nebo manažer 
projektu. Obecnému pojetí plně vyhovuje tato definice:9 „Investice na 
nejobecnější úrovni lze chápat jako vynakládání zdrojů za účelem získání užitků, 
které jsou očekávány v delším budoucím časovém období“. Je zřejmé, že 
Zbyňkem Bártou představené definice termínu investice se primárně vztahují 
k oblasti hospodaření domácností, nicméně – s určitým zobecněním – je lze 
rámcově použít také pro definici investování v rámci veřejného sektoru.  

Za investici je podle Oldřicha Šoby, Martina Širůčka a Romana Ptáčka 
obecně považováno veškeré současné obětování určité dnešní hodnoty za účelem 
dosažení vyšší hodnoty v budoucnosti, která je ovšem již z principu nejistá. To 
podle uvedeného autorského kolektivu znamená, že se vzdáme dnešní jisté částky 
např. za nákup cenného papíru nebo investiční nemovitosti, protože očekáváme, 
že příjmy z daného cenného papíru – ať již v podobě dividendy či kapitálového 
výnosu, v ideálním případě z obojího – nebo z pronájmu nemovitosti (společně 
s růstem ceny nemovitosti v čase) v bližší či vzdálenější budoucnosti nám 
přinesou vyšší částku, než jakou jsme na počátku investovali. Investovat se 
přitom nemusí pouze do finančních aktiv či nemovitostí, ale také do přímého 
podnikání. Významnou oblast investicí pro každého člověka představuje – či 
přesněji řečeno, mělo by představovat – investování do vlastního vzdělávání.10 

                                                
8 MAIER, Karel a kol. Udržitelný rozvoj území. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 256 str. ISBN 
978-80-247-4198-7. 
9 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
10 ŠOBA, Oldřich, ŠIRŮČEK, Martin, PTÁČEK, Roman. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2013. 304 str. ISBN 978-80-247-4636-4. 
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Tak např. firmy, jež budují továrny s vybavením, obchodníci, zásobující 
se zbožím k prodeji, i osoby, které věnují čas svému odbornému vzdělávání, jsou 
v tomto smyslu investory. Rovněž firma, která ukončí činnost ztrátové továrny, 
"investuje" – platba smluvních závazků, včetně odstupného pro pracovní síly 
jsou počáteční náklady a potenciální odměnou je redukce budoucích ztrát.11 

Dále je možné zmínit pojetí investic z pera Miroslava Svatoše a kol. Tento 
autorský kolektiv prezentuje názor, že investici lze definovat hodnotově, a to 
jako v podstatě jakékoli aktivum, které určitý investor v souvislosti se svými 
ekonomickými aktivitami investoval v souladu s právními předpisy. Investorem 
pak mohou být fyzické či právnické osoby.12 

Alexander J. Bělohlávek připomíná, že termín investice je definován 
i v některých dokumentech mezinárodního práva. Např. Dohoda k energetické 
chartě ve svém článku 1, odstavci 6 stanoví následující. Investicí se podle tohoto 
legislativního dokumentu rozumí v podstatě každá majetková hodnota držená 
nebo kontrolovaná, a to buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím investora. 
Tato majetková hodnota přitom může zahrnovat následující formy:13 

 
- Hmotný a nehmotný majetek, movitý a nemovitý majetek, ale i další 

majetková práva, jako jsou nájem, hypotéky, zástavy, užívací práva 
a podobná práva; 

- Společnost, obchodní podnik nebo akcie, obchodní podíly nebo jiné 
formy kapitálové účasti v určité společnosti nebo obchodním podniku, ale 
také dluhopisy a jiné závazky určité společnosti nebo obchodního 
podniku. I to jsou investice; 

- Peněžní (peněžité) pohledávky a nároky na jakékoli plnění podle smlouvy 
mající určitou hospodářskou hodnotu a související s nějakou konkrétní 
investicí;  

- Práva k různým formám duševního vlastnictví, ale také nejrůznější 
výnosy; 

- Jakákoli práva vyplývající ze zákona, smluv nebo jakýchkoli licencí 
a povolení udělených v souladu se zákony regulujícími provozování 
hospodářské činnosti v určité oblasti či v určitém odvětví příslušné 
národní ekonomiky.  
 
Alexander J. Bělohlávek v této souvislosti dodává, že změna konkrétní 

formy, ve které jsou majetkové hodnoty investovány, nemá vliv na jejich povahu 
investice. Stále tedy zůstávají investicí jako takovou. Termín investice tedy 
obecně zahrnuje všechny investice, které byly realizovány na základě aktuálně 
platné legislativy. Investicí se tedy rozumí každá investice spojená 
                                                
11 DIXIT, Avinash K. a PINDYCK, Robert S. Investment under Uncertainty. Princeton: Princeton 
University Press, 1994. 488 str. ISBN 9781400830176. 
12 SVATOŠ, Miroslav a kol. Zahraniční obchod. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 
368 str. ISBN 978-80-247-2708-0. 
13 BĚLOHLÁVEK, J. Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v energetice. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2011. 425 str. ISBN 978-80-7400-392-9. 
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s ekonomickou činností.14 Je tedy zřejmé, že máme co do činění s relativně 
širokým vymezením termínu investice. 

Podle Vladimíra Smejkala a Karla Raise pak zase můžeme investice 
chápat v zásadě dvojím způsobem. Zaprvé: Investiční činnost je ve veřejném 
i soukromém sektoru zaměřena primárně na obnovu a rozšíření hmotného 
a nehmotného investičního majetku, který je podle aktuálně platné novely zákona 
o účetnictví označován jako dlouhodobý majetek. Zadruhé: Investici však lze 
chápat také jako pořízení takového aktiva, které v budoucnosti přinese svému 
majiteli určitý ekonomický prospěch. Jinými slovy lze tedy podle výše 
uvedených autorů konstatovat, že investice je terminologická kategorie, která 
označuje tok výdajů určených na udržení nebo rozšíření reálné kapitálové 
zásoby. Podle přesnější definice pak lze investice vymezit jako tok výdajů, které 
jsou určené na realizaci projektů, jejichž produkce neslouží bezprostřední 
spotřebě. Investice jsou tedy veličinou, která je tvořená projekty s kladnou čistou 
současnou hodnotou, respektive projekty, jejichž vnitřní výnosová míra je větší 
než úroková sazba. Zmíněná autorská dvojice však upozorňuje, že právě poslední 
uvedené pojetí investicí ale v případech takového prospěchu, který není 
jednoduše vyjádřitelný v penězích, může ve svých důsledcích vést až 
k jednostrannému chápání a dokonce špatnému vyhodnocení určité konkrétní 
investice.15 

Právě poslední poznámka Vladimíra Smejkala a Karla Raise je velice 
důležitá vzhledem k tématu předložené práce. Je proto nutné zopakovat, že 
v případech některých investičních projektů není zcela jednoduše možné jejich 
přínos či výnos vyjádřit v penězích. Tato skutečnost samozřejmě výrazným 
způsobem ztěžuje úsilí o objektivní posuzování jednotlivých projektů 
a rozhodování o jejich realizaci či zamítnutí.     

Podle Hany Scholleové existují tři základní charakteristické znaky 
investice. Zaprvé se jedná o větší jednorázový či krátkodobý peněžní výdaj 
realizovaný na počátku. Zadruhé se jedná o skutečnost, že investice slouží 
zpravidla k pořízení tzv. dlouhodobého majetku. A konečně zatřetí platí, že 
využívání na základě investice pořízeného dlouhodobého majetku přináší příjmy 
po delší časové období, což znamená, že každé investování má dlouhodobý 
dopad, přičemž tento dopad může být pozitivní, neutrální, ale také negativní. 
Investice však v každém případě náleží mezi základní podmínky dlouhodobé 
prosperity soukromých podniků, ale v širším pojetí také celých společností, 
přičemž v dlouhodobém měřítku by investující subjekty měly investovat 
minimálně do výše odpisů, aby vůbec zajistily obnovu svého dlouhodobého 
majetku. Ovšem pro další růst a prosperitu by měly investovat prostředky ještě 
vyšší.16 Konstatování ohledně dlouhodobého investování za účelem minimálně 
                                                
14 BĚLOHLÁVEK, J. Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v energetice. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2011. 425 str. ISBN 978-80-7400-392-9. 
15 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2010. 483 str. ISBN 978-80-247-3051-6.  
16 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2012. 272 str. ISBN 978-80-247-4004-1. 
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zajištění obnovy dlouhodobého majetku a optimálně zajištění dalšího rozvoje 
a prosperity v plné míře platí také pro společnost či stát, jejichž jménem v tomto 
ohledu jedná veřejný sektor, např. prostřednictvím realizace veřejných projektů 
ve stavebnictví či jiných oblastech.     

Jelikož se v případě investice jedná o velmi široký pojem, jak je již patrno 
z právě uvedených vymezení, dochází k jejímu členění. Z makroekonomického 
(národohospodářského) hlediska lze investice vnímat jako jakékoliv peněžní 
výdaje vynakládané za účelem dosáhnout v budoucnosti zhodnocení 
vynaložených peněžních prostředků. Tyto vynaložené výdaje slouží k zajištění 
budoucích užitků.17 Hana Scholleová, která jako ekvivalent termínu 
makroekonomické hledisko používá právě pojem národohospodářské pojetí, 
k právě uvedenému ve své práci ještě dodává, že18 „… makroekonomické pojetí 
chápe investice jako aktiva, která nejsou určena pro bezprostřední spotřebu, ale 
jsou určena pro užití ve výrobě spotřebních statků nebo dalších kapitálových 
statků.“  

Na makroekonomické úrovni rozlišujeme hrubé a čisté investice. Hrubé 
investice tvoří celková částka nových investičních statků (budov, strojů, 
výrobního a jiného zařízení) přidaná k existujícím investičním statkům 
v ekonomice za určité období. Jelikož celkový produkt společnosti tvoří 
spotřební statky, sloužící k okamžité spotřebě, a investiční statky, sloužící k další 
výrobě, je zřejmé, že vyšší výroba investičních statků znamená v téže době nižší 
spotřebu a naopak. Dnes obětovaná spotřeba ve prospěch investičních statků však 
vytváří předpoklady pro rychlejší růst ekonomiky v budoucnosti a tím i pro vyšší 
výrobu a spotřebu samotných spotřebních statků, které jsou cílem veškerého 
hospodářského snažení. 

Čisté investice jsou naopak tvořeny čistým přírůstkem zásob investičních 
statků v ekonomice v průběhu daného období. Jsou to hrubé investice snížené 
o opotřebovaný majetek. Kdyby hodnota opotřebovaného majetku byla vyšší než 
nové investice, čisté investice by měly zápornou hodnotu.19 

Z mikroekonomického hlediska jsou investice rovněž chápány jako statky, 
jež nejsou určeny k bezprostřední spotřebě, ale k výrobě dalších statků 
v budoucím období, zhodnocení kapitálu a růstu tržní hodnoty. Obecně 
je z tohoto hlediska můžeme charakterizovat jako jednorázové kapitálové výdaje, 
které budou generovat budoucí peněžní či jiné hodnoty během delšího časového 
období.20 

                                                
17 POLÁCH, Jiří, DRÁBEK, Josef, MERKOVÁ, Martina a POLÁCH, Jiří jr. Reálné a finanční 
investice. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2012, 263 str. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-436-0. 
18 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové 
investice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 str. ISBN 978-80-247-2952-7. 
19 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 str. ISBN 
978-80-247-7528-9. 
20 POLÁCH, Jiří, DRÁBEK, Josef, MERKOVÁ, Martina a POLÁCH, Jiří jr. Reálné a finanční investice. 
Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2012, 263 str. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-436-0. 
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Hana Scholleová ve své práci mikroekonomické hledisko označuje jako 
pojetí podnikové, přičemž je chápe následujícím způsobem:21 

 
- Buď v užším pojetí jako majetek, který není primárně určen ke spotřebě, 

ale je naopak určen ke tvorbě dalšího majetku, který pak podnik prodává 
na trhu; 

- Nebo v širším pojetí jako v současnosti obětované prostředky na pořízení 
majetku, který bude dlouhodobě pomáhat podniku přinášet vyšší užitky 
a v důsledku toho pak umožní získat i vyšší očekávané finanční efekty.  
 
Podle Miloslava Synka a kol. o podnikových investicích platí obecně totéž 

co lze ohledně investic konstatovat z hlediska makroekonomického. Investice 
totiž představují statky, které nejsou primárně určeny k bezprostřední spotřebě, 
ale k produkci dalších statků, spotřebních i výrobních, v budoucnosti. Jde tedy 
rovněž o odloženou spotřebu, čili užitek do budoucnosti. Z finančního hlediska 
pak lze investice charakterizovat jako jednorázově – tedy v relativně krátké době 
– vynaložené zdroje, které budou přinášet peněžní příjmy během delšího 
budoucího období.22 Již na tomto místě je přitom vhodné předeslat, že užitek 
z investic nemusí mít nutně pouze podobu peněžních příjmů. Užitek může být 
i nefinančního charakteru.   

Každý podnik, každá firma, organizace či jiný hospodařící – podnikající – 
subjekt se musí zabývat řešením problematiky investic, protože investice 
představují základní otázku přežití subjektu v delším časovém období. Jednou 
pořízené výrobní prostředky – či jiné vybavení, počítaje i kvalifikaci lidských 
zdrojů – časem zastarají. V případě lidských zdrojů sice není vhodné hovořit 
přímo o zastarávání, i když lidé samozřejmě stárnou, nýbrž spíše o poklesu 
kvalifikace. Toto zastarávání přitom probíhá jak z fyzického hlediska, kdy může 
mít podobu např. opotřebení určitého zařízení, tak z tzv. morálního hlediska, kdy 
zastaralé technologie již nemají moderní charakter, design apod. Proto je 
zapotřebí provádět investice do nových kapacit, a to již jen pro pouhé zachování 
jejich životnosti a prodloužení jejich účinnosti. Většina subjektů ovšem směřuje 
– či přesněji řečeno měla by směřovat – k dalšímu růstu a rozvoji, proto při 
rozšiřování činnosti přestávají stačit stávající kapacity a je zapotřebí investovat 
do jejich rozšíření, zkvalitnění, obnovy atd.23 

Pro účely této práce je tedy relevantní pohled mikroekonomický.  
 
 
 

                                                
21 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové 
investice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 str. ISBN 978-80-247-2952-7. 
22 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 str. ISBN 
978-80-247-7528-9. 
23 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové 
investice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 str. ISBN 978-80-247-2952-7.  
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4.1.2 Investiční rozhodování 
 

Společně s Oldřichem Šobou, Martinem Širůčkem a Romanem Ptáčkem 
lze na úvod této podkapitoly předeslat, že „… investiční rozhodování představuje 
základní aktivitu každého investora. Postup při investičním rozhodování je stejný 
bez ohledu na to, o jaký typ investice se jedná – finanční investici (investice do 
akcií, dluhopisů, podílových fondů, drahých kovů, vklady na účtech, poskytnutí 
úvěru atd.), nebo reálnou investici (investice do podnikání, nemovitostí, komodit 
apod.). V obou případech investor postupuje stejným způsobem, když zejména 
sleduje základní charakteristiky investice, kterými jsou její výnosnost, rizikovost 
a likvidita (někdy je označována také jako likvidnost).“24 Právě citované 
konstatování je však nutné v následujícím textu upřesnit. 

Investiční rozhodování probíhá v rámci celkového komplexu investičních 
činností. Podle Zbyňka Bárty lze vymezit následující základní charakteristiky 
investiční činnosti. Zaprvé se jedná o relativně vysokou finanční či kapitálovou 
náročnost investování. Dále se pak jedná o dlouhodobý dopad investičního 
rozhodování spojený s relativní nevratností učiněného rozhodnutí. A konečně je 
podle výše zmíněného autora nutné doplnit časový faktor, obecnou nejistotu 
a vysoké riziko.25 

Je mimo jakoukoli pochybnost, jak zdůrazňují např. Jiří Fotr a Ivan 
Souček, že investiční rozhodování náleží mezi vůbec nejvýznamnější druhy 
firemních rozhodnutí. Jeho náplní je – či přesněji řečeno mělo by být – 
rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů, které firma 
připravila k realizaci. Čím rozsáhlejší tyto projekty jsou, tím větší dopady mohou 
mít nejen na konkrétní firmy, ale také na její okolí. Je vcelku pochopitelné, že 
úspěšnost jednotlivých investičních projektů může velice významným způsobem 
ovlivnit podnikatelskou prosperitu konkrétní firmy a naopak jejich neúspěch se 
může bohužel stát zásadní negativní příčinou výrazných obtíží, které mohou vést 
až k zániku firmy.26 Je zřejmé, že právě uvedený text Jiřího Fotra a Ivana Součka 
se primárně vztahuje k problematice investičního rozhodování ve firmách. Jeho 
platnost však lze zobecnit a následně vztáhnout také na problematiku 
investičního rozhodování v rámci veřejného sektoru a jím připravovaných 
investičních projektů.   

Vladimír Smejkal a Karel Rais v této souvislosti shrnují, že investiční 
rozhodování realizují nejen manažeři investičních bank či podílových fondů, ale 
také podnikatelé, samozřejmě i úředníci veřejné správy a často i řadoví občané. 
Všichni tito lidé, které v tomto kontextu můžeme označit jako investující 

                                                
24 ŠOBA, Oldřich, ŠIRŮČEK, Martin, PTÁČEK, Roman. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2013. 304 str. ISBN 978-80-247-4636-4. 
25 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
26 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat a hodnotit 
projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 str. 
ISBN 978-80-247-3293-0. 
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subjekty, v rámci svého investičního rozhodování podle zmíněných autorů musí 
řešit některou z následujících modelových situací:27 

 
- Odhadují budoucí příjmy z plánované investice a vypočítávají ke 

konkrétnímu datu její budoucí hodnotu, případně srovnávají tuto 
vypočítanou budoucí hodnotu s budoucími hodnotami jiných případně 
zvažovaných alternativních investic; 

- Odhadují budoucí příjmy z investice, ovšem nevědí, kolik finančních 
prostředků či jiných nákladů by za tuto investici měli obětovat, tedy 
zaplatit, právě dnes;  

- Odhadují budoucí příjmy z investice, přičemž vědí, kolik finančních 
prostředků za ni budou muset zaplatit – kolik budou muset obětovat – 
právě v současnosti. Chtějí přitom tuto zvažovanou investiční variantu 
srovnat s jinými investičními příležitostmi a vybrat si pro sebe tu 
nejvýhodnější variantu.     
 
Investiční činnost nefinančních podniků představuje specifickou oblast 

jejich celkové aktivity, která je zaměřena především na obnovu a rozšíření 
hmotného a nehmotného investičního majetku. Rozhodování o investicích je 
typické tím, že se jedná o dlouhodobé rozhodování, v rámci kterého je nezbytné 
primárně počítat s faktorem času a v kontextu toho pak s rizikem změn po dobu 
přípravy i realizace projektu. Rozhodování o investicích tak velice výrazně 
ovlivňuje efektivnost celé činnosti investujícího subjektu po celé dlouhé období. 
Finanční stránkou investičního rozhodování subjektu se zabývá kapitálové 
plánování a dlouhodobé financování, přičemž zahrnuje především následující 
oblasti: plánování peněžních toků, tedy kapitálových a peněžních příjmů 
z investic, dále pak finanční kritéria efektivnosti investičních projektů, 
zohledňování rizik v kapitálovém plánování a investičním rozhodování 
a konečně dlouhodobé financování investiční činnosti subjektu.28 

Většina investičních rozhodnutí mají v různé míře společné následující 
vlastnosti, jež mají vliv na výběr optimálního rozhodnutí investora. Investice jsou 
částečně nebo zcela nevratné. Jinými slovy, počáteční náklady na investice jsou 
alespoň částečně zmařeny, vše nelze získat zpět. Dále je to nejistota budoucí 
odměny z investice. Je třeba posoudit pravděpodobnost možných výsledků, které 
mohou znamenat větší či menší zisk nebo také ztrátu. Další charakteristikou 
je volnost v načasování investice. Je možné akci odložit, abychom získali více 
informací, avšak nikdy nemáme jistotu budoucího výsledku.29 

Investiční rozhodování, a to především rozhodování strategického 
charakteru, by mělo vycházet ze strategie subjektu a přispívat k její realizaci. 
                                                
27 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2010. 483 str. ISBN 978-80-247-3051-6.  
28 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2006. 77 str. ISBN 80-247-1557-0. 
29 DIXIT, Avinash K. a PINDYCK, Robert S. Investment under Uncertainty. Princeton: Princeton 
University Press, 1994. 488 str. ISBN 9781400830176. 
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Strategie subjektu určuje základní strategické cíle a způsoby jejich dosažení. 
Mezi těmito cíli hrají významnou roli cíle finanční, formulované jako dosažení 
určité míry zisku, resp. jeho maximalizace, dosažení určité rentability 
vynaloženého kapitálu, resp. dosahování růstu hodnoty daného subjektu. 
Z tohoto pohledu představuje investiční rozhodování významný nástroj 
a prostředek, který může přispět k růstu hodnoty subjektu.30 

Při investičním rozhodování bere investor v úvahu zejména tři základní 
charakteristiky každé investice, které popisuje tzv. investiční nebo také magický 
trojúhelník. Těmito charakteristikami jsou výnos, riziko a likvidita investice.  

Miroslav Máče v této souvislosti ve své práci konstatuje a především 
upřesňuje, že „… výnosnost, riziko a likvidita jsou tedy rozhodujícími faktory, 
podle kterých porovnáváme investice. Racionálně uvažující investor se při 
realizaci investice snaží dosáhnout pokud možno co nejvyššího výnosu s co 
nejmenším rizikem a při nejvyšší možné likviditě. Ve skutečnosti však 
maximalizovat výnos při minimálním riziku a maximální likviditě nelze. Pro 
dosažení maximálního výnosu je obvykle nutné přijmout vyšší riziko a snížit 
likviditu na minimum. Aby bylo dosaženo maxima jednoho kritéria, musíme se 
vzdát naplnění těch zbývajících. V této souvislosti se hovoří o vzájemné výměně 
mezi investičními kritérii. V reálné situaci vybírá investor investiční příležitost, 
která mu při únosné míře rizika a udržení dostatečné likvidity, přinese 
požadovanou míru výnosnosti.“31 

Podle Miloslava Synka a kol. pak „… rozhodování o investicích „kolik, 
do čeho, kdy, kde a jak investovat kapitál“ patří k nejdůležitějším manažerským 
činnostem a rozhodnutím o budoucím vývoji podniku a jeho efektivnosti; 
investice slouží řadu let, a proto řadu let jsou nejen zdrojem přírůstků zisku 
podniku, ale také „břemenem“, které zatěžuje ekonomiku podniku především 
fixními náklady. Investice tedy v době svého pořízení představuje peněžní 
výdaje (většinou skutečný tok peněz); do nákladů podniku vchází formou odpisů 
až při svém využívání. V té době by také měla začít přinášet výnosy (skutečný 
příliv peněz), které by ji za období jejího užívání nejen plně uhradily, ale 
přinesly i požadovaný přínos.“32 

Nicméně než investor přistoupí k hodnocení investice dle investičního 
trojúhelníku, musí být splněny ještě dva základní předpoklady. Jednak je to 
dostatečný finanční zdroj na realizaci investice a zadruhé kvalita investičního 
prostředí. Investor bude investovat pouze v důvěryhodném prostředí, kde 
nebudou hrozit významná politická, legislativní a obdobná rizika, jako je např. 
přebujelá korupce, hrozba znárodnění, nevymahatelnost práva apod. Pokud jsou 
oba předpoklady splněny, dochází k samotnému investičnímu rozhodování, a to 

                                                
30 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat a hodnotit 
projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 str. 
ISBN 978-80-247-3293-0. 
31 MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a použití. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2006. 77 str. ISBN 80-247-1557-0. 
32 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 str. ISBN 
978-80-247-7528-9.  
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právě prostřednictvím zmíněného investičního trojúhelníku na obrázku 1. Tři 
faktory, resp. charakteristiky investice se navzájem ovlivňují. Vyšší výnos 
je vždy vykoupen buď vyšším rizikem, či nižší likviditou anebo jak vyšším 
rizikem, tak nižší likviditou investice.33 Investor musí vždy volit optimální 
kombinaci těchto tří charakteristik. Aby bylo dosaženo maxima jednoho kritéria, 
je nutno vzdát se naplnění zbývajících. V reálné situaci vybírá investor takovou 
investiční příležitost, která mu při únosné míře rizika a udržení dostatečné 
likvidity, přinese maximální výnosy.34 

  

výnosnost (očekávaná budoucí hodnota) 

  

 

 

 

 

   riziko      likvidita 

Obrázek 1 – Magický trojúhelník investování 35 
 

Někteří autoři tedy hovoří o magickém trojúhelníku investování, jiní toto 
schéma popisují jako prostor investora. Tak činí např. Zbyněk Bárta, který v této 
souvislosti prezentuje následující zajímavou myšlenku: „Jako základní bod, ze 
kterého vycházíme při rozhodování, bereme střed uprostřed trojúhelníka. 
Budeme-li se přibližovat k jednomu kritériu, například výnosnosti, tak je vidět, 
že se od zbývajících dvou (bezpečnost a likvidita) víceméně vzdalujeme, a tudíž 
jejich úroveň klesá. Vzpomeňme výhru ve sportce. Bezpečnost této investice je 
velmi nízká na úkor velké výhry, proto vyhrává vysokou výhru jen jeden 
z milionů sázejících. Nebo další příklad – investice do nemovitosti je dobrá, 
bezpečnost vysoká, ale s třetím hlediskem – likviditou – někdy bývá zásadní 
problém. Sehnat kupce na dům nemusí být v konkrétním čase uskutečnitelné 
a schůdné. Dokonce může nastat situace, že žádného kupce nenajdeme. Uvedené 
závěry a myšlenky samozřejmě platí za předpokladu „normální“ situace 

                                                
33 ŠOBA, Oldřich, ŠIRŮČEK, Martin, PTÁČEK, Roman. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2013. 304 str. ISBN 978-80-247-4636-4. 
34 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační 
složky státu. Aplikace v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 640 str. ISBN 978-80-247-
3673-2. 
35 BECKER, Philipp M. Investing in microfinance: integrating new asset classes into an asset allocation 
framework applying scenario methodology. 1. ed. Wiesbaden: Gabler, 2010. ISBN 978-3-8349-2567-1. 

s ohledem na daný 
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v ekonomice, dodržování zákonů a pravidel. V běžném životě neexistuje 
investice, která by měla všechny požadované aspekty na maximální úrovni. 
Existuje jen možnost optimálního poměru výnosů, bezpečnosti a likvidity.“36 
 Eva Kislingerová a kol. tyto základní fenomény, tedy výnos, likviditu 
a riziko, přibližují následujícím způsobem:37 
 

- Výnos: představuje jeden ze základních parametrů de facto každého 
investičního instrumentu, každé investice. Udává míru výše odměny 
držiteli instrumentu, tedy investorovi za dočasné poskytnutí volných 
finančních prostředků subjektu, který si tyto finanční prostředky vypůjčuje 
na finančním trhu, ať se tak již děje formou úvěru nebo prostřednictvím 
emisí cenných papírů. Celkový výnos ze standardního investičního 
instrumentu obsahuje dva komponenty, a to pravidelné důchody na jedné 
straně a kapitálové zisky či naopak ztráty na straně druhé. Výnos je 
zpravidla vyjadřován v % za rok jako výnosová míra. Výše výnosové míry 
se obecně u jednotlivých typů investičních instrumentů odlišuje. To je 
způsobeno hlavně zakomponováním dalších faktorů, které mohou 
u různých instrumentů odlišně působit na výnosové míry. Jde především 
o faktor očekávané inflace, očekávaného vývoje úrokových měr, prémie 
za nízkou likviditu a riziko;      

- Likvidita: obecně se jedná o schopnost přeměny instrumentu na 
disponibilní finanční prostředky, a to s minimálními náklady finančními 
i časovými. Investiční instrumenty se liší stupněm likvidity na 
jednotlivých trzích. Za vysoce likvidní trhy jsou odborníky na tuto 
problematiku obecně považovány především peněžní trhy, devizové trhy, 
trhy finančních derivátů, ale také některé akciové trhy;  

- Riziko: investování může být definováno jako nebezpečí, že investor 
nedosáhne očekávaného výnosu z investičního instrumentu. Vyplývá 
z nejistých budoucích peněžních toků z jednotlivých instrumentů. Riziko 
je přitom funkcí více faktorů, na základě kterých lze definovat jednotlivé 
druhy rizik. Jedná se o kreditní riziko (protistrana nebude schopna dostát 
svému závazku nebo nevypořádá obchod v dohodnutém termínu), 
likviditní riziko (změní se likvidita instrumentu nebo likvidita celého trhu 
odchodem investorů) a konečně cenové riziko (způsobené nebezpečím 
poklesu cen instrumentů z důvodu růstu úrokových měr).  
 
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že Eva Kislingerová a kol. mají na 

mysli primárně investování na finančních trzích. Ovšem zákonitosti vyplývající 
z uvedeného textu lze aplikovat také na investování do projektů v rámci 
veřejného sektoru.  

                                                
36 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
37 KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 
811 str. ISBN 978-80-7400-194-9. 
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Oldřich Šoba, Martin Širůček a Roman Ptáček však k výše uvedenému 
dodávají, že ještě předtím, než investor přistoupí k hodnocení určité investice 
na základě výše zmíněného investičního trojúhelníku, musí být splněny ještě dva 
základní předpoklady. První z nich představuje bohatství, což znamená, že 
investor musí disponovat dostatečnými finančními zdroji na to, aby zamýšlenou 
investici vůbec mohl realizovat. Druhý předpoklad nezbytný k tomu, aby 
konkrétní investor mohl začít hodnotit investice na základě investičního 
trojúhelníku, představuje celková kvalita investičního prostředí v určité zemi. 
Je logické, že investoři obvykle investují pouze v důvěryhodném prostředí, kde 
mu nebudou hrozit významná legislativní, politická, ekonomická, sociální či jiná 
rizika. Tato rizika představuje především rozbujelá korupce, hrozba znárodnění, 
nevymahatelnost práva atd. Je velkým úkolem pro vlády jednotlivých zemí, aby 
na jejich území dokázaly prostřednictvím zajištění kvalitního legislativního 
rámce, vymahatelnosti práva atd. zajistit kvalitní investiční prostředí, čímž 
současně zajistí příliv tolik potřebných zahraničních investic.38 

Podnikatelé, instituce veřejné správy, řadoví občané atd. často stojí před 
otázkou, zda mají investovat do toho či onoho projektu. Ekonomická věda 
přitom zná řadu postupů, prostřednictvím kterých je možné rozhodování 
o investicích usnadnit. Václav Jurečka a kol. z tohoto množství rozhodovacích 
postupů doporučují koncept určení současné hodnoty očekávaných výnosů 
investice. Při rozhodování o tom, zda se vyplatí investovat do určitého projektu, 
hraje důležitou roli odhad budoucích očekávaných příjmů, které tato investice 
investujícímu subjektu přinese. Subjekt přitom musí porovnávat cenu, kterou za 
danou investici zaplatí v současné době, s výnosy, které bude investice 
produkovat během celé své doby životnosti. Daná peněžní částka v budoucnosti 
je totiž méně hodnotná než stejná částka v současnosti. Investující subjekt v této 
souvislosti musí mít na paměti, že finanční prostředky, které zamýšlí vložit do 
investičního záměru, může alternativně použít jinak, např. je uložit v bance na 
účet úročený tržní úrokovou mírou.39 

Investiční rozhodování – a především pak investiční rozhodování v rámci 
veřejného sektoru – musí brát v úvahu prostou, nicméně vcelku závažnou 
skutečnost, že s investováním obvykle souvisí i jiná než jen čistě ekonomická 
hlediska. Podle Zbyňka Bárty se jedná o tzv. mimoekonomická hlediska, tedy 
typicky např. hlediska sociální, environmentální, politická, kulturní a další. Opět 
na tomto místě je tedy nutné znovu zopakovat a zdůraznit, že tato hlediska je jen 
velice obtížné náležitě objektivně ocenit odpovídající finanční částkou 
a zahrnout je tak do ekonomického či finančního vyhodnocení, přičemž v mnoha 
četných případech to vůbec není možné.40 Právě uvedená myšlenka Zbyňka 
Bárty velice přesně upozorňuje na jeden ze zásadních problémů realizace 
                                                
38 ŠOBA, Oldřich, ŠIRŮČEK, Martin, PTÁČEK, Roman. Finanční matematika v praxi. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2013. 304 str. ISBN 978-80-247-4636-4. 
39 JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 366 str. ISBN 978-
80-247-4385-1.  
40 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
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investičních projektů ve veřejném sektoru. Podstata tohoto problému spočívá ve 
velké obtížnosti – a mnohdy dokonce i nemožnosti – objektivního oceňování, 
tedy finančního a obecně ekonomického vyjadřování, mimoekonomických 
hledisek investic. Přesto je nutné se o takové oceňování pokoušet.      

 
4.1.3 Investiční strategie 
 

Na úvod této podkapitoly předložené práce lze společně s Miloslavem 
Synkem a kol. předeslat, že nesprávně zaměřená a neefektivní investice může 
příslušnému investujícímu subjektu způsobit vážné finanční problémy 
a v extrémním případě jej dokonce přivést k bankrotu, což se může stát 
především tehdy, když je investice pořízena na dluh. Bez investic se však 
v současné době žádný hospodařící subjekt neobejde, což se ve zvýšené míře 
týká především takového subjektu, který chce dlouhodobě dokázat obstát 
v náročném konkurenčním prostředí. Investiční plán každého hospodařícího 
subjektu – ať se již jedná o soukromou firmu či organizaci nebo instituci 
veřejného sektoru – by proto měl vycházet ze strategického plánu. V optimálním 
případě by měl být jeho přímou integrální součástí.41 

Termín investiční strategie je obvykle spojován s problematikou 
zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investování do 
nejrůznějších aktiv. V tomto kontextu je také termín investiční strategie 
nejčastěji definován. Ovšem s určitým zjednodušením a s patřičnou mírou 
abstrakce je možné závěry vyplývající ze zkoumání investičních strategií 
v kontextu zhodnocování finančních prostředků vztáhnout také na problematiku 
investování do veřejných projektů realizovaných např. státní správou. 

Tak např. Pavel Kohout – odborník na problematiku investičních strategií 
právě v kontextu zhodnocování volných finančních prostředků – konstatuje, že 
ze strategického hlediska je výběr tříd investic mnohem důležitější než výběr 
jednotlivých investičních titulů. Je tomu tak především z toho důvodu, že lidé – 
byť jsou jakkoli vzděláni – obvykle neumějí dobře vybírat konkrétní investiční 
tituly a správně tzv. časovat trh. Výběr konkrétních investičních titulů a časování 
trhu proto ze strategického hlediska ani nemůže mít velký význam. Lidé však 
naopak umějí hodnotit rizika a částečně i výnosy jednotlivých tříd investičních 
instrumentů. Právě z tohoto důvodu má velký význam investiční strategie. Tímto 
termínem Pavel Kohout označuje dlouhodobý plán rozmístění investic mezi 
různé typy investičních instrumentů, přičemž zdůrazňuje, že má na mysli 
skutečně dlouhodobý plán, který by podle něj neměl být příliš často měněn. 
Dlouhodobý investor proto učiní správně, pokud se soustředí především na dobré 
rozhodování ohledně umístění svých finančních prostředků do různých tříd 
investic, přičemž si může vybírat mezi akciemi, dluhopisy, nástroji peněžního 
trhu, komoditami, nemovitostmi atd., a méně na rozhodování o tom, které 
konkrétní investice – např. které akciové tituly, čí dluhopisy atd. – chce držet. 
                                                
41 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 str. ISBN 
978-80-247-7528-9.  
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Bohužel skutečnost bývá podle Pavla Kohouta často přesně opačná. Většina 
investorů, a to nejen investorů amatérských – se soustřeďuje právě na „správné“ 
investiční tipy.42 

V kontextu výše uvedeného lze poznamenat, že stát, který investuje mimo 
jiné i prostřednictvím veřejných projektů realizovaných např. ve stavebnictví, by 
se měl chovat zásadně jako dlouhodobý investor a měl by se tedy soustředit 
především na dobré rozhodování o umístění svých prostředků, tedy prostředků 
daňových poplatníků, do různých tříd, skupin či forem dlouhodobých investic.      

Daniel Gladiš ve své práci používá nejen termín investiční strategie, ale 
také termín investiční filosofie, přičemž konstatuje, že investiční strategie by 
měla vycházet z investiční filosofie. Termín investiční filosofie přitom zmíněný 
autor definuje jako43 „… investiční styl praktikovaný investorem. Odráží se 
v něm názor investora na fungování či nefungování trhu, na jeho efektivitu a na 
chování a chyby jeho účastníků. Například, někteří investoři následují růstovou 
filosofii a soustředí se na akcie společností s nadměrným růstem zisků, jiní se 
soustředí na hodnotové akcie, které leží trochu stranou pozornosti většiny 
investorů a jsou tedy levné ve srovnání se svými aktivy. Někteří investoři dávají 
přednost investicím do menších společností, jiní se zaměřují na největší „blue 
chips“. Jedni investoři vyznávají filosofii plné zainteresovanosti, druzí věří 
v možnosti časování trhu. Většina investorů, včetně profesionálních portfolio 
manažerů, se však nedrží jasně definované investiční filosofie. Drží se spíše 
toho, co momentálně zdánlivě nese výsledky jiným manažerům a jsou připraveni 
kdykoli změnit kurs, když se jim bude zdát, že jejich původní cesta už výsledky 
nenese. Je velmi důležité mít jasně definovanou investiční filosofii.“ 

Rovněž tento právě citovaný text Daniela Gladiše se sice primárně 
vztahuje k problematice zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím 
investování do nejrůznějších aktiv, nicméně jeho základní myšlenku lze 
vztáhnout i na investování veřejného sektoru realizované např. prostřednictvím 
veřejných projektů. Tuto myšlenku představuje nutnost vycházet z předem 
definované investiční filosofie, na jejímž základě je pak možné formulovat 
investiční strategii a tu pak krok za krokem uskutečňovat.     

Pro dosažení vymezeného investičního cíle nebo k jeho přiblížení je třeba 
zformovat realizovatelnou investiční strategii. Již samotné slovo „strategie“ 
naznačuje, že se jedná o dlouhodobý přístup, nikoli o krátkodobou spekulaci. 
K uskutečnění strategie je třeba se přijatého postupu cílevědomě držet a odolat 
pokušení měnit často jeho strukturu. V hospodářské praxi investování můžeme 
využít několik typů investičních strategií:44, 45, 46 
                                                
42 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 272 str. 
ISBN 978-80-247-5064-4. 
43 GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 176 str. ISBN 978-80-
247-6744-1.  
44 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační 
složky státu. Aplikace v příkladech. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 640 str. ISBN 978-80-247-
3673-2.  
45 POLÁCH, Jiří, DRÁBEK, Josef, MERKOVÁ, Martina a POLÁCH, Jiří jr. Reálné a finanční investice. 
Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2012, 263 str. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-436-0. 
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- Strategie maximalizace ročních výnosů z investice – investor dává 
přednost co nejvyšším ročním výnosům před uchováním nebo růstem 
hodnoty investice. Tato strategie je vhodná při nízké inflaci, kdy roční 
výnosy nejsou znehodnocovány a kapitálový vklad si v zásadě po celou 
dobu udržuje svou hodnotu. 

- Strategie růstu hodnoty – investor vyhledává ty projekty, u nichž 
se předpokládá co největší zvýšení hodnoty původního investičního 
vkladu, méně ho zajímají hodnoty ročních výnosů. Daná strategie je 
vhodná při vyšší inflaci, která znehodnocuje běžné roční výnosy a při níž 
budoucí hodnota majetku roste. 

- Kombinovaná strategie – jde o kombinaci první a druhé výše uvedené 
investiční strategie. Z hlediska základního investičního cíle, maximalizace 
tržní hodnoty podniku, je tato strategie nejvhodnějším typem. Investor 
vyhledává takové investiční projekty, které zajišťují růst jejich hodnoty 
v budoucnu a maximalizuje tak jejich roční výnosy. 

- Agresivní strategie (strategie vysokého rizika) – investor preferuje 
projekty s vysokým rizikem, které však při úspěšné realizaci zajišťují 
možnost vysokých příjmů. 

- Konzervativní strategie (strategie s nízkým rizikem) – investor se 
zaměřuje na projekty s nízkou mírou rizika. S tím je však spojena i nižší 
výnosnost. 

- Strategie maximální likvidity – investor vyhledává projekty, jež jsou 
schopny se co nejrychleji přeměnit na peníze, tedy zajistit požadovanou 
likviditu. 

 
Ke klasifikaci investičních strategií však lze přistupovat na základě více 

hledisek. Tak např. Jiří Fotr a Ivan Souček vymezují investiční strategie 
z hlediska podílu na trhu. Pro investiční projekt je totiž zapotřebí stanovit tržní 
pozici neboli tržní podíl, kterého konkrétní subjekt hodlá dosáhnout v rámci 
určitého trhu. Důležitost tohoto podílu na trhu vyplývá především z jeho vazby 
k rentabilitě subjektu. Z hlediska předpokládaného podílu na trhu je podle výše 
zmíněných autorů zapotřebí zvažovat především následující tři základní 
investiční strategie:47 
 

- Strategie nákladového prvenství: ústředním bodem této strategie je 
dosažení a udržení nižších nákladů, než činí náklady konkurence. Tato 
nákladová výhoda pak poskytuje určitou ochranu před konkurencí, 
protože z trhu je obvykle nejdříve vytlačen ten, kdo pracuje s nejvyššími 
náklady. K dosažení nákladového prvenství je zapotřebí produkovat 
a prodávat ve velkých objemech, a dosáhnout tudíž značného podílu na 

                                                                                                                                          
46 KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 272 str. 
ISBN 978-80-247-5064-4. 
47 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat a hodnotit 
projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 str. 
ISBN 978-80-247-3293-0. 



28 
 

trhu. Nižší nákladovou úroveň dále příznivě ovlivňuje dostupnost levných 
surovin a materiálů, účinný a málo nákladný distribuční systém, návrh 
produktů primárně orientovaný na jejich snadnou produkci atd.;   

- Strategie diferenciace: tato strategie se zaměřuje na odlišení produktů, 
které konkrétní firma vyrábí, respektive služeb, které poskytuje, od 
výrobků či služeb konkurence. K této diferenciaci obvykle dochází tím, že 
produkty či služby se vyznačují určitými jedinečnými rysy. Diferenciace 
chrání před konkurencí tím, že váže zákazníka na značku určitého 
produktu, respektive na značku příslušné firmy; 

- Strategie tržního výklenku: tato investiční strategie je primárně založena 
na skutečnosti, že soustředění se na určitý jasně vymezený cíl je mnohem 
účinnější než operace na širokém konkurenčním poli. Důraz se v tomto 
případě klade na omezenou skupinu zákazníků, na omezený okruh 
produktů či na určitý trh úzce vymezený např. na geografickém, tedy 
regionálním základě.    
 
Daniel Gladiš ve své práci zase vymezuje růstovou investiční strategii na 

jedné straně a hodnotovou investiční strategii na straně druhé, přičemž 
zdůrazňuje, že tyto strategie by měly v uvedeném pořadí vycházet z růstové 
filosofie a hodnotové filosofie. Uvedené investiční filosofie a strategie pak 
Daniel Gladiš ve své práci stručně vymezuje následujícím způsobem:48 

 
- Růstová filosofie a strategie: růstová filosofie je založena na investicích 

do aktiv, jejichž cena podhodnocuje budoucí růstový potenciál. Úspěch 
této strategie závisí na dvou faktorech: zaprvé na schopnosti investora 
předpovídat budoucí toky hotovosti a jejich růst a zadruhé pak na 
schopnosti přisoudit předpovězenému růstu správné ocenění. Tento 
přístup však s sebou nese notnou dávku spekulace, protože vše, co se týká 
budoucnosti, je již ze samotné definice spekulativní. Je tedy zřejmé, že 
v případě růstové strategie se v podstatě celá vnitřní hodnota opírá 
o předpokládaný růst zisků v budoucnosti. Realizace této strategie se však 
potýká s několika závažnými problémy. První představuje skutečnost, že 
na velkých a rozvinutých trzích je jen málokdo schopen provést skutečně 
relevantní odhady budoucího vývoje toků hotovosti. Další problém 
představuje otázka, do jaké míry cena aktiva odráží, nadhodnocuje či 
podhodnocuje veřejně dostupné projekce. Ovšem největším nepřítelem 
investora vyznávajícího růstovou filosofii a strategii je on sám. Ve většině 
případů jsou zárodkem problému nepřiměřeně optimistické předpoklady 
ohledně rychlosti budoucího růstu ceny příslušného aktiva a ohledně 
délky doby, po kterou takový růst bude trvat. Historie nás bohužel již 
mnohokrát poučila o tom, že očekávání nadprůměrného růstu zisků 
nebyla nikdy naplněna;        

                                                
48 GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 176 str. ISBN 978-80-
247-6744-1.  
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- Hodnotová filosofie a strategie: hodnotová filosofie a z ní vyplývající 
hodnotová strategie bývá často dávána do protikladu s růstovou filosofií 
a strategií, což však úplně neodpovídá skutečnosti. Investor se totiž 
nemusí nutně rozhodnout mezi růstem na jedné straně a hodnotou na 
straně druhé. Růst je totiž v hodnotové filosofii součástí vnitřní hodnoty 
aktiva. Obě filosofie a strategie tak jsou spojeny již ve svých samotných 
základech. Liší se však v důrazu, který je kladen na přínos z budoucího 
růstu. Hodnotová filosofie totiž vnímá předpokládaný budoucí růst spíše 
jen jako bonus. Vnitřní hodnota aktiva na něm není příliš závislá, pokud 
se však růst dostaví, bude to jedině dobře. Investoři vyznávající 
hodnotovou filosofii mají snahu kupovat taková aktiva, která jim budou 
generovat pravidelný a ovšem patřičně vysoký výnos, např. v podobě 
dividendového výnosu z držení akcií nebo finanční výnos z pronájmu 
vlastněných nemovitostí atd. Investoři aplikující hodnotovou filosofii 
a strategii jsou obvykle mnohem konzervativnější, co se týče odhadů 
týkajících se budoucnosti. Nesnaží se účastnit se honu na aktiva s rychle 
rostoucími cenami, ale naopak spíše chladnokrevně hledají vnitřní 
hodnotu aktiv.       
 

4.2 Projekt 
 

Alena Svozilová konstatuje, že49 „… v posledních desetiletích se projekt 
stal běžnou součástí našeho života – již děti školou povinné dostávají komplexní 
samostatné nebo skupinové úkoly, které přesahují běžnou hodinu školní výuky. 
Formou projektů se provádí výzkumy, vyvíjí nové předměty běžného použití, 
provádí rozsáhlé stavby, poskytují služby, vytváří a uvádí v život návrhy na 
organizační nebo procesní změny malých i rozsáhlých podniků. Projektem může 
být při aplikaci metod a pravidel projektového managementu i přestavba 
soukromého domu, stejně jako příprava svátečního oběda.“ Právě citovaný text 
nás sice uvádí do problematiky projektů, nicméně neposkytuje definici termínu 
projekt. 

Na úvod této podkapitoly předložené práce proto bude vhodné nejdříve 
definovat termín projekt.  Jan Ostřížek a kol. ve své práci shrnují, že obsah 
termínu projekt prošel v posledních desetiletích – a v současné době stále 
prochází – několika vcelku významnými změnami. Zmíněný autorský kolektiv 
na základě reflexe těchto vývojových změn zmiňuje dva základní směry výkladu 
projektu. První z nich přitom označuje jako tzv. užší. Jedná se o komplexní 
dokumentaci, která slouží zaprvé jako podklad pro posouzení 
technickoekonomické úrovně a efektivnosti návrhu určitého projektu a zadruhé 
pak jako podklad pro jeho samotnou realizaci. Druhý způsob výkladu termínu 
projekt pak zmíněný autorský kolektiv označuje jako tzv. širší, přičemž 
upozorňuje, že je používán především v anglosaských zemích. Tímto, tedy širším 
                                                
49 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2011. 392 str. ISBN 978-80-247-3611-2. 
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způsobem je projekt chápán jako proces plánování a řízení rozsáhlých operací, 
a to včetně již výše zmíněné projektové dokumentace.50 

S výše uvedeným konstatováním lze samozřejmě souhlasit. V zájmu 
úplnosti však lze ještě doplnit komplexní definici termínu projekt podle normy:51 
„Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ Je 
tedy vcelku zřejmé, že právě citovaná definice termínu projekt v podstatě 
odpovídá širšímu výkladu předmětného pojmu podle pojetí autorského kolektivu 
vedeného Janem Ostřížkem. 

Podle Milíka Tichého se projektem rozumí dočasný souhrn činností 
a úsilí, které směřují k vytvoření výrobku, poskytnutí služby nebo dosažení 
jiného smysluplného výsledku. Každý projekt má tedy svůj počátek a svůj konec. 
Pro zahájení konkrétního projektu může existovat velké množství nejrůznějších 
důvodů, a to primárně v závislosti na tom, o jaký projekt se jedná. Projektem – 
v nejširším slova smyslu – může být sanace území poškozeného vojenskými 
operacemi, ale také rodinná dovolená u Jaderského moře atd. Projekt je obvykle 
ukončen těmito skutečnostmi: pokud se dosáhne cílů, pro které byl konkrétní 
projekt zahájen; pokud se ukáže, že se předem stanovených cílů nedosáhne 
a dosáhnout ani nemůže; a konečně pokud pominula potřeba, kvůli níž byl 
projekt zahájen. Tyto obecné formulace lze přitom použít v podstatě pro 
kterýkoli projekt. Nejen své počátky a konce, ale také celou řadu dalších znaků 
mají projekty společné, přičemž pravidla nebo zkušenosti platné pro určitý okruh 
projektů lze vcelku úspěšně použít také ve zcela jiné oblasti.52 

Již výše zmíněná Alena Svozilová konstatuje, že projektem může být při 
aplikaci metod a pravidel projektového managementu v podstatě téměř jakýkoli 
sled úkolů, přičemž primární důraz přikládá aplikaci metod a pravidel. Projekt 
představuje řízený proces, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení 
a regulace. Pokud pravidla a regulace chybí, jedná se pouze o sled úkolů, jejichž 
výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s patřičným očekáváním. Podobně 
pak původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu. 
Alena Svozilová upozorňuje, že na problematiku projektů tedy můžeme pohlížet 
z více perspektiv, čemuž odpovídá i množství definic z per četných odborníků. 
Sama autorka pak shrnuje, že na projekt je nutné nahlížet především jako na sled 
úkolů, jejichž výkonem jsou projektové zdroje přeměněny na výstupy, které jsou 
zadavatelem projektu očekávány. Na projekty je však možné pohlížet také jako 
na uskupení, v rámci kterých existují určité vztahy, jejichž ovlivňováním jsou 

                                                
50 OSTŘÍŽEK, Jan a kol. Public Private Partnership. Příležitost a výzva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2007. 284 str. ISBN 978-80-7179-744-9. 
51 ČSN ISO 10006 ed. 2 (01 0333), Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti  
projektů. Praha: Český normalizační institut, 2004. 
52 TICHÝ, Milík. Projekty a zakázky ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 335 str. 
ISBN 978-80-7400-009-6. 
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jednotlivé projektové aktivity udržovány v pohybu a průběžně koordinovány 
směrem k požadovaným výsledkům.53 

Vzhledem k tomu, že tématem předložené práce je problematika 
optimalizace rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví, je vhodné 
se v následujícím textu pokusit vymezit termín stavební či výstavbový projekt.  

Takový projekt lze podle Milíka Tichého definovat jako časově 
a  prostorově vymezený souhrn činností, které jsou navzájem propojené a tvoří 
ucelený systém, primárně zaměřený na dosažení specifikovaného cíle. 
Konkrétněji lze podle Milíka Tichého konstatovat, že projekt ve stavebnictví 
představuje soubor takových činností, které směřují k převodu finančního 
kapitálu – tedy peněz nebo jiných finančních prostředků – na hmotný kapitál, 
tedy stavbu. Takový převod může proběhnout několika základními způsoby, 
přičemž každý způsob má své vlastnosti, které se jednotlivým účastníkům 
projektu zdají být výhodami nebo na druhé straně naopak nevýhodami. Tyto 
výhody i nevýhody mohou být systematické – což znamená, že se vždy 
vyskytnou – nebo náhodné – a tedy se vyskytnou jen za souhry různých 
příznivých nebo nepříznivých okolností. Každý účastník projektu se přitom podle 
Milíka Tichého pochopitelně snaží, aby mu z konkrétního projektu vyplývaly 
pouze výhody, přičemž objektivně existující nevýhody se snaží přenechat, předat 
nebo dokonce vnutit ostatním účastníkům projektu. Je důležité si přitom 
uvědomit, že každý projekt ve stavebnictví je realizován za určitých okrajových 
podmínek, jejichž povaha je velice rozmanitá. Tyto podmínky zahrnují rozmanité 
politické, sociální, kulturní, finanční faktory, ale také faktory životního prostředí 
(tedy faktory environmentální), klimatické, geografické a geologické podmínky 
a mnohé další, přičemž všechny podléhají faktoru času.54 

 
4.2.1 Veřejný projekt 
 

Pro lepší pochopení dané problematiky je třeba nejdříve vysvětlit pojmy 
úzce spjaté, kterými jsou veřejný sektor a veřejný zájem. Veřejným sektorem 
rozumíme tu oblast společenské reality, resp. podsystém jednotlivých sfér 
společenského života, která se nachází ve veřejném vlastnictví, v níž se 
z politického hlediska rozhoduje veřejnou volbou a uplatňuje se v ní veřejná 
kontrola, přičemž účelem fungování veřejného sektoru je naplňování veřejného 
zájmu a správa věcí veřejných. Veřejný sektor je produktem veřejné politiky 
státu.  Rozhodovací činnost ve veřejném sektoru sleduje dvě určující kritéria – 
kritérium efektivnosti a kritérium spravedlnosti.55 

Jan Ostřížek a kol. k výše uvedenému ještě dodávají, že veřejný sektor je 
typický právě tím, že v jeho rámci jako vlastník vystupuje některý ze subjektů 
                                                
53 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2011. 392 str. ISBN 978-80-247-3611-2. 
54 TICHÝ, Milík. Projekty a zakázky ve výstavbě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 335 str. 
ISBN 978-80-7400-009-6. 
55 OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Vydání 1. Praha: Management Press, 
2001. 246 str. ISBN 80-7261-018-X. 
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veřejné správy, která je reprezentována výkonem veřejné správy a samosprávy. 
Další neopominutelné vlastnosti představuje financování veřejného sektoru 
z veřejných financí, rozhodování prostřednictvím veřejné volby a samozřejmě 
také podléhání veřejné kontrole. Jako nejčastější důvody existence veřejného 
sektoru jsou přitom uváděna tržní selhání, ať se již jedná o selhání 
makroekonomická či mikroekonomická, a politická vůle vlád v jednotlivých 
státech. Funkce veřejného sektoru – ekonomické, sociální, politické i etické – 
jsou zajišťovány následujícími činnostmi: produkce statků a služeb, regulace 
a dotování soukromých subjektů, nákupy statků a služeb, přerozdělování příjmů, 
tedy platby zvyšující příjmy určitým skupinám obyvatelstva.56 

Ivana Kraftová se ve své práci zamýšlí nad významem veřejného sektoru 
v tržní ekonomice.57 Díky pochopení tohoto významu budeme mimo jiné schopni 
snáze definovat termín veřejný sektor. Je nutné upozornit, že právě realizace 
veřejných projektů mnohdy představuje styčný bod mezi veřejným sektorem na 
jedné straně a soukromým sektorem na straně druhé. Je tomu tak především 
z toho důvodu, že soukromý sektor se bezprostředně podílí na realizaci většiny 
veřejných projektů, především pak těch veřejných projektů, které jsou 
realizovány ve stavebnictví.  

 Výše zmíněná Ivana Kraftová konstatuje, že ve vyspělých státech 
a v rozvinutých tržních ekonomikách vedle sebe existují soukromý a veřejný 
sektor jako dvě v podstatě neoddělitelné součásti společenského a ekonomického 
systému. Své skutečně velice rozmanité funkce veřejný sektor zajišťuje pomocí 
jednotlivých subjektů. Pokud ovšem podle zmíněné autorky budeme klást důraz 
na ekonomické funkce veřejného sektoru, pak by mělo být na uvedené pomocné 
subjekty primárně nahlíženo jako na ekonomické subjekty. Veřejným sektorem 
pak Ivana Kraftová rozumí takovou oblast společenské reality, která se nachází 
ve veřejném vlastnictví a ve které se z politického hlediska rozhoduje na základě 
veřejné volby. V rámci veřejného sektoru se také uplatňuje – či přesněji řečeno, 
měla by se uplatňovat – veřejná kontrola. Základním účelem fungování 
veřejného sektoru je přitom naplňování předem definovaného veřejného zájmu 
a správa věcí veřejných.58 

Pojem veřejný zájem je založen na existenci veřejného sektoru. Jeho 
předpokladem je též existence tržního hospodářství. V netržních systémech se 
zpravidla ani soukromý, ani veřejný zájem jasně nevydělují. Veřejný zájem je 
východiskem a jeho realizace kritériem účinnosti veřejné politiky. Je také 
orientačním vodítkem pro definování objektů působení veřejné politiky. 
Jednoznačné definice se odvažuje málokdo. Je to samozřejmě obecný zájem 
společnosti, ale vztažený vždy k nějakému určitému objektu. Nemá 
nadhistorickou platnost. Co je v jednom vztahu, časovém období, v určité kultuře 
veřejným zájmem, v jiné jím vůbec být nemusí. Je to takový druh orientace 
                                                
56 OSTŘÍŽEK, Jan a kol. Public Private Partnership. Příležitost a výzva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2007. 284 str. ISBN 978-80-7179-744-9. 
57 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2002. 206 str. ISBN 978-80-7179-778-2.  
58 idem  
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politiky (a také občanů, jsou-li dostatečně informováni), který podporuje rozvoj 
společnosti a řešení jejich reálných problémů. Je v tomto smyslu v zájmu 
jednotlivců, kteří jsou členy veřejnosti. Může být za této situace také proti té části 
jednotlivců či skupin, která má zájmy protikladné.59 

Vladimír Heger v kontextu výše uvedeného upřesňuje, že jako veřejný 
zájem jsou obecně proklamovány cíle různých společenských skupin. Takto 
vymezený či definovaný veřejný zájem se však plně nekryje – a ani se nemůže 
krýt – s žádnými individuálními ani skupinovými zájmy patrnými v rámci 
daného společenství. Veřejný zájem naopak představuje takové opatření či 
činnost, které danému společenství v určitém historickém kontextu prospívají 
jako celku. Místo fenoménu státního zájmu, který byl intenzivně frekventovaný 
v minulosti a který otevřeně vyjadřoval vliv mocenské autority, veřejný zájem 
představuje výrazně demokratičtější záležitost, protože zahrnuje kromě vlády 
také aspekt veřejnosti, přičemž směřuje k tomu, že naplňuje také potřeby 
širokých vrstev obyvatelstva určitých územních či správních celků. Veřejný 
zájem není dán jednou provždy, nýbrž se o něm stále diskutuje, a to nejen na 
politické úrovni, ale také v běžném životě. Významnou komplikaci však 
představuje institucionální zprostředkování veřejných zájmů. Je totiž mimo 
jakoukoli pochybnost, že úřady a úředníci veřejného sektoru, které a kteří se 
podílejí na formulaci veřejného zájmu a na realizaci činností a projektů z tohoto 
zájmu vyplývajících, mají také své zájmy, které vstupují do procesu realizace 
veřejného zájmu. Z tohoto důvodu – nebo přesto – lze podle Vladimíra Hegera 
konstatovat, že veřejné zájmy se uplatňují v určitém typu politické orientace, 
která podporuje rozvoj společenství a řešení jeho problémů.60 

Termín veřejný projekt je běžně používán, ale v odborné literatuře dosud 
neexistuje obecně přijímaná definice. Veřejný projekt je možné chápat jako 
systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který má zpravidla charakter 
investiční akce. Z věcného hlediska má veřejný projekt formu materiálního nebo 
duchovního produktu (veřejného statku) s předem zadanými společenskými cíli, 
přínosy a očekáváním. O způsobu alokace se obvykle rozhoduje v procesu 
veřejné volby. Veřejný projekt je časově termínovaným plánem, jehož součástí je 
finanční ohodnocení, na jehož základě je hledán způsob, jak efektivně uspokojit 
určité veřejné potřeby. Veřejný projekt je zpravidla realizován formou veřejné 
zakázky. Výše popsané souvislosti vyjadřuje obrázek 2. 

 

                                                
59 HALÁSEK, Dušan, ZEZULOVÁ, Lenka. Veřejná politika. Vydání 1. Ostrava: VŠB – Technická 
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Obrázek 2 – Souvislosti mezi veřejnými potřebami a veřejnou zakázkou 61 

 
Ze schématu výše vyplývá, že výchozím krokem k tvorbě veřejných 

projektů jsou určité veřejné potřeby a zájmy, které jsou transformovány do 
roviny záměrů, jak tyto potřeby uspokojit. Musí být proto formulována 
očekávání a cíle řešení daného problému.62 

Na veřejné projekty se podle Jana Ostřížka a kol. vztahují následující 
charakteristické vlastnosti, které tento autorský kolektiv identifikoval z různých 
definic předmětného pojmu. Jedná se o tyto charakteristiky:63 

 
- Projekt vždy sleduje konkrétní cíl, k jehož dosažení definuje vlastní 

strategii;    
- Projekt určuje nutné finanční i lidské zdroje, náklady a také přínosy jeho 

realizace; 
- Projekt je vždy svým způsobem jedinečný, provádí se totiž pouze jednou; 
- Projekt je svým způsobem neopakovatelný, i podobný projekt se totiž 

vyznačuje mnohými odlišnostmi, nejedná se o periodicky se opakující 
soubor činností; 

- Projekt je dočasného charakteru, má totiž svůj pevně daný začátek 
i konec;  

- Projekt není předem úspěšný, proto je vždy naprosto nezbytná sebereflexe 
projektu v rámci změn vnitřních a vnějších podmínek.  
 
Veřejný projekt má určité ekonomické efekty. Rozumí se jimi zejména 

makroekonomické a mikroekonomické účinky veřejných projektů. 
Makroekonomické bývají dávány do souvislosti s fiskálními důsledky. Mají-li 
veřejné projekty povahu rozsáhlých investičních akcí, jež jsou financovány 
                                                
61 OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky. Vydání 1. Praha: Codex Bohemia, 1999. 
232 str. ISBN 80-85963-96-5. 
62 OCHRANA, František, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 str. 
ISBN 978-80-247-3228-8-2. 
63 OSTŘÍŽEK, Jan a kol. Public Private Partnership. Příležitost a výzva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. 
H. Beck, 2007. 284 str. ISBN 978-80-7179-744-9. 
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ze státního rozpočtu, mohou svými důsledky multiplikovat růst společenského 
produktu, ale způsobit i negativní ekonomické důsledky, např. inflaci. 
Mikroekonomické důsledky, tj. ekonomické účinky, které veřejné projekty mají 
na cílovou skupinu, tedy veřejnost, resp. jednotlivé spotřebitele. K základním 
mikroekonomickým patří problém efektivnosti alokace při realizaci veřejného 
projektu.  

Problém ohodnocování veřejných projektů a veřejných zakázek patří 
k aktuálním teoretickým i praktickým otázkám.64, 65 

Alena Svozilová ve své práci upozorňuje, že bez výjimky každý projekt 
má, či přesněji řečeno, měl by mít, své časové a předmětné charakteristiky. 
Kromě toho však má i svá specifická pravidla hospodaření. Platnost tohoto 
konstatování lze samozřejmě v plné míře vztáhnout i na veřejné projekty. 
Vzhledem k tomu, že každý projekt má svá pravidla hospodaření, můžeme se 
podle Aleny Svozilové na každý projekt dívat také jako na dočasné podnikatelské 
uskupení, které by mělo alespoň do jisté míry splňovat následující základní 
charakteristiky:66 

 
- Existuje po určitou dobu, která odpovídá době trvání příslušného projektu; 
- Má svůj podnikatelský cíl, který má být soustředěním aktivit osob 

a užitím materiálních zdrojů a prostředků naplněn podle předem 
stanoveného cíle;  

- Má určeny finanční limity podnikání. Jedná se primárně o disponibilní 
finanční zdroje, které slouží k úhradě v průběhu projektu spotřebovaných 
zdrojů, ať již formou mezd, nákupu budov, zařízení a materiálu nebo třeba 
formou pronájmu; 

- Má svou organizační strukturu, která zajišťuje výkon řízení, koordinace 
prací, též sdílení odpovědností za naplnění předem stanoveného 
podnikatelského cíle; 

- Má alespoň určitou míru samostatnosti managementu v rámci 
rozhodování; 

- Existuje a vyvíjí se v určitém podnikatelském prostředí, které v rámci 
stávajících vztahů přispívá k vytváření pozitivních podmínek i negativních 
omezení.  
 
V obecné rovině může být veřejný projekt podle Františka Ochrany, Jana 

Pavla, Leoše Vítka a kol. realizován dvěma základními způsoby. Zaprvé může 
být realizován vlastními silami veřejného sektoru, tedy jeho zaměstnanci, ale 
také jeho manažery, prostřednictvím kapitálových statků, které vlastní veřejný 
sektor. Druhý způsob pak představuje přenechání realizace veřejného projektu 
                                                
64 OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky. Vydání 1. Praha: Codex Bohemia, 1999. 
232 str. ISBN 80-85963-96-5. 
65 OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 
196 str. ISBN 8073570335. 
66 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2011. 392 str. ISBN 978-80-247-3611-2. 
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externímu subjektu, a to za předem stanovenou úplatu. Tyto externí subjekty 
přitom mohou pocházet ze soukromého sektoru, ale také z tzv. třetího neboli 
neziskového sektoru. Je zřejmé, že ve druhém případě se jedná o veřejné 
zakázky, o nichž bylo výše společně se stejným autorským kolektivem 
konstatováno, že představují pouze jednu z možností realizace veřejného 
projektu.67 

Termín veřejný projekt lze mít tedy na základě výše uvedeného textu již 
vcelku dostatečně definovaný. Na závěr této podkapitoly by proto bylo vhodné 
ještě rámcově vymezit termín úspěšný projekt. O tento úkol se ve své práci 
pokoušejí např. Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kol., když si 
kladou otázku – Jaký projekt je úspěšným? Na tuto otázku zmíněný autorský 
kolektiv nabízí následující odpověď: „Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou je 
však obtížné odpovědět. Mohlo by se zdát, že pokud projekt splní troj-imperativ 
(tedy své výstupy, ve vymezeném čase a s použitím přidělených zdrojů), musí 
být úspěšným. Realita je však poněkud složitější. Představme si například 
projekt, který svůj troj-imperativ do puntíku splní, ukáže se však, že dodané 
řešení je nepoužitelné. Stále se jedná o úspěšný projekt? Skutečnost, že původní 
cíle projektu nebyly dosaženy, neznamená nutně, že projekt končí totálním 
nezdarem. Proto praxe projektového řízení používá tzv. kritéria úspěchu 
projektu, která jsou měřítkem, dle kterého posuzujeme poměrný úspěch nebo 
neúspěch konkrétního realizovaného projektu.“68 

Právě citovaným konstatováním je již do jisté míry předeslán text té 
podkapitoly předložené práce, která se zabývá problematikou hodnocení 
efektivnosti veřejných projektů. Z textu od Jana Doležala, Pavla Máchala, 
Branislava Lacka a kol. je nutné zdůraznit myšlenku, že hodnocení úspěšnosti 
projektů představuje velice obtížnou záležitost, protože i ten projekt, který 
realizuje své výstupy, ve vymezeném čase a navíc s použitím přidělených zdrojů 
– tedy splní tzv. troj-imperativ – ještě nemusí být opravdu úspěšným, protože je 
např. nepoužitelným. Slova citovaných autorů se primárně vztahovala 
k projektům realizovaným v rámci soukromého sektoru, kde lze předpokládat 
objektivně důkladnější kontrolu nad efektivností jednotlivých projektů než 
v sektoru veřejném. Pokud tedy slova o obtížnosti objektivního hodnocení 
přínosů platí pro soukromý sektor, lze jejich platnost ve zvýšené míře vztáhnout 
i na sektor veřejný. 

 
 

4.2.2 Veřejné výdaje 
 

Veřejné výdaje představují vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů 
a mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě. Veřejné výdaje jsou 
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v podstatě dány politickou volbou vlády. Představují náklady na vládou 
garantované a poskytované služby. Veřejné výdaje se obvykle interpretují jako 
částky, které se objevují v účtech veřejného sektoru. Ale mohou to být také 
výdaje soukromého sektoru, které jsou výsledkem vládou zavedených pravidel, 
nařízení a zákonů.69 

Alena Maatyová, Jan Pavel, František Ochrana a kol. definují veřejné 
výdaje jako takovou aktivitu veřejných financí, která představuje výstup 
z veřejných projektů. Základním smyslem veřejných výdajů pak podle tohoto 
autorského kolektivu je finanční krytí cílů jednotlivých veřejných politik, 
přičemž se může jednat o veřejné politiky na úrovni centrální vlády určitého 
státu, ale také může jít o politiky na úrovni jednotlivých samospráv, tedy typicky 
např. o veřejné komunální politiky, realizované samosprávnými kraji, městy či 
obcemi. S tím pak souvisí termín veřejné výdajové programy, což je podle 
zmíněného autorského kolektivu ve vztahu k veřejným výdajům poněkud užší 
pojem. Označuje totiž systémově propojené činnosti, které se primárně vztahují 
k určitému konkrétnímu cíli veřejné politiky. Výdajový program má společně 
s cílem stanovené také očekávané efekty a indikátory, na jejichž základě se 
konkrétní výdajový program hodnotí. Každý výdajový program je zařazen do 
určité rozpočtové kapitoly, v rámci které má určené své místo, a to takovým 
způsobem, aby se tato aktivita již realizovala či byla připravena k bezprostřední 
realizaci. Právě tato časová souvislost podstatně odlišuje veřejný výdajový 
program od veřejného projektu. Veřejný projekt totiž představuje plán budoucí 
výdajové činnosti. Jedná se obvykle o plán, tedy projekt, budoucích investičních 
aktivit, o jejichž možné realizaci se aktuálně teprve rozhoduje, což obvykle trvá 
určitou dobu.70 

František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek a kol. ve své práci připomínají, 
že veřejné výdaje jsou kryty z veřejných příjmů, tedy především z daní. Veřejné 
výdaje, specificky pak výdaje státního rozpočtu, pak lze podle zmíněných autorů 
členit třemi základními způsoby. První způsob představuje členění podle kapitol 
státního rozpočtu. Druhý způsob pak představuje členění veřejných výdajů podle 
jednotlivých odvětví. Tato odvětví přitom představuje zemědělství a lesní 
hospodářství, průmyslová odvětví národní ekonomiky, služby pro obyvatelstvo, 
sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost a právní ochrana a konečně 
všeobecná pokladní správa. Rozdělení veřejných výdajů podle jednotlivých 
odvětví ukazuje, jaké priority si stanoví vlády České republiky a jaké je zaměření 
vládních politik. Třetí klasifikaci veřejných výdajů pak představuje členění 
ekonomické, které dělí veřejné výdaje podle jednotlivých transakcí, jimiž vlády 
realizují cíle svých politik. Tyto transakce představují běžné výdaje na jedné 
straně a kapitálové výdaje na straně druhé. Proporce mezi běžnými 
a kapitálovými výdaji poskytují informace o tom, nakolik strategicky uvažuje 
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konkrétní vláda o budoucím vývoji společnosti, zda např. klade důraz na běžnou 
spotřebu, která je stimulována běžnými výdaji, na úkor budoucího vývoje, který 
je možné akcelerovat prostřednictvím kapitálových výdajů.71 

V textu předchozího odstavce byla naznačena problematika klasifikace 
veřejných výdajů. K této otázce se ve své práci vyjadřují také Alena Maatyová, 
Jan Pavel, František Ochrana a kol. Také tento autorský kolektiv zdůrazňuje, že 
veřejné výdaje lze v zásadě klasifikovat na základě použití různých hledisek. Pro 
potřeby hodnocení vývoje veřejných výdajů je vždy velice důležité stanovit, jaký 
způsob klasifikace veřejných výdajů je stanoven a použit a jaké jsou k analýze 
veřejných výdajů použity rámcové ukazatele. Klasifikace veřejných výdajů je 
důležitá mimo jiné i pro účely formulace výdajové politiky, dále pak za účelem 
hodnocení alokace zdrojů mezi jednotlivými veřejnými sektory, ale také pro 
zajištění shody s legislativními pravomocemi a konečně za účelem hodnocení 
výdajových politik a pro každodenní řízení příslušného veřejného rozpočtu. 
Veřejné výdaje lze tedy podle Aleny Maatyové, Jana Pavla, Františka Ochrany 
a kol. klasifikovat na základě následujících rámcových a prakticky použitelných 
kritérií:72 

 
- Funkce: toto kritérium se primárně využívá především pro analýzu vývoje 

minulosti a také za účelem analýzy konkrétní výdajové politiky 
(COFOG);   

- Ekonomická kritéria: tato skupina kritérií zase nachází využití nejen pro 
účely různých makroekonomických statistik, ale také pro účely 
agregátního fiskálního řízení (zahrnují různé sofistikované nástroje, 
především GFS, SNA, ESA 95); 

- Organizace: kritérium organizace je využitelné především za účelem 
stanovení či vymezení odpovědnosti konkrétních organizačních či 
institucionálních za hlavní skupiny veřejných výdajů a pro každodenní 
řízení plnění veřejného rozpočtu; 

- Fondy: tato kritéria je zase velice vhodné využívat v rámci správy 
rozpočtu; 

- Rozpočtové položky: používají se primárně pro kontrolu shody a pro 
vnitřní řízení 

- Programy: programová kritéria se využívají pro formulaci konkrétní 
politiky, ale také za účelem stanovení odpovědnosti za výsledky.   
 
O pochopení rozdílů mezi výše zmíněnými běžnými veřejnými výdaji na 

jedné straně a kapitálovými veřejnými výdaji na straně druhé usiluje např. 
Miroslav Máče. Zatímco běžné veřejné výdaje odpovídají v podstatě provozní 
činnosti, kapitálové veřejné výdaje odpovídají činnosti investiční. Miroslav Máče 
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tyto dva základní druhy veřejných výdajů charakterizuje následujícím 
způsobem:73 

 
- Běžné veřejné výdaje: představují mzdové náklady (tedy výdaje na platy 

a odvody na sociální a zdravotní pojištění, na odměny pracovníků 
veřejného sektoru), dále pak neinvestiční nákupy (nákupy vody, paliv, 
materiálu, energií atd.), nákupy služeb, náklady na opravy a udržování, 
veškeré ostatní výdaje (včetně úroků, tvorby rezerv atd.), ale také 
neinvestiční dotace zřízeným účetním jednotkám a konečně tzv. průtokové 
neinvestiční dotace, především různé sociální dávky;  

- Kapitálové veřejné výdaje: tyto výdaje slouží primárně k pořizování 
budov, dále pak k nákupu pozemků či jiných nemovitostí, ale také 
k nákupu automobilů, ovšem i informačních a komunikačních technologií 
a ostatních přístrojů či zařízení, k investičním dotacím zřízeným účetním 
jednotkám a konečně za účelem poskytování investičních dotací jiným 
subjektům.     
   
Martin Potůček a kol. upozorňují, že z účetního hlediska musí být veřejné 

rozpočty vždy vyrovnané, což znamená, že veřejné výdaje nesmí přesahovat 
veřejné příjmy. Víme však velice dobře, že v České republice a ve většině 
členských států Evropské unie tomu tak není, a to bohužel z dlouhodobého 
hlediska. Zmíněný autorský kolektiv ze strategického hlediska vládám 
doporučuje dodržovat pravidlo, že dlouhodobě by měl být „… běžný rozpočet 
vyrovnaný, vláda by ve svých strategicko-koncepčních dokumentech měla 
pojímat běžné příjmy jako rozpočtové omezení pro běžné veřejné výdaje. Pokud 
tomu tak v delším časovém horizontu není, vláda by měla přehodnotit své 
koncepční dokumenty, a to přehodnocením běžné bilance veřejného rozpočtu 
z hlediska objemu veřejných výdajů se zvláštním důrazem na výdaje mandatorní 
a prozkoumat, případně přehodnotit účinnost svých politik.“74 

Pomocí veřejných výdajů se financují netržní činnosti státu a územní 
samosprávy v souvislosti s decentralizací některých funkcí státu na územní 
samosprávu. Taktéž jsou prostředkem financování potřeb, státem a územní 
samosprávou zřizovaných institucí a organizací. Instituce ve veřejném sektoru 
zabezpečují veřejné potřeby stále více prostřednictvím konkrétních cílených 
veřejných projektů a veřejných výdajových programů, které jsou plně či 
s finanční spoluúčastí příjemců programů financovány z veřejných výdajů. 
Veřejné projekty a veřejné výdajové programy jsou tudíž i nástrojem zvýšení 
hospodárnosti a účinnosti veřejných výdajů. 

                                                
73 MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační 
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Veřejné výdaje plní na jednotlivých vládních úrovních v různé míře 
následující funkce uvedené v tabulce 1:75 

 

Tabulka 1 – Funkce veřejných výdajů 

Stabilizační financovat stabilizační a regulační netržní činnosti státu, jimiž se snaží 
ovlivňovat ekonomiku 

Redistribuční 

financovat redistribuční činnosti státu tzn. peněžní transfery různým 
subjektům, jejichž prostřednictvím se zmírňují nerovnosti v důchodech 
a majetku; hlavními nástroji redistribuce jsou zejména výdaje státního 
rozpočtu; transfery mají charakter účelových či neúčelových dotací, 
příspěvků, plošných či adresných sociálních dávek 

Alokační 

financovat alokační netržní činnosti státu, tzn. zabezpečování 
veřejných statků pro obyvatelstvo; alokačními výdaji jsou výdaje na 
nákup zboží a služeb, výdaje na zabezpečování veřejných statků, a to 
jak prostřednictvím veřejného sektoru, tak veřejnými zakázkami u 
soukromého sektoru 

Zdroj: vlastní zpracování  
 
Tato práce je zaměřena na efektivnost veřejných výdajů, které plní funkci 

alokační.  
Investice veřejného sektoru lze podle Karla Maiera a kol. rozlišit podle 

jejich určení na investice do hmotných statků, typicky tedy do budov, 
infrastruktur, hmotného movitého majetku, na jedné straně a na investice do 
nehmotných faktorů, tedy především do lidí, do jejich vzdělání a kvalifikace, do 
zdraví, bezpečnosti, na straně druhé. V zájmu úplnosti lze ještě dodat, že veřejné 
výdaje a veřejné investice mohou směřovat také do oblasti kapacit institucí, tedy 
do výkonnosti veřejné správy, do obecné kvality právních nástrojů a normativů, 
do jejich efektivního prosazování atd.76 Posuzování efektivity veřejných investic 
a jejich přínosu pro konečné uživatele by se přitom mělo primárně odvíjet od 
charakteru určení investic.    

Druhou z významných oblastí, do kterých směřují veřejné investice, jak 
bylo výše nastíněno, tedy představují lidské zdroje, ale v souvislosti s tím také 
adekvátní prostředí pro rozvoj lidských zdrojů a odpovídající institucionální 
kapacita. Karel Maier a kol. v tomto kontextu upozorňují a upřesňují, že veřejné 
investice do lidských zdrojů směřují např. do kvality vzdělání, tedy nejen do 
školních budov a jejich materiálního vybavení, dále pak do lidského zdraví, tedy 
nejen do nemocnic, zdravotních středisek či ordinací a jejich vybavení, dále pak 
do široce definované oblasti bezpečnosti, tedy nejen do zbraní, policejních aut a 
                                                
75 PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005, 527 str. 
ISBN 80-735-7049-1. 
76 MAIER, Karel a kol. Udržitelný rozvoj území. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 256 str. ISBN 
978-80-247-4198-7. 
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policejních služeben, do sociální péče, ale také do lepšího životního prostředí, na 
což není radno zapomínat. Zmíněný autorský kolektiv v této souvislosti dodává, 
že na rozdíl od investic do hmotných statků nemají veřejné investice do lidských 
zdrojů, do životního prostředí, institucionální kvality a kapacity stanovenou 
pevnou hranici mezi pořizovacími a udržovacími, tedy provozními výdaji, 
přestože se jedná o investice v tom smyslu, že se stát a jeho prostřednictvím 
společnost, občané, tedy daňoví poplatníci vzdávají okamžitého užitku ve 
prospěch očekávaných výraznějších užitků v bližší či vzdálené budoucnosti.77 

 
4.2.3 Veřejný investiční projekt 
 

Projekty spojené s výstavbou jsou často označovány jako investiční 
projekty. Primárně to souvisí s pojmem investiční výstavba, který zavedli 
právníci a který v tomto smyslu zahrnuje v podstatě vše, co souvisí s jakoukoli 
stavbou a na co se v případě České republiky vztahuje aktuálně platný stavební 
zákon. Podle Vladimíra Němce si však v této souvislosti musíme uvědomit, že 
investování je vkládání peněžních prostředků do majetku nehmotného (typicky 
výzkum a vývoj nových výrobků a technologií, zakoupení licencí či patentů, 
vzdělávání pracovníků a ochrana jejich zdraví), majetku hmotného (pozemky, 
stavby, zařízení a zásoby) nebo majetku finančního (nákup cenných papírů či 
jiných investičních instrumentů). V podstatě každá takováto investice předem 
vyžaduje zpracování projektu, jehož součástí bude také posouzení finanční 
výhodnosti celé akce. Právě z tohoto hlediska jsou tedy podle Vladimíra Němce 
projekty všech kategorií a druhů projekty investičními, ovšem ani zdaleka ne 
všechny musí být nutně spojeny s výstavbou.78 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v této souvislosti shrnuje, 
že de facto každá veřejná zakázka, každý veřejný projekt – což samozřejmě platí 
také pro veřejné projekty v oblasti stavebnictví – je svým způsobem jedinečná, 
a to jak z hlediska nákladového či technického, tak i z hlediska místních 
podmínek apod. Stavební práce jsou totiž vždy prováděny podle individuálních 
požadavků objednatele, respektive zadavatele konkrétního projektu. Jsou 
rozdílné nejen svým charakterem, ale také polohou a řadou dalších aspektů. Tyto 
požadavky jsou přitom vždy již předem vyjádřeny projektovou dokumentací, 
dodacími a kvalitativními podmínkami. S tím jsou pak dále spojeny zejména 
faktory primárně vyvolané místními podmínkami. V praxi se obvykle jedná 
o podmínky pro zakládání staveb, dále pak o podmínky související s dopravní 
náročností, místními kapacitami a dodavatelskou infrastrukturou atd. Naprosto 
specifické jsou pak nutná zařízení staveniště, osvětlení staveniště v nočních 
hodinách, omezení osvětlení z důvodů nočního klidu a další. Ve městech jsou 
v případě veřejných projektů ve stavebnictví naprosto nezbytné, ale současně 
velice složité např. zábory stavebních ploch, které jsou především komplikované 

                                                
77 idem 
78 NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 182 str. ISBN 
978-80-247-0392-3. 
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v centrech měst a v dalších exponovaných oblastech. Tato specifika veřejných 
projektů v oblasti stavebnictví se pak pochopitelně odrážejí v nárocích na čas 
i náklady. Relativně stejná veřejná stavba, pokud jde o stavebně-konstrukční 
řešení, tudíž vyvolá mnohem vyšší finanční, ale také organizační náklady při 
realizaci v samotném centru města se složitými základovými podmínkami 
a problematickým zásobováním staveniště ve srovnání s realizací v okrajové 
části sídla.79 

Na tomto místě je nutné poznamenat, jak činí např. Karel Maier a kol., že 
vzhledem k výše zmíněné částečné nebo úplné nevratnosti investic – a tedy 
z hlediska jejich udržitelnosti – je podstatné, že veřejné investice do hmotných 
statků jsou zpravidla logicky následovány provozními náklady, které jsou 
zejména pro fungování staveb, infrastruktur a obecně i dalšího majetku nezbytné. 
Ekonomicky udržitelné jsou tedy pouze takové veřejné investice a jejich míra, 
které bude možné i v budoucnosti udržovat, tedy efektivně provozovat 
a v případě potřeby také modernizovat a tím přizpůsobovat měnícím se 
podmínkám a nárokům ekonomického, technologického a společenského 
vývoje.80 Mimo jiné i tyto skutečnosti je nezbytné brát v úvahu v rámci 
investičního rozhodování ve veřejném sektoru. 

Fáze veřejného investičního projektu jsou ve své podstatě podobné jako 
fáze kteréhokoliv jiného projektu. Vlastní přípravu a realizaci projektů 
od identifikace základní myšlenky projektu až po ukončení jeho provozu 
a likvidaci lze chápat jako určitý sled čtyř fází: 

 
- předinvestiční (předprojektová příprava); 
- investiční (projektová příprava a realizace výstavby); 
- provozní (operační); 
- ukončení provozu a likvidace. 

 
Na tomto místě je nutné upozornit, že právě nastíněné vymezení 

jednotlivých fází investičního projektu přijímají v podstatě všichni autoři 
odborné literatury zabývající se příslušnou problematikou. Právě z tohoto důvodu 
lze toto schéma využít i pro potřeby předložené práce, která je primárně 
zaměřena na investiční projekty realizované v rámci veřejného sektoru. 
Jednotliví autoři se však mohou odlišovat v definování určitých dílčích aspektů 
fází investičního projektu. Tak např. Hana Scholleová ve své práci uvedené fáze 
specifikuje následujícím způsobem:81 

 
- před-investiční fáze: skládá se z identifikace projektů, jejíchž cílem je 

hlavně nalézt potenciálně realizovatelné projekty, zajistit jejich základní 
                                                
79 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hodnocení veřejných zakázek. Metodika. 1. vyd. 
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2012. 82 str. ISBN neuvedeno.   
80 MAIER, Karel a kol. Udržitelný rozvoj území. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 256 str. ISBN 
978-80-247-4198-7. 
81 SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové 
investice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 str. ISBN 978-80-247-2952-7. 
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parametry úspěšnosti a na jejich základě pak provést tzv. předvýběr. Dále 
v rámci této fáze probíhá selekce projektů, jejíchž cílem je na základě 
velkého množství shromážděných údajů s větší přesností stanovit 
odpovídající hodnotu projektů, a to primárně na základě nějaké racionální 
a dobře využitelné metodiky;     

- investiční fáze: jejím cílem je zabezpečit podmínky pro úspěšný start 
investice;  

- provozní fáze: v rámci této fáze realizace investičního projektu 
management zabezpečuje a řídí vlastní provoz investice a případné reakce 
na nové podmínky; 

- dezinvestice: zabývá se ukončením provozu, a to ideálně s minimálními 
náklady; 

- post-investiční audit: představuje takovou etapu, která není pevně 
navázána na celý proces realizace daného projektu, ale její včasné 
a kvalitní provedení je v zájmu lepšího rozhodování a řízení dalších 
podobných akcí. 
 
Je tedy zřejmé, že výše zmíněná autorka vymezuje i pátou, post-investiční 

fázi. Obsah výše uvedených fází veřejného investičního projektu upřesňuje také 
např. Jakub Slavík, který však k nim přidává ještě také pátou – po-provozní – 
fázi. Náležitosti jednotlivých fází pak přibližuje následujícím způsobem:82 

 
- před-investiční fáze: jedná se o období přípravných prací, v rámci kterého 

je daný projekt připravován, přičemž se rozhoduje o jeho zamítnutí nebo 
realizaci. Tato fáze se obvykle začíná zpracováním investičního záměru 
nebo – či současně – technicko-ekonomické studie jeho proveditelnosti. 
Tato fáze pak končí podpisem dodavatelské smlouvy mezi zadavatelem 
projektu a jeho realizátorem;   

- investiční fáze: představuje období počínající zahájením investiční 
výstavby daného projektu, tedy uvolněním potřebných a dohodnutých 
finančních prostředků, a končící oficiálním zahájením provozu. V rámci 
investiční fáze je tedy předmět projektu – obvykle se jedná o stroje, 
zařízení, stavby atd. – konstruován, projektován, vyráběn či stavěn 
a následně pak uváděn do provozu; 

- provozní fáze: zahrnuje období od zahájení provozu daného projektu do 
jeho ukončení, ať již k tomuto ukončení dojde z jakéhokoli důvodu. Jedná 
se tedy o tu dobu, kdy projekt přináší – či přesněji řečeno, měl by přinášet 
– plánovaný a tedy očekávaný užitek. Provozní fáze může podle povahy 
investice zahrnovat také obnovu dílčích částí projektu. Pokud je např. 
předmětem investičního projektu budova s životností padesát let, musí 
provozní fáze nutně zahrnovat také obnovu instalací, topení, případně 
i dalšího vybavení s životností mnohem kratší;  

                                                
82 SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Jak poskytovat zákaznicky 
orientované veřejné služby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 192 str. ISBN 978-80-247-4819-1. 
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- ukončení projektu: každý jednotlivý projekt samozřejmě končí po 
uplynutí stanovené doby jeho trvání. Tato doba může být velice 
rozmanitá, což závisí především na technické povaze dané investice, na 
organizaci projektu a také na způsobu jeho financování. V praxi může celý 
investiční projekt trvat od několika měsíců či několika mála let – což se 
týká především velice rychle zastarávajících informačních a 
komunikačních technologií – až po dlouhé desítky let, což je 
charakteristické zejména pro infrastrukturní projekty strategického 
významu;   

- po-provozní fáze: touto fází výše zmíněný autor rozumí takové období, ve 
kterém se daný projekt již neprovozuje, nicméně jeho existence stále ještě 
může – anebo také nemusí – ovlivňovat příjmy a výdaje investora.   
 
Každá z těchto fází je pro úspěšnou realizaci investičního projektu 

důležitá. V rámci disertační práce se hodnocení ekonomické efektivnosti 
a analýza rizik budou pohybovat v oblasti předinvestiční fáze, jak je patrné 
z tabulky 2.83,84 Tyto analýzy a hodnocení je možné provádět i v dalších fázích 
životního cyklu projektu. Výstupem předinvestiční fáze je investiční rozhodnutí, 
tj. rozhodnutí o tom, zda projekt bude, nebo nebude realizován. Předinvestiční 
fáze je základním kamenem úspěšné realizace investičních projektů a skládá se 
ze tří dílčích částí: 

 
- identifikace příležitostí; 
- předběžná technicko-ekonomická studie; 
- prováděcí technicko-ekonomická analýza a rozhodnutí o realizaci 

investice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
83 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Jak připravovat a hodnotit 
projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 416 str. 
ISBN 978-80-247-3293-0. 
84 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 
356 str. ISBN 80-247-0939-2. 
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Tabulka 2 – Fáze veřejného investičního projektu s časovou identifikací 
hodnocení ekonomické efektivnosti a analýzy rizik 

Předinvestiční 
fáze Investiční fáze Provozní fáze 

Ukončení 
provozu, 
likvidace 

Ekonomické 
hodnocení 
veřejných 
projektů 

   

Analýza rizik 
   

Zdroj: vlastní zpracování  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky doporučuje následující 

postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky na stavební práce. Při postupu 
zadavatele je nutno v případě stavební zakázky zahrnout do procesu a následného 
rozhodování dále uvedené aspekty:85 

 
- Pravomocné úřední rozhodnutí ve věci zadání veřejné zakázky na 

projektové práce a následné stavební práce; 
- Vymezení prostorových parametrů, zejména daných pozemkem, územním 

plánem, charakterem budoucího užití apod.; 
- Odhad nákladů na zpracování projektové dokumentace, provedení 

průzkumných prací, realizaci stavby; 
- Zajištění projektové dokumentace; 
- Časové parametry: stanovení lhůty výstavby, termínu dokončení, termínu 

uvedení do provozu apod. v souladu se lhůtami správního řízení 
(schválení jednotlivých stupňů projektové dokumentace); 

- Provedení cenové kontroly: v případě velkého rozdílu mezi 
předpokládaným objemem veřejné zakázky a nejvýhodnější nabídkou (pro 
stavební objekty, provozní soubory); 

- V případě, že jsou zakázky financovány z finančních prostředků Evropské 
unie, musí být dodrženy dané závazné postupy dle jednotlivých Programů.  
 

4.2.4 Cíle veřejného investičního projektu 
 

Základem definování každého velkého či malého investičního projektu, 
který je realizován v rámci veřejného sektoru, je podle Františka Ochrany, Jana 
Pavla, Leoše Vítka a kol. stanovení jeho hlavních cílů. Tento autorský kolektiv 
doporučuje, aby v rámci přípravy každého projektu byly definovány současně tři 

                                                
85 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hodnocení veřejných zakázek. Metodika. 1. vyd. 
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2012. 82 str. ISBN neuvedeno.   
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nezávislé cíle. Dalším krokem při definici každého veřejného investičního 
projektu by mělo být stanovení dílčích cílů projektu, které konkretizují hlavní 
cíle. Definice cílů projektu by podle zmíněného autorského kolektivu měla 
obsahovat následující náležitosti: popis výstupu, který má být vytvořen; 
očekávaný časový rámec; měřítka, podle kterých se cíl bude považovat za 
splněný; a konečně podmínky zpřesňující představy zadavatele ohledně způsobu 
splnění cíle.86 

Výše uvedené je vhodné doplnit společně s Alenou Svozilovou, podle níž  
cíle projektu představují slovní popis účelu, jehož má být prostřednictvím 
realizace konkrétního projektu dosaženo. Obvykle se jedná o hierarchickou 
strukturu definovaných stavů, podmínek a vlastností, které popisují budoucí 
výsledek projektu. Cíl projektu však lze podle zmíněné odbornice definovat také 
jako zcela novou hodnotu, kterou může být předmět, služba nebo jejich 
kombinace, jež je výsledkem určitého projektu a je reprezentována popisem 
konkrétního stavu, jenž má v blízké či vzdálené budoucnosti existovat. Cíle 
projektu také představují podstatné aspekty řízení projektů a mají pro projekt 
samotný zcela zásadní význam. Tento význam podle Aleny Svozilové primárně 
vyplývá z následujících skutečností:87 

 
- Cíle projektu jsou základem kontraktu a všech souvisejících obchodních 

dohod mezi zákazníkem projektu na jedné straně a jeho dodavatelem na 
straně druhé;  

- Cíle projektu se po svém schválení stávají centrálním bodem komunikace 
mezi sponzorem, manažerem projektu, projektovým týmem a případně 
také dalšími nejrůznějšími subjekty, které jsou zainteresované na úspěchu 
určitého projektu;  

- Cíle projektu ohraničují předmětnou stránku projektu, přičemž definují 
výstupy, které jsou od určitého projektu – např. projektu ve stavebnictví – 
očekávány; 

- Cíle projektu jsou základem pro plánovací procesy projektu, volbu 
postupů, metod, jejich správného časování a stanovení nákladů na 
realizaci projektu; 

- Cíle projektu ovšem dále také poskytují nezbytný a vhodný konceptuální 
rámec požadovaných parametrů a cílů měření pro kontrolní procesy 
v rámci realizace; 

- Cíle projektu konečně také deklarují stadium dosažení úspěšného 
ukončení konkrétního projektu nebo alespoň jeho dílčí části a jsou také 
v této souvislosti podkladem pro formulaci závěrečných akceptačních 
kritérií projektu.  
 

                                                
86 OCHRANA, František, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 str. 
ISBN 978-80-247-3228-8-2. 
87 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2011. 392 str. ISBN 978-80-247-3611-2. 
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Při stanovení dílčích cílů je možné a výhodné aplikovat metodu SMART 
(specific, measurable, aligned, realistic, timed). Metoda SMART totiž 
představuje souhrn takových pravidel, která efektivně pomáhají v rámci 
projektového managementu definovat základní rámec či cíl projektu 
a navrhovaného řešení, což znamená, že tato metoda pomáhá vcelku účinně 
zjistit, zda jsou cíle formulovány správným způsobem.88 

Rovněž Alena Svozilová doporučuje tuto metodu ta účelem formulace cílů 
projektu, přičemž upřesňuje, že specific znamená, že cíle mají být specifické 
a konkrétní; measurable znamená, že cíle mají být opatřeny měřitelnými 
parametry, podle kterých lze rozpoznat, zda bylo cíle dosaženo; assignable 
(podle jiných pojetí aligned) znamená, že cíle mají být přidělitelné jedinému 
subjektu s odpovědností a autoritou k výkonu rozhodnutí; realistic pak znamená, 
že cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdrojů a mají být 
realistické; a konečně timed (podle jiných pojetí time-bound) znamená, že cíle 
mají být časově ohraničené. K tomu lze společně se zmíněnou odbornicí dodat, 
že globální cíl projektu představuje obvykle jeden jediný hlavní cíl projektu, 
který určuje jeho celkový směr a jeho konečný výsledek. Je v něm obsažena – či 
přesněji řečeno, měla by v něm být obsažena – strategická potřeba zadavatele 
projektu a formulace hlavního účelu, jehož má být prostřednictvím konkrétního 
projektu dosaženo. Tento globální cíl je obvykle rozpracován do podoby 
podrobnější hierarchické struktury dílčích cílů, které jsou předpokladem 
přesného stanovení rozsahu požadavků zadavatele určitého projektu a následného 
správného pochopení zadání pro budoucího realizátora projektu. Při formulaci 
globálního cíle je zapotřebí mít na paměti, že shrnuje ty nejdůležitější informace, 
podle kterých jsou konkrétnímu projektu stanoveny priority a přiděleny zdroje na 
realizaci. Musí být formulován tak, aby mu porozuměli zástupci všech 
zájmových skupin, které participují na daném projektu.89 

Alena Svozilová dále upřesňuje, že rozpisem globálního cíle projektu, 
který je určen jako vodítko k návrhu řešení, plánu projektu i sestavení 
akceptačních kritérií jsou konkretizované dílčí cíle projektu. Globální cíl je jejich 
prostřednictvím rozčleněn do jednotlivých dílčích komponent, které přesnějším 
způsobem popíší rozsah řešeného tématu nebo problematiky. Mělo by se jednat o 
jasný, jednoznačný a srozumitelný popis vlastností předmětu, služby nebo jiného 
druhu výstupu z konkrétního projektu, a to na úrovni poznání v okamžiku 
sestavení dokumentu. Definice dílčích cílů projektu by přitom podle Aleny 
Svozilové měla obsahovat následující čtyři hlavní charakteristiky: Zaprvé by se 
mělo jednat o popis výstupu, který má být vytvořen; zadruhé by se mělo jednat o 
očekávaný časový rámec zhotovení tohoto výstupu; zatřetí by se mělo jednat 
o dílčí měřítka, na základě kterých se cíl bude považovat za splněný; a konečně 
začtvrté by se mělo jednat o podmínky, které upřesňují představy zadavatele 
                                                
88 OCHRANA, František, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 str. 
ISBN 978-80-247-3228-8-2. 
89 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 2. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2011. 392 str. ISBN 978-80-247-3611-2. 
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projektu o způsobu splnění tohoto cíle. Každý z cílů projektu by přitom měl být 
logicky navázán na nějaký konkrétní předmět nebo alespoň jeho část, na službu 
nebo na kombinaci předmětu a služby. Pokud toto pravidlo není možné 
aplikovat, konstatuje Alena Svozilová, pak je nejspíše předmět projektu 
definován příliš obecně nebo členění cílů není dostatečně podrobné. Vazba mezi 
cílem projektu a nějakým konkrétním výstupem projektu však neznamená, že cíl 
bude obsahovat konkrétní a vyčerpávající popis funkcionalit, protože tak 
podrobná specifikace se obecně očekává až v průběhu plánovacích fází 
konkrétního projektu.90 

 
4.3 Ekonomické hodnocení veřejných projektů  
 

Na úvod této podkapitoly řešené práce lze společně s Františkem 
Ochranou, Janem Pavlem, Leošem Vítkem a kol. předeslat, že „… jednou 
z významných funkcí veřejného sektoru je poskytovat občanům veřejné služby 
a veřejné statky. Tato funkce je realizována prostřednictvím veřejných politik 
s veřejnými výdajovými programy. K realizaci cílů veřejných politik a veřejných 
výdajových programů jsou zapotřebí zdroje. A protože zdroje jsou vzácné, 
hledáme při jejich alokaci takové varianty, které povedou k efektivnímu 
a účinnému nakládání s nimi. K tomu používáme ekonomické hodnocení 
veřejných politik a veřejných programů.“91 Právě citovaný text stručným, 
nicméně výstižným způsobem a v širším kontextu objasnil význam 
ekonomického hodnocení veřejných projektů.  

Dále lze poznamenat, že ekonomickým hodnocením veřejných politik 
a veřejných výdajových programů – a tedy také veřejných projektů – obecně 
rozumíme takové postupy, které poskytují relevantní informace o ekonomicky 
racionálním použití vzácných zdrojů, a to s ohledem na předem stanovené cíle.92 
Problematika týkající se konkrétně ekonomického hodnocení veřejných projektů 
však bude podrobněji rozebrána v textu příslušné podkapitoly.  

V rámci úvodu k této pasáži předložené práce je nutné zopakovat již výše 
uvedenou myšlenku, že investiční rozhodování – a především pak investiční 
rozhodování v rámci veřejného sektoru – musí brát v úvahu prostou, nicméně 
vcelku závažnou skutečnost, že s investováním obvykle souvisí i jiná než jen 
čistě ekonomická hlediska. Podle Zbyňka Bárty se jedná o tzv. mimoekonomická 
hlediska, tedy konkrétně např. o hlediska sociální, environmentální, politická, 
kulturní a další. Opět nutné znovu připomenout, že v podstatě všechna tato 
hlediska je jen velice obtížné náležitě objektivně ocenit odpovídající finanční 
částkou a zahrnout je tak do ekonomického či finančního vyhodnocení, přičemž 

                                                
90 idem 
91 OCHRANA, František, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 str. 
ISBN 978-80-247-3228-8-2. 
92 idem 
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v mnoha četných případech to vůbec není možné.93 Právě uvedená myšlenka 
Zbyňka Bárty velice přesně upozorňuje na jeden ze zásadních problémů realizace 
investičních projektů ve veřejném sektoru. Podstata tohoto problému spočívá ve 
velké obtížnosti – a mnohdy dokonce i nemožnosti – objektivního oceňování, 
tedy finančního a obecně ekonomického vyjadřování, mimoekonomických 
hledisek investic. Přesto je nutné se o takové oceňování pokoušet.      

V následujícím textu bude řešena problematika efektivnosti veřejných 
projektů a jejího hodnocení. Na tomto místě je však nutné připomenout, že 
efektivnost představuje pouze jeden z principů, na základě kterých jsou 
posuzovány a hodnoceny veřejné projekty či veřejné zakázky. V této souvislosti 
je nutné připomenout především koncept tzv. 3E, který zahrnuje nejen 
efektivnost, ale také hospodárnost a účelnost.  

Obsah tohoto konceptu přibližuje Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky, a to následujícím přehledným způsobem:94 

 
- Hospodárnost neboli Economy: usiluje o minimalizaci výdajů při 

respektování všech cílů projektu. Jedná se o takové použití veřejných 
finančních prostředků, v rámci kterého dojde k dodržení požadavků na 
kvalitu s co nejnižším vynaložením těchto veřejných prostředků. 
Charakteristické je, že dochází k minimalizaci nákladů na zdroje, ať se již 
jedná o zdroje lidské, finanční, časové či jiné, při současném dodržení 
kvality zdrojů z hlediska potřeb dané činnosti, aktivity či cílů. Princip 
hospodárnost přitom vyžaduje, aby zdroje vynakládané subjektem na 
zajištění dané činnosti byly k dispozici ve správnou dobu, na správném 
místě, v dostatečném množství, v odpovídající kvalitě a samozřejmě za 
pokud možno co nejvýhodnější cenu. Sledování hospodárnosti se týká 
primárně vstupů, ovšem při zohlednění všech stanovených cílů 
konkrétního projektu;  

- Účelnost neboli Efficiency: jedná se o takové použití veřejných finančních 
prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů, tedy dosažení 
konkrétního účelu, pro kterou je určitý projekt připraven či realizován. To 
ovšem předpokládá, že je také správně nastaven vztah mezi jednotlivými 
aktivitami projektu a jeho dílčími výstupy, výsledky a případně i dopady. 
Jinými slovy to znamená, že je účelností chápán stupeň dosažení cílů 
a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými dopady dané činnosti. Účelnost 
je však zapotřebí chápat primárně z pohledu, zda byla danou aktivitou či 
daným projektem uspokojena právě ona potřeba, která danou aktivitu či 
daný projekt vyvolala. Princip účelnosti je pak naplněn tehdy, jsou-li 

                                                
93 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
94 ŠUBRTOVÁ, Jana. Způsobilé výdaje v kontextu pravidel 3E. (online) Praha: Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky, 2015. Dostupné z WWW: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/864b7323-
e271-4326-8b52-ec184b585039/prezentace_PRINCIP-3E_864b7323-e271-4326-8b52-
ec184b585039.pdf. Citováno dne 29. 10. 2015.  
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naplněny stanovené cíle a ty mají předpokládané účinky či dopady. 
Sledování účelnosti se týká primárně výstupů, respektive tzv. provazby 
mezi dosaženými výstupy konkrétního projektu, jeho cíli a jejich dopady; 

- Efektivnost neboli Effectiveness: jedná se primárně o takové použití 
veřejných prostředků, kdy je dosaženo nejlepších možných výstupů (např. 
rozsah, kvalita) ve srovnání s objemem prostředků na zajištění těchto 
výstupů vynaložených. Jako efektivní pak lze označit takovou činnost, 
v rámci které dochází k optimalizaci zdrojů organizace, projektu či 
činnosti při tvorbě výstupů, což znamená, že jsou zajištěny maximální 
výstupy z daných zdrojů, či dojde k dosažení daného výstupu s minimem 
zdrojů při zachování kvality výstupu. Týká se vstupů i výstupů každého 
jednotlivého posuzovaného projektu veřejné správy.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky připomíná, že 

respektování principů 3E při zadávání veřejných zakázek nepřímo ukládá znění 
§ 78 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (Tento zákon byl v době 
realizace platný. Dne 29. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nový 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.), kdy v případě volby 
hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost požaduje, aby toto kritérium 
vyjadřovalo vztah mezi užitnou hodnotou projektu a jeho cenou, tedy jinak 
řečeno vztah mezi užitnými a nákladovými vlastnostmi konkrétního investičního 
projektu. To ovšem v podstatě není nic jiného než respektování principu 
efektivnosti. Zároveň zmíněný zákon umožňuje pracovat alternativním způsobem 
s různými dílčími kritérii, kdy zadavatel veřejného projektu nemusí při jejich 
agregaci pracovat s procentuálními vahami, ale zvolí alternativní čistě 
matematický vztah.95 

 
4.3.1 Efektivnost 
 

Jana Vodáková a kol. konstatují, že na problematiku efektivnosti lze ve 
veřejném sektoru obecně nahlížet z několika hledisek. V širším pojetí efektivnost 
představuje stav, kdy je z daných zdrojů či vstupů dosaženo maximálního užitku 
– tedy výstupu – k uspokojení potřeb občanů. Efektivnost je v tomto pojetí 
výsledkem vztahu mezi velikostí daných výstupů a vstupů veřejného sektoru. 
Problémem však je, že efektivnost není v tomto pojetí postavena na produkci 
maximálního množství statků, ale spíše na maximálním užitku, přičemž tento 
užitek je individuální, což znamená, že je také obtížně kvantifikovatelný. Tato 
skutečnost pak hodnocení efektivnosti v praxi značně ztěžuje. Ve svém užším 
pojetí se pak efektivnost obvykle chápe jako tzv. paretovská, respektive alokační 
efektivnost. V tomto případě se jedná o stav, kdy již není možné zvýšit užitek 
jednoho subjektu, aniž by současně nedošlo ke snížení užitku subjektu jiného. 
Naopak v případě, že je možná změna v produkci veřejného sektoru, která vyvolá 
                                                
95 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hodnocení veřejných zakázek. Metodika. 1. vyd. 
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2012. 82 str. ISBN neuvedeno.   
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zvýšení užitku jednoho subjektu, aniž by se snížil užitek někoho jiného, se 
používá označení paretovské zlepšení.96 

V rámci praktického řízení efektivnosti realizace veřejných projektů se 
efektivnost podle Romany Provazníkové „… vztahuje k výši zdrojů použitých na 
zajištění daného objemu služeb nebo výstupu. K jejímu vyjádření lze použít 
ukazatel poměru výstupu ke vstupu v průměrném nebo mezním vyjádření. 
Odpovídá to lépe užšímu pojetí výstupu. Efektivnost měří náklady na zajištění 
služby, zatímco účinnost služby souvisí s jejím záběrem a kvalitou služby. 
Účinnost vyjadřuje stupeň, v jakém bylo dosaženo cílů a záměrů (účinku, 
výsledku). Vztahuje se více k širokému pojetí výstupu. Obvykle se účinnost 
spojuje se zabezpečením určitého objemu a kvality služeb požadovaných ze 
zákona nebo v zájmu určitého celku na uspokojení veřejných potřeb nebo 
poptávky.“97 

Pro veřejný sektor je obvykle vhodné, když se ve své činnosti inspiruje 
různými aspekty fungování soukromé podnikatelské sféry. Toto konstatování 
platí především, co se týče ekonomické efektivnosti. Výše uvedené širší a užší 
pojetí efektivnosti v oblasti veřejného sektoru je proto nutné doplnit hlediskem 
podnikové ekonomiky. 

Toto hledisko ve své práci nabízejí např. Marek Vochozka, Petr Mulač 
a kol. Pojem efektivnost či hospodárnost lze podle tohoto autorského kolektivu 
v kontextu podnikové ekonomiky označit za synonymní výrazy. Základním 
měřítkem efektivnosti je přitom poměr hodnoty výstupu k hodnotě vstupu. 
Rozhodující v tomto ohledu není jen souhrnná efektivnost všech jednotlivých 
faktorů, ale také dílčí efektivnost jednotlivých činností. V ekonomické teorii je 
pak efektivnost vnímána abstraktněji a je ji nutné chápat jako vztah hodnot 
prostředků a hodnot cílů, respektive jako vztah či poměr hodnot výstupů a hodnot 
vstupů. Pokud existuje více prospěšných činností, lze určitou situaci označit jako 
efektivní.98 

Jak ve své práci upozorňují Jana Vodáková a kol., ekonomické řízení ve 
veřejném sektoru je nezbytně spjato s ekonomickými kategoriemi efektivnosti, 
hospodárnosti a účelnosti. V této souvislosti se obvykle hovoří o tzv. konceptu 
3E. Základní pojmy spojené s konceptem 3E ve veřejné správě jsou aktuálně 
platnou českou legislativou definovány následujícím způsobem:99 

 
- Hospodárnost: jedná se o takové použití veřejných prostředků, které slouží 

k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto 

                                                
96 VODÁKOVÁ, Jana a kol. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2013. 208 str. ISBN 978-80-7478-324-1. 
97 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2009. 304 str. ISBN 978-80-247-2789-9. 
98 VÁCHAL, Jan, VOCHOZKA, Marek a kol. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 
576 str. ISBN 978-80-247-4642-5.  
99 VODÁKOVÁ, Jana a kol. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2013. 208 str. ISBN 978-80-7478-324-1. 
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prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality všech naplánovaných 
a posléze plněných úkolů;   

- Efektivnost: v tomto případě jde o takové použití veřejných prostředků, 
prostřednictvím kterého se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality 
a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků 
vynaložených na jejich plnění;  

- Účelnost: jedná se o takové použití veřejných prostředků, které zajistí 
optimální míru dosažení cílů při plnění všech předem stanovených 
a naplánovaných úkolů.  
 
Výše uvedené je však nutné dále konkretizovat a upřesnit. František 

Ochrana, Jan Pavel a Leoš Vítek k problematice hospodárnosti konstatují, že 
základní podmínku minimalizace použitých zdrojů představuje skutečnost, že 
tyto cíle a úkoly jsou splněny za předpokladu dodržení odpovídající kvality 
výstupů. Jako základní ukazatel hospodárnosti přitom slouží minimalizace 
nákladů na vstupech za předpokladu splnění stanoveného cíle. V České republice 
je podle zmíněného autorského kolektivu v současné době kritérium 
hospodárnosti velmi často používáno pro výběr veřejných zakázek na základě 
kritéria nejnižší nabídkové ceny. Při sledování kritéria hospodárnosti je nutné 
dbát především na to, aby byly při alokaci zdrojů splněny stanovené cíle. V praxi 
však podle uvedeného autorského kolektivu často dochází k manažerskému 
selhání právě při použití kritéria hospodárnosti, kdy je sice zvolená varianta 
výdajového programu realizována s minimálními výdaji, avšak je přitom 
opomenuto hledisko kvality stanoveného cíle či stanoveného standardu. Tuto 
povinnost přímo ukládá aktuálně platný zákon o finanční kontrole. Tato 
legislativní norma výslovně stanoví, že při použití kritéria hospodárnosti musí 
být dodržena odpovídající kvalita. V případě, že tomu tak není, dochází 
k ekonomicky neúčelnému použití veřejných zdrojů, protože nejsou splněny 
parametry cílů.100 

Co se týče kritéria efektivnosti, je nutné konstatovat, že povinností 
manažerů veřejného sektoru při vynakládání veřejných výdajů je postupovat tak, 
aby daná alokace splňovala také toto kritérium.101 Této problematice bude 
věnována podrobnější pozornost v následující podkapitole.     

Předmětem veřejného investičního projektu mohou být – a v praxi 
samozřejmě často také jsou – nejrůznější stavby a zařízení sloužící k poskytování 
veřejných služeb. Typicky se jedná např. o železnice, silnice, dálnice, 
zdravotnická či sociální zařízení, ale také o školy atd. Investice a provoz těchto 
zařízení jsou financovány zcela nebo převážně z veřejných rozpočtů a tedy i 
z veřejných zdrojů. Příjmy od konečných uživatelů se u těchto projektů často 
vůbec nevyskytují nebo jsou vůči všem výdajům zanedbatelné. Finanční 

                                                
100 OCHRANA, František, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 str. 
ISBN 978-80-247-3228-8-2. 
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efektivnost se přesto hodnotí – či přesněji řečeno, měla by se hodnotit – také 
u těchto projektů. Obvykle se v této souvislosti porovnává, která varianta 
projektu, od něhož se očekává stanovený užitek, je pro veřejného zadavatele 
finančně méně ztrátová. Tím větší váhu pak má hodnocení sociálně ekonomické 
efektivnosti daného projektu. Vzhledem k tomu, že příjmy od uživatelů zde 
bývají jen velmi malé, nebo nejsou vůbec žádné, musí být související finanční 
výdaje převáženy dalšími sociálními, ale také ekonomickými přínosy. Mezi 
těmito přínosy lze vyzdvihnout např. snížení takových externalit, jako jsou 
exhalace, nehody, hluk atd., naopak zvýšení daňových výnosů, dále pak přínosy 
ze vzniku nových pracovních míst, úspory stávajících výdajů na veřejné služby, 
ale také třeba jen zvýšení pohodlí obyvatel, které lze měřit např. hodnotou 
uspořeného času atd.102 

Na tomto místě lze společně s Janou Vodákovou a kol. ještě doplnit, že 
hlavním „… smyslem hodnocení hospodárnosti je tedy stanovit, zda byly 
k dosažení cílů zvoleny nejvhodnější vstupy za nízké náklady. U efektivnosti se 
posuzuje, zda mezi použitými zdroji a dosaženými výstupy a výsledky existuje 
nejlepší vztah, pokud jde o kvantitu, kvalitu a čas. Účelnost hodnotí míru 
naplnění různých typů cílů. Problémem českého veřejného sektoru je ale stále 
ještě to, že zatímco na úrovni legislativy je koncept 3E v obecné rovině nastaven 
a manažeři jsou s ním vesměs obeznámeni, v praxi mnohdy řízení ekonomických 
systémů neprobíhá v souladu se třemi výše popsanými zásadami, ale omezuje se 
spíše na monitorování čerpání rozpočtových prostředků.“103 Máme tedy v tomto 
ohledu co do činění s jedním z mnoha systémových nedostatků ve fungování 
veřejného sektoru České republiky, přičemž tyto nedostatky společně ve svých 
důsledcích snižují konkurenceschopnost státu.  

 
 

4.3.2 Ekonomická efektivnost veřejných výdajů 
 

Na úvod této podkapitoly řešené práce lze společně s Ivanou Kraftovou 
předeslat, že „… jedním ze základních problémů veřejného sektoru 
a ekonomických subjektů v něm působících je zjišťování efektivnosti, a to jak 
ekonomické (v užším slova smyslu), tak sociálně ekonomické (v širším slova 
smyslu) při naplňování veřejného zájmu a při realizaci správy věcí veřejných.“104 
Citovaný text je samozřejmě správný, nicméně v něm uvedená konstatování je 
nutné dále upřesnit.  

Milan Klapetek definuje termín ekonomická efektivita následujícím 
způsobem. Ekonomická efektivita je podle tohoto autora „… nejjednodušší 
aspekt, kterým je možno hodnotit jakoukoliv lidskou aktivitu. Kolik penízků se 
získá, když se jeden vloží. Soustředění na tento aspekt a toto kritérium vytváří 
                                                
102 SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Jak poskytovat zákaznicky 
orientované veřejné služby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 192 str. ISBN 978-80-247-4819-1. 
103 VODÁKOVÁ, Jana a kol. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2013. 208 str. ISBN 978-80-7478-324-1.  
104 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2002. 206 str. ISBN 978-80-7179-778-2.  
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systémové uspořádání, ve kterém jdou stranou všechny ostatní hodnoty. 
Ekonomická efektivita je nejjednodušším kritériem, avšak křivdili bychom jeho 
stoupencům, kdybychom řekli, že je primitivní. Je to nepředstavitelná věda. 
S evidentností přehledů, dat, grafů a tabulek sledujících ekonomickou efektivitu 
nemůže v přesvědčivosti vůbec nic soupeřit. Jde pouze o to, zda bude toto 
kritérium hodnocení lidských činů uplatňováno i u Posledního soudu.“105 Je 
nutné připustit, že právě uvedená definice ekonomické efektivity od citovaného 
autora je poněkud odlehčená, nicméně v žádném případě nepostrádá racionální 
jádro, které spočívá v konstatování, že na základě analýzy ekonomické efektivity 
lze hodnotit v podstatě jakoukoli lidskou činnost, a současně ve zdůraznění, že 
ekonomická efektivita ve vztahu k lidské činnosti nepředstavuje a ani nemůže 
představovat absolutní měřítko hodnocení. 

Podle Jana Černohorského a Petra Teplého efektivnost veřejných výdajů 
znamená porovnání efektivnosti přerozdělování, respektive zjišťování toho, zda 
veřejné instituce dokážou lépe přerozdělovat veřejné finance nebo některý 
z článků soukromých financí, a to včetně problémů měření této efektivnosti ve 
veřejném sektoru, kde není tím nejvíce rozhodujícím prvkem úspěšnosti finanční 
zisk.106 

Jana Mravcová a kol. konstatují, že efektivita veřejných výdajů 
neznamená pouze upřednostňování té nejnižší ceny určitého projektu za všech 
okolností. Princip „kvalita za peníze“ lze v této souvislosti definovat jako úsilí 
o optimální kombinaci celkových nákladů a současné kvality, nezbytné 
k uspokojení požadavků uživatele předmětu nákupu určitého produktu, služby 
atd. Zahrnutí hlediska kvality – tedy nikoli pouze ceny – umožňuje zohlednit také 
sociální aspekty určité nabídky zvažované v rámci určitého veřejného 
investičního projektu.107 

Podle Věry Mulačové, Petra Mulače a kol. samotnou podstatu hodnocení 
ekonomické efektivnosti investic či finančních výdajů představuje porovnání 
vynaloženého kapitálu na jedné straně a peněžních příjmů, které daný projekt 
přinese, na straně druhé. Odhad těchto budoucích příjmů a výdajů představuje 
kritický prvek celého investičního rozhodování. Na tyto veličiny totiž působí celá 
řada faktorů. Mezi tyto faktory náleží především výše úrokové míry, míra 
inflace, makroekonomická politika státu, ale také legislativa, celkové 
institucionální prostředí a další faktory. Jejich vývoj je v delším časovém období 
jen těžko předvídatelný. Proto je nezbytné zapojit nejrůznější sofistikované 
statistické a ekonometrické metody. Je samozřejmě mimo jakoukoli pochybnost, 
že jedině přesné vstupní údaje jsou základním předpokladem dosažení správných 

                                                
105 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 256 
str. ISBN 978-80-247-2652-6. 
106 ČERNOHORSKÝ, Jan, TEPLÝ, Petr. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 str. 
ISBN 978-80-247-3669-3. 
107 MRAVCOVÁ, Jana ed al. Průvodce zadáváním veřejných zakázek – nové možnosti zhodnocení 
veřejných prostředků. 1. vyd. Praha: Otevřená společnost, 2009. 62 str. ISBN 978-80-871-1016-4. 
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výsledků, a tedy i optimálního investičního rozhodování ohledně zahájení 
konkrétního projektu.108 

Již v rámci předchozí podkapitoly předložené práce bylo společně 
s Františkem Ochranou, Janem Pavlem, Leošem Vítkem a kol. předesláno, že při 
vynakládání veřejných výdajů je povinností manažerů veřejného sektoru 
postupovat tak, aby daná alokace či daný veřejný projekt splňovaly kritérium 
efektivnosti. Efektivnost veřejných výdajů lze přitom sledovat ve dvou 
základních formách. První formu představuje nákladová efektivnost, zatímco 
druhou produktivita veřejných výdajů. Tyto formy lze přiblížit následujícím 
způsobem:109 

 
- Nákladová efektivnost: její podstatou je zjišťování toho, jaké náklady 

(finanční prostředky) byly vynaloženy na jednu naturální jednotku 
výstupu. Ta varianta srovnatelného výdajového programu, která se 
vyznačuje nejnižšími náklady na jednotku výstupu, je variantou 
nejefektivnější. Povinnost sledovat kritérium efektivnosti vedle již výše 
několikrát zmíněného zákona o finanční kontrole ukládají také rozpočtová 
pravidla, např. zákon č. 218/2000 Sbírky, o rozpočtových pravidlech. 
Rozpočtová pravidla stanovují, že v případě výdajových programů musí 
programová dokumentace obsahovat specifikaci cílů programů či případně 
podprogramů s jejich technickým a ekonomickým odůvodněním 
a vyhodnocením efektivnosti vynaložených finančních prostředků; 

- Produktivita veřejných výdajů: v této formě definuje efektivnost rovněž 
již výše zmíněný aktuálně platný zákon o finanční kontrole. Produktivitou 
veřejných výdajů se míní takové použití veřejných finančních prostředků, 
prostřednictvím kterého se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality 
a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků 
vynaložených na jejich plnění. Z uvedeného vymezení je zřejmé, že toto 
pojetí zkoumání efektivnosti je založeno primárně na předpokladu 
benchmarkingového srovnání výdajových aktivit, kdy nejvyšší 
produktivitu má ta produkční jednotka, která z dané jednotky fixního 
rozpočtu dosáhne nejvíce jednotek výstupu při požadované kvalitě.  
 

4.3.3 Hodnocení efektivnosti investic 
 

Efektivnost tržního sektoru i každého soukromého statku lze jednoduše 
změřit prostřednictvím produkovaného zisku. Tato možnost v neziskovém 
sektoru, u veřejných či smíšených statků ze známých důvodů není, a proto musí 
být voleny jiné metody hodnocení efektivnosti.  

                                                
108 MULAČOVÁ, Věra, MULAČ, Petr a kol. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada 
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Podle Františka Ochrany, Jana Pavla a Leoše Vítka obecně platí, že 
kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti představují základní určující 
kritéria pro hodnocení a kontrolu veřejných výdajových programů a tedy i pro 
hodnocení veřejných projektů. Zmíněný autorský kolektiv tato kritéria označuje 
jako tzv. 3E, což již bylo výše zmíněno, přičemž současně zdůrazňuje, že 
povinnost postupovat podle kritérií 3E je všem pracovníkům veřejné správy 
uložena na základě aktuálně platného zákona o finanční kontrole. V souboru 
kritérií 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost – je totiž vyjádřena podstata 
potřeby ekonomicky racionálního nakládání s veřejnými finančními zdroji, a to 
s ohledem na jejich vzácnost, tedy omezenost, a na stanovené výdajové cíle.110 
Kritéria 3E lze tedy považovat za jakýsi kategorický imperativ, jehož platnost se 
vztahuje na celou oblast hodnocení efektivnosti investic a projektů, které jsou 
připravovány a realizovány v rámci veřejného sektoru.    

Obdobná situace je při posuzování efektivnosti investičních záměrů 
a investičních projektů. Pro hodnocení efektivnosti investic v ziskovém sektoru 
existuje celá řada propočtů a metod, které jsou použitelné i ve veřejném 
sektoru.111 

Vzhledem k tomu, že téma předložené práce představuje problematika 
hodnocení veřejných projektů v oblasti stavebnictví, je nutné společně 
s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky poznamenat, že mezi základní 
kritéria při rozhodování o investici v rámci veřejného projektu ve stavebnictví 
náleží mimo jiné velikost, konstrukční řešení, umístění konkrétní stavby, její 
užitná plocha, případně plocha určená k pronájmu atd. Všechny tyto 
charakteristiky konkrétní veřejné stavby či jiného stavebního počinu – kterým 
může být např. také park – by měly být optimálně navrženy primárně vzhledem 
k jejímu budoucímu praktickému využití. Nestane-li se tak, bude to 
pravděpodobně mít výrazně negativní vliv na budoucí výši nákladů v průběhu 
celého životního cyklu daného veřejného projektu. Tak např. lze uvést, že 
materiálové provedení určité stavby velice zásadním způsobem ovlivňuje výši 
provozních nákladů, zejména pak nákladů na energie. Rozhodne-li se určitý 
subjekt veřejné správy v tomto případě pro levnější variantu obvodového zdiva 
s horšími tepelně-izolačními vlastnostmi, ušetří sice v okamžiku výstavby 
náklady na pořízení, ale náklady na vytápění, tedy provozní náklady v průběhu 
desítek let životního cyklu budovy mnohonásobně překročí onu ušetřenou částku 
na levnějším zdivu, z čehož tedy vyplývá konečná neekonomičnost původního 
rozhodnutí. Rovněž nevhodná volba konstrukčního řešení budovy postavené 
v rámci určitého veřejného investičního projektu může mít – a také s nejvyšší 
pravděpodobností bude mít – za následek zvýšení nákladů na opravy a údržbu. 
Jedním z podkladů při rozhodování o realizaci záměru každého veřejného 
investičního projektu by proto mělo být vyčíslení nákladů životního cyklu 
daného investičního záměru. Finanční prostředky uspořené ve fázi před-

                                                
110 idem 
111 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vydání 1. Praha: Ekopress, 
2002. 264 str. ISBN 80-86119-60-2. 



57 
 

investiční a investiční totiž mohou velice výrazným způsobem navýšit náklady 
v následující fázi provozní. Dalším důvodem, proč vyčíslovat náklady životního 
cyklu staveb realizovaných v rámci veřejných investičních projektů, je snaha 
o hodnocení ekonomické konkurenceschopnosti z hlediska výše dlouhodobých 
nákladů plynoucích z vlastnictví.112 

Problematiku hodnocení efektivnosti investic ve veřejném sektoru je nutné 
chápat v širším kontextu řízení a kontroly ve veřejném sektoru. Na tuto 
skutečnost upozorňují např. Jana Vodáková a kol., když shrnují, že řízení má 
strategickou, taktickou a dále operativní úroveň, přičemž všechny tyto vzájemně 
provázané dimenze řízení plní pět základních funkcí, a to funkci plánování, 
organizování, řízení lidských zdrojů, vedení lidí a kontrolu. V případě řízení 
ekonomických systémů v oblasti veřejného sektoru pak zmíněný autorský 
kolektiv používá termín ekonomické řízení, které chápou také jako systém pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti.113 

Efektivnost investiční projektů se obvykle hodnotí jednak prostřednictvím 
takových finančních ukazatelů, jako je především doba návratnosti, čistá 
současná hodnota nebo vnitřní výnosové procento, a jednak prostřednictvím 
obecných ukazatelů národohospodářské, tedy sociálně-ekonomické efektivnosti. 
Ukazatelé sociálně-ekonomické efektivnosti převádějí vnější vlivy projektu na 
zdraví obyvatel, na přírodu a krajinu či obecněji na životní prostředí, na 
zaměstnanost a další fenomény, a to pomocí statistických ukazatelů, na finanční 
sazby takovým způsobem, aby je bylo možné porovnávat s finančními efekty. 
Hodnocení každého investičního projektu přitom musí zohlednit veškeré jeho 
vlivy, ať se již jedná o bezprostřední vlivy na finanční toky zainteresovaných 
organizací, nebo o vlivy zprostředkované národohospodářskými fenomény. 
V této souvislosti je zapotřebí uvažovat také hodnotu peněz v čase. Právě tato 
hodnota však často bývá nepochopena.114 

Pro hodnocení efektivnosti je zapotřebí mít kritérium, podle kterého bude 
možné konkrétní investici posuzovat. Miloslav Synek a kol. v této souvislosti 
doporučují, aby jako základní kritérium hodnocení efektivnosti investic bylo 
vzato kritérium míry splnění stanovených cílů projektu. V soukromé 
podnikatelské sféře typické cíle investičních projektů představuje např. snížení 
nákladů nebo zvýšení zisku. Pokud má tedy určitý investiční projekt snížit 
náklady, bude vhodné použít nákladové kritérium. Pokud je pak cílem zvýšení 
zisku, bude zase vhodné použít ziskové kritérium. Zmíněný autorský kolektiv 
však upozorňuje, že nákladové kritérium obvykle nepostihuje celkovou – tedy 
globální či komplexní – efektivnost. S touto skutečností se však nemůžeme 
spokojit, což platí především pro porovnávání různých investičních projektů. 
Ziskové kritérium ovšem vyjadřuje efektivnost mnohem komplexnějším 
                                                
112 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hodnocení veřejných zakázek. Metodika. 1. vyd. 
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2012. 82 str. ISBN neuvedeno.  
113 VODÁKOVÁ, Jana a kol. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2013. 208 str. ISBN 978-80-7478-324-1. 
114 SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Jak poskytovat zákaznicky 
orientované veřejné služby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 192 str. ISBN 978-80-247-4819-1. 
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způsobem. V této souvislosti je však nutné mít na paměti, že zisk představuje 
účetní veličinu, která nepostihuje – a ani nemůže postihovat – skutečný příliv 
(inflow) finančních prostředků do určité organizace. Tento faktor zachycuje 
ukazatel, který lze označit jako Cash Flow a který je tvořen součtem zisku po 
zdanění a odpisů. Proto za obecný efekt investic lze považovat právě Cash Flow, 
tedy peněžní tok.115 

Je mimo jakoukoli pochybnost, že výše uvedený přístup k problematice 
hodnocení efektivnosti investic lze rámcově využít také v případě hodnocení 
efektivnosti veřejných projektů. Současně je však nutné upozornit, že právě 
v případě veřejných projektů nelze jako kritéria efektivnosti využívat pouze ta 
kritéria, která používá soukromý sektor. Je totiž nutné brát v úvahu také 
mimoekonomické přínosy těchto projektů.   

Výše byla naznačena problematika kritérií hodnocení efektivnosti či 
úspěšnosti investic a projektů. Této problematice se ve své práci podrobně věnují 
Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kol. Již v textu jedné 
z předchozích podkapitol předložené práce bylo společně s těmito autory 
zdůrazněno, že hodnocení úspěšnosti a efektivnosti investic či projektů není 
vůbec jednoduché. Již byl zmíněn koncept tzv. troj-imperativu, v rámci kterého 
je za úspěšný považován takový projekt – nebo za úspěšnou považována taková 
investice – který/která splní své výstupy, a to ve vymezeném čase a s použitím 
přidělených zdrojů. Již také bylo řečeno, že na základě těchto kritérií je v praxi 
možné za úspěšnou označit investici, jejímž výsledkem je v podstatě nefunkční 
projekt, což platí ovšem i naopak – úspěšnou se může ukázat i taková investice, 
která přesně nesplní všechny body zmíněného troj-imperativu.116 

Právě z tohoto důvodu – zdůrazňují zmínění autoři – praxe projektového 
řízení používá tzv. kritéria úspěchu projektu, která jsou měřítkem, podle kterého 
můžeme posuzovat poměrný úspěch nebo naopak neúspěch konkrétního projektu 
či určité investice. Hlavním požadavkem je podle těchto autorů srozumitelnost, 
jednoznačnost a měřitelnost přínosů jednotlivých projektů, přičemž pro každý 
nový projekt by taková kritéria měla být stále znovu a znovu stanovována, aby 
pokud možno co nejlépe korespondovala s konkrétními podmínkami nových 
projektů. Ovšem tato kritéria musí být nejen stanovena, ale také zhodnocena, 
analyzována a velmi dobře komunikována. Jednotlivá kritéria se přitom mohou 
v průběhu projektu, a to zejména při změně rámcových podmínek, měnit 
a upravovat. Existují přitom tři základní soubory kritérií. Zaprvé se jedná 
o kritéria zadavatele projektu, zadruhé pak o tradiční kritéria konečného 
provozovatele (v čase a nákladech podle specifikace) a konečně zatřetí pak 
o zisková kritéria konkrétní projekt financujících subjektů a dílčích 
dodavatelů.117 

                                                
115 SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 str. 
ISBN 978-80-247-7528-9.  
116 DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav a kol. Projektový management podle IPMA. 2. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 528 str. ISBN 978-80-247-4275-5. 
117 idem  
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Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kol. v kontextu výše 
uvedeného uvádějí následující příklady kritérií úspěšnosti projektů na jedné 
straně a jejich neúspěšnosti na straně druhé:118 

 
- Příklad kritérií úspěšnosti: obecně lze určité projekty či určité investice 

považovat za úspěšné, pokud jsou jejich výsledky funkční, pokud jsou 
splněny požadavky zákazníka, zadavatele projektu či příjemců užitků z něj 
vyplývajících, pokud jsou uspokojena všechna očekávání všech 
zúčastněných či zainteresovaných stran, pokud je výstupní produkt 
projektu dokončen včas, pokud je výstupní produkt v plánované jakosti 
a ceně, pokud je dosahována předpokládaná návratnost vložených 
finančních prostředků, pokud je vliv projektu na životní prostředí či 
obecněji řečeno okolí, počítaje v to samozřejmě i sociální okolí, v normě 
atd. Právě uvedený výčet obsahuje tzv. tvrdá kritéria úspěchu. Pro 
hodnocení celkové úspěšnosti jednotlivých projektů je však zapotřebí brát 
v úvahu i tzv. měkká kritéria. V praxi se může jednat např. o vyřešení 
konfliktů či napjatých vztahů s okolím, kvalifikační připravenost obsluhy 
projektu, ale také motivace či stimulace konkrétního projektového týmu 
a jeho jednotlivých členů atd. Výše zmíněný autorský kolektiv zdůrazňuje, 
že právě v současné turbulentní době jsou tzv. měkké faktory úspěchu 
extrémně důležité. Mnoho projektů je totiž v průběhu řešení zásadně 
změněno nebo dokonce i zastaveno a citlivý management komunikace se 
zapojenými lidmi představuje klíčový faktor úspěchu projektu;  

- Příklad kritérií neúspěšnosti: kritéria úspěšnosti projektu či investice na 
jedné straně a kritéria neúspěšnosti na straně druhé jsou sice příbuzná, 
nicméně alespoň potenciálně nezávislá. Jako příklad kritérií neúspěšnosti 
projektů či investic Jan Doležal, Pavel Mácha, Branislav Lacko a kol. 
uvádějí především překročení předem plánovaných termínů a nákladů, 
dále pak nedosažení plánované kvality výstupního produktu, předem 
nepředpokládané negativní vlivy jednak na životní prostředí a jednak na 
sociální okolí projektu, ale také nespokojeného či přímo rozzlobeného 
zákazníka, zadavatele či uživatele výsledků projektu a konečně 
skutečnost, že výsledek projektu je nefunkční.     
 
Na závěr této podkapitoly předložené práce je možné dodat, že na rozdíl 

od většiny výše uvedených kritérií, která jsou obvykle hodnocena – a také 
hodnotitelná – až po ukončení konkrétního projektu, existuje určitá skupina 
ukazatelů, které jsou hodnoceny – protože je lze hodnotit – ještě v průběhu 
realizace projektu nebo dokonce již v rámci předprojektových fází. Jedná se 
o finanční kritéria, která navíc fungují jako jedny z hlavních podkladů pro 
kvalifikované rozhodování, zda určitý projekt zahájit, zda určitou investici 
realizovat, či nikoli.119 Tímto je již předeslán text následující podkapitoly. 
                                                
118 idem  
119 idem  
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4.3.4 Metody hodnocení veřejných projektů 
 

Hodnocení veřejné politiky je velice komplikovaná činnost. Málokdy 
se setkáváme s případy, kdy by existovala jasná a všeobecně akceptovaná kritéria 
tohoto hodnocení. Existují minimálně dvě významné roviny, ve kterých má 
smysl hodnocení provádět: politické a ekonomické hodnocení. První hodnotí 
politiku co do jejího potenciálu získat podporu, být prosazena, posloužit nějakému 
dalšímu, primárně politickému účelu. Druhé používá kritéria racionality jednání 
zúčastněných subjektů ve smyslu představy, že racionální činnost spočívá 
v efektivním využití omezených zdrojů za účelem maximálního dosažení cílů, 
resp. žádoucích užitků.120 

Dominik Vymětal zdůrazňuje, že při hodnocení projektů se v praxi používá 
celá řada metod. Podle zmíněného autora však lze konstatovat, že žádná z metod 
není zcela optimální, protože každá jednotlivá metoda se vyznačuje specifickými 
výhodami na jedné straně a nevýhodami na straně druhé.121 

S výše uvedeným pak koresponduje i následující konstatování Pavla 
Máchala, Martiny Kopečkové, Radmily Presové a kol., kteří shrnují, že „… pro 
hodnocení investičních projektů existuje celá řada metod od jednoduchých, ale 
nepřesných, až po složité, ale přesné. Před vlastním zvolením metody hodnocení 
však musíme nejprve stanovit kritérium, podle kterého budeme projekt posuzovat. 
Může to být nákladové kritérium, mají-li se snížit novou investicí výrobní náklady, 
může to být ziskové kritérium, má-li se dosáhnout zvýšení zisku. Nákladové 
kritérium však nepostihuje komplexní efektivitu, zisk je účetní veličina, a proto 
skutečný přítok představuje Cash Flow. Tuto veličinu můžeme považovat za 
obecný efekt projektu a jeho hodnocení.“122 Z citovaného textu je zcela zřejmé, že 
se primárně vztahuje k otázce hodnocení nejrůznějších projektů realizovaných 
v prostředí soukromého sektoru, pro jehož jednotlivé subjekty je nejdůležitější 
dosahování zisku. Proto je pravděpodobné, že Cash Flow nemusí nutně 
představovat obecný efekt každého veřejného investičního projektu a také jeho 
hodnocení. V rámci projektů realizovaných ve veřejném sektoru je nutné k otázce 
hodnocení přistupovat poněkud jiným způsobem.    

Investora v případě veřejně prospěšného projektu zajímá prospěch 
i ostatních subjektů. Z toho vyplývá, že je třeba při hodnocení vzít v úvahu 
obvykle širší řadu efektů. Efekty, se kterými pracujeme při hodnocení veřejného 
projektu, jsou často nefinanční a někdy dokonce nehmotné povahy. Abychom 
mohli tyto dopady investice vyhodnotit, musíme být schopni porovnávat to, 
co plyne z projektu pozitivního a negativního. To je však velmi obtížné, pokud 

                                                
120 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova 
univerzita, 2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5.  
121 VYMĚTAL, Dominik. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. 1. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2009. 144 str. ISBN 978-80-247-3046-2. 
122 MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina, PRESOVÁ, Radmila a kol. Světové standardy 
projektového řízení. Pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 str. ISBN 978-
80-247-5321-8.  
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nebudeme schopni efekty agregovat (sčítat). K tomu je nutné jejich číselné resp. 
finanční vyjádření.123 

Podle Pavla Máchala, Martiny Kopečkové, Radmily Presové a kol. mezi 
vůbec nejpoužívanější metody hodnocení projektů náleží především následující 
metody:124 

 
- Doba návratnosti (Payback Period – PP): doba návratnosti je stanovena jako 

počet let, které jsou nutné k tomu, aby se vrátily náklady spojené s investicí. 
Doba návratnosti je počítána pomocí kumulovaných toků hotovosti 
v jednotlivých letech. Rok, kdy se kumulované toky hotovosti vyrovnají 
nule, představuje hledanou dobu návratnosti. Rozeznáváme dva typy doby 
návratnosti. Zaprvé je to ta doba návratnosti, která nebere v úvahu časové 
hledisko. Jedná se o tzv. nediskontovanou dobu návratnosti. Zadruhé je to 
ta doba návratnosti, která bere v úvahu časovou hodnotu peněz. V tomto 
případě se jedná o diskontovanou dobu návratnosti;  

- Výnos z investic (Return of Investment – ROI): metoda výnosu z investic, 
běžně mezi finančními manažery označovaná jako ROI, se počítá jako podíl 
počáteční investice na průměrném Cash Flow za období trvání určitého 
konkrétního projektu; 

- Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV): metoda čisté současné 
hodnoty představuje metodu při posuzování investičních projektů vůbec 
nejpoužívanější a lze konstatovat, že také i nejpřesnější. Čistá současná 
hodnota představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů 
a výdaji na konkrétní investici;    

- Vnitřní výnosové procento (International Rate of Return – IRR): vnitřní 
výnosové procento je taková úroková sazba, při které je současná čistá 
hodnota rovna nule. Tedy je to taková úroková míra, při které se 
diskontované příjmy rovnají diskontovaným výdajům. Vzhledem k tomu, 
že neexistuje zjednodušeně vyjádřitelný vztah pro zjištění vnitřního 
výnosového procenta, vychází se ze vztahu pro čistou současnou hodnotu 
a vlastní zjištění se realizuje metodou pokus-omyl-náprava za použití 
lineární interpolace.  
 
Z hlediska komparace se sofistikovanějšími metodami hodnocení 

ekonomické efektivnosti se dá o výše zmíněných metodách hodnocení hovořit jako 
o kriteriálních ukazatelích. 

Z hlediska respektování faktoru času lze metody vyhodnocování 
efektivnosti projektů rozdělit na metody statické na jedné straně – ty neberou 
v úvahu faktor času – a na druhé straně na metody dynamické, jejichž podstatou je 
naopak respektování faktoru času (viz tabulka 3). Z hlediska veličin, na jejichž 
                                                
123 SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti = Feasibility study : metodická příručka. Praha : Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, 2004, 1. vyd. 92 str. ISBN neuvedeno.  
124 MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina, PRESOVÁ, Radmila a kol. Světové standardy 
projektového řízení. Pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 str. ISBN 978-
80-247-5321-8. 
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základě lze projekt hodnotit, pak zase můžeme rozlišovat kritéria zisková, která 
vycházejí z výnosů a nákladů, a kritéria založená na Cash Flow, která naopak 
vycházejí z porovnávání příjmů a výdajů. Dále existují také statické metody 
hodnocení projektů. Tyto metody jsou i přes jejich zjevné nedostatky stále velice 
rozšířené, a to zejména díky své jednoduchosti. Ovšem základní nevýhodu 
statických metod představuje nerespektování faktoru času, tedy časové hodnoty 
peněz. Tato nevýhoda se přitom ještě postupně zvětšuje, a to zejména s rostoucí 
výší výnosů a nákladů (nebo výdajů a příjmů), které investice do konkrétního 
projektu vyvolá, dále s rostoucí dobou životnosti investice a konečně s růstem 
rizika projektu.125 
 

Tabulka 3 – Ukazatele ekonomické efektivnosti podle zohlednění hlediska 
času 

Druh metody Metoda Zohlednění hlediska času 

Statické metody 
Metoda rentability ROI NE 

Doba návratnosti – prostá PB NE 

Dynamické metody 

Doba návratnosti – reálná DNI ANO 

Čistá současná hodnota NPV ANO 

Vnitřní výnosové procento IRR    ANO 

Index rentability PI ANO 

Zdroj: vlastní zpracování  
 
4.3.5 Ekonomické hodnocení veřejných projektů 
 

Ekonomickým hodnocením programů, projektů a politik ve veřejné sféře 
rozumíme takové postupy, které nám podávají informace o ekonomicky 
racionálním využití veřejných zdrojů s ohledem na určené cíle. Jinak řečeno, při 
ekonomickém hodnocení jsou porovnávány náklady a následky programů 
a ekonomická stránka cílů veřejných politik. Při ekonomickém hodnocení je 
základní snahou prozkoumat účinky veřejného výdajového programu 
v souvislosti s náklady na jejich dosažení, a to některou z dostupných 
ekonomických metod. Předpokladem účinného hodnocení je systémově správné 
vymezení výdajového programu a jasně stanovené vyhodnotitelné cíle. 
K základním hodnotícím ekonomickým kritériím patří hospodárnost, efektivita 
a účelnost (tzv. 3E – economy, effectiveness, efficiency).126 
                                                
125 ŠIMAN, Josef, PETERA, Petr. Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. 1. vyd. 
Praha: nakladatelství C. H. Beck, 2010. 192 str. ISBN 978-80-7400-117-8. 
126 OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Vydání 1. Praha: Management Press, 
2001. 246 str. ISBN 80-7261-018-X. 
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Vzhledem k tomu, že realizace veřejných projektů by měla ve svém 
důsledku vést k maximalizaci společenského blahobytu, je třeba získat nástroje 
metody a přístupy, které dosažení tohoto nejvyššího, nicméně společného cíle 
všech veřejných akcí pomůže dosáhnout. Ekonomické hodnocení by mělo 
především zabránit resp. snížit pravděpodobnost selhání veřejné volby a zároveň 
podat odpověď na základní otázku, zda se díky provedení daného projektu sníží 
či zvýší blahobyt dané společnosti.127 

Smyslem a posláním ekonomických analýz je zvýšit míru informovanosti 
o daném předmětu rozhodnutí, o možných variantách a o jejich společenských 
nákladech a užitcích. Ve své podstatě se jedná o zkvalitnění předpokladů 
efektivního uskutečňování veřejné volby, které sice samo o sobě nezaručuje 
výběr optimální varianty, ale snižuje nebezpečí zcela nesprávného či svévolného 
rozhodnutí. 

Provedení sebelepší „objektivní“ analýzy nesnímá z kompetentních 
orgánů odpovědnost za přijaté rozhodnutí. Analýza může posloužit především 
jako inspirace a argument chystaného nebo přijatého rozhodnutí.128 

V současné době existuje široké spektrum používaných metod 
ekonomické analýzy. Tyto metody lze rozdělit na dvě velké skupiny podle 
charakteru hodnocení, a to na metody kvalitativního hodnocení a metody 
kvantitativního hodnocení. Metody kvalitativního hodnocení slouží ke zjišťování 
vzájemných vztahů mezi získanými údaji pomocí indukce a dedukce, analýzy 
a syntézy, abstrakce a konkretizace, jsou to tzv. logické metody. Mezi 
nejužívanější metody používané ve veřejném sektoru patří metoda 
brainstormingu, benchmarkingu, metody Delfy, SWOT analýza, metoda scénářů, 
aj. Jedná se o tzv. manažerské metody hodnocení veřejných projektů. Uvedené 
kvalitativní metody se však ve veřejném sektoru používají spíše pro hodnocení 
institucí veřejné správy, či pro tvorbu nových koncepcí a při hodnocení 
veřejných projektů slouží spíše jako metody doplňkové. 

Jako hlavní metody hodnocení veřejných projektů lze jednoznačně označit 
metody kvantitativního hodnocení. Ty vycházejí z předpokladu, že objektivní 
realita může být vyjádřena numericky, jsou to tzv. matematicko-statistické 
metody a dělí se na dvě skupiny podle počtu zohledněných kritérií hodnocení: 

 
- Jednokriteriální metody, tj. metody předpokládající existenci jednoho 

dominantního kritéria, na které lze ostatní kritéria převést, 
- Vícekriteriální metody, u kterých je obtížné stanovit významnost jednoho 

kritéria oproti kritériím ostatním. 
 
 
 

                                                
127 SIEBER, P., FOTR, J., HNILICA, J., KRŠKOVÁ, M., Průvodce ekonomickým hodnocením projektů, 
programů a politik. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2007. ISBN neuvedeno. 
128 MALIŠOVÁ, Iva a MALÝ, Ivan. Hodnocení veřejných projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, 88 str. ISBN 80-210-1591-8. 
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Jednokriteriální metody hodnocení 
 

Možnost použití jednokriteriálních metod závisí na tom, zda existuje jedno 
dominantní kritérium, na které lze ostatní kritéria převést. Metod, které lze 
zahrnout do této skupiny, je celá řada. Mezi nejjednodušší jednokriteriální 
metody hodnocení patří obecné finanční metody. Tyto metody byly vyvinuty pro 
potřeby soukromého sektoru, ale používají se i pro hodnocení veřejných projektů 
investičního charakteru. Někdy bývají nazývány finančními kritérii hodnocení 
investičních projektů. Mohou být použity jako samostatné metody hodnocení, 
nebo jako finanční kritéria hodnocení při analýze nákladů a přínosů. Mezi 
nejužívanější obecné finanční metody používané pro hodnocení ve veřejném 
sektoru patří: 

 
- Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV); 
- Návratnost investic (Return on Investment – ROI); 
- Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR); 
- Index rentability (Profitability Index – PI); 
- Doba návratnosti (payback period – pBp). 

 
Mezi nejvíce používané jednokriteriální metody ekonomické analýzy patří 

jednoznačně nákladově výstupové metody hodnocení: 
 

- Analýza minimalizace nákladů (Cost-Minimazing Analysis – CMA); 
- Analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis – CBA); 
- Analýza efektivnosti nákladů (Cost-Effectiveness Analysis – CEA); 
- Analýza užitečnosti nákladů (Cost-Utility Analysis - CUA).129, 130 

 
Jak vyplývá z názvu, atributem všech uvedených metod je analýza 

nákladů, které jsou však různě poměřovány k výstupům veřejných 
projektů.131Rozdíly je možné vyjádřit v následující tabulce 4:132 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
129 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vydání 1. Praha: 
Ekopress, 2002. 264 str. ISBN 80-86119-60-2. 
130 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova 
univerzita, 2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5. 
131 OCHRANA, František. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. Vyd. 2. přeprac. Praha: 
ASPI, 2001, 219 str. ISBN 80-85963-96-5. 
132 NEMEC, Juraj a Glen WRIGHT. Verejné financie: teoretické a praktické aspekty verejných financií v 
procese transformácie krajín strednej Európy. Bratislava: NISPAcee, c1997, 241 str. ISBN 8096784714. 
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Tabulka 4 – Základní metody nákladově výstupového ohodnocování 
veřejných projektů 

Metoda Forma měření nákladů Forma měření výstupů 

CMA hodnotové jednotky neměří se 

CBA hodnotové jednotky hodnotové jednotky 

CEA hodnotové jednotky naturální jednotky 

CUA hodnotové jednotky užitečnost 

Zdroj: vlastní zpracování  
 
Čistá současná hodnota  
 
 Ukazatel NPV neboli Net Present Value (tedy čistá současná hodnota) 
nám sdělí, kolik peněžních jednotek nám realizace určitého projektu přinese, a to 
při zohlednění faktoru času. Jedná se o součet hotovostních toků – tedy Cash 
Flow – v jednotlivých letech životního cyklu konkrétního projektu. Výpočet Net 
Present Value  lze ukázat či přiblížit na příkladu projektu vývoje nového 
výrobku. Náklady na vývoj činily celých 10 milionů korun, které byly 
vynaloženy v období, které označujeme jako tzv. nulté období. V prvním roce 
prodeje nového výrobku očekáváme tržby v celkové výši přesně 4 miliony korun, 
přičemž náklady činily 2 miliony korun. Ve druhém roce jsou plánovány tržby ve 
výši 12 milionů korun a náklady ve výši 5 milionů korun. Třetí rok prodeje 
nového výrobku by pak měl přinést tržby v celkové výši 8 milionů korun 
s náklady ve výši 4 milionů korun. Ve čtvrtém roce je počítáno s poklesem tržeb 
až na pouhé 3 miliony korun s náklady ve výši 2 miliony korun. Po čtyřech 
letech pak bude nutné nahradit dosavadní výrobek zase novým produktem, 
a právě z tohoto důvodu je nutné stanovit referenční období na čtyři roky, a to 
v závislosti na době předpokládané životnosti produktu. Výpočet čisté současné 
hodnoty přitom vychází z tzv. současných hodnot (present value) pro každé 
časové období. V každém jednotlivém roce je nutné počítat s hotovostním tokem, 
diskontní sazbou a také s alternativním výnosem.133 
 
Návratnost investic  
 
 Return on Investment neboli návratnost investic (ROI) je vcelku 
jednoduchý ukazatel, který nám sděluje, kolik peněžních jednotek zisku nám 
přinese každá jedna investovaná peněžní jednotka. Základní vzorec výpočtu 
tohoto ukazatele je ve tvaru ROI rovná se (výnos mínus investice) děleno 
investice. Pokud chceme Return on Investment vyjádřit v procentech, je nutné 
                                                
133 DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav a kol. Projektový management podle IPMA. 2. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 528 str. ISBN 978-80-247-4275-5. 
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výsledek vynásobit číslem 100. Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko 
a kol. však upozorňují, že v praxi stále neexistuje jediný správný výklad Return 
on Investment, ale naopak je možné se setkat také s širším přístupem, který ve 
jmenovateli uvádí nikoliv dosažený zisk, ale samotné výnosy. Return on 
Investment v takovém případě vyjadřuje, kolik peněžních jednotek výnosů 
generovala každá jedna investovaná peněžní jednotka.134 
 
Analýza minimalizace nákladů 
 

Tato metoda je nejjednodušší z nákladově výstupových metod, zabývá se 
pouze náklady. Jejím hodnotícím kritériem jsou nejnižší náklady na projekt, které 
jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Pro stanovení výše nákladů se používají 
různé metody podle charakteru nákladů. Postup hodnocení je pak následující: 
stanoví se celková výše nákladů a následně se buď vybere projekt s nejnižšími 
náklady, nebo se projekty seřadí podle výše nákladů. CMA je pro svou 
jednoduchost oblíbenou metodou hodnocení veřejných zakázek, kdy jde 
v podstatě o seřazení variant podle výše investičních nákladů. Nicméně zde 
nejsou uvažovány možné přínosy variant a také je nutno dbát na to, aby měly 
varianty stejnou dobu životnosti. Její využití je tam, kde porovnáváme dvě nebo 
více variant, které jsou ekvivalentní co do druhu a rozsahu.135 

 
Analýzu nákladů a přínosů 
 

Tato analýzou je v níže uvedeném textu popsána co do rozsahu nejvíce, 
jelikož byla zvolena jako metoda pro posouzení popisovaného projektu v praktické 
části této práce. 

Cost-Benefit Analysis (CBA) představuje metodický postup, který svým 
průběhem postupně odpovídá na základní otázku, která podle Evy Kislingerové, 
Ivana Nového a kol. zní: Co a komu realizace investičního projektu přináší a co 
a komu tato realizace bere? Takto vymezené dopady jsou následně agregovány, 
převedeny na hotovostní toky a dále pak diskontovány a zahrnuty do výpočtu 
rozhodujících ukazatelů, na jejichž základě lze kvalifikovaně a objektivně 
rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosný či nikoli.136 

Základním krokem této metody je identifikace pokud možno všech 
významných nákladů a užitků variant. Ty mohou mít peněžní i nepeněžní formu. 
Je třeba se pokusit o převedení všech na peněžní jednotky, resp. o jejich ocenění. 
U některých je to krajně obtížné, avšak mimořádně škodlivé může být vyloučení 
neměřitelných výnosů z analýzy. 

Na tomto místě je vhodné ujasnit si obsah základních pojmů, které souvisejí 

                                                
134 idem  
135 DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel, LACKO, Branislav a kol. Projektový management podle IPMA. 2. 
vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 528 str. ISBN 978-80-247-4275-5. 
136 KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2005. 422 str. ISBN 978-80-7179-847-9. 
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s metodou Cost-Benefit Analysis:137 
 

- Effects (efekty): jedná se o jakékoli dopady, které jsou indukované 
konkrétním hodnoceným investičním projektem, ale také o určitou 
vyvolanou změnu stavu věcí ovlivňující užitek některého subjektu, jehož 
úroveň užitku není investorovi či třeba případně spoluinvestorovi nebo 
dalšímu strategickému partnerovi nijak lhostejná;  

- Costs (újmy): v tomto případě se jedná o veškeré negativní dopady na 
zkoumaný subjekt či na jejich skupinu. Jedná se tedy o záporné efekty 
vyplývající z investice; 

- Benefits (přínosy): zahrnují veškeré pozitivní dopady na zkoumaný subjekt 
či jejich skupinu. Jedná se tedy o všechny kladné efekty vyplývající 
z konkrétní investice; 

- Beneficient: termínem beneficient je v této souvislosti označován jakýkoli 
subjekt či jejich skupina, a to včetně investora, žadatele atd., na který 
dopadají kladné či záporné efekty vyplývající z konkrétního investičního 
projektu.     
 
Oceňování nákladů a výnosů je klíčovým  problémem. U každé položky 

je třeba posoudit, zda má svou tržní cenu či nikoliv. Pokud tržní cena položky 
existuje, je z poloviny vyhráno. Nezbývá pak totiž nic jiného, než se přesvědčit, že 
tato cena není nějak zásadně deformována (např. existencí monopolu). V případě, 
že tržní cena prokazatelně neodráží společenské náklady, dochází ke stanovení tzv. 
stínové ceny, tj. ceny ošetřené o tyto deformující vlivy. Pokud nelze na trhu najít 
cenu pro danou položku, lze ji pracovně ošetřit prostřednictvím tržní ceny 
podobných komodit – substitutů, pokud existují. Problémy nastávají tam, kde 
neexistuji ani substituty. Potom musí zpracovatel prokázat značnou dávku fantazie 
a vynalézavosti. Existuje řada vyzkoušených metod, které dokáží do určité míry 
„ocenit“ i tak extrémní případy, jako je volný čas či dokonce zdraví. Výsledky 
však mohou být sporné, což může být v přímém rozporu s účelem zadání 
analýzy.138 

Tato analýza klade důraz na stanovení hodnoty projektu ve srovnání 
s projekty ostatními, konkrétně druhým nejlepším či referenčním projektem. 
Z tohoto důvodu lze říct, že vypovídá o absolutním užitku projektů. 

Cílem této metody je postavit jednotlivé možné projekty, je-li jich více, 
do potenciální konkurence mezi sebou tím, že jsou srovnány jejich náklady 
a užitky, a vždy je porovnat s referenčním projektem, který je základem pro 
srovnání.  Metoda tak poskytuje pro každý projekt míru čistého společenského 
přínosu.139 

                                                
137 idem  
138 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova 
univerzita, 2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5.   
139 MALIŠOVÁ, Iva a MALÝ, Ivan. Hodnocení veřejných projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, 88 str. ISBN 80-210-1591-8. 
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 Hlavní kroky realizované při zpracování Cost-Benefit Analysis lze podle 
Evy Kislingerové, Ivana Nového a kol. seřadit např. následujícím způsobem. 
Jedná se o tyto postupné kroky:140 
 

1. Stanovení seznamu případných alternativních projektů; 
2. Přiřazení Costs a Benefits jednotlivým stanoveným projektům; 
3. Utřídění předpokládaných dopadů a volba měrné jednotky těchto dopadů; 
4. Predikce efektů v kvantitativní podobě v průběhu životního cyklu 

projektu; 
5. Ohodnocení všech předvídaných dopadů, tedy jejich převod na peněžní 

jednotky; 
6. Stanovení diskontní sazby, která bude používána v rámci hodnocení 

projektu; 
7. Spočtení NPV, popřípadě NPV/I či IRR pro každou alternativní variantu; 
8. Provedení tzv. citlivostní analýzy projektu a jeho případně vymezených 

alternativ;  
9. Učinění definitivního rozhodnutí či alespoň rámcového doporučení na 

základě vypočtených hodnot kriteriálních ukazatelů a citlivostní analýzy. 
 

 V souvislosti s touto analýzou ekonomického hodnocení veřejných 
projektů je vhodné zmínit a více přiblížit dokument platný pro směrnice 
Evropské unie v letech 2014–2020 s názvem „Ekonomický nástroj pro hodnocení 
politiky soudržnosti v letech 2014–2020“, s podtitulem „Průvodce analýzou 
nákladů a přínosů investičních projektů“, vydaný Centrem pro průmyslová studia 
v Miláně ve spolupráci s univerzitou tamtéž.141 Nehledě na politickou situaci, pro 
nás zásadně změněnou po r. 2004 vstupem do EU, která ani není např. 
v souvislosti s neoficiálním referendem, zda v Unii setrvat či ne (toto poslední 
větší dotazování proběhlo v časopisu Reflex, kde se 80 % respondentů vyjádřilo 
pro vystoupení a pouhých 20 % pro setrvání), uznávána celospolečensky, pořád 
musíme tyto regule brát vážně, protože k oficiálnímu upuštění od politiky řízené 
Bruselem nedošlo, a i proto jsou více než česká legislativa brány v potaz stále 
více zákony evropské, stejně jako jejich jiná nařízení, omezování a směrnice. 
Proto i pro plánování větších projektů, jichž zejména se tato publikace týká a pro 
něž je dnes potřeba čerpat především z fondů EU (resp. z Regionálních 
operačních programů), je třeba se řídit regulatorními zákony i zmíněnými 
omezeními a jinými limity a je nutné rovněž dodat, že tyto směrnice jsou značně 
zpřísněné a celý byrokratický proces, jak se k fondům týkajících se větších 
projektů dostat, de facto ještě více ztěžují.  

                                                
140 KISLINGEROVÁ, Eva, NOVÝ, Ivan a kol. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. 1. vyd. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2005. 422 str. ISBN 978-80-7179-847-9. 
141 SARTORI, Davide, CATALANO, Gelsomina, GENCO, Maria, PANCOTTI, Chiara, SIRTORI, 
Emanuela, VIGNETTI, Silvia, BO del Chiara. Ekonomický nástroj pro hodnocení politiky soudržnosti 
v letech 2014 – 2020 : Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů. Milán : Centrum pro 
průmyslová studia, 2014, 1. vyd. 345 str. ISBN neuvedeno. Dokument v PDF.  
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 Takto zpracovaná analýza nákladů a přínosů v rámci fondů EU 
vycházející z dokumentu je totiž v první části příručky pro určité typy projektů 
přímo vyžadovaná a deklaruje specifika, jimiž by se měl eventuální žadatel řídit. 
Pokud jde o konkrétní operační programy, jichž se tento dokument týká, jedná se 
o Fond soudržnosti (jak vyplývá z názvu příručky) a Evropský fond pro 
regionální rozvoj. Určitými typy projektů jsou míněné tzv. „velké projekty“, tedy 
např. projekty s velkým dopadem na infrastrukturu, urbanizaci a jiné plánování 
větších celků, kam patří např. doprava (silniční projekty, železnice nebo městská 
doprava), životní prostředí (dodávky vody, řízení vodních toků, sanace 
znečištěného území, nakládání s odpady a jiná prevence rizik, např. v souvislosti 
s emisemi), energetika (např. plynovody) a jiné širokopásmové sítě. Celý 
dokument v rámci těchto oblastí zahrnuje i případové studie a postupy, jak 
jednotlivé dílčí analýzy spadající pod analýzu nákladů a přínosů vypracovat. Za 
tyto velké projekty, jak z této publikace vyplývá, je zároveň nutné nést zvýšenou 
odpovědnost, jsou zde nutné jisté povinné požadované informace o projektu 
a jeho investorech, dále jsou zde vyčleněny jednotlivé role (nesmí např. dojít ke 
střetu zájmů) a i následná odpovědnost za zpětné hodnocení již uskutečněného 
projektu. Mimo to je nutný i soulad s aktuálním vývojem politik, tedy trendů, 
které se týkají lokalizace chystaných projektů vzhledem k ostatním uživatelům, 
obyvatelům teritoria či k jeho menším podnikatelům (např. živnostníkům). Ale to 
je sporný fakt, který se týká spíše obsahu podrobnější analýzy samotných 
nákladů, přínosů, investic či ztrát (tedy i celospolečensky jako pozitivní nebo 
negativní důsledek již dokončeného projektu), která by měla být hlavně 
vypracovaná nezainteresovaně žádnými stranami, a to ani developery, lobbisty, 
ale ani občanskými aktivisty. Pro analýzu vypracovanou pro výše uvedené účely 
by mělo dále platit, že je v souladu s operačním programem, potřebuje 
spolufinancování, je žádoucí ze socioekonomického hlediska (což lze prokázat 
výsledky), a prioritami programu Evropa 2020 se rozumí opatření v rámci 
inteligentního růstu, dosažení udržitelného růstu a růst podporující začlenění. Má 
dále sedm stěžejních iniciativ představujících investiční oblasti podporující tyto 
priority a tam patří inovace, digitální ekonomika, zaměstnanost, mládež, 
průmyslová politika, chudoba (resp. boj s ní) a účinné využívání zdrojů. 
 Mimo vyloženě uzpůsobené návody na analýzu nákladů a přínosů cílené 
na využití výše uvedených evropských fondů se můžeme v této publikaci setkat 
i s kapitolou zaměřenou na obecné zásady pro provádění oné analýzy, což by 
bylo v souvislosti s tímto tématem dobré rovněž zmínit, a to zejména fakta, jež 
zde ještě nezazněla.  

Analytický rámec analýzy nákladů a přínosů vychází z následujících 
zásad: 

 
a) Náklady obětované příležitosti (definují se jako potenciální zisk z nejlepší 

obětované alternativy v případě, že je třeba vybrat z několika vzájemně se 
vylučujících alternativ) 

b) Dlouhodobá perspektiva (10–30 let) 
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c) Výpočet ukazatelů ekonomické výkonnosti vyjádřené v penězích 
d) Mikroekonomický přístup (makroekonomické vlivy by měly být z této 

analýzy sice vyloučeny, ale přesto se doporučuje kvalitativní popis těchto 
dopadů) 

e) Přírůstkový přístup (musí se definovat, co by se stalo v případě 
neexistence projektu, a to buď vypracováním teze při zachování 
současného stavu, nebo při zpracování minimálních změn) 
 
Kroky v procesu hodnocení projektu, což je samostatná (avšak 

neoddělitelná) fáze při této analýze, jsou přitom následující: 
 

1) Popis kontextu; 
2) Definice cílů; 
3) Identifikace projektu; 
4) Technická proveditelnost a ekologická udržitelnost; 
5) Finanční analýza; 
6) Ekonomická analýza; 
7) Hodnocení rizik. 

 
Cílem prvního kroku při hodnocení projektu je popsat sociální, 

ekonomický, politický a institucionální kontext, v němž se bude projekt 
realizovat. Prezentace kontextu je zase klíčová při odhadování budoucích trendů, 
a to zejména pro analýzu poptávky. Cílem je také ověřit, zda je projekt vhodný 
vzhledem ke kontextu, v němž se má realizovat. 
 Druhým krokem, tedy definicí cílů, se rozumí především identifikovat 
vlivy projektu, které budou dále hodnoceny v rámci analýzy nákladů a přínosů 
(dále již jen CBA), a ověřit význam projektu, kde je nutné předložit důkazy.  
 Třetí krok má fází více. V první řadě jde o tzv. fyzické prvky a činnosti, 
v nichž je klíčovým aspektem to, že se hodnocení musí zaměřit na celý projekt 
jako tzv. samostatnou jednotku analýzy, tedy že se z hodnocení nevynechá žádný 
podstatný rys ani složka. Současně je však třeba do projektu nezahrnovat 
komponenty, které nejsou nezbytné k poskytování dané služby. Pro uplatnění 
těchto zásad je nutný předpoklad definovat části projektu, na něž byl projekt 
rozdělen z důvodu financování nebo správních či technických důvodů a které 
nejsou pro hodnocení vhodné, a dále vzájemně propojené, ale relativně 
samostatné složky, jejichž náklady a přínosy jsou do značné míry nezávislé, by 
se měly hodnotit samostatně. Následně je zde kladen důraz na subjekt 
zodpovědný za realizaci projektu, a z jeho hlediska je nutné popsat jeho 
technické, finanční a institucionální kapacity. Patří sem také tzv. území dopadu, 
v němž se musí identifikovat koneční příjemci projektu a v němž je třeba 
zohlednit všechny zúčastněné strany, které jsou podstatnou měrou ovlivněny jak 
náklady, tak přínosy projektu. Ale toto již bylo v práci několikrát zmíněno.  
 V rámci technické proveditelnosti a ekologické udržitelnosti jakožto 
čtvrtého kroku je potřeba poskytnout podrobnější informace o analýze poptávky, 
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analýze možností, vyjádřit se k otázkám životního prostředí a změnám klimatu 
a také k technickému řešení, odhadu nákladů a harmonogramu realizace projektu. 
Každá z těchto otázek je v dokumentu podrobně popsána, jako i způsob 
vypracování odpovědí na ně.  
 Použitou metodologií v pátém kroku se rozumí tzv. metoda 
diskontovaných peněžních toků (DCF). Aby se posoudila skutečná ziskovost 
investice nezávisle na interních platbách v případě, že majitel a provozovatel 
projektu budou dvě osoby, je navíc potřeba provést tzv. konsolidovanou finanční 
analýzu, čímž se vyloučí případné peněžní toky mezi těmito dvěma 
posuzovanými subjekty. Dále je zvolena odpovídající finanční diskontní sazba 
(FDR) k výpočtu současné hodnoty budoucích peněžních toků. Prognóza 
peněžních toků projektu by přitom měla zahrnovat období odpovídající době 
ekonomické životnosti projektu a jeho pravděpodobných dlouhodobých dopadů. 
Je třeba rovněž definovat investiční náklady, které zahrnují počáteční investice, 
náklady na výměnu a tzv. zůstatkovou hodnotu. Poté se ve finanční analýze 
zmiňují provozní náklady a výnosy, přičemž je třeba brát v úvahu změnu 
relativních cen, kdy se jednotlivé tarify řídí zásadami „znečišťovatel platí“ 
a „plné náhrady nákladů“. Při analýze bereme v potaz také cenovou dostupnost, 
načež se ve finální fázi odečtením peněžních odtoků provozních nákladů od 
peněžních toků příjmů stanoví čisté příjmy projektu. Zapotřebí je rovněž 
determinovat zdroje financování a finanční ziskovost, resp. návratnost investice, 
jakož i návratnost národního kapitálu a finanční udržitelnost. Někdy se také 
setkáme s poněkud odlišnou finanční analýzou zahrnující partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem.  
 Ekonomická analýza jakožto šestý krok počítá s tzv. sociální diskontní 
sazbou (SDR), na základě níž je možné vypočítat ekonomickou výkonnost 
projektu. Definují se v ní fiskální korekce (v některých případech je třeba provést 
i korekci externalit), zároveň je potřeba rozlišovat tržní a stínové ceny. Přitom 
platí, že pokud se ve vstupech projektu jedná o obchodovatelné zboží, stanovují 
se hraniční ceny, a pokud se naopak jedná o zboží neobchodovatelné, stanoví se 
standardní konverzní faktor a vypočítá se stínová mzda. U výstupu z projektů se 
pak stanovuje ochota platit (WTP). Nakonec se transformace vstupních tržních 
cen na stínové ceny v praxi dokončí uplatněním konverzních faktorů. Po definici 
stínové mzdy se vypracuje hodnocení přímých přínosů a dále se vyhodnotí 
netržní dopady a korekce o externality. V neposlední řadě se pak vyhodnotí 
emise skleníkových plynů, zůstatková hodnota, nepřímé a distribuční efekty 
a nakonec celková ekonomická výkonnost, která se vypočítá na základě 
ekonomické čisté současné hodnoty, ekonomické míry návratnosti a poměru 
mezi diskontovanými ekonomickými přínosy a náklady.  
 Poslední sedmý krok, tedy hodnocení rizik, bere v úvahu citlivostní 
analýzu, kvalitativní analýzu rizik, pravděpodobnostní analýzu rizik a prevenci 
a zmírnění rizik.  
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Analýza efektivnosti nákladů 
 

Analýza efektivnosti nákladů (CEA) je analytickou metodou, která je 
velmi blízká analýze nákladů a přínosů. Náklady však nekalkulujeme jako 
náklady společenské, nýbrž jen ty náklady, které se přímo vztahují k dané akci. 
Rozdíl existuje i z hlediska oceňování očekávaných výstupů z projektu. Při 
metodě CBA jsou výstupy oceňovány peněžně. U metody CEA tomu tak není. 
Při metodě CEA se totiž měří výstupy prostřednictvím vhodných naturálních 
nebo fyzikálních jednotek (např. počtu ošetřených pacientů, počtu nově 
vytvořených pracovních míst apod.). Jinak tedy řečeno, základní kriteriální 
otázkou je, jak lze nejlevněji dosáhnout daného cíle.142 
 
Analýza užitečnosti nákladů 
 

Metoda je podobná metodě CEA, avšak poměřuje efekty jednotlivých 
programů prostřednictvím jejich subjektivně vážené užitečnosti. Této metody 
se používá převážně k hodnocení programů z oblasti zdravotnictví.143 
 
Vícekriteriální metody hodnocení 
 

Při většině reálných rozhodovacích situací se rozhoduje podle několika 
kritérií. Zahrnutí této skutečnosti však přináší určitou komplikaci pro zahrnutí 
všech informací a nalezení kompromisního rozhodnutí, které by odráželo vliv 
všech rozhodovacích kritérií. Základní výhodou vícekriteriálních metod je tedy 
skutečnost, že nenutí redukovat neekonomická kritéria na kritéria ekonomická za 
cenu choulostivých a někdy sporných operací. 

Mezi nejjednodušší vícekriteriální metody hodnocení patří stupnice a škály. 
Ty je možné pro hodnocení použít samostatně, nebo jako součást složitějších 
vícekriteriálních metod, kde jsou často používány pro rozdělení důležitosti 
kritérií apod. Metody používající stupnice a škály je v případě hodnocení 
veřejných projektů možné použít v rámci expertního posuzování. K jeho výhodám 
patří poměrně relativní jednoduchost při posuzování výběru alternativ. 
K nevýhodám patří, že tyto postupy nerozlišují mezi důležitostí jednotlivých 
kritérií. 

Uvedený nedostatek je pak možné řešit vyjádřením preferencí mezi 
kritérii, tedy použitím vah. Váhy nám podávají informaci o relativní 
důležitosti jednotlivých kritérií, přičemž platí, že čím je kritérium 
významnější (resp. důležitější), tím je i jeho váha větší. Standardně se 
vícekriteriální metody hodnocení, které vyžadují k vícekriteriálnímu 

                                                
142 OCHRANA, František. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. Vyd. 2. přeprac. Praha: 
ASPI, 2001, 219 str. ISBN 80-85963-96-5. 
143 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova 
univerzita, 2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5.  
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vyhodnocení variant znalost vah kritérií, dělí na metody založené na dílčím 
hodnocení variant a metody založené na párovém srovnávání variant.  

Mezi nejčastěji používané metody založené na dílčím hodnocení variant 
pak patří bodovací metoda, která hodnotí důsledky variant vzhledem 
ke kvalitativním kritériím, a metoda váženého součtu, která se používá v případě 
kvantitativních kritérií. 
 
Bodovací metoda 
 

Při bodovací metodě hodnotitel přiřadí jednotlivému projektu (variantě) 
určitý počet bodů ze zvolené stupnice vzhledem k daným kritériím a jejich váhám, 
přičemž čím lépe je daný veřejný projekt hodnocen, tím vyšší je jeho bodové 
ohodnocení vzhledem k tomuto kritériu. Počet stupňů bodové stupnice závisí 
na rozlišovací schopnosti hodnotitele, která nemusí být pro všechna kritéria stejná. 
Maximální (resp. minimální) počet bodů přiřazený nejlepší (resp. nejhorší) 
hodnotě kritéria však musí být pro všechna kritéria stejný.  

Bodovací metoda patří mezi nejjednodušší metody vícekriteriálního 
hodnocení a je vhodná pro hodnocení téměř všech veřejných projektů. Zvláště 
je vhodná pro hodnocení veřejných projektů na základě kvalitativních kritérií, tedy 
u všech projektů, u nichž je obtížné stanovit výstupy projektu v kvantitativních 
jednotkách (jedná se převážně o projekty z oblasti ochrany životního prostředí, 
zdravotnictví aj.). Tato metoda na rozdíl od metod používající stupnice a škály již 
rozlišuje mezi důležitostí kritérií. Díky své jednoduchosti je ve velké míře 
používána ve veřejném sektoru. 

Bodovací metoda je v České republice využívána při hodnocení projektů 
ze Strukturálních fondů, kdy jsou pro jednotlivé operační programy stanoveny 
manuály pracovních postupů hodnocení a v nich jsou pak definována všeobecná 
kritéria a podkritéria hodnocení a jejich váhy. 

 
 

Metoda váženého součtu (Weight Sum Approach – WSA) 
 

 Tato metoda je známá též pod názvem metoda vážených dílčích pořadí 
a vychází z principu maximalizace užitku. Užitek počítá pomocí vah 
a kvantitativních hodnot jednotlivých kritérií, kdy počítá hodnoty užitku i-té 
varianty (projektu) podle j-tého kritéria. Veřejný projekt, který dosáhne maximální 
hodnoty užitku je pak vybrán jako „nejlepší“, nebo jsou projekty seřazeny 
na základě klesající hodnoty funkce užitku. Metoda je vhodná převážně pro 
hodnocení veřejných projektů na základě kvantitativních kritérií. 

Mezi další možné vícekriteriální metody hodnocení veřejných projektů patří 
metody založené na párovém srovnání variant. Společným rysem této skupiny 
metod je, že základní informace pro stanovení preferenčního uspořádání variant 
tvoří výsledky párového srovnávání těchto variant vzhledem k jednotlivým 
kritériím hodnocení. Vzhledem ke své povaze je tato skupina metod vhodná pro 
hodnocení variant při souboru kvalitativních kritérií, resp. v situacích se smíšeným 



74 
 

souborem kritérií, kde kvalitativní kritéria převažují. Hlavní rozdíl těchto metod 
je v tom, že nezískáme číselné celkové ohodnocení jednotlivých variant (veřejných 
projektů), ale výsledkem je pouze rozklad souboru hodnocených variant na několik 
indiferenčních tříd a preferenčního uspořádání těchto tříd, přičemž varianty 
obsažené v každé indiferenční třídě lze považovat za varianty rovnocenné 
z hlediska celého souboru kritérií. 

Mezi metody této skupiny patří Lexikografická metoda, metoda AHP 
(Analytic Hierarchy Process) a metody založené na prazích citlivosti, přičemž 
mezi nejjednodušší metody této skupiny patří Lexikografická metoda 
hodnocení.144 

Metoda lexikografického uspořádání uspořádává kritéria podle důležitosti 
a uplatňuje je postupně od nejdůležitějšího až po nejméně důležité s cílem projekty 
utřídit. Soubor zkoumaných projektů je napřed posouzen podle nejdůležitějšího 
kritéria. Projekty, které projdou vítězně tímto prvním testem, nebudou podléhat 
druhému kritériu. Vítězové druhého testu pak nebudou posuzováni podle třetího 
kritéria. Aby tato metoda byla platná, nesmí existovat žádná vzájemná závislost 
mezi různými etapami volby, tj. žádné kritérium nesmí reagovat na utřídění 
získaná jinými kritérii.145 

Jemnější metoda nazývaná metoda elektra spočívá v porovnávání 
jednotlivých třídění získaných pomocí různých kritérií s cílem zjistit stupeň jejich 
shody (či neshody). Každému kritériu je přiřazena vlastní stupnice hodnot 
nesouměřitelná s ostatními. Poté se zavedou indexy shody (nebo neshody) mezi 
oznámkováním různých projektů podle těchto kritérií. Stanoví se např., že je shoda 
mezi dvěma kritérii pro týž projekt, když na tento projekt připadá identické nebo 
po sobě jdoucí oznámkování podle těchto dvou kritérií. V ostatních případech 
se jedná o neshodu. Jedná se tedy o minimalizaci konfliktů mezi kritérii. 

Nevýhodou vícekriteriálních metod je skutečnost, že nemohou určit celkové 
pořadí, ale jen pořadí dílčí. Nemohou určit (kromě výjimek) skutečně optimální 
rozhodnutí, ale pouze pásmo shod, uvnitř kterého má rozhodovatel volnost volit 
libovolně. 

Výhodou metod tohoto typu je skutečnost, že nenutí redukovat 
neekonomická kritéria na kritéria ekonomická za cenu choulostivých a někdy 
sporných operací.146 

 
 

Postup výběru vhodné metody hodnocení 
 

Výběr metody hodnocení záleží na následujících faktorech: 
 

- Zda jde o hodnocení alternativ veřejného projektu či různých veřejných 

                                                
144 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vydání 1. Praha: Ekopress, 
2002. 264 str. ISBN 80-86119-60-2. 
145 MALIŠOVÁ, Iva a MALÝ, Ivan. Hodnocení veřejných projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, 88 str. ISBN 80-210-1591-8. 
146 idem 
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projektů, provede se identifikace souboru projektů; 
- Zda jsou veřejné projekty zaměřeny na stejnou oblast veřejného sektoru 

(zdravotnictví, obrana, ochrana životního prostředí apod.); 
- Jaký charakter mají vstupy a výstupy veřejného projektu (tržní, netržní, 

apod.); 
- Na základě kolika kritérií (jedno či více kritérií) budeme veřejné projekty 

hodnotit; 
- Jaký charakter mají hodnotící kritéria (kvalitativní či kvantitativní kritéria). 

 
Následně je možné definovat algoritmus výběru vhodné metody hodnocení 

veřejných projektů. Tento algoritmus je zřejmý z obrázku 3. 
 

 

Obrázek 3 – Postup výběru vhodné metody hodnocení 147 
 
Cílem hodnocení veřejných projektů může být: 
 

- Nalezení veřejného projektu, který by podle všech kritérií dosáhl co 
nejlepšího ohodnocení; 

- Uspořádání všech veřejných projektů; 
- Nalezení množiny „dobrých“ variant (které odpovídají přiřazeným 

kritériím). 
 

Je zřejmé, že známe-li postup pro výběr „nejlepší“ varianty veřejného 
projektu, můžeme jej aplikovat při uspořádání všech variant. U nalezení množiny 
„dobrých“ variant podle požadovaných kritérií vytvoříme podmnožinu variant 
                                                
147 SOUKUPOVÁ, Jana. Metody hodnocení veřejných projektů (disertační práce), MZLU Brno 2005. 
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projektů, která uvedená kritéria splňuje. Uvedený postup výběru vhodné metody 
hodnocení je možné použít také u hodnocení veřejných zakázek.148 

Na závěr této podkapitoly jsou zmíněny některé zahraniční zdroje, které se 
tematicky pojí s obsahem ekonomického hodnocení veřejných projektů a z nichž 
lze čerpat. Vzhledem k mnohdy velmi obtížné dostupnosti těchto zdrojů jsou 
uvedeny knihy, které jsou dostupné online přes internetový server Google Books, 
ačkoli se nejedná primárně o elektronické knihy, ale i o zdroje starší, 
naskenované do systému.  

V rámci ekonomických analýz projektů lze brát za dnes již světovou 
klasiku poosmé vydanou knihu „Economic analysis of Projects“ (autorů Lyn 
Squire a Herman G. van der Tak, World Bank, John Hopkins University Press, 
1975. 153 s. ISBN 0801818184) pro Světovou banku, která spatřila světlo světa 
poprvé v roce 1975. Z pohledu ekonomiky stojí rovněž za zmínku „Economics of 
Regulation: Principles and Institutions“ (Alfred Edward Kahn, Mit Press, 1971. 
616 s. ISBN 0262610523), která ji řeší hlavně z pohledu regulací – tedy 
usměrňování či omezování.  

Jelikož však tato subkapitola vyzdvihuje především úlohu analýzy nákladů 
a přínosů, která byla zvolena jako metoda hodnocení pro praktickou část této 
práce, další zahraniční zdroje pro čerpání souvislostí bude uvedena spíše ve 
spojení s touto vyzdviženou problematikou. Následující čtyři knihy napovídají 
podobnost již ze svého anglického názvu a jsou jimi: „Cost-Benefit Analysis“ 
(Richard Layard, Cambridge University Press, 1975. 507 s. ISBN 0521461286), 
vydaná poprvé již roku 1975, „Cost-Benefit Analysis: Environmental and 
Ecological Perspectives“ (Puttaswamaiah, K., Transaction Publishers, 430 s.), jež 
se zabývá CBA zejména z pohledu životního prostředí a ekologie, dále „Applied 
Welfare Economics: Cost-Benefit Analysis of Projects and Policies“ (Massimo 
Florio, Routledge, 2014. 412 s. ISBN 0415858313) a „Cost-Benefit Analysis: 
Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets“ (Harry F. Campbell, 
Richard P. C. Brown, Routledge, 2015. 583 s. ASIN B0130JOUQW), jež se 
tímto tématem zabývá z novějšího úhlu pohledu (je z r. 2015 a primárně byla 
určená jako elektronická kniha pro čtecí zařízení Kindle). 

S tímto tématem souvisí i problém sociální diskontní sazby, který je v 
zahraniční literatuře popsán v knize „The Social Discount Rate“ (Humberto 
Loper, World Bank Publications, 2008), z pohledu blíže rozebírané problematiky 
nákladů a přínosů pak kniha „Discounting and Intergenerational Equity“ (Paul R. 
Portney, Taylor & Francis, 1999. 200 s. ISBN 0915707896). 

V neposlední řadě jsou uvedeny dva zdroje, zabývající se analýzou rizik 
nebo riziky spojenými s většími projekty. Jsou jimi „Risk Analysis: A 
Quantitative Guide“ (David Vose, John Wiley & Sons, 2000. 735 s. ISBN 
0470512849) a dánský „Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition“ 
(Bent Flyvbjerg, Cambridge University Press, 2003. 215 s. ISBN 0521009464). 
V souvislosti s probíraným dokumentem týkajícím se analýzy nákladů a přínosů 
                                                
148 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vydání 1. Praha: 
Ekopress, 2002. 264 str. ISBN 80-86119-60-2. 
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z pohledu EU v letech 2014–2020 je uveden online dokument Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z r. 2010 s názvem „Producer and 
Consumer Support Estimates (OECD Database 1986-2008, dostupné 
z ˂http://www.oecd.org/agriculture/pse˃).  

 
4.3.6 Řízení rizik veřejných projektů 
 

Na úvod této podkapitoly lze předeslat, že „… projektový management je 
možné považovat za standardní dovednost používanou v podnicích 
a organizacích, proto v dnešních podmínkách rychlých změn a nejistot ve všech 
oblastech života rozhoduje o výsledku projektu způsob managementu rizik. 
Podnik nebo organizace s vyspělým managementem rizik projektů, integrovaným 
do managementu projektů i ostatních rizik mimo projekty, má významnou 
konkurenční výhodu. Další výhodu představuje chápání rizika nejen v tradičním 
negativním významu hrozby, ale i příležitosti. Nalezení a využití příležitostí ke 
zlepšení výsledků projektu dokáže často vyvážit hrozby, kterým se nedá zabránit 
nebo které se mohou nově objevit (stejně jako nové příležitosti) v celém průběhu 
provádění projektu.“149 Citovaná slova se primárně vztahují nejen k problematice 
projektů realizovaných v rámci soukromé sféry, ale také k problematice projektů 
realizovaných veřejným sektorem.  

Riziky a příležitostmi v rámci projektu se podle Pavla Máchala, Martiny 
Kopečkové, Radmily Presové a kol. rozumí nejisté případy nebo možné situace 
s negativním dopadem na celkovou úspěšnost konkrétního projektu, dílčí výsledky  
takového projektu nebo jím zajišťované události, které mohou způsobit 
nepředvídatelnou škodu. Tato rizika – a současně i příležitosti – se vyskytují 
v podstatě u všech projektů, a to bez ohledu na jejich rozsah nebo komplexnost, 
přičemž to platí obecně pro všechny projekty z oblasti průmyslu, výstavby, 
finančních investic a dalších sektorech ekonomiky, ale také v segmentu 
vzdělávání, veřejných služeb, sociálních činností a politiky. Řízení rizik 
a příležitostí v projektu je přitom jedním z rozhodujících faktorů, který odlišuje 
systematický přístup k procesu jako protiklad k přístupu intuitivnímu. Proces 
řízení rizik a příležitostí se přitom vyskytuje, či přesněji řečeno, měl by se 
vyskytovat, ve všech dílčích fázích každého projektu.150 

Pro problematiku řízení rizik v rámci managementu veřejných projektů 
platí následující shrnující konstatování Jany Vodákové a kol. Po několik 
posledních desetiletí podle tohoto autorského kolektivu je pro oblast veřejného 
sektoru ve vyspělých zemích charakteristické směřování od spíše 
administrativních metod řízení k metodám manažerským. Manažerské metody 
byly původně využívány téměř výhradně podnikateli, postupně ale nacházely 
stále širší uplatnění také v rámci veřejného sektoru, kde je hlavním cílem jejich 
                                                
149 KORECKÝ, Michal, TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů. Se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 584 str. ISBN 978-80-247-3221-3. 
150 MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina. PRESOVÁ, Radmila a kol. Světové standardy 
projektového řízení. Pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 str. ISBN 978-
80-247-5321-8.  
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zapojení do procesu řízení zvýšení efektivnosti aktivit financovaných z veřejných 
prostředků.151 

Jako plnohodnotné synonymum k termínu management rizik lze přitom 
používat český pojem řízení rizik. Vladimír Smejkal společně s Karlem Raisem 
ve své práci management rizik neboli řízení rizik stručným způsobem definují 
jako „… kompletní proces zjištění, kontroly, eliminace a minimalizace nejistých 
událostí, které mohou subjekt ovlivnit.“152 František Ochrana, Jan Pavel, Leoš 
Vítek a kol. zase konstatují, že management rizik, tedy project risk management, 
zahrnuje procesy identifikace rizika a samozřejmě také zodpovědnosti za rizika 
a ovšem kontrolu rizik.153 

Michal Korecký a Václav Trkovský na základě reflexe empirických 
zkušeností nabízejí přehled několika hlavních principů, které považují pro řízení 
rizik a tedy také pro management rizik veřejných projektů za velmi důležité. 
Jedná se o tyto následující principy:154 
 

- Riziku se není možné zcela vyhnout: není totiž reálné se domnívat, že 
nějaký projekt je možné řídit bez jakéhokoli rizika. Okolní prostředí 
a nároky na výsledky konkrétního projektu mimo jakoukoli pochybnost 
určitá rizika vždy přinášejí;  

- Větší riziko znamená zároveň možnost většího zisku i ztrát: riziko 
vyžaduje duální pohled, což znamená, že pokud chceme získat vyšší zisk 
nebo jiné přínosy, zvyšujeme i riziko nezdaru a ztrát. Úkolem 
managementu rizik je proto právě zmíněné dvě stránky problematiky 
vztahu rizik a zisků vyvážit;  

- Čím přesněji definujeme předmět a cíle projektu, tím je riziko nižší: 
nejvíce rizik vzniká z nejednoznačných definic předmětu a cílů 
konkrétního projektu; 

- Dříve identifikované riziko má vyšší šanci na úspěšné vyřešení: tento 
vztah ovšem platí i naopak. Pozdější identifikací rizika, jeho 
podceňováním nebo dokonce jeho ignorováním a následným řešením 
nečekaných problémů je každý projekt výrazným způsobem poškozován, 
čímž se oddaluje doba jeho úspěšného ukončení; 

- Vše, co není řízeno, dopadá náhodně, většinou však hůře než při aktivním 
řízení: aktivní řízení rizik znamená trvalé sledování rizika, přípravu 
a provádění plánů ošetření rizik. Zanedbání tohoto principu vede ke zcela 
zbytečným ztrátám; 

                                                
151 VODÁKOVÁ, Jana a kol. Nástroje ekonomického řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, 2013. 208 str. ISBN 978-80-7478-324-1. 
152 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2010. 483 str. ISBN 978-80-247-3051-6.  
153 OCHRANA, František, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. 
Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 str. 
ISBN 978-80-247-3228-8-2. 
154 KORECKÝ, Michal, TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů. Se zaměřením na projekty 
v průmyslových podnicích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 584 str. ISBN 978-80-247-3221-3. 
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- Rizika je třeba řídit efektivně: nemá smysl se zabývat všemi riziky, ale jen 
těmi, kde vynaložené úsilí přinese výsledky, jež toto úsilí přesvědčivým 
způsobem převyšují; 

- Riziko může mít nejen negativní, ale i pozitivní důsledky: nejistoty při 
přípravě a realizaci projektů nemusí způsobit projektu jen škody, ale 
mohou být i zdrojem příležitosti výsledky projektu zlepšit. Omezením se 
na hledání rizik ohrožujících projekt se o také vynikající příležitosti 
v podstatě připravujeme. 
 
K výše uvedenému lze dodat, že pojem rizika obvykle označuje hodnotu 

pravděpodobné ztráty v měnových jednotkách. Základním účelem řízení rizik – tedy 
Risk Managementu – je v předstihu efektivně rozpoznat zdroje možných ztrát 
a následně pak, optimálně cestou aktivní práce s rizikem, výrazně omezit nebo ještě 
lépe úplně vyloučit pravděpodobnost jejich vzniku a jejich závažnost na přijatelnou 
hodnotu. Pro případ, že přes veškerá přijatá opatření k určitým škodám v průběhu 
realizace konkrétního projektu dojde, je zapotřebí připravit v předstihu soubor 
korekčních opatření, které dané riziko odkážou do přijatelných mezí.155 
  Cíle v oblasti řízení rizika musí být podle Vladimíra Smejkala a Karla 
Raise konzistentní s těmi, které si daný subjekt vytyčil v oblasti strategického 
řízení. Naprosto nezbytným a také nejvýznamnějším krokem při řízení rizik proto 
musí být výpočet míry rizik a hodnocení rizik, to včetně definování tzv. rizikové 
pozice subjektu. Nejdříve tedy musí být riziko identifikováno, načež musí být 
vyhodnoceno čili oceněno. Tato fáze řízení rizik zahrnuje – či přesněji řečeno, 
měla by zahrnovat – také zjištění potenciální velikosti ztráty, zjištění 
pravděpodobnosti výskytu ztráty a také uspořádání priorit přístupu ke ztrátám 
a rizikům.156 

Posouzení rizik každého jednotlivého projektu lze podle Pavla Máchala, 
Martiny Kopečkové, Radmily Presové a kol. realizovat za pomoci v zásadě dvou 
základních skupin metod:157 

 
- Kvalitativně: kvalitativní metody používají pro stanovení 

pravděpodobnosti projevení se rizika a ztráty slovní hodnoty; 
- Kvantitativně: kvantitativní metody posuzování rizik používají pro určení 

stanovení pravděpodobnosti projevení se rizika a ztráty číselnou hodnotu. 
 

Výše uvedené však představuje pouze rámcové vymezení procesu řízení 
rizik. Ivo Roušar ve své práci v této souvislosti navrhuje následující postup řízení 

                                                
155 MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina. PRESOVÁ, Radmila a kol. Světové standardy 
projektového řízení. Pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 str. ISBN 978-
80-247-5321-8.  
156 SMEJKAL, Vladimír, RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. vyd. Praha: 
Grada Publishing, 2010. 483 str. ISBN 978-80-247-3051-6.  
157 MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina. PRESOVÁ, Radmila a kol. Světové standardy 
projektového řízení. Pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 str. ISBN 978-
80-247-5321-8.  
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rizik projektů, který lze s úspěchem uplatnit také v případě řízení rizik veřejných 
projektů, ovšem nikoli jen v tomto případě. Zmíněným autorem navržený postup 
sestává z šesti dílčích, na sebe navazujících činností. Jedná se o tyto činnosti:158 
 

- Sestavení plánu řízení rizik: jedná se o úplně první krok, který obsahuje 
(přesněji řečeno, měl by obsahovat) pokud možno co nejkonkrétnější 
a nejdetailnější plán přístupu k řízení rizik určitého projektu; 

- Identifikace rizik: určuje, která rizika negativně ovlivňují nebo mohou 
negativně ovlivnit konkrétní projekt. Zde by měl být sestaven detailní 
seznam všech rizik obsahující jejich stručný výstižný popis;  

- Kvalitativní analýza rizik: provádí analýzu zaznamenaných rizik, jejich 
příčin a také následků. Identifikovaná rizika se následně hierarchicky 
uspořádají do jakéhosi žebříčku podle jejich dopadu na cíle projektu; 

- Kvantitativní analýza rizik: odhaduje všechny měřitelné dopady na cíle 
daného projektu, tedy např. délku předpokládaného zpoždění, možné 
příčiny tohoto zpoždění nebo celkový růst finančních nákladů; 

- Plán prevence rizik: ke každému riziku se stanoví příslušná kompenzační 
opatření, prostřednictvím kterých je možné konkrétní riziko zahladit, 
eliminovat či alespoň do značné míry redukovat, aby nenarušovalo zdárné 
dokončení projektu;  

- Monitorování a řízení rizik: realizuje se v průběhu celého projektu. Na 
začátku fungování každého projektu jsou rizika vždy nejvyšší. S postupem 
projektu se však příčiny rizik eliminují, v důsledku čehož se celková výše 
rizika snižuje. Po skončení projektu je již dané riziko nulové. 
Prostřednictvím monitorování je sledována aktuální výše rizik. Řízení 
rizik ve vlastním slova smyslu představuje takové činnosti, 
prostřednictvím kterých jsou rizika v průběhu projektu eliminována, nebo 
prostřednictvím kterých jsou alespoň minimalizovány negativní důsledky 
jejich dopadů. 
 
Dále je možné se podrobněji vyjádřit např. k otázce identifikace rizik. 

Identifikace rizika tedy představuje výchozí fázi řízení rizik veřejných projektů 
a plánování toho, jak rizika řídit. Kvalifikace rizik se přitom může provádět 
různými způsoby. Především se v tomto ohledu zjišťuje pravděpodobnost 
identifikovaných rizik, odhadují se potenciální škody, které mohou rizika 
způsobit atd. Rovněž dochází ke kvantifikaci rizik. Rizika se kvantifikují jako 
výsledek pravděpodobnosti a potenciálních škod. Zvládnutí rizik se přitom týká 
jak příčiny konkrétního rizika, tak i následků takového rizika. Základní smysl 
určení rizika představuje identifikace těch vůbec nejdůležitějších oblastí, které 
musí být managementem projektu řízeny. Pokud se jedná o příčinu rizika, 
nápravná opatření by měla směřovat k vyloučení rizikové události nebo alespoň 
ke snížení pravděpodobnosti jejího výskytu. Opatření zaměřená na následek by 
                                                
158 ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 256 
str. ISBN 978-80-247-2602-1. 
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se zase měla týkat snížení nebo omezení rizika, jeho rozptýlení, předcházení, 
odvracení, ale také přenosu rizika atd.159 

Mezi doporučené metody analýzy rizik v projektu podle Pavla Máchala, 
Martiny Kopečkové, Radmily Presové a kol. náleží metoda Ripran, tedy Risk, 
Project Analysis. Metoda Ripran je podle uvedeného autorského kolektivu 
metodou jen pro ty nejzkušenější projektové manažery. Tato metoda se skládá ze 
čtyř základních kroků. Zaprvé se jedná o identifikaci nebezpečí projektu, zadruhé 
se jedná o kvantifikaci rizik projektu, zatřetí pak o reakci na rizika projektu 
a konečně začtvrté o celkové posouzení rizik v projektu. Lze upřesnit, že v prvním 
kroku provádí projektový tým identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, a to 
nejlépe tabulkovou formou. Ve druhém kroku se pak provádí kvantifikace rizika. 
lku, kterou projektový tým případně sestaví v prvním kroku, rozšíří 
o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt 
a výslednou hodnotu rizika, a to v měnových jednotkách. Reakce na zjištěná rizika 
projektu musí být ve třetím kroku zásadně adekvátní míře závažnosti 
identifikovaných rizik. Celkové posouzení rizik projektu pak představuje 
kvalitativní završení činnosti celého projektového týmu.160 

Vzhledem k tomu, že tématem předložené práce je problematika 
rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví, kde lze oprávněně 
a vcelku logicky předpokládat určité vlivy na životní prostředí, které však nutně 
nemusí být vždy jen negativní, je nutné prezentovat následující doporučení, které 
formulovalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v roce 2012. Je totiž 
zřejmé, že významná skupina rizik spočívá právě v environmentální oblasti. 

Zadavatel určité stavby realizované v rámci veřejného investičního 
projektu musí zabezpečit, aby celý proces přípravy a následné realizace 
konkrétních staveb byl provázán i se schvalovacími procesy po stránce ochrany 
životního prostředí. V praxi totiž relativně častou brzdu přípravy jednotlivých 
staveb a také zvýšení nákladů těchto staveb, představují požadavky vyplývající 
z posuzování staveb na životní prostředí. Ochrana životního prostředí se podle 
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky řeší při výstavbě a provozu 
z několika hledisek:161 
 

- Problematika odpadů a jejich efektivní recyklace;  
- Problematika likvidace chemických látek, obalů a jejich efektivní 

recyklace;  
- Ošetření možnosti předcházení nejrůznějším poruchám, nehodám, 

haváriím atd., které mohou vždy velice nebezpečným způsobem ohrozit 
životní prostředí; 

                                                
159 VOCHOZKA, Marek, MULAČ, Petr a kol. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2012. 576 str. ISBN 978-80-247-4372-1. 
160 MÁCHAL, Pavel, KOPEČKOVÁ, Martina. PRESOVÁ, Radmila a kol. Světové standardy 
projektového řízení. Pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 str. ISBN 978-
80-247-5321-8.  
161 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Hodnocení veřejných zakázek. Metodika. 1. vyd. 
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2012. 82 str. ISBN neuvedeno.   
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- Snaha o minimalizaci negativního vlivu na okolí stavby (hluk, prach, 
zápach); 

- Ošetření otázky dopravy a hluku vznikajících při realizaci a provozu, aj.  
 
Je zřejmé, že stavby a další související činnosti a technologie vždy velmi 

výrazným způsobem zasahují do území, v němž se přímo uskutečňují, ale také do 
životního prostředí ve svém širším okolí. Také z tohoto důvodu procházejí – či 
přesněji řečeno, měly by procházet – jednotlivé veřejné investiční projekty 
procesem posuzování vlivů na životní prostředí neboli tzv. procesem 
Environmental Impact Assessement, což je ve zkratce označováno jako EIA. 
Základním smyslem tohoto procesu je podle Ministerstva pro místní rozvoj 
České republiky snaha o prevenci škod na přírodě a životním prostředí člověka. 
Mocným nástrojem či dokonce zbraní EIA je podle Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky zabránit realizaci těch projektů, které svým průběhem 
škodí životnímu prostředí. Zadavatel musí zajistit, aby jeho zájem neměl ve svém 
důsledku trvale negativní dopad na životní prostředí během realizace 
a následného užívání stavby.162 

 
5 Metodická část 
 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, cílem této práce je najít vhodný metodický 
postup hodnocení veřejného investičního projektu. V rámci metodické části je 
definováno vymezení metodického postupu pro ekonomické hodnocení 
specifických projektů v oblasti volnočasové infrastruktury. Důraz je zde kladen 
především na posouzení nefinančních užitků a nákladů. 

V úvodu metodické části je provedena komparace jednotlivých metod 
a výběr vhodné varianty řešení pro tuto specifickou oblast. Následně jsou 
identifikováni beneficienti a je provedena analýza socioekonomických dopadů na 
beneficienty veřejného projektu.  

Pro názornost jsou uvedeny jednotlivé postupy v metodické části přímo na 
zvolené případové studii „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové 
aktivity v MČ Brno-sever“. K ekonomické analýze byl zvolen veřejný projekt, 
který je realizován ve statutárním městě Brně v městské části Brno-Lesná. Jeho 
obsahová náplň spočívá v regeneraci prostranství v odpočinkové zóně při ulici 
Vyhlídka. Ta by měla svojí ideální polohou a značným záběrem aktivit oslovit 
široké spektrum obyvatel přilehlého sídliště a naplnit tak cíle, které si tento 
veřejný projekt vytýčil. 

 
5.1 Metodický postup  

 
Struktura metodického postupu hodnocení veřejného investičního projektu 

v oblasti volnočasové infrastruktury je složena z následujících kroků: 

                                                
162 idem  
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- Identifikace projektu, definice cílů; 
- Komparace metod hodnocení veřejných projektů, výběr vhodné metody; 
- Identifikace beneficientů; 
- Analýza socioekonomických dopadů na beneficienty veřejného projektu; 
- Finanční analýza; 
- Ekonomická analýza; 
- Hodnocení rizik. 

 
5.1.1 Identifikace projektu 
 

Nejdříve je nutné definovat projekt a popsat sociální, ekonomický, 
politický a institucionální kontext, v němž se bude projekt realizovat. Prezentace 
kontextu je zase klíčová při odhadování budoucích trendů, a to zejména pro 
analýzu poptávky. Cílem je také ověřit, zda je projekt vhodný vzhledem ke 
kontextu, v němž se má realizovat. Dalším krokem, tedy definicí cílů, se rozumí 
především identifikování vlivů projektu, které budou dále hodnoceny v rámci 
analýzy. 
 Dále se definují tzv. fyzické prvky a činnosti, v nichž je klíčovým 
aspektem to, že se hodnocení musí zaměřit na celý projekt jako tzv. samostatnou 
jednotku analýzy, tedy že se z hodnocení nevynechá žádný podstatný rys ani 
složka. Následně je zde kladen důraz na subjekt zodpovědný za realizaci projektu 
a z jeho hlediska je nutné popsat jeho technické, finanční a institucionální 
kapacity. Patří sem také tzv. území dopadu, v němž se musí identifikovat koneční 
příjemci projektu a v němž je třeba zohlednit všechny zúčastněné strany, které 
jsou podstatnou měrou ovlivněny jak náklady, tak přínosy projektu.  

Definuje se, zdali se jedná o hodnocení alternativ veřejného projektu či 
různých veřejných projektů. Provede se identifikace souboru projektů, případně 
zdali jsou veřejné projekty zaměřeny na stejnou oblast veřejného sektoru 
(zdravotnictví, obrana, ochrana životního prostředí apod.). Mnohdy se může, 
obdobně jako v tomto případě, jednat o posouzení přijetí pouze jednoho 
uvažovaného projektu bez komparace s konkurenčními projekty.  

Bude rovněž stanovena nulová varianta, kterou je možné popsat jako 
variantní vývoj založený na předpokladu, že nedojde k realizaci veřejného 
projektu. 
 
5.1.2 Komparace metod hodnocení veřejných projektů 
 
 Rozhodnutí, jakou metodu pro hodnocení veřejných zakázek zvolit, resp. 
jak optimalizovat výběr při procesu rozhodování, je velmi nesnadná záležitost. 
Každá z  metod popisovaných v textu výše má totiž svá pro i proti. Je proto 
zapotřebí pro výběr „vhodné“ metody nahlížet z více hledisek.  
 V rámci projektu v oblasti volnočasové infrastruktury se z metod 
uvedených v kapitole 4.3.5 nabízí metoda Cost-Benefit Analysis. Důvodů pro 
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výběr je hned několik. Tím prvním je, že se dá kombinovat i s ostatními 
jednokriteriálními metodami, čímž se výsledek analýzy nákladů a přínosů, která 
může jevit jisté nedostatky, zpřesní a ještě více zobjektivizuje (konkrétně je 
zahrnut do CBA ještě např. výpočet čisté současné hodnoty, který může fungovat 
i jako samostatná metoda, stejně tak je tomu v případě výpočtu vnitřního 
výnosového procenta a částečně i při stanovení statické doby návratnosti). 
Dalším důvodem je, že ačkoli se jedná principiálně o metodu kvantitativní, např. 
dopady veřejného projektu se dají v CBA vyjádřit jak kvalitativně, tak 
kvantitativně. U kvantitativního pohledu je třeba ještě uvést, že přestože je 
projekt a jeho posuzovaná zvolená hodnotící metoda brána skrze efekty, újmy, 
přínosy a beneficienty, které by mohly být brány jako aspekty kvalitativní, forma 
měření jejich výstupů je čistě hodnotová, tzn., že se vyjadřuje pouze v peněžních 
jednotkách, což je podstatné zejména pro zadavatele projektu, který bude jeho 
financování těžko prosazovat skrze kvalitativní (tedy víceméně neměřitelné 
a fakticky neprokazatelné) ukazatele.  
 
5.1.3 Identifikace beneficientů 
 

Za beneficienty se obecně považují všechny skupiny subjektů, na které 
dopadá realizace daného veřejného projektu. Smyslem identifikace beneficientů 
je vymezení skupin subjektů, kterým je veřejný projekt primárně určen. Jestliže 
má být realizace tohoto projektu veřejně prospěšná, týká se všech subjektů 
v dané lokalitě, a z tohoto důvodu je třeba identifikovat všechny stávající 
i potencionální beneficienty. Předpokládanými beneficienty veřejného projektu 
tohoto typu jsou: 
 
Děti a mládež 
 

U dětí a mládeže se prostřednictvím daného veřejného projektu vytvoří 
prostor pro aktivity, jenž brání vzniku sociálně patologických jevů, protože 
v tomto případě platí přísloví: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Při sportovním vyžití se 
jednotlivé cílové skupiny musí naučit vzájemně komunikovat a respektovat názor 
jiných skupin, což lze hodnotit velmi pozitivně. Komunikace a respektování 
názoru jiných je totiž jedním z klíčových předpokladů osobního rozvoje každého 
jedince. 
 
Maminky (na rodičovské dovolené) s dětmi 
 

Pro maminky s dětmi se nabízí možnost celodenního využití hřišť 
a jednotlivých sportovních stanic, které mohou využít při výuce základních 
pohybových dovedností svých dětí. Sportovní stanice však nejsou určeny pouze 
dětem. K pohybovým aktivitám je mohou využít i maminky.  
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Obyvatelé městské části 
 

Další skupinu tvoří dospělí obyvatelé. Ti by měli profitovat z nově 
rekonstruovaného sportovního areálu s rozšířenou nabídkou volnočasových 
aktivit na jednotlivých sportovištích. Nejde však pouze o sportoviště, protože 
tento areál je určen i občanům, kteří v něm nechtějí sportovat, ale jen odpočívat. 
Jeho součástí je mnoho odpočinkových zón s posezením, včetně betonového 
grilu.  
 
Sportovní veřejnost  
 

Ačkoliv aktivity projektu mají především lokální dopad a jsou určeny 
především cílovým skupinám v městské části, rekonstrukcí stávajícího 
sportoviště získá městská část víceúčelový sportovní areál, který má sloužit 
široké veřejnosti. Nejde tedy o sportoviště, které by bylo určeno výhradně 
registrovaným členům sportovního klubu.  

Díky tomu se dá očekávat zvýšený zájem ze strany sportovní veřejnosti, 
které bude areál zdarma přístupný a v němž bude moci sportovat. Zájem se 
očekává především ze strany studentů a mladých sportovců, a to díky dostupnosti 
lokality a umístění areálu při hlavní ulici Soběšická.  
 
5.1.4 Analýza socioekonomických dopadů na beneficienty veřejného 
projektu 
 

V této části budou analyzovány pozitivní i negativní efekty plynoucí 
z realizace veřejného projektu, které v podobě možných přínosů a újem ovlivní 
jeho beneficienty (cílové skupiny). 

Vymezení všech přínosů a újem investičního projektu je dalo by se říci 
nejobtížnější částí a to proto, že zatímco náklady (újmy) je možné vymezit 
v kvantitativní podobě, u většiny přínosů tomu tak není. Proto budou kvalitativní 
dopady ve formě přínosů a újem nejprve rozděleny podle oblastí, v nichž mohou 
působit, a v nich pak budou rozděleny dle míry svého působení na přímé 
a nepřímé efekty. 
 
Vymezení kvalitativních dopadů veřejného projektu 
 

Na základě provedené identifikace beneficientů (viz kapitola 5.1.3) lze 
usuzovat, že realizace veřejného projektu bude mít za následek multiplikační 
efekty i kolaterální důsledky, které by v obecné rovině měly nejen zlepšit 
stávající životní styl občanů, ale i snížit náklady na dopravu a čas při cestování za 
sportovním vyžitím. Současně by mělo dojít i ke snížení nákladů na zdravotní 
péči (nižší nemocnost) v důsledku zlepšení životního stylu. Sportovní areál by 
měl také s největší pravděpodobností pozitivně působit na snížení kriminality 
mládeže, protože děti a mládež budou mít dostatečné množství pozitivních, 
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pohybových podnětů a jejich činnost bude směřována k aktivnímu využití 
volného času. Dopady veřejného projektu by se rovněž měly projevit v oblasti 
městské zeleně, a to nejen po stránce kvalitativní, ale i kvantitativní. 
 
Dopady v oblasti zdraví 
 

Obecně lze zdraví považovat za nejvýznamnější hodnotu v životě každého 
jedince, jelikož jde o jednu ze základních podmínek smysluplného života. 
Dopady analyzovaného veřejného projektu v této oblasti se proto týkají přínosů 
a újem, které beneficientům plynou z užívání tohoto sportoviště. Jde zejména 
o přínosy týkající se změny životního stylu, který zahrnuje větší množství 
pohybu. Na dobrém zdravotním stavu obyvatelstva se totiž nemalou měrou podílí 
sportování či jakékoliv pohybové aktivity. Nezdravý životní styl, nadváha či 
obezita pak v mnoha případech vyvolávají vážné zdravotní problémy a zvyšují 
nemocnost občanů. 
  
Dopady v oblasti dopravy a úspor času 
 

Realizace veřejného projektu se pozitivně projeví v úspoře času a nákladů 
na dopravu, jež by beneficienti museli vynaložit, jestliže by chtěli navštívit 
sportoviště nacházející se v jiné lokalitě. Ve své podstatě jde o dvě skupiny 
nákladů. První z nich tvoří náklady na uskutečnění vlastní přepravy do daného 
sportoviště (např. provozní náklady spojené s použitím automobilu, jízdné 
v prostředcích veřejné hromadné přepravy apod.). Ty lze považovat za tzv. 
všeobecné cestovní náklady. Druhou skupinu tvoří tzv. náklady cestovního času, 
jejichž úroveň může ovlivnit počet cest do vzdáleného sportoviště, volba trasy, 
změny cestovního času nebo délka čekání na spoj a mnoho dalších faktorů. 

Celková velikost tohoto dopadu roste přímo úměrně se vzdáleností 
sportovního zařízení, do něhož by musel beneficient cestovat. Čím vzdálenější 
toto sportoviště je, tím jsou zpravidla i vyšší náklady spojené s cestováním, a to 
i v případě, že se beneficient do vzdáleného sportoviště přepravuje pěšky. Takto 
ušetřené finanční prostředky mohou beneficienty použít na pořízení jiných statků 
či služeb. 

Za přínos je možné považovat i vnímanou bezpečnost a snížení rizika 
dopravní nehody. Při cestování do vzdáleného sportoviště by se beneficienti 
mohli stát přímými účastníky dopravních nehod. Toto riziko se v případě 
rekonstruovaného sportovního areálu nacházejícího se v místě bydliště 
beneficientů výrazně snižuje. Tento benefit má zároveň i pozitivní dopad na 
zdraví, protože beneficienti předcházejí vzniku úrazů způsobených dopravními 
nehodami. 

Hodnotu času vynaloženého k cestování do vzdáleného sportoviště lze 
vyjádřit mnoha způsoby. Nejčastěji bývá čas definován prostřednictvím trhu 
práce, na kterém lidé nabízejí firmám (potenciálním zaměstnavatelům) svůj čas 
(jako hodnotu) s cílem jeho transformace na mzdu. Nabízený čas lze v tomto 
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případě ocenit hodinovou mzdovou sazbou a tu lze použít jako základnu pro 
výpočet nákladů (či úspor) času nezbytného k cestování. Za přínos lze proto 
považovat i ušetřený čas, který mohou beneficienti využít jiným způsobem 
a například budou moci častěji navštěvovat zmiňovaný sportovní areál v lokalitě 
Brno-sever.  

Za náklad v případě dopadů v oblasti dopravy lze považovat přechodně 
zvýšenou zátěž dopravní infrastruktury v průběhu rekonstrukce sportoviště. 

  
Dopady v oblasti kriminality a patologických jevů dětí a mládeže 
 

Obecně lze kriminalitu charakterizovat jako jednu z nejzávažnějších forem 
jednání jednotlivce či skupin osob. Kriminalita se zpravidla řadí mezi sociálně 
patologické jevy, kam se například zahrnují patologické závislosti – na alkoholu, 
drogách a jiných omamných látkách, patologické hráčství, krádeže, rasismus, 
agresivita, prostituce, sebevražednost apod.163 

Kriminalita je souhrnem trestných činů, jež jsou spáchány v určitém čase, 
na určitém místě osobami trestně odpovědnými s tím, že trestné činy mohou být 
páchány úmyslně nebo neúmyslně.  

Kriminalita dětí a mládeže je závažným společenským problémem, kterým 
se zabývá mnoho studií. Jejich cílem je nalezení možných příčin jejího vzniku. 
Mezi nejčastěji páchané delikty mladistvých patří zejména: majetkové trestné 
činy (cca 50 % všech vyšetřovaných případů), násilné trestné činy (cca 25 % 
vyšetřovaných případů), mravnostní trestné činy (cca 5 %). Zbytek tvoří 
výtržnictví a opilství, krádeže, neoprávněné užívání motorového vozidla, 
toxikomanie, gamblerství, vandalismus a prostituce.164 

Na kriminalitě dětí a mládeže (tj. osob mladších 18 let) se podílí mnoho 
rizikových faktorů, které se vztahují především k jejich životnímu stylu, prostředí 
v rodině a vzdělání. Ty pak podporují vznik a rozvoj jejich delikventního 
chování.  

Podle informací Ministerstva vnitra ČR se děti a mladiství podílejí na 
celkové kriminalitě zhruba pěti procenty a jejich podíl na celkové kriminalitě 
v ČR dlouhodobě klesá. To lze považovat za velmi dobrý výsledek. Na tento 
pozitivní vývoj má vliv realizace mnoha krátkodobých i dlouhodobých 
preventivních opatření v sociální oblasti, jejichž cílem je (mimo jiné) i zajištění 
pozitivních volnočasových aktivit určených dětem i mládeži.  
 
Dopady v oblasti životního prostředí 
 

Obecná definice životního prostředí vychází z ustanovení § 2 zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, kdy za životní prostředí je považováno vše, 

                                                
163 FISCHER, Slavomil, ŠKODA, Jiří a kol. Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, 
příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Psyché (Grada). 213 str. 
ISBN 978-80-247-5046-0. 
164 idem  
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co vytváří přirozené podmínky existence všech organismů (včetně lidí) a zároveň 
umožňuje jejich další vývoj.165 Tento systém je složen z přírodních, umělých 
a nehmotných složek, které jsou souhrnem určitých vnějších podmínek zahrnující 
všechny živé i neživé organismy, mezi nimiž existuje vzájemná interakce.  

Za základní složky životního prostředí se obvykle považují: voda, půda, 
vzduch, energie, horniny, organismy a ekosystémy. A tyto složky jsou 
v důsledku působení přírodních procesů a lidí neustále přetvářeny. Vzhledem 
k tomu, že se životní prostředí vyznačuje poměrně vysokou vstřebávací 
kapacitou a dlouhodobostí reakce na podněty, je třeba o životní prostředí 
pečovat. 

Podle Státního zdravotního ústavu kvalita životního prostředí významnou 
měrou působí na zdravotní stav jednotlivce i celé populace, a proto je životnímu 
prostředí a jeho kvalitě věnována (zejména v posledních letech) stále větší a větší 
pozornost. Podle šetření Světové zdravotnické organizace (WHO) znečištěné 
životní prostředí ročně způsobuje téměř 20 % nemocí, z toho více než 280 tisíc 
lidí v Evropském regionu trpí respiračními nemocemi v důsledku množství 
polétavého prachu v ovzduší. Špatné životní prostředí však stojí i za mnoha 
dalšími, vážnými nemocemi, jakými jsou kardiovaskulární choroby, nádorová 
onemocnění, reprodukční a vývojové poruchy či metabolická onemocnění.166 

Za náklad v rámci dopadů na životní prostředí lze považovat dočasné 
zhoršení životního prostředí v důsledku rekonstrukce sportoviště. Konkrétně 
může jít o zvýšení hlučnosti a prašnosti, které ovšem po předání 
zrekonstruovaného sportoviště do provozu bude eliminováno.  
 
Vymezení kvantitativních dopadů veřejného projektu 
 

Kvantitativní dopady veřejného projektu vymezují obdobně jako 
kvalitativní dopady konkrétní socioekonomické změny, které souvisí s realizací 
předmětné investice. Na rozdíl od kvalitativních dopadů však hodnotí jednotlivé 
vstupy a výstupy veřejného projektu prostřednictvím finančních ukazatelů. 
Předpokládané vstupy a výstupy jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách 
a promítají se jako důsledek změn v relativních cenách. Kvantitativní dopady 
v podobě přínosů a nákladů je tedy možné vyčíslit. Zároveň je lze rozdělit na 
efekty přímé a nepřímé. 

Za přínos (benefit), který lze kvantifikovat, je možné považovat efekt, jež 
přímo souvisí s realizací tohoto veřejného projektu. Ačkoliv projekt sám nepočítá 
s příjmovou stránkou a beneficienti jej budou užívat zdarma, vynaložené veřejné 
zdroje určené na rekonstrukci sportoviště se stanou příjmem českých (místních) 
firem, které se podílejí na realizaci záměru veřejného projektu. Statutární město 

                                                
165 Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí [online]. 2010 [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: 
<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17> 
166 SZU.CZ. Zdraví a životní prostředí [online]. 2015 [cit. 2016-06-03]. Dostupné z: 
<http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi> 
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Brno tak prostřednictvím vynaložených finančních prostředků podpoří 
podnikatelskou činnost místních podnikatelských subjektů.  

Zainteresované podnikatelské subjekty budou v průběhu výstavby 
veřejného projektu potřebovat odpovídající počet zaměstnanců, což by mělo vést 
ke zvýšení jejich počtu, a to minimálně po dobu výstavby sportovního areálu. 
Realizace veřejného projektu by proto měla přispět k dočasnému zvýšení 
zaměstnanosti. Zároveň lze předpokládat, že v průběhu realizační a provozní fáze 
projektu dojde ke zvýšené koncentraci beneficientů v této lokalitě, což by se 
mohlo odrazit i na tržbách firem, které zde provozují své maloobchodní prodejny 
(potraviny, nápoje). 
 
 Celková kvantifikace socioekonomických dopadů ve všech fázích projektu 
 

Jednotlivé dopady na beneficienty veřejného projektu byly identifikovány 
a analyzovány odděleně. Všechny dopady budou následně sumarizovány do 
obecné roviny a jejich prostřednictvím bude kvantifikována míra dopadu a počet 
dopadů, a to v průběhu životnosti celého projektu. 
 
5.1.5  Finanční analýza 
 

Použije se tzv. metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), aby se 
posoudila skutečná ziskovost investice. Dále je zvolena odpovídající finanční 
diskontní sazba (FDR) k výpočtu současné hodnoty budoucích peněžních toků. 
Prognóza peněžních toků projektu by přitom měla zahrnovat období odpovídající 
době ekonomické životnosti projektu a jeho pravděpodobných dlouhodobých 
dopadů. Je třeba rovněž definovat investiční náklady, které zahrnují počáteční 
investice, náklady na výměnu a tzv. zůstatkovou hodnotu. Poté se ve finanční 
analýze zmiňují provozní náklady a výnosy.  Ve finální fázi se odečtením 
peněžních toků provozních nákladů od peněžních toků příjmů stanoví čisté 
příjmy projektu. Zapotřebí je rovněž determinovat zdroje financování a finanční 
ziskovost, resp. návratnost investice, jakož i návratnost národního kapitálu 
a finanční udržitelnost.  

 
5.1.6 Ekonomická analýza 

 
Ekonomická analýza počítá s tzv. sociální diskontní sazbou (SDR), na 

základě níž je možné vypočítat ekonomickou výkonnost projektu. Celková 
ekonomická výkonnost se vypočítá na základě ekonomické čisté současné 
hodnoty, ekonomické míry návratnosti a poměru mezi diskontovanými 
ekonomickými přínosy a náklady.  

 Jsou stanoveny základní proměnné figurující v řešeném projektu 
v členění na závislé proměnné a nezávislé proměnné. Závislé proměnné mají 
charakter veličin, s pomocí kterých je možné provést ekonomické hodnocení 
investičního projektu. Pro potřeby disertační práce jsou za tyto proměnné 
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považovány hodnotící ukazatele vyjadřující efektivnost investičního projektu, 
zejména pak čistá současná hodnota.  
 Za nezávislé proměnné jsou v rámci disertační práce považovány některé 
vstupy pro výpočet hodnotících ukazatelů. Jde o kvantifikované a evaluované 
dopady investičních projektů v podobě užitků a nákladů, dobu trvání 
hodnoceného období a diskontní sazbu. 

 
5.1.7 Riziková analýza 
 

Stanovení rizika projektu tvoří významnou součást jeho analýzy. Riziko 
projektu je možné určit:  

 
- V číselné podobě, a to pomocí statistických charakteristik (rozptyl, 

směrodatná odchylka, variační koeficient), které slouží ve finančním 
managementu jako míry rizika; 

- Nepřímo pomocí určitých verbálních charakteristik, které ve svém 
souhrnu poskytují informaci o větší či menší míře rizika projektu.  
 
Východiskem pro stanovení statistických charakteristik v číselné podobě 

je určení rozdělení pravděpodobnosti čisté současné hodnoty, resp. jiného 
ekonomického kritéria (např. rentability kapitálu, vnitřního výnosového procenta, 
zisku, aj.) hodnocení projektu. Stanovení těchto charakteristik není snadné, 
jelikož vyžaduje znalost rozdělení pravděpodobnosti kritérií, vzhledem ke kterým 
se riziko určuje. Jedním z klíčových nástrojů na stanovení těchto rozdělení 
pravděpodobností je simulace Monte Carlo, která bude následně stručně 
charakterizována. 
 
Simulace Monte Carlo 
 

Obecným principem simulací Monte Carlo rozumíme náhodný výběr 
z předem definovaného souboru, kdy s každým výběrem je možné provádět 
různé typy propočtů a ty pak vyhodnocovat. Tyto simulace se používají 
především v situacích, kdy požadovaný výsledek nelze předem přímo spočítat, 
např. ve formě vzorce, a je tedy nutné s pomocí výpočetní techniky postup 
simulovat. 

Sestavování každého finančního modelu je vždy postaveno na určitých 
počátečních předpokladech, které jak z důvodu naší omezené informovanosti 
(nejistoty), tak i z obecné nahodilosti nejsou jednoznačné. Skutečnost se 
v konečném důsledku může, resp. bude od našich výchozích předpokladů lišit. 
Základní otázkou je, jak moc a jaký to bude mít vliv na cíl, který finančním 
modelem analyzujeme. 
 

Nepřímé stanovení rizika investičních projektů např. pomocí slovních 
popisů (velice malé riziko, vysoké riziko,…) je jednodušší z hlediska 
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uplatňovaných nástrojů. Určité informace o míře rizika poskytují výsledky 
expertního hodnocení významnosti faktorů rizika a výsledky analýzy citlivosti, 
která bude vysvětlena následovně. 

Velký počet významných faktorů rizika a vysoká citlivost projektu na 
změny těchto faktorů indikují značné riziko projektu. Jeho základem je v mnoha 
případech malá odolnost (robustnost) projektu vzhledem k nepříznivým změnám 
okolí, resp. nedostatečná flexibilita projektu – schopnost se těmto změnám 
přizpůsobit. Odolnost projektu vůči nepříznivým změnám ovlivňuje větší počet 
faktorů, z nichž mezi ty nejvýznamnější patří poloha bodů zvratu a míra 
diverzifikace. Stanovení a posouzení odolnosti a flexibility projektu slouží jako 
významné indikátory, resp. manažerské charakteristiky rizika investičních 
projektů. 
 
Analýza citlivosti 
 

Podstatou analýzy citlivosti v oblasti investičního rozhodování je 
zjišťování citlivosti zvoleného ekonomického kritéria projektu, např. jeho čisté 
současné hodnoty, zisku, výnosnosti vložených prostředků aj., na možné změny 
hodnot faktorů rizika, které kritérium ovlivňují. Znamená to tedy stanovit, jak 
určité změny faktorů, např. velikosti investičních nákladů, měnových kurzů, 
diskontní sazby aj., ovlivňují zvolené ekonomické kritérium projektu. Faktory, 
jejichž určité změny, např. odchylka velikosti 10 % od předpokládané, resp. 
nejpravděpodobnější hodnoty, vyvolají pouze nepatrné změny zvoleného kritéria, 
můžeme považovat za málo důležité. Naopak faktory, jejichž stejné změny 
vyvolají značné změny zvoleného kritéria, představují významné faktory rizika. 
Předností analýzy citlivosti je především její jednoduchost a názornost. Omezení 
spočívá v tom, že zjišťuje dopady izolovaných změn faktorů rizika na zvolené 
kritérium a nerespektuje tedy možnou závislost těchto faktorů a zároveň v tom, 
že nejrozšířenější forma této analýzy realizovaná formou stejných relativních 
změn jednotlivých faktorů rizika nerespektuje jejich odlišnou míru nejistoty. 
Tuto skutečnost je třeba kromě výsledků analýzy citlivosti brát při posuzování 
významnosti rizikových faktorů do úvahy.167, 168 
 

Obecně je v tomto souboru projektů vhodné aplikovat kvalitativní analýzu 
respektive citlivostní analýzu. V případě reziduálního rizika se použije 
kvantitativní analýza. 

 

                                                
167 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 
2005, 356 str. ISBN 80-247-0939-2. 
168 HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 
rozhodování. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2560-4.  
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6 Případová studie 
 
K analýze procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve 

stavebnictví byl zvolen veřejný projekt, který je realizován ve statutárním městě 
Brně. Jeho obsahová náplň spočívá v regeneraci prostranství v odpočinkové zóně 
při ulici Vyhlídka. Ta by měla svojí ideální polohou a značným záběrem aktivit 
oslovit široké spektrum obyvatel sídliště Lesná a naplnit tak cíle, které si tento 
veřejný projekt vytýčil. 
 
6.1 Charakteristika řešeného projektu 
 
 Vzhledem k tomu, že se ve výše zmíněné lokalitě dosud nenacházelo 
dostatečné množství vybavených ploch pro trávení volného času dětí a mládeže, 
rozhodlo se město vybudovat sportoviště „Vyhlídka“ a umístit zde klecové 
sportoviště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), plochu pro parkour 
a fitness, in-line dráhu pro teenagery a dospělé, in-line dráhu pro děti, lanovku, 
zákoutí s grilem a posezením. Aby bylo sportoviště skutečně dostupné všem 
občanům, přístup na hřiště je bezbariérový. Vnitřní prostor areálu, mimo 
jednotlivých sportovišť, je doplněný lavičkami, vhodnými pro odpočinek. 
 Dá se říci, že regeneraci veřejných prostranství, které jsou určeny 
volnočasovým aktivitám nekomerčního charakteru, je v současné době v tomto 
statutárním městě věnována velká pozornost, a proto byl tento projekt schválen 
zastupitelstvem města k jeho realizaci.  

Název projektu je: „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové 
aktivity v MČ Brno-sever“. 
 
6.1.1 Výchozí stav 
 

Řešená lokalita se nachází na východní straně sídliště Lesná v Brně. Je to 
morfologicky relativně oddělená plocha mezi ulicemi Studená a Vyhlídka, při 
hlavní ulici Soběšická. Do prostoru sportoviště se vstupuje z nároží při ústí ulice 
Vyhlídka na ulici Soběšickou, což je znázorněno v Koordinační situaci (viz 
Příloha č. 1). 
 Stávající plocha je rovina, která na jihu přechází v krátký svah a na severu 
přechází v krátké, ale relativně výrazné stoupání. Okolí dané lokality je zarostlé. 
Celým pozemkem procházel asfaltový chodník, který v přední části vymezoval 
zatravněnou plochu sloužící jako fotbalové hřiště. Tato asfaltová komunikace 
byla vlivem stáří a povětrnostních vlivů již značně zvětralá a nebyla schopna 
plnit požadavky na in-line stejně tak, jako nebyla již vhodným povrchem pro 
multifunkční hřiště.  
 Za asfaltovým hřištěm se nacházelo nové dětské hřiště s pískovištěm. To 
bylo sice moderní, trvanlivé a odpovídající současným normám, ale v dané 
v lokalitě bylo umístěno také několik laviček, jejichž životnost byla na hranici 
a bylo třeba zvážit jejich rekonstrukci nebo obměnu.  
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 Okolní vegetace byla již vzrostlá, a proto bylo vhodné ji v této lokalitě 
zachovat. Hřiště obklopovaly keře a nacházel se zde i jeden vzrostlý strom. 
 
6.1.2 Cíle a zdůvodnění projektu 
 

Záměrem realizace veřejného projektu „Regenerace veřejných prostranství 
pro volno-časové aktivity v MČ Brno-sever“ je dosažení několika cílů. Ty lze 
rozdělit na primární a sekundární. Primární (hlavní) cíle veřejného projektu jsou 
následující:  

 
- Rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních, volnočasových i kulturních 

aktivit určených obyvatelům města, jehož podstatou je zejména rozšíření 
činností směřující k aktivnímu využívání volného času občanů města 
a především pak specifické skupiny občanů – dětí a mládeže;  

- Dosažení kofinancování tohoto veřejného projektu prostřednictvím dotace 
z fondů EU, které budou poskytnuty na základě zpracované 
architektonicko-urbanistické studie a předložení žádosti o poskytnutí 
dotace příslušné regionální radě ROP. V tomto případě jde o Regionální 
radu soudržnosti Jihovýchod. (Poznámka: Jedná se o projekt z minulého 
programového období EU, který je v současnosti nahrazen programem 
IROP); 

- Získání finanční stability a rovnováhy, a to po celou dobu realizace tohoto 
veřejného projektu s tím, že jeho celková délka trvání je stanovena na 20 
let.  
 
Při stanovení sekundárních (dílčích) cílů byla aplikována metoda SMART 

(specific, measurable, aligned, realistic, timed), která zahrnuje souhrn takových 
pravidel, jež efektivně pomáhají v rámci projektového řízení definovat nejen 
primární základní rámec či cíl projektu, ale i cíle sekundární, a to včetně 
navrhovaného řešení, což znamená, že tato metoda pomáhá poměrně účinně 
zjistit, zda jsou cíle formulovány správným způsobem. Sekundární (dílčí) cíle 
veřejného projektu jsou následující: 

 
- asanace lokality prostřednictvím rekonstrukce stávajícího sportovního 

areálu; 
- optimální využití finančních zdrojů vynaložených na rekonstrukci 

a následný provoz; 
- spolupráce veřejného a unijního financování.  

 
6.1.3 Stanovení nulové varianty 
 

Nulová varianta bývá obvykle charakterizována jako alternativní vývoj. 
Ten je založen na předpokladu, že se veřejný projekt „Regenerace veřejných 
prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever“ nebude realizovat. 
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V takovém případě by nedošlo k rekonstrukci stávajícího sportovního areálu 
a s největší pravděpodobností by došlo k jeho postupnému chátrání. To by mělo 
neblahý vliv především na stav asfaltového chodníku, který prochází celým 
pozemkem i na stav momentálně zatravněné plochy sloužící jako fotbalové 
hřiště. Vzhledem k tomu, že asfaltový chodník je již nyní značně poškozen 
vlivem stáří a povětrnostních vlivů, dá se předpokládat, že v budoucnu nebude 
moci plnit funkci, k níž byl určen. 

Jediným funkčním prostorem ve sportovním areálu je dětské hřiště 
s pískovištěm. To je sice relativně moderní, trvanlivé a odpovídá současným 
normám, ale životnost laviček, umístěných rovněž v tomto prostoru, je na 
hranici. Bez jejich rekonstrukce nebo obměny je nebude možné v budoucnu 
využívat. Ve sportovním areálu se rovněž nachází již poměrně vzrostlá vegetace 
(keře a jeden vzrostlý strom), která obklopuje prostor stávajícího fotbalového 
hřiště a postupně do něj prorůstá, což značným způsobem snižuje jeho funkci 
jako sportoviště. 

Z výše uvedeného lze usuzovat, že chátrající sportovní areál nebude 
v budoucnu plnit svou základní funkci. To eliminuje i počet jeho uživatelů, 
protože zde bude hrozit riziko úrazu. Tato skutečnost je proto v přímém rozporu 
se zájmy města v oblasti rozvoje volnočasových aktivit občanů města Brna. 
Zároveň je třeba říci, že chátrající sportovní areál bude mít negativní vliv i na 
jeho tržní hodnotu, a to by město Brno jako dobrý hospodář nemělo připustit. 

Investiční varianta naopak předpokládá dynamický vývoj v realizaci 
veřejného projektu, a to zejména ve vztahu k hodnocení jeho ekonomické 
efektivnosti. Jde o stav, kdy se plánovaný veřejný projekt uskuteční. Pro účely 
analýzy a hodnocení investiční varianty se obvykle používají statické 
a dynamické metody a tyto metody jsou použity i v souvislosti s analýzou 
a hodnocením tohoto veřejného projektu. 

Srovnání nulové a investiční varianty z pohledu regenerovaných 
a revitalizovaných ploch je uvedeno v následující tabulce 5. Z ní je patrné, že 
výchozí hodnota představuje nulovou variantu, tedy stav, kdy se ve sportovním 
areálu neprovádí žádná opatření, která by vedla ke zlepšení současného stavu 
sportoviště.  

Plánovaná hodnota je ve své podstatě investiční variantou, v jejímž rámci 
dochází k rekonstrukci celého sportovního areálu tak, aby mohl být po stránce 
funkční zcela využit. V tabulce 5 je rovněž uvedeno datum plnění. To je 
stanoveno harmonogramem realizace veřejného projektu a jde o datum předání 
zrekonstruovaného areálu do užívání. 
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Tabulka 5 – Rozdíl mezi nulovou a investiční variantou 

Ukazatel 
Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 
Rozdíl 

Měrná 

jednotka 

Datum  

plnění 

Počet projektů zvyšujících 
atraktivitu 0,00 1,00 1,00 

Počet 
projektů 30. 9. 2015 

Plocha regenerovaného 
a revitalizovaného území  0,00 0,26 0,26 ha 30. 9. 2015 

Plocha regenerovaných 
a revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové 
povahy  

0,00 19,00 19,00 m2 30. 9. 2015 

Plocha nově 
vybudovaných objektů pro 
zájmové a volnočasové 
aktivity 

0 237,00 237,00 m2 30. 9.  015 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 

6.1.4 Oblast podpory veřejného projektu 
 

Projekt „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity 
v MČ Brno-sever“ sice nelze označit za aktivitu, která má zásadní vliv na kvalitu 
života v městské části Brno-sever a nemá takovou prioritu jako například 
zajištění městské hromadné dopravy, zdravotní péče či sociálních služeb. Přesto 
je možné říci, že poskytování kvalitního zázemí, které umožní obyvatelům města 
aktivně trávit svůj volný čas, by mělo být jednou z priorit moderního města.  
 Z integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna vyplývá, že 
stávající městská populace je charakteristická zejména rostoucím objemem 
volného času a ten je příčinou, ale i podmínkou pro stále se rozšiřující spektrum 
volnočasových aktivit. Ty lze realizovat jak doma, tak i v místech k tomu 
určených volnočasových zón a sportovišť, které jsou umístěny v různých 
městských, veřejně přístupných lokalitách. A právě volnočasové aktivity se snaží 
Evropská unie prostřednictvím poskytovaných finančních dotací určených 
na realizaci takových projektů podporovat.  

V teoretické rovině lze říci, že struktura evropských fondů je dána 
hranicemi jednotlivých členských zemí a regionů. Pro oblast Brna byla vytvořena 
pracovní jednotka NUTS 2 Jihovýchod, která zabezpečuje fungování 
Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod.  
 Uvedený veřejný projekt je v souladu s cíli Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod (konkrétně se specifickým cílem 3 „Zkvalitnit 
podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově“, s cíli prioritní osy 3 
„Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel“. 
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 Z výše uvedeného je patrné, že cílem prioritní osy 3 je: „Systematické 
zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním rozvojového potenciálu 
měst a stabilizací osídlení ve venkovském prostoru.“ V rámci specifických cílů 
se tato osa např. zaměřuje na rozvoj a oživení městského prostředí urbanizačních 
center, revitalizaci a regeneraci zanedbaných objektů a ploch, úpravy veřejných 
prostranství a mnoho dalších.169 
 Prioritní osa 3 se vyznačuje tím, že zahrnuje čtyři oblasti podpory. Tento 
veřejný projekt spadá do oblasti podpory 3.1 „Rozvoj urbanizačních center“, se 
zaměřením uvedeným pod písmenem e) technické zhodnocení infrastruktury 
a zařízení občanské vybavenosti včetně zařízení pro kulturu, sport, práci s dětmi 
a mládeží, národnostními menšinami a rizikovými skupinami obyvatel. Tato 
oblast podpory je určena k rozvoji velkých měst, tedy včetně Brna.  
 Analyzovaný veřejný projekt by však splnil i požadavky zaměření, které 
jsou uvedeny v dalších dvou bodech, a to: 
 

- zaměření podpory uvedené pod písmenem a) oživení neadekvátně 
využívaného nebo nerozvinutého městského prostředí urbanizačních 
center, úpravy veřejných prostranství; 

- zaměření podpory uvedené pod písmenem c) regenerace a revitalizace 
zanedbaných ploch a objektů.  
 
Zároveň je možné konstatovat, že v rámci specifických cílů oblasti 

podpory se na uvedený veřejný projekt vztahuje většina bodů, jejichž cílem je 
zlepšení kvality životního prostřední, podpora občanské vybavenosti, regenerace 
stávající lokality v městské části Brno-sever či zlepšování funkce města týkající 
se sociální a územní segregace. 
 Z výše uvedených poznatků je patrné, že rekonstrukce stávajícího 
sportovní areálu je tedy zcela v souladu s cíli a zaměřením ROP Jihovýchod, a to 
v prioritní ose 3, která je určena v rámci regionu k rozvoji velkých měst. 
Vzhledem ke svému umístění v městské části Brno-sever podporuje realizace 
veřejného projektu nejen základní úlohu, kterou je sportovní a odpočinkové 
zaměření areálu, ale zabývá se i otázkou úpravy veřejných ploch, včetně zeleně, 
což lze považovat za významný faktor ochrany životního prostředí.  
 
6.1.5 Význam a přínosy projektu 
 

Projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Brna s názvem 
„Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské 
vybavenosti města“. Svým charakterem odpovídá oblasti podpory II.1 Rozvoj 
volnočasových aktivit lokálního významu přístupných široké veřejnosti, 

                                                
169 Jihovýchod.cz. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné 
z: http://www.jihovychod.cz/tiskove-centrum/strucne-o-rop-jv/udrzitelny-rozvoj-mest-a-venkovskych-
sidel 
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konkrétně aktivitě II.1 b) Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové 
aktivity nekomerčního charakteru s potenciálem rozvoje dalších volnočasových 
aktivit a doprovodné infrastruktury. 
 Význam tohoto veřejného projektu spočívá zejména v tom, že bude 
vytvořen dynamický prostor s jasně definovanou okolní strukturou. V rámci 
tohoto projektu bude zachován stávající koncept hřiště, v jehož těsné blízkosti se 
budou nacházet zatravněné lokality. Ty umožní vytvořit volnočasovou plochu, 
kterou budou moci využívat všechny generace obyvatel nejbližšího okolí i města. 
Obsahovou náplní projektu je regenerace prostranství při ulici Vyhlídka, které 
svojí ideální polohou a značným záběrem aktivit má oslovit široké spektrum 
obyvatel sídliště Lesná. Přístup na hřiště bude bezbariérový, prostor bude 
doplněný lavičkami, vhodnými pro odpočinek. Sportoviště Vyhlídka zahrnuje: 
 

- klecové sportoviště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal); 
- plochu pro parkour a fitness; 
- in-line dráhu pro teenagery a dospělé; 
- in-line dráhu pro děti; 
- lanovku; 
- zákoutí s grilem a posezením.  

 
6.1.6 Základní technické a technologické parametry projektu 
 

Analyzovaný veřejný projekt vychází z původního koncepčního řešení 
prostoru stávajícího hřiště a jeho podstatou je rekonstrukce. Důraz je v tomto 
případě kladen na nižší finanční náročnost, protože rekonstrukce stávajících 
ploch je levnější, než by tomu bylo u výstavby zcela nového multifunkčního 
areálu. Nové koncepční řešení se však nezabývá pouze rekonstrukcí stávajícího 
sportovního areálu, ale i modelací okolního terénu.  
 Rekonstrukce umožní z velké části zachovat původní trasování chodníků, 
kde se využije kompletního podkladu. Nově jsou však zaobleny rohy chodníků, 
aby se dal okruh využít pro in-line bruslení. V rámci hlavní travnaté plochy je 
nově zbudováno fitness hřiště. Travnaté plochy jsou vysazeny nově a kolem nich 
jsou vysazeny soliterní stromy, které v letních měsících zajistí stín.  
 Z povrchu stávajícího dětského hřiště se štěrkovou dopadovou plochou 
se vytvoří povrch z lité gumy. Štěrkové podloží bude po zhutnění využito jako 
podklad pro tento povrch. Změna povrchu je především kvůli bezpečnosti 
malých bruslařů na přilehlém asfaltu. Při jižní straně přilehlého chodníků je 
na hraně svahu umístěna plocha s grilem. 
 Celá zadní část hřiště je věnována dětem. Je zde obměněna dopadová 
bezpečnostní plocha (kačírek) za litou gumu, s malým in-line okruhem kolem 
tohoto dětského hřiště. Nad dětským hřištěm je nově navržena modelace terénu – 
dynamické navýšení terénu jako prostorový prvek a zároveň vyvýšenina sloužící 
pro umístění převýšené hradby lanovky. V zadní části je ponechána volná plocha 
na ostatní pohybové aktivity. 
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Řešení povrchů 
 

Projekt počítá se dvěma variantami povrchů, vytvořených z lité gumy, 
které budou umístěny na dvě sportoviště – dětské hřiště a hřiště pro míčové hry 
a fitness. Litou gumu lze charakterizovat jako bezpečnostní povrch, který se 
snadno udržuje a je dlouhodobě stálý. Je vyroben ze směsi gumových granulátů 
a speciálních polyuretanových elastických pojiv. Povrch se vyrábí přímo v místě 
jeho instalace na předem připravený podklad. Litá guma je vysoce bezpečná, 
extrémně trvanlivá a nemá žádné spoje. Jde o certifikovaný materiál dle normy 
ČSN EN 1176-1. 

Projekt zahrnuje dvě technická řešení, a to variantu určenou na dětské 
hřiště, kde se povrch pokládá ve dvou vrstvách (spodní vrstvu tvoří vysoce 
elastický materiál vyráběný z recyklované technické gumy smíchané se 
speciálním polyuretanovým pojivem) a jednovrstvou variantu na hřiště pro 
míčové hry a fitness, která se nanese na původní asfaltovou desku.  

Zbývající plocha areálu o výměře 702 m2 bude strojně (75 %) a ručně 
(25 %) srovnána. Budou odstraněny (odfrézovány a odsekány) kořeny tak, aby 
původní plocha mohla být opatřena novou 4cm vrstvou asfaltobetonu. Díky tomu 
bude vytvořená plocha dokonale hladká a vhodná pro in-line bruslení. 
Asfaltobetonová plocha je ukončena v místě vstupu do areálu, a to vyfrézovanou 
4cm hlubokou drážkou.  

Dalším použitým povrchem je žulová mozaika. Jde o přírodní povrch, 
který se využívá jako doplňkový a je určen do míst relaxace a odpočinku. 
Obrubu této plochy s ložem ze zhutněné štěrkodrti tvoří dvojřad kostek. Ty jsou 
umístěny do betonového základu. Celková plocha žulové mozaiky činí 165 m2. 
 
Řešení zeleně 
 

Původní okolí hřiště bylo značně zarostlé bujnou vegetací, která částečně 
zasahovala do hřiště, což omezovalo pohyb po jeho ploše. Stávající zeleň bylo 
tedy nutné revitalizovat a vysadit novou. V rámci projektu jsou vysazeny dřeviny 
s akcentem na květ, barvu listu či habitus tak, aby vynikla jedinečnost 
a různorodost místa v každém ročním období. Řešení zeleně je proto 
koncipováno nejen z hlediska estetického, ale i z důvodu psychologického, 
environmentálního, sociálního i ekonomického. 

Řešené území je v keřové části severního svahu doplněno výrazovými 
dřevinami. Konkrétně se jedná o kultivar Prunus serrulata Kanzan. Skladba 
dřevin severního svahu byla zvolena následovně: Taxus 30 %, Robinia 20 %, 
Pice omorika 3 ks, Rosa 5 %, Acer 10 % a Hedera 3 %. Kromě vysazení nových 
keřovitých rostlin a stromů je součástí revitalizace zeleně i založení nového 
trávníku okolo nového fitness hřiště, posezení s grilem, kolem laviček, v zadní 
části pozemku a pod lanovkou. Celková plocha založeného trávníku činní 
přibližně 1 220 m2. 
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Vybavení hřiště 
 

Součástí vybavení hřiště je několik stanovišť určených k různým 
pohybovým aktivitám určeným dětem i dospělým. Pravděpodobně 
nejvýraznějším stanovištěm je fitness stanice, která je určena ke komplexnímu 
zvyšování fyzické kondice. Při cvičení se vyžívá vlastní váhy těla, a to bez užití 
mechanických součástí. Ty se v běžném provozu jeví jako značně problémové, 
a proto zde nebyly použity.  

Cvičební stanice jsou uspořádány v určitém sledu. Soubory cviků jsou 
popsány na tabulích ve třech kategoriích zdatnosti a cvičit na nich primárně 
mohou uživatelé starší 13 let a na každé stanici může současně cvičit více 
uživatelů. První stanoviště je zahřívací a zahrnuje tzv. Warm Up zónu (viz 
obrázek 4). Další stanice postupně zatěžují všechny svalové partie (nohy, ruce, 
břicho, záda). Poslední, pátá stanice, je zaměřena na celkové zpevnění těla.  

 

 
Obrázek 4 – Ukázka Fitness stanice – Warm Up stanoviště 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu 
 

Co se týká použitého materiálu, nosná konstrukce jednotlivých stanic je 
vyrobena z modřínových lepených hranolů (10 × 10) cm. Vrchní části stojek jsou 
zaobleny a opatřeny ochrannými nerezovými krytkami. Spoje jsou provedeny 
z nerezového spojovacího materiálu, který je dimenzován podle míry způsobu 
zatěžování. Přímé nebo ohýbané ocelové trubky jsou opatřeny žárovým zinkem. 
Povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je zhotoven 
z protiskluzných povrchů vyrobených z probarveného gumového granulátu.  

Dřevěné modřínové části jsou opatřeny lazurou a vlastní povrchová 
úprava kovových konstrukcí je provedena stejně jako u nosných konstrukcí, tedy 
žárovým zinkováním. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, 
tak i ekologickým požadavkům.  
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Další součástí vybavení je klecové sportoviště, které lze charakterizovat 
jako víceúčelové sportovní hřiště ohraničené 4 m vysokým robustním ocelovým 
oplocením (viz obrázek 5). 
 

 
Obrázek 5 – Multifunkční klecové sportoviště 
Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu 

 
Z obrázku je patrné, že je klecové sportoviště ohraničeno oplocením 

s tlumiči, jejichž úkolem je snižování vibrací a odhlučnění. Tlumiče jsou vloženy 
ve 4 m vysokých sloupcích, k nimž je uchyceno pletivo. Vstup do sportoviště je 
možný dvěma brankami o rozměrech (1,1 × 2,0 × 2,5) m. V klecovém sportovišti 
jsou umístěny dva basketbalové koše a upínací elementy pro umístění sítí na 
tenis/nohejbal a volejbal/badminton.  

Při výběru použitých materiálů byla velká pozornost věnována tomu, aby 
byly materiály vysoce trvanlivé a odolné vůči vandalům. Nosná konstrukce 
sloupků, branek a vynášecího závěsu koše je vyrobena z jaklů z konstrukční oceli 
o rozměrech 80/50/3 a 120/50/4. Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím 
materiálem, který je dimenzován podle míry a způsobu zatěžování. Kotvení je 
provedeno zabetonováním do betonových základových patek do kalicha a každá 
patka je podsypána štěrkovým polštářem. K povrchové úpravě celého sportoviště 
bylo použité žárové pozinkování tak, aby vše odpovídalo hygienických 
a ekologickým požadavkům.  

Oplocení a výplně branek jsou vyrobeny ze svařovaných dílců 
z ocelových prutů, které jsou v horizontálním směru zesíleny a zdvojeny. 
V přízemním pásu mají dílce s pruty rozměr (2 × Ø8/6) mm s oky 
(50 × 200) mm, v horním „ekonomickém“ pásu mají dílce rozměr (2 × Ø8/6) mm 
s oky (100 × 200) mm. Kotvení svařovaných dílců k nosným sloupkům je 
provedeno pomocí speciálních úchytů z oceli a polymeru jako silentbloku. 

Lemovací hrací desky basketbalových košů jsou vyrobeny z profilů L 
(100 × 50 × 6) mm a L (50 × 50 × 6) mm, vyplň hrací desky je z ocelového 
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podlahového roštu o rozměrech (30 × 30 × 2) mm, obruč koše je z nerezu a k ní 
je připevněna řetězová síťka. 
 
Původní dětské hřiště 
 

Na původním dětském hřišti se nachází herní prvky, se kterými nebude 
nijak manipulováno. Okolo původních herních prvků byl kačírek. Ten je 
nahrazen plochou z lité gumy. 
 
Rekonstrukce pískoviště 
 

Vzhledem k relativně dobrému stavu pískoviště bylo rozhodnuto, že 
k jeho zásadní změně nedojde. Rozměry pískoviště zůstaly stejné a v rámci 
rekonstrukce dochází k výměně písku v pískovišti a odstranění původních 
sedáků. Ty jsou nahrazeny novými, dubovými deskami, které jsou impregnovány 
pigmentovanými oleji OSMO.  
 
Lanovka 
 

Jedná se o lanovou dráhu se sedacím závěsem o rozměrech 
(20,2 × 4,0 × 2,8) m. Start lanovky je z nástupní (1 m vysoké) modelace terénu. 
Konstrukce jednotlivých herních prvků jsou vyrobeny z opracovaných akátových 
kůlů o minimálním průměru 20 cm. Opracování je provedeno specifickým 
ořezem povrchu do nepravidelných plošek tak, že kůl tvoří přibližně mnohostěn. 
Vzniklé plošky mají částečně ponechanou znatelnou stopu po opracování 
řetězovou pilou. Převládá přírodní tón barev, které jsou zvýrazněny doplňkovými 
barevnými akcenty, povrchová úprava je provedena olejovou lazurou. 

Ke konstrukci je připojeno ocelové lano se sedacím závěsem, které splňuje 
veškeré bezpečností parametry stanovené výrobcem. Co se týká způsobu kotvení 
lanovky, její stojny jsou vyrobeny z jednoho kusu s tím, že podzemní část je 
zabetonovaná v nezámrzné hloubce (1,2 m), a to pod úrovní rostlého terénu. 
Stojny jsou ukotveny do betonových patek. Lanovka je certifikována dle normy 
ČSN EN 1176.  
 
Mobiliář 
 

Součástí mobiliáře je mnoho různých prvků, které jsou umístěny 
v odpočinkových zónách sportoviště. Všechny prvky městského mobiliáře jsou 
řádně ukotveny tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí. Mezi prvky mobiliáře se 
nachází: 

 
- 13 masivních dubových trámů o celkové délce 48 m, které slouží jako 

lavice; 
- lavice s opěradlem, rozměr (3,00 × 0,60 × 0,79) m; 
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- lavice bez opěradla, rozměr (3,00 × 0,60 × 0,43) m; 
- exteriérový barový stolek se čtyřmi stoličkami – vysoký; 
- exteriérový barový stolek se čtyřmi stoličkami – nízký; 
- betonový gril, rozměr (1,600 × 0,515 × 0,968) m (viz obrázek 6); 
- stůl se dvěma lavicemi, rozměr (1,50 × 0,74 × 0,72) m; 
- odpadkový koš – ocelová konstrukce se dřevěnými lamelami, objem 45 l; 
- součástí mobiliáře jsou rovněž ocelové zahrazovací sloupky a infocedule. 

 

 
Obrázek 6 – Betonový gril 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu 
 

Z výše uvedených technických a technologických parametrů je zřejmé, že 
rekonstrukce sportovního areálu je soudobým, moderním řešením, které využívá 
stávající hodnoty a vytváří aktivní, přátelské prostředí pro široké spektrum 
uživatelů. Snaží se logicky a kompozičně vhodně rozčlenit a maximální využít 
tuto lokalitu.  

 
6.1.7 Organizace projektu 
 

V této části bude analyzován způsob organizace projektu, a to z hlediska 
zapojení jednotlivých subjektů do jeho realizace. Do projektu je zapojeno několik 
subjektů, jejichž úkolem je uskutečňování jednotlivých činností tak, aby bylo 
dosaženo vytyčených cílů veřejného projektu. Součástí organizační struktury je: 

 
- zadavatel (investor); 
- dodavatelé projektu – zpracovatel projektové dokumentace, zhotovitel 

stavby; 
provozovatel projektu.  

 
Zadavatel (investor) 
 

O uskutečnění tohoto veřejného, rozvojového projektu rozhodla na svém 
jednání Rada města Brna 28. srpna 2013 a jejím záměrem bylo zahájit jeho 
realizaci na jaře roku 2014. Veřejný projekt byl nazván „Regenerace veřejných 
prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ 
Brno-sever“ a je vedený v programu ROP Jihovýchod pod registračním číslem 
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CZ.1.11/3.1.00/41.01666, jelikož bylo zároveň schváleno, že tento projekt bude 
financován prostřednictvím účelové dotace poskytnuté ze Strukturálních fondů 
EU. 

Ačkoliv se na realizaci tohoto projektu významně podílí městská část 
Brno-sever, zadavatelem a hlavním investorem je statutární město Brno, 
zastoupené primátorem města. Důvodem tohoto rozhodnutí byla zejména 
skutečnost, že statutární město Brno má s realizací obdobných projektů mnoho 
zkušeností, z nichž může čerpat cenné poznatky. Mezi úspěšně realizované 
projekty podobného charakteru lze například zařadit:  

 
- Vybudování sportovního hřiště u základní školy Brno, Úvoz 55, v období 

10/2011–4/2013. A jeho hodnota činila 20 061 997,00 Kč. Díky úspěšné 
realizaci záměru došlo ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy této 
sportovně zaměřené školy. Navíc se významně rozšířila nabídka 
volnočasových aktivit nejen pro žáky základní školy, ale i pro veřejnost a 
to převážně z řad občanů města Brna. Součástí sportoviště je atletický ovál 
s běžeckou rovinkou, hřiště na malou kopanou bez mantinelů, dvě hřiště 
na volejbal, víceúčelové hřiště, vrhačský sektor, dětské hřiště, zastřešení 
spojení mezi školní budovou a budovou polytechnických dílen; 

- Vybudování nového školského zařízení „Základní škola Otevřená 002“, 
v období 1/2011–9/2012, jehož celková hodnota činila 161 211 111,00 Kč. 
Cílem projektu bylo vybudování odpovídajícího technického 
a technologického zázemí pro výuku dětí základní školy prvního stupně 
včetně rozšíření nabídky mimoškolních aktivit a k nim nutného zázemí jak 
pro děti, tak pro mládež a veřejnost městské části Žebětín se zaměřením na 
sport a další vzdělávání; 

- Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci, v období 8/2010–
6/2011, o celkové ceně 19 378 940,00 Kč. Projekt řešil rekonstrukci dvou 
sportovišť v MČ Brno – Nový Lískovec. Jednalo se o sportoviště při ZŠ 
Kamínky a ZŠ Svážná. Projekt byl určen pro žáky základních škol, 
sportovní oddíly a širokou veřejnost. Cílem projektu bylo vybudovat dva 
kvalitní sportovní areály, kterými se doplnilo vybavení pro tělesnou 
výchovu a značně se rozšířilo vybavení pro volnočasové aktivity 
veřejnosti; 

- Vybudování nové odpočinkové a sportovní zóny „Terénky“ nacházející se 
v katastrálním území Brno-Slatina. Projekt byl realizován v období 
2/2010–2/2011 a jeho cena činila 19 139 157,00 Kč. Výsledkem realizace 
projektu je nový rekreační a sportovní areál v městské části Brno-Slatina, 
čímž došlo k rozšíření občanské vybavenosti a vytvoření zázemí pro sport 
a rekreaci. Jeho součástí je také dětské hřiště, skatepark a víceúčelové 
hřiště. 

 
Z výše uvedeného výčtu je tedy patrný nejen rozsah zkušeností 

s podobnými projekty, ale i objem finančních prostředků, s nimiž u jednotlivých 
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projektů disponoval. To, že bylo statutární město Brno určeno za zadavatele 
a investora celého projektu, lze tedy považovat za relevantní. 

Na základě rozhodnutí Rady města Brna byl vytvořen realizační 
(projektový) tým složený ze čtyř členů, jehož úkolem je v přípravné fázi projektu 
zajištění a kompletní příprava podkladů pro schválení projektu a projektového 
záměru v Radě a Zastupitelstvu města Brna. Úkolem projektového týmu je 
i kompletace žádosti a koordinace činností souvisejících s podáním žádosti 
o dotaci. Nedílnou součásti činnosti projektového týmu je i zajištění koordinace 
všech činností souvisejících s projektem v průběhu realizační a provozní fáze tak, 
aby byly v souladu s pravidly ROP Jihovýchod. Mezi hlavní aktivity v této 
oblasti lze například zařadit monitoring indikátorů výstupů (cílů) a dopadů po 
celou dobu udržitelnosti projektu. V neposlední řadě je odpovědný za zajištění 
propagace a publicity veřejného projektu.  

Činnost realizačního (projektového) týmu podléhá kontrole Rady města 
Brna. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech zápisů a dokladů, které se 
týkají činnosti realizačního týmu a mají možnost kontrolovat, zda realizaci 
veřejného projektu probíhá v souladu s projektovými cíli, pokyny i platnými 
právními předpisy. Rada města Brna je zároveň oprávněna předkládat svá 
stanoviska týkající se strategických cílů veřejného projektu, především pak 
k předpokládaným změnám či úpravám v koncepci projektu, výsledkům 
zadávacích řízení, znění smluvních ujednání s dodavateli apod. 

 
Dodavatelé projektu 

 
Za dodavatele projektu lze považovat všechny externí společnosti, které se 

podílejí na realizaci veřejného projektu v jednotlivých fázích projektu. Za hlavní 
dodavatele projektu lze zejména považovat projektovou kancelář a stavební 
společnost. 

Úkol projektové kanceláře spočívá ve vypracování architektonicko-
urbanistické studie, která je podkladem pro rozhodnutí Rady města Brna 
o realizaci záměru veřejného projektu. Následně projektová společnost zpracuje 
detailní projektovou dokumentaci potřebnou k realizaci stavby. Součásti práce 
projektové společnosti je i autorský dozor, který kontroluje způsob provedení 
stavby. 

Rekonstrukcí sportoviště je na základě provedeného výběrového řízení 
pověřen jeden generální dodavatel, který odpovídá za kompletní dodávku 
stavebních prací provedených na základě prováděcí projektové dokumentace.  
 
Provozovatel projektu 

 
Provozovatelem projektu se rozumí společnost, která bude veřejný projekt 

spravovat ode dne, kdy bude předán do provozu. Mezi hlavní povinnosti 
provozovatele zejména patří zajištění pravidelné údržby a oprav sportoviště. 
Výkonem této činnosti je Radou města Brna pověřena společnost Technické 
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služby města Brna, která má pro výkon činnosti provozovatele projektu 
dostatečně velké zkušenosti.  
 

6.1.8 Fáze projektu a harmonogram realizace 
 

Veřejný projekt zahrnuje tři fáze, a to přípravnou fázi projektu, realizační 
fázi a fázi provozní a každá fáze realizuje následující činnosti:  

 
- V přípravné fázi je zpracována žádost o dotaci a zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce. Po registraci projektu bude zadávací dokumentace 
společně s projektovou dokumentací předána poskytovateli dotace na 
kontrolu; 

- Realizační fáze odpovídá za vlastní realizaci projektu, to znamená 
zahájení stavebních prací. Stavební práce budou především zaměřeny na: 
přípravu území, terénní úpravy, realizaci podkladových vrstev, stavební 
práce obecně, instalaci nových povrchů a ostatních prvků, doplňkovou 
výsadbu zeleně a dokončovací práce. Součástí realizace bude také povinná 
publicita projektu a tato fáze bude zakončena kolaudačním souhlasem. 
Sepsáním závěrečné žádosti o platbu bude projekt kompletně ukončen. 

- Provozní fáze spočívá v údržbě vybudovaného areálu tak, aby mohly být 
výsledky projektu využívány cílovými skupinami i po jeho skončení. 
Nositel projektu bude pravidelně monitorovat technický stav areálu 
a postupovat při nápravě nedostatků standardními cestami. Provoz 
a údržba budou zajišťovány v rámci údržby zeleně v jednotlivých 
lokalitách. Tato činnost je v současné době zajišťována smluvně a skládá 
se z denního úklidu ploch, vývozu odpadků, kontroly technického stavu 
sportovišť a případných oprav. MČ Brno-sever nepředpokládá zvýšené 
výdaje na provoz a údržbu po dobu udržitelnosti. 

 
Zadávací podmínky veřejné zakázky 
 

Vzhledem k tomu, že zadavatelem tohoto veřejného projektu je statutární 
město Brno, bylo jeho povinností zpracovat v přípravné fázi veškeré informace 
týkající se projektu tak, aby bylo možné nejen vytvořit harmonogram 
jednotlivých fází projektu, ale i stanovit jeho cíle a podmínky realizace (včetně 
způsobu jeho financování). Tyto informace byly zjištěny na základě provedené 
architektonicko-urbanistické studie. Podle ní byl harmonogram přípravné 
a realizační fáze projektu stanoven na 13 měsíců. Předpokládaná výše peněžitého 
závazku vyplývající z plnění projektu byla stanovena na 5,3 milionů Kč bez daně 
z přidané hodnoty.  

Podle výše přepokládané hodnoty veřejné zakázky byla zakázka zařazena 
do kategorie podlimitních veřejných zakázek. Výběrové řízení bylo vedeno jako 
zjednodušené podlimitní řízení, a to ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. 
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První aktivita, žádost o dotaci, byla zahájena 1. dubna 2014. Na podání 
žádosti o dotaci navazuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Po výběru 
dodavatele následuje samotná realizace stavby, zakončená kolaudací a podáním 
žádosti o platbu. 

Součástí zadávacích podmínek je stanovení předmětu realizace veřejné 
zakázky, tj. provedení stavebních prací definovaných v dokumentaci pro 
provádění stavby – Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity 
v MČ Brno-sever. V tomto případě se jedná o rekonstrukci a úpravu veřejného 
prostoru na východní straně sídliště Lesná. Jednotlivé činnosti v rámci 
rekonstrukce jsou uvedeny v projektové dokumentaci tak, aby zájemci z řad 
možných zhotovitelů mohli předložit své nabídky.  

Všechny kvalitativní podmínky jsou vymezeny zpracovanou projektovou 
dokumentací, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením č. j. 
MCBSev/015922/13 vydaným dne 30. května 2013 Úřadem městské části města 
Brna, Brno-sever, Odborem stavebním, s nabytím právní moci dne 18. června 
2013.  

Základním požadavkem zadavatele (investora) je, aby dílo bylo provedeno 
v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a při respektování 
všech podmínek stanovených dotčenými orgány a organizacemi a správními 
orgány. Dále právními předpisy platnými ve výstavbě, ČSN a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky. Kromě základního požadavku týkajícího se 
budoucího zhotovitele veřejné zakázky stanovil zadavatel i další požadavky. Ty 
se týkají zejména prokazatelné kvalifikace a technických kvalifikačních 
předpokladů.  

Hlavním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena bez DPH a za nejvhodnější nabídku se považuje nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou s tím, že cenová nabídka na zhotovení díla musí být 
zpracována v českých korunách, na základě projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná 
v členění: celková cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena včetně DPH. 
Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci zakázky v místě plnění. 
Cena uvedená v nabídce je stanovena jako závazná a je podkladem pro uzavření 
smlouvy o dílo. 
 
Harmonogram veřejného projektu 

 
Veřejný projekt zahrnuje tři fáze: přípravnou, realizační a provozní. 

Realizační fáze projektu měla být ukončena kolaudací, a to nejpozději 30. dubna 
2015. Poté měla být zahájena jeho provozní fáze, která by měla trvat až do roku 
2033 (viz tabulka 6). 
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Tabulka 6 – Původní harmonogram realizace projektu 

Fáze projektu Aktivita Zahájení aktivity Ukončení aktivity 

Přípravná fáze 
Žádost o dotaci 1. 4. 2014 1. 4. 2014 

Výběrové řízení na dodavatele 1. 5. 2014 30. 9. 2014 

Realizační fáze 
Realizace stavby 1. 10. 2014 31. 3. 2015 

Kolaudace 1. 4. 2015 30. 4. 2015 

Provozní fáze 
Zahájení provozu 1. 5. 2015  1. 5. 2033 

Žádost o platbu 1. 4. 2015 30. 4. 2015 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 

Již v průběhu přípravné fáze projektu však dochází k tomu, že původní 
harmonogram musí být upraven. Posunutí termínu se týká realizační a provozní 
fáze projektu a souvisí s průtahy ve výběrovém řízení na dodavatele. Realizace 
veřejného projektu totiž musí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
a v souvislosti s tímto projektem bylo nutné provádět opakované hodnocení 
předložených nabídek tak, aby byla dodržena veškerá ustanovení tohoto zákona. 
Datum ukončení realizační fáze projektu a předložení žádosti o platbu bylo tedy 
třeba přesunout z 30. dubna 2015 až na 30. září 2015, jak je patrné z upraveného 
harmonogramu v tabulce 7. 
 

Tabulka 7 – Upravený harmonogram realizace projektu 

Fáze projektu Aktivita Zahájení aktivity Ukončení aktivity 

Přípravná fáze 
Žádost o dotaci 1. 4. 2014 1. 4. 2014 

Výběrové řízení na dodavatele 1. 5. 2014 28. 2. 2015 

Realizační fáze 
Realizace stavby 1. 3. 2015 31. 8. 2015 

Kolaudace 1. 9. 2015 30. 9. 2015 

Provozní fáze 
Zahájení provozu 1. 10.2015 1. 9. 2033 

Žádost o platbu 1. 9. 2015 30. 9. 2015 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že již v přípravné fázi projektu dochází 
ke zpoždění, a to o pět měsíců. V následných fázích projektu musí být proto 
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upraven harmonogram jednotlivých činností a realizace celého projektu je 
ukončena 1. září 2033. Celkové trvání veřejného projektu činí 20 let. 
 
6.1.9 Struktura výdajů projektu a způsob financování 
 

Oproti původní předpokládané ceně projektu, která byla stanovena 
na základě provedené architektonicko-urbanistické studie ve výši 
5 300 000,00 Kč bez DPH, jsou skutečné výdaje spojené s realizací tohoto 
veřejného projektu poněkud vyšší a činí 6 573 195,00 Kč. Struktura jednotlivých 
výdajů je uvedena v tabulce 8. 
 

Tabulka 8 – Struktura výdajů projektu 

Položka Výdaje [Kč] Výdaje [%] 

Celkové výdaje projektu 6 573 195,00 100,00 

Nezpůsobilé výdaje     292 237,00    4,40 

Způsobilé výdaje  6 280 958,00   95,60 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že se celkové výdaje projektu skládají 
z tzv. nezpůsobilých a způsobilých výdajů projektu a ty v podrobnějším členění 
zahrnují investiční a neinvestiční výdaje. 

Mezi způsobilé výdaje se řadí ty, které přímo souvisí s realizací 
(rekonstrukcí) předmětného veřejného projektu. Sem lze například zařadit: 
stavební práce, parkové úpravy, pořízení městského mobiliáře, výdaje na 
povinnou publicitu, úhradu daní.  

Za nezpůsobilé výdaje se považují ty, které nemají přímý vztah 
k veřejnému projektu. Do této kategorie lze například zařadit: zpracování 
projektové žádosti, služby spojené s administrací projektu a náklady na zadávací 
řízení. 
 
 Struktura financování veřejného projektu 
 

Vzhledem k finanční náročnosti projektu rozhodla Rada města Brna, že 
projekt bude financován pomocí finančních zdrojů EU, konkrétně z operačního 
programu ROP NUTS II Jihovýchod, číslo operačního programu 11.3. 
Podrobnosti operačního programu jsou následující:  

 
- Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel; 
- Číslo oblasti podpory: 11.3.1; 
- Název oblasti podpory: Rozvoj urbanizačních center; 
- Číslo výzvy: 41; 
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- Název výzvy: 3.1 Rozvoj urbanizačních center. 
 

Z výše uvedené specifikace operačního programu je patrné, že je určen 
k podpoře výstavby, revitalizaci či regeneraci veřejných prostranství, městských 
památkových rezervací, historických center, obnově infrastruktury či jejich 
technického zhodnocení tak, aby došlo k jejich rozvoji. Obsahová náplň a cíl 
veřejného projektu tedy přesně odpovídá i obsahu operačního programu. Z tohoto 
důvodu jde o vhodně zvolený způsob financování veřejného projektu.  

Na základě podmínek čerpání finančních zdrojů poskytnutých z výše 
uvedeného operačního programu však není možné získat na úhradu výdajů 
celkový objem potřebných finančních prostředků a v rámci financování tohoto 
veřejného projektu je třeba, aby se do financování zapojil rovněž investor. 
Struktura financování veřejného projektu je uvedena v tabulce 9. 
 

Tabulka 9 – Struktura financování veřejného projektu 

Položka Výdaje [Kč] Výdaje [%] 

Dotace z EU 5 339 865,00 85,0 

Podíl městské části 1 213 948,00 14,8 

Podíl statutárního města Brna 19 382,00 0,2 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v rámci struktury finančních zdrojů 
připadá největší část na poskytnuté dotace z EU. Ty tvoří celkem 85 % z celkové 
hodnoty veřejného projektu. Zbývající část ve výši 15 % bude uhrazena 
investorem projektu a to tak, že největší podíl z výdajů uhradí městská část Brno-
sever (14,8 %) a zbývající 0,2 % bude kofinancovat statutární město Brno. 
Do veřejného projektu nejsou zapojeny žádné soukromé finanční zdroje.  
 
6.1.10  Shrnutí analyzovaných poznatků 
 

Tato kapitola se zabývala základní charakteristikou veřejného projektu 
nazvaného „Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ 
Brno-sever“, jehož cílem je rozšíření a zkvalitnění nabídky sportovních, 
volnočasových i kulturních aktivit určených obyvatelům města, jehož podstatou 
je zejména rozšíření činností směřující k aktivnímu využívání volného času 
občanů města a především pak specifické skupiny občanů – dětí a mládeže. 

Analyzovaný veřejný projekt vychází z původního koncepčního řešení 
prostoru stávajícího hřiště, které již zcela nevyhovuje požadavkům sportoviště 
a jeho podstatou je rekonstrukce. Důraz je v tomto případě kladen na nižší 
finanční náročnost, protože rekonstrukce stávajících ploch je levnější, než by 
tomu bylo u výstavby zcela nového multifunkčního areálu. Nové koncepční 
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řešení se však nezabývá pouze rekonstrukcí stávajícího sportovního areálu, ale 
i modelací okolního terénu. 

Zrekonstruovaný areál bude zahrnovat klecové sportoviště pro míčové hry 
(volejbal, basketbal, fotbal), plochu pro parkour a fitness, in-line dráhu pro 
teenagery a dospělé, in-line dráhu pro děti, lanovku, zákoutí s grilem 
a posezením. Zároveň lze také předpokládat, že rekonstrukcí stávajícího 
sportoviště bude vytvořen dynamický prostor s jasně definovanou okolní 
strukturou. To umožní vytvořit volnočasovou plochu, kterou budou moci 
využívat všechny generace obyvatel nejbližšího okolí i města. 

Po organizační stránce je do projektu zapojeno několik subjektů, jejichž 
úkolem je uskutečňování jednotlivých činností tak, aby bylo dosaženo 
vytyčených cílů veřejného projektu. Jako zadavatel a investor zde vystupuje 
statutární město Brno, které prostřednictvím vytvořeného realizačního týmu řídí 
a koordinuje veškeré aktivity související s projektem (např. přípravu podkladů 
pro schválení projektu a projektového záměru, monitoring indikátorů výstupů 
(cílů) a dopadů po celou dobu udržitelnosti projektu, propagaci a publicitu 
apod.). Mezi další subjekty, které se podílí na realizaci projektu, jsou dodavatelé 
(konkrétně projektová společnost a generální dodavatel stavby) a provozovatel 
projektu, který odpovídá především za zajištění pravidelné údržby a oprav 
sportoviště po jeho předání do užívání.  

Veřejný projekt zahrnuje tři fáze, a to přípravnou fázi projektu, realizační 
fázi a fázi provozní. Součástí každé fáze jsou konkrétní aktivity, které by měly 
být uskutečněny v souladu s daným harmonogramem. Ten však byl ještě 
v průběhu přípravné fáze změněn, a to v důsledku průtahů ve výběrovém řízení 
na generálního dodavatele stavby. Realizace celého projektu je tak v prodlení 
o pět měsíců. Celý projekt má být ukončen 1. září 2033 a jeho celkové trvání činí 
20 let. 

Celkové výdaje projektu činí 6 573 195,00 Kč a zahrnují tzv. způsobilé 
a nezpůsobilé výdaje projektu. Vzhledem k finanční náročnosti projektu rozhodla 
Rada města Brna, že bude financován pomocí finančních zdrojů EU, konkrétně 
z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod, číslo operačního programu 
11.3. 

Na základě podmínek čerpání finančního zdrojů poskytnutých z výše 
uvedeného operačního programu však není možné získat na úhradu výdajů 
celkový objem potřebných finančních prostředků a v rámci financování tohoto 
veřejného projektu je třeba, aby se do financování zapojil rovněž investor. 
Největší část výdajů bude hrazena z poskytnuté dotace z EU. Ty tvoří celkem 
85 % z celkové hodnoty veřejného projektu. Zbývající část ve výši 15 % bude 
uhrazena investorem projektu a to tak, že největší podíl výdajů uhradí městská 
část Brno-sever (14,8 %) a zbývající 0,2 % bude kofinancovat statutární město 
Brno. 

Do realizace veřejného projektu je zapojeno několik subjektů. Největší 
roli zde však hraje statutární město Brno, které prostřednictvím vytvořeného 
realizačního (projektového) týmu nejen řídí a koordinuje jednotlivé aktivity, ale 
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odpovídá i za účelné a hospodárné nakládání s finančními zdroji, které jsou 
určené k realizaci veřejného projektu. Proto je nutné, aby zadavatel velmi 
zodpovědně a korektně plnil svou úlohu dozorčího orgánu a to tak, aby byly 
veškeré finanční zdroje využity v souladu s cíli projektu a se zřetelem 
na efektivitu a hospodárnost veřejného projektu jako celku. 
 
6.2 Komparace metod hodnocení veřejných projektů 
 
 V rámci definovaného projektu v oblasti volnočasové infrastruktury se 
jako nevýhodnější varianta ze všech uvedených metod jeví metoda Cost-Benefit 
Analysis.  

Prvním důvodem je, že se dá kombinovat i s ostatními jednokriteriálními 
metodami, čímž se výsledek analýzy nákladů a přínosů, která může jevit jisté 
nedostatky, zpřesní a ještě více zobjektivizuje (konkrétně je zahrnut do CBA 
ještě např. výpočet čisté současné hodnoty, který může fungovat i jako 
samostatná metoda, stejně tak je tomu v případě výpočtu vnitřního výnosového 
procenta a částečně i při stanovení statické doby návratnosti).  

Dalším důvodem je, že ačkoli se jedná principiálně o metodu 
kvantitativní, např. dopady veřejného projektu se dají v CBA vyjádřit jak 
kvalitativně, tak kvantitativně. U kvantitativního pohledu je třeba ještě uvést, že 
přestože je projekt a jeho posuzovaná zvolená hodnotící metoda brána skrze 
efekty, újmy, přínosy a beneficienty, které by mohly být brány jako aspekty 
kvalitativní, forma měření jejich výstupů je čistě hodnotová, tzn., že se vyjadřuje 
pouze v peněžních jednotkách, což je podstatné zejména pro zadavatele projektu, 
který bude jeho financování těžko prosazovat skrze kvalitativní (tedy víceméně 
neměřitelné a fakticky neprokazatelné) ukazatele. Ostatní metody nákladově 
výstupového ohodnocování VP totiž výstupy buďto vůbec neměří (jako metoda 
CMA) nebo jej vyjadřují v naturálních jednotkách (CEA) či posuzují na základě 
užitečnosti (CUA). Přestože např. užitečnost předkládaného projektu je pro širší 
obyvatelstvo v rámci případové studie v městské části Brno-sever více než 
patrná, poslední dvě zmiňované analýzy jsou vhodné spíše pro oblasti jako jsou 
zdravotnictví, sociální služby, školství, ekologie atp. 

V tomto případě se zvolená studie týká obnovy městské plochy pro využití 
volného času, z čehož vyplývá, že zvolená užitečnost či prospěšnost je v jeho 
případě konkrétními jednotkami téměř neměřitelná. Přesto by se pro náš případ 
dala případně použít metodě CBA nejbližší analýza CEA, protože by zřejmě byla 
schopna např. na základě statistických údajů vyměřit užitek v podobě počtu 
předpokládaných návštěv maminek s dětmi a kočárky v parku (to by se však 
jednalo pravděpodobně o odhad na základě dostupných údajů). Dalším kladem 
zvolené metody je, že do kompletní CBA se dá zahrnout i analýza a hodnocení 
VP jak statickými, tak dynamickými metodami. Navíc pod ní spadá ještě 
samostatná analýza citlivosti a rizik, pravděpodobnostní analýza a další druhy 
„subanalýz“, jak je uvedeno i v rozebíraném dokumentu EU pro rok 2014–2020 
v podrobnějším popise analýzy nákladů a přínosů. Zřejmě největší výhodou CBA 
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metody ale je, že řeší nejen výsledné efekty, ale i újmy, přínosy a veškeré 
beneficienty, tedy celkové dopady projektu (jak negativní, tak pozitivní), což 
ostatní metody nezohledňují.  
 Pokud jde o vícekriteriální metody hodnocení, bylo již mnohokrát 
prokázáno (a je to popsáno i v samotném rozboru těchto analýz), že jsou značně 
nedokonalé a přestože se tyto metody postupně zdokonalují např. připisováním 
většího významu váze či kritériu, nebo naopak jejich indexováním, směšováním 
či průměrováním, vždy docházelo ve výsledném hodnocení ke konfliktům, v 
nichž vznikaly debaty, které z projektů jsou opravdu vhodnější a také z jakého 
pohledu (ekonomického, efektivního atp.). Tyto metody jsou vhodné při selekci 
z většího množství projektů a není také možno prokázat, zda jsou tyto metody 
skutečně objektivní a zda nezahrnují spíše subjektivní zatíženost úředníků při 
hodnotícím procesu u výběrového řízení, popř. jejich přímou či nepřímou 
zainteresovanost.  

Hlavní důvody proč byla pro hodnocení vybraného projektu vybrána 
metoda CBA, jsou tedy následující: Zaprvé se dá kombinovat i s ostatními 
jednokriteriálními metodami hodnocení a svým účelem nejlépe odpovídá 
požadavkům na hodnocení projektu tohoto druhu. Zadruhé se jedná o poměrně 
podrobnou a sofistikovanou metodu, která dodá ucelený a  spolehlivý obraz 
o záměru, který s největší pravděpodobností povede k úspěšné realizaci.  

Obhájit dnes jakýkoli a zejména veřejný projekt je více než nesnadné. 
A aby byl úspěšný a těšil se všeobecnému prospěchu, to vyžaduje i řadu 
doprovodných analýz, které musí být jasné a prokazatelné. A to metoda CBA 
umožňuje. 
 
6.3 Identifikace beneficientů 
 

Za beneficienty se obecně považují všechny skupiny subjektů, na které 
dopadá realizace daného veřejného projektu. Smyslem identifikace beneficientů 
je vymezení skupin subjektů, kterým je veřejný projekt primárně určen. Jestliže 
má být realizace tohoto projektu veřejně prospěšná, týká se všech subjektů 
v dané lokalitě (v našem případě jde o lokalitu Brno-sever), a z tohoto důvodu je 
třeba identifikovat všechny stávající i potencionální beneficienty. 

Ze zjištěných údajů lze usuzovat, že analyzovaný veřejný projekt, 
nacházející se v katastrálním území Brno-sever, je svým způsobem jedinečný 
a jde o vhodné sportoviště k uskutečňování jak tradičních, tak i netradičních 
sportovních aktivit. Významnou konkurenční výhodou sportoviště je rovněž 
volba umělých povrchů, které významným způsobem prodlužují možnost 
a kvalitu sportovního vyžití. A právě z těchto důvodů se dá usuzovat jeho vysoká 
návštěvnost. Své uživatele by mělo sportoviště přilákat především svou 
vybaveností specifickými sportovními stanicemi. Ty by měly pokrýt poptávku 
občanů po dosud nepodporovaných sportovních aktivitách.  

Výhodou tohoto sportovního areálu je rovněž lokalita, ve které se nachází 
(mezi ulicemi Studená a Vyhlídka, při hlavní ulici Soběšická). Sportoviště je 
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proto velmi dobře dostupné jak osobními automobily, tak i prostředky městské 
hromadné dopravy (autobusy, tramvaje). Areál je samozřejmě velmi dobře 
přístupný i pěším návštěvníkům.  Z výše uvedeného zhodnocení lze tedy 
předpokládat, že mezi subjekty (skupiny beneficientů), na které bude mít veřejný 
projekt konkrétní dopad v podobě přínosů či újem, budou patřit: děti a mládež, 
maminky (na rodičovské dovolené) s dětmi, obyvatelé městské části. Identifikace 
cílových skupin beneficientů je uvedena v následující tabulce 10. 
 

Tabulka 10 – Identifikace beneficientů 

Cílová skupina Počet osob Kvantifikace, odhad dopadu 

Děti a mládež 5 400 

60 % s ohledem na rekonstrukci 
stávajících prvků a nové vybavení, 

v období od dubna do září (180 dní) 
využije sportoviště min. 30 dětí denně 

(180 × 30 = 5 400) 

Maminky (na rodičovské 
dovolené) s dětmi 

500 60 % s ohledem na rekonstrukci 
stávajících prvků a nové vybavení 

Obyvatelé městské části 25 000 60 % s ohledem na rekonstrukci 
stávajících prvků a nové vybavení 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 
Děti a mládež 
 

U dětí a mládeže se prostřednictvím daného veřejného projektu vytvoří 
prostor pro aktivity, jenž brání vzniku sociálně patologických jevů, protože 
v tomto případě platí přísloví: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Při sportovním vyžití se 
jednotlivé cílové skupiny musí naučit vzájemně komunikovat a respektovat názor 
jiných skupin, což lze hodnotit velmi pozitivně. Komunikaci a respektování 
názoru jiných je totiž jedním z klíčových předpokladů osobního rozvoje každého 
jedince. 
 
Maminky (na rodičovské dovolené) s dětmi 
 

Pro maminky s dětmi se nabízí možnost celodenního využití hřišť 
a jednotlivých sportovních stanic, které mohou využít při výuce základních 
pohybových dovedností svých dětí. Sportovní stanice však nejsou určeny pouze 
dětem. K pohybovým aktivitám je mohou využít i maminky.  
 
Obyvatelé městské části 
 

Další skupinu tvoří dospělí obyvatelé městské části Brno-sever. Ti by měli 
profitovat z nově rekonstruovaného sportovního areálu s rozšířenou nabídkou 
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volnočasových aktivit na jednotlivých sportovištích. Nejde však pouze 
o sportoviště, protože tento areál je určen i občanům, kteří v něm nechtějí 
sportovat, ale jen odpočívat. Jeho součástí je mnoho odpočinkových zón 
s posezením, včetně betonového grilu.  
 
Sportovní veřejnost  
 

Ačkoliv aktivity projektu mají především lokální dopad a jsou určeny 
především cílovým skupinám v městské části Brno-sever, rekonstrukcí 
stávajícího sportoviště získá tato městská část víceúčelový sportovní areál, který 
má sloužit široké veřejnosti. Nejde tedy o sportoviště, které by bylo určeno 
výhradně registrovaným členům sportovního klubu.  

Díky tomu se dá očekávat zvýšený zájem ze strany sportovní veřejnosti, 
kterým bude areál zdarma přístupný a v němž budou moci sportovat. Zájem se 
očekává především ze strany studentů a mladých sportovců, a to díky dostupnosti 
lokality a umístění areálu při hlavní ulici Soběšická.  

Nicméně, co se týká dopadu veřejného projektu, lze usuzovat, že jeho 
dopad na širší sportovní veřejnost bude spíše omezený a pravděpodobně zasáhne 
méně než jedno procento beneficientů v rámci této kategorie. Z hlediska určení 
všech možných beneficientů však bylo nutné přihlédnout i k této cílové skupině. 
 
6.4 Analýza socioekonomických dopadů na beneficienty 
veřejného projektu 
 

V této části budou analyzovány pozitivní i negativní efekty plynoucí 
z realizace veřejného projektu, které v podobě možných přínosů a újem ovlivní 
jeho beneficienty (cílové skupiny). 

Vymezení všech přínosů a újem investičního projektu je dalo by se říci 
nejobtížnější částí metody CBA a to proto, že zatímco náklady (újmy) je možné 
vymezit v kvantitativní podobě, u většiny přínosů tomu tak není. Proto budou 
kvalitativní dopady ve formě přínosů a újem nejprve rozděleny podle oblastí, 
v nichž mohou působit a v nich pak budou rozděleny dle míry svého působení na 
přímé a nepřímé efekty. 

 
6.4.1 Vymezení kvalitativních dopadů veřejného projektu 
 

Na základě provedené identifikace beneficientů (viz kapitola 6.3) lze 
usuzovat, že realizace veřejného projektu bude mít za následek multiplikační 
efekty i kolaterální důsledky, které by v obecné rovině měly nejen zlepšit 
stávající životní styl občanů žijících v městské části Brno-sever, ale i snížit 
náklady na dopravu a čas při cestování za sportovním vyžitím. Současně by mělo 
dojít i ke snížení nákladů na zdravotní péči (nižší nemocnost) v důsledku 
zlepšení životního stylu. Sportovní areál by měl také s největší pravděpodobností 
pozitivně působit na snížení kriminality mládeže, protože děti a mládež budou 
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mít dostatečné množství pozitivních, pohybových podnětů a jejich činnost bude 
směřována k aktivnímu využití volného času. Dopady veřejného projektu by se 
rovněž měly projevit v oblasti městské zeleně, a to nejen po stránce kvalitativní, 
ale i kvantitativní. 

 
Dopady v oblasti zdraví 
 

Podle definice WHO zveřejněné v roce 1948 je zdraví charakterizováno 
jako: „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody“.170 Z této charakteristiky je 
zřejmé, že jde o celkové posouzení stavu jedince, které se nezužuje pouze na 
konstatování, že v těle není přítomna choroba, tělesná vada či porucha a jejím 
cílem je definovat zdraví jako pozitivní koncepci orientovanou na celistvost 
jedince (nikoliv pouze na jednotlivé jeho části), na vzájemný vztah mezi zdravím 
a tvořivým, produktivním životem a na vztah mezi zdravím a životním 
prostředím. 

Obecně lze zdraví považovat za nejvýznamnější hodnotu v životě každého 
jedince a to proto, že jde o jednu ze základních podmínek smysluplného života. 
Například Čeledová a kol.171 upozorňuje, že na problematiku zdraví je třeba 
pohlížet jako na výsledek interakce výživy, duševní pohody, odolnosti vůči 
stresu, práci a jiných fyzických aktivit, sociálních vztahů a odolnosti vůči 
závislostem. 

S touto charakteristikou se ztotožňuje i I. Nováková172 a dodává, že zdraví 
neznamená pouze absenci nemoci nebo invalidity, ale spočívá zejména 
v prevenci, tj. předcházení nemoci a jejím následkům. Podle WHO173 existuje 
několik základních determinantů zdraví, jež působí na každého jedince a které 
nemůže jedinec sám svým chováním aktivně ovlivnit. Za tyto determinanty 
Světová zdravotnická organizace považuje především genetiku, pohlaví, vzdělání 
jedince, jeho sociální status a příjem, fyzické prostředí, kulturu (zvyky a tradice) 
a úroveň poskytované zdravotní péče a zdravotních služeb, podpůrné sociální 
sítě. Podíl těchto determinantů není příliš vysoký a podle WHO činí přibližně 
20 %. Zbývající determinanty může každý jedinec svým chováním zcela nebo 
částečně ovlivnit.  

Dopady analyzovaného veřejného projektu v této oblasti se proto týkají 
přínosů a újem, které beneficientům plynou z užívání tohoto sportoviště. Jde 
zejména o přínosy týkající se změny životního stylu, který zahrnuje větší 
množství pohybu. Na dobrém zdravotním stavu obyvatelstva se totiž nemalou 
měrou podílí sportování či jakékoliv pohybové aktivity. 

                                                
170 MARKOVÁ, Eva, VENGLÁŘOVÁ, Martina, BABIAKOVÁ, Mira. Psychiatrická ošetřovatelská 
péče. Praha: Grada, 2006, 1. vyd. 352 str. ISBN 80-247-1151-6. 
171 ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav a kol. Výchova ke zdraví : vybrané kapitoly. Praha: Grada, 
2010, 1. vyd. 126 str. ISBN 978-80-247-3213-8. 
172 NOVÁKOVÁ, Iva. Zdravotní nauka : učebnice pro obor sociální činnost. Praha: Grada, 2011-2012, 1. 
vyd. 204 str. ISBN 978-80-247-3708-9. 
173 WHO. The determinants of health [online]. 2016 [cit. 2016-05-30]. Dostupné z: 
<http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/>  
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Závěry největšího mezinárodní šetření Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC, 2016), do něhož se zapojilo 210 tisíc dětí ze 42 zemí, poukazují 
na skutečnost, že v České republice roste podíl dětí s vyšší hmotností, a to 
především u chlapců. Za tímto problémem obvykle stojí zejména nedostatek 
pohybu spojený s nadměrnou konzumací kaloricky vydatných potravin. Podle 
výsledků šetření HBSC (2016) společně s výskytem nadměrné hmotnosti 
v dětství roste i riziko nadváhy v dospělosti, což obvykle vyvolává velmi vážné 
zdravotní problémy. Pro úplnost dodejme, že v roce 2010 činil podíl chlapců 
s nadváhou a obezitou ve věkové skupině 13 až 15 let více než 18 %, což nelze 
považovat za zanedbatelné množství (viz obrázek 7). 
 

 
Obrázek 7 – Počet dětí s nadváhou v letech 2001–2010 174 

 
Problematice životního stylu a nadváhy se věnovala i studie „Životní styl 

a populace 18+“, realizovaná týmem řešitelů pod vedením MUDr. M. Kunešové, 
CSc., předsedkyně České obezitologické společnosti v roce 2006. Podle jejich 
výsledků žije v České republice 52 % dospělých občanů s nadměrnou hmotností, 
z nichž 35 % má nadváhu a 17 % z nich trpí obezitou. Studie poukazuje na to, že 
větší pravděpodobnost výskytu obezity je u osob starších 45 let s tím, že 
normální hmotnost má pouze 30 % osob. Zajímavým zjištěním je i skutečnost, že 
nadváhou daleko více trpí muži (60 %) než ženy (47 %). A za těmito výsledky 
stojí, s největší pravděpodobností, poměrně nízká pohybová aktivita dospělých. 
Tu vykazuje zhruba 32 % osob, přičemž vysokou fyzickou aktivitu má pouze 
46 % občanů. Dodejme, že muži ve srovnání se ženami jsou pohybově aktivnější, 
a to o více než 40 %.175 

                                                
174 SZU.CZ. Zdraví a životní prostředí [online]. 2015 [cit. 2016-06-03]. Dostupné z: 
<http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi> 
175 Česká obezitologická společnost. Životní styl a populace 18+ [online]. 2006 [cit. 2016-06-01]. 
Dostupné z: <http://www.khsova.cz/03_plneni/files/obezita_dospeli.pdf> 



117 
 

Nezdravý životní styl, nadváha či obezita pak v mnoha případech 
vyvolávají vážné zdravotní problémy a zvyšují nemocnost občanů. Sportování 
a pohyb na čerstvém vzduchu proto přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu dětí 
i dospělých. To se v případě dětí projevuje nižší absencí ve škole a tedy i nižším 
počtem zameškaných hodin v průběhu školního roku. U dětí mladšího školního 
věku se nižší absence pozitivně odrážejí i na výdělku zaměstnaných rodičů. Ti 
nemusí trávit čas doma péčí o nemocné děti, ale mohou být v zaměstnání. To má 
dopad i na úroveň průměrné mzdy rodičů, kdy v této souvislosti lze hovořit o tzv. 
ušlé mzdě, tj. mzdě, kterou by rodič neobdržel z důvodu nemoci svého dítěte.  

Dopady vyšší nemocnosti dospělých se projevují především v podobě 
měřitelných ušlých příjmů (mezd) a to proto, že nemocný pracovník v době své 
nemoci zpravidla není schopen pracovat a jeho příjem je v době nemoci výrazně 
nižší.  Nemocnost pracovníků má nepříznivý vliv i na jejich zaměstnavatele 
(podniky) a jejich výkonnost. Zvýšený počet nemocných totiž v konečném 
důsledku může vést ke snížení předpokládaného hospodářského výsledku (zisku), 
kterého by podnik mohl dosáhnout za jinak optimálních podmínek. Za další 
benefit, související s nižší nemocností, je možné považovat i nižší výdaje na léky. 
Nižší nemocnost se však pozitivně projeví i v nákladech na zdravotní péči, kterou 
by musel v souvislosti s léčbou nemocných pacientů vynaložit stát. Průměrné 
roční náklady na nemoci způsobené nedostatkem pohybu a obezitou činí cca 
115 tis. Kč na jednoho pacienta, léčba souvisejících komplikací pak stát ročně 
stojí téměř 10 mld. Kč. Zároveň bylo zjištěno, že průměrný věk se v důsledku 
obezity zkracuje přibližně o 15 let.176 

Kromě pozitivních dopadů na zdraví beneficientů lze však zaznamenat 
i újmy na zdraví spojené s realizací tohoto veřejného projektu. V tomto případě 
jde zejména o možnost úrazů, které se mohou přihodit beneficientům v průběhu 
realizace sportovních aktivit, v jejichž důsledku mohou vzniknout i náklady 
spojené s jejich léčbou. 
Výčet benefitů je uveden v kvalitativní podobě (viz tabulka 11). V ní jsou 
přínosy a újmy dle typu příslušného efektu rozděleny na přímé a nepřímé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
176 ČEVELA, Rostislav, ČELEDOVÁ, Libuše a kol. Sociální gerontologie : východiska ke zdravotní 
politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada, 2014, 1. vyd. 238 str. ISBN 978-80-247-4544-2. 
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Tabulka 11 – Kvalitativní vymezení dopadů na zdraví beneficientů 
 Přímé efekty Nepřímé efekty 

Přínosy 
(Benefity) 

• zlepšení zdravotního stavu 
• snížení nemocnosti 
• peněžní úspory za léky 
• vyšší průměrná mzda díky lepšímu 

zdraví 
• nižší mortalita občanů 

• nižší náklady státu na zdravotní 
péči 

• vyšší výkonnost podniků 

Náklady 
(Újmy) • možnost vzniku úrazů  • náklady na léčbu úrazů 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z výčtu kvalitativních dopadů na zdraví beneficientů je patrné, že 
množství benefitů (přínosů) výrazně převyšuje množství nákladů (újem), což 
zvyšuje atraktivitu tohoto veřejného projektu. A zatímco v případě přínosů mají 
tyto efekty dlouhodobý (či trvalý) charakter, nákladové efekty mají charakter 
dočasný (krátkodobý). 

 
Dopady v oblasti dopravy a úspor času 
 

Realizace veřejného projektu se pozitivně projeví v úspoře času a nákladů 
na dopravu, jež by beneficienti museli vynaložit, jestliže by chtěli navštívit 
sportoviště nacházející se v jiné lokalitě. Ve své podstatě jde o dvě skupiny 
nákladů. První z nich tvoří náklady na uskutečnění vlastní přepravy do daného 
sportoviště (např. provozní náklady spojené s použitím automobilu, jízdné 
v prostředcích veřejné hromadné přepravy apod.). Ty lze považovat za tzv. 
všeobecné cestovní náklady. Druhou skupinu tvoří tzv. náklady cestovního času, 
jejichž úroveň může ovlivnit počet cest do vzdáleného sportoviště, volba trasy, 
změny cestovního času nebo délka čekání na spoj a mnoho dalších faktorů. 

Problematice kvantifikace cestovních nákladů a stanovení úspor času 
se věnuje například Dvořák, který se ve své knize zabývá metodou stanovení 
cestovních nákladů založených na teorii spotřebitelské poptávky.177 Podle autora 
je v případě volnočasových aktivit velikost cestovních nákladů závislá na 
velikosti užitků spojených se spotřebou veřejných statků či služeb. Princip této 
metody spočívá ve skutečnosti, že pokud chce spotřebitel využívat rekreačních 
služeb v dané lokalitě, musí ji navštívit a tedy i vynaložit cestovní náklady. 

V případě analyzovaného veřejného projektu lze říci, že celková velikost 
tohoto dopadu roste přímo úměrně se vzdáleností sportovního zařízení, do něhož 
by musel beneficient cestovat. Čím vzdálenější toto sportoviště je, tím jsou 
zpravidla i vyšší náklady spojené s cestováním, a to i v případě, že se beneficient 

                                                
177 DVOŘÁK, Antonín. Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí. Praha: 
Oeconomica, 2007, 1. vyd. 195 str. ISBN 978-80-245-1253-2. 
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do vzdáleného sportoviště přepravuje pěšky. Takto ušetřené finanční prostředky 
mohou beneficienty použít na pořízení jiných statků či služeb. 

Za přínos tohoto veřejného projektu je možné považovat i vnímanou 
bezpečnost a snížení rizika dopravní nehody. Při cestování do vzdáleného 
sportoviště by se beneficienti mohli stát přímými účastníky dopravních nehod. 
Toto riziko se v případě rekonstruovaného sportovního areálu nacházejícího se 
v místě bydliště beneficientů výrazně snižuje. Tento benefit má zároveň 
i pozitivní dopad na zdraví, protože beneficienti předcházejí vzniku úrazů 
způsobených dopravními nehodami. 

Hodnotu času vynaloženého k cestování do vzdáleného sportoviště lze 
vyjádřit mnoha způsoby. Nejčastěji bývá čas definován prostřednictvím trhu 
práce, na kterém lidé nabízejí firmám (potenciálním zaměstnavatelům) svůj čas 
(jako hodnotu) s cílem jeho transformace na mzdu. Nabízený čas lze v tomto 
případě ocenit hodinovou mzdovou sazbou a tu lze použít jako základnu pro 
výpočet nákladů (či úspor) času nezbytného k cestování. Za přínos lze proto 
považovat i ušetřený čas, který mohou beneficienti využít jiným způsobem 
a například budou moci častěji navštěvovat zmiňovaný sportovní areál v lokalitě 
Brno-sever.  

Za náklad v případě dopadů v oblasti dopravy lze považovat přechodně 
zvýšenou zátěž dopravní infrastruktury v průběhu rekonstrukce sportoviště. 
Do areálu bude třeba navážet materiál a techniku nezbytnou ke stavebním 
úpravám, zároveň bude z areálu vyvážena odstraněná suť a ostatní odpadový 
materiál. S předáním sportoviště do provozu bude tato zátěž odstraněna. Dopady 
v oblasti dopravy a úspor času jsou uvedeny v kvalitativní podobě (viz tabulka 
12).  
 

Tabulka 12 – Kvalitativní vymezení dopadů v oblasti dopravy a úspor času 
 Přímé efekty Nepřímé efekty 

Přínosy 
(Benefity) 

• úspora nákladů na dopravu 
• úspora času  

• změna hodnotového systému 
plynoucího z úspor času 

• vnímaná bezpečnost a snížení rizika 
dopravní nehody 

• dopad na zdraví (předcházení úrazům) 

Náklady 
(Újmy) 

• přechodně zvýšená zátěž 
dopravní infrastruktury 
v průběhu rekonstrukce 
sportoviště 

• nejsou známy 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z výčtu kvalitativních dopadů v oblasti dopravy a úspor času je zřejmé, že 
přínosy veřejného projektu značně převažují jeho náklady. Ty se týkají pouze 
přechodně zvýšené zátěže dopravní infrastruktury, která však bude odstraněna při 
předání sportoviště do užívání. I v tomto případě platí, že dopad uvedených 
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přínosů na beneficienty může být dlouhodobý, dopad nákladů lze považovat 
za přechodný. 

 
Dopady v oblasti kriminality a patologických jevů dětí a mládeže 
 

Obecně lze kriminalitu charakterizovat jako jednu z nejzávažnějších forem 
jednání jednotlivce či skupin osob. Kriminalita se zpravidla řadí mezi sociálně 
patologické jevy, kam se například zahrnují patologické závislosti – na alkoholu, 
drogách a jiných omamných látkách, patologické hráčství, krádeže, rasismus, 
agresivita, prostituce, sebevražednost apod.178 

Kriminalita je souhrnem trestných činů, jež jsou spáchány v určitém čase, 
na určitém místě osobami trestně odpovědnými s tím, že trestné činy mohou být 
páchány úmyslně nebo neúmyslně. Podle Romana Svatoše179 se v případě 
kriminality osob mladších 18 let rozlišuje mezi kriminalitou dětí (tj. osob 
mladších 15 let), u nichž je poněkud vyšší míra tolerance v případě spáchání 
trestného činu odpovědnými orgány, a kriminalitou mládeže (tj. osob mladších 
18 let), kde případný trest za spáchání trestného činu bývá krácen dle jejich věku. 
Ve srovnání s odpovědností za páchanou trestnou činnost dospělých je zpravidla 
maximální výše trestu stanovena na poloviční úrovni. 

Kriminalita dětí a mládeže je závažným společenským problémem, kterým 
se zabývá mnoho studií. Jejich cílem je nalezení možných příčin jejího vzniku. 
Mezi nejčastěji páchané delikty mladistvých patří zejména: majetkové trestné 
činy (cca 50 % všech vyšetřovaných případů), násilné trestné činy (cca 25 % 
vyšetřovaných případů), mravnostní trestné činy (cca 5 %). Zbytek tvoří 
výtržnictví a opilství, krádeže, neoprávněné užívání motorového vozidla, 
toxikomanie, gamblerství, vandalismus a prostituce.180 

Na kriminalitě dětí a mládeže (tj. osob mladších 18 let) se podílí mnoho 
rizikových faktorů, které se vztahují především k jejich životnímu stylu, prostředí 
v rodině a vzdělání. Ty pak podporují vznik a rozvoj jejich delikventního 
chování. Problematice rizik souvisejících s poruchami chování dětských 
delikventů se zabývala studie autorů Jiřího Němce a Ivany Bodlákové.181 V jejím 
průběhu autoři zjistili, že přibližně 40 % mladistvých, kteří vykonávali v době 
tohoto výzkumu trest odnětí svobody, žilo v rodinách negativně ovlivňujících 
rozvoj jejich osobnosti, zejména v oblasti citové deprivace. Zhruba stejný počet 
mladistvých delikventů působilo před nástupem do věznice v nejrůznějších 

                                                
178 FISCHER, Slavomil, ŠKODA, Jiří a kol. Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, 
příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Psyché (Grada). 213 str. 
ISBN 978-80-247-5046-0. 
179 SVATOŠ, Roman. Kriminalita a možnosti jejího poznání a ovlivňování. České Budějovice : Vysoká 
škola evropských a regionálních studií, 2013, 1. vyd. 170 str. ISBN 978-80-87472-64-4.  
180 idem  
181 NĚMEC, Jiří, BODLÁKOVÁ, Ivana. Praktická diagnostika sociálně patologického chování u dětí a 
mládeže : určeno pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost. Praha : Eteria, 2001, 1. vyd. 42 str. ISBN 
neuvedeno.  
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sociálně patologických partách a skupinách, což u nich v 60 % případů 
odstartovalo problémy s alkoholem a omamnými či psychotropními látkami.182 

Podle informací Ministerstva vnitra ČR se děti a mladiství podílejí na 
celkové kriminalitě zhruba pěti procenty a jejich podíl na celkové kriminalitě 
v ČR dlouhodobě klesá (viz obrázek 8). To lze považovat za velmi dobrý 
výsledek. Na tento pozitivní vývoj má vliv realizace mnoha krátkodobých 
i dlouhodobých preventivních opatření v sociální oblasti, jejichž cílem je (mimo 
jiné) i zajištění pozitivních volnočasových aktivit určených dětem i mládeži.  
 

 
Obrázek 8 – Vývoj podílu počtu pachatelů na celkové kriminalitě v ČR 183 

 
Jedním ze základních cílů tohoto veřejného projektu je, aby se sportovní 

areál stal prostorem, který by mohli aktivně využívat všechny děti a mládež žijící 
v této lokalitě. Ti by měli profitovat z nově rekonstruovaného sportovního areálu 
zejména díky rozšířené nabídce volnočasových aktivit uskutečňovaných 
na jednotlivých sportovištích umístěných v tomto areálu. Nejde však pouze 
o sportoviště, protože tento veřejný projekt je určen i občanům, kteří v něm 
nechtějí sportovat, ale jen odpočívat. 

Při sportovním vyžití se beneficienti musí zároveň naučit vzájemně 
komunikovat a respektovat názor jiných skupin, což lze hodnotit velmi pozitivně. 
Komunikaci a respektování názoru jiných je totiž jedním z klíčových 
předpokladů osobního rozvoje každého jedince. Dopady jsou uvedeny 
v kvalitativní podobě v tabulce 13.  
 
 
 
 
 
 

                                                
182 CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012. Psyché (Grada), 1. 
vyd. 287 str. ISBN 978-80-247-4033-1. 
183 SVATOŠ, Roman. Kriminalita a možnosti jejího poznání a ovlivňování. České Budějovice : Vysoká 
škola evropských a regionálních studií, 2013, 1. vyd. 170 str. ISBN 978-80-87472-64-4. 
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Tabulka 13 – Kvalitativní vymezení dopadů v oblasti kriminality 
a patologických jevů mládeže 

 Přímé efekty Nepřímé efekty 

Přínosy 
(Benefity) 

• vyplnění volného času pohybovými 
aktivitami 

• zlepšení komunikace  
• zlepšení emoční stability 
• zlepšení sociálních vztahů mezi 

vrstevníky 
• omezení patologických jevů a 

kriminality 

• zlepšení sociálních vztahů 
a komunikace v rodině 

• zlepšení mezigeneračních vztahů 
v dané lokalitě  

Náklady 
(Újmy) • nejsou známy • nejsou známy 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z výčtu kvalitativních dopadů v oblasti kriminality a patologických jevů 
mládeže jsou patrné pouze benefity, a to v podobě přímých a nepřímých efektů. 
Náklady (újmy) beneficientů veřejného projektu nejsou známy. 

 
Dopady v oblasti životního prostředí 
 

Obecná definice životního prostředí vychází z ustanovení § 2 zákona 
č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, kdy za životní prostředí je považováno vše, 
co vytváří přirozené podmínky existence všech organismů (včetně lidí) a zároveň 
umožňuje jejich další vývoj.184 Tento systém je složen z přírodních, umělých 
a nehmotných složek, které jsou souhrnem určitých vnějších podmínek zahrnující 
všechny živé i neživé organismy, mezi nimiž existuje vzájemná interakce.  

Za základní složky životního prostředí se obvykle považují: voda, půda, 
vzduch, energie, horniny, organismy a ekosystémy. A tyto složky jsou 
v důsledku působení přírodních procesů a lidí neustále přetvářeny. Vzhledem 
k tomu, že se životní prostředí vyznačuje poměrně vysokou vstřebávací 
kapacitou a dlouhodobostí reakce na podněty, je třeba o životní prostředí 
pečovat. 

Podle Státního zdravotního ústavu kvalita životního prostředí významnou 
měrou působí na zdravotní stav jednotlivce i celé populace, a proto je životnímu 
prostředí a jeho kvalitě věnována (zejména v posledních letech) stále větší a větší 
pozornost. Podle šetření WHO znečištěné životní prostředí ročně způsobuje 
téměř 20 % nemocí, z toho více než 280 tisíc lidí v Evropském regionu trpí 
respiračními nemocemi v důsledku množství polétavého prachu v ovzduší. 
Špatné životní prostředí však stojí i za mnoha dalšími, vážnými nemocemi, 

                                                
184 Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí [online]. 2010 [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: 
<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17> 
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jakými jsou kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění, reprodukční 
a vývojové poruchy či metabolická onemocnění.185 

V rámci analyzovaného veřejného projektu budou proto kvantifikovány 
dopady na beneficienty v oblasti životního prostředí, které se vztahují 
k problematice veřejné zeleně v dané lokalitě se zřetelem na zlepšení 
a zpříjemnění života obyvatel žijících v katastrálním území Brno-sever.  

V průběhu realizace tohoto veřejného projektu má být stávající zeleň 
revitalizována a nahrazena zelení novou. To přispěje ke zlepšení kvality ovzduší 
v dané lokalitě, což je považováno za jeden ze základních benefitů v oblasti 
životního prostředí. Kvalitnější ovzduší pak bude mít vliv i na snížení 
respiračních onemocnění beneficientů žijících v blízkosti sportoviště, což 
pozitivně ovlivní i náklady vynaložené zdravotní péče. Ty by měly 
v dlouhodobém časovém horizontu klesat. 

Ve sportovním areálu jsou vysazeny dřeviny s akcentem na květ, barvu 
listu či habitus tak, aby vynikla jedinečnost a různorodost místa v každém ročním 
období. Řešení zeleně je s ohledem na beneficienty veřejného projektu 
koncipováno jak z hlediska estetického, tak i psychologického, sociálního, 
environmentálního a ekonomického. 

Estetický přínos tohoto veřejného projektu spočívá zejména v pozitivním 
vnímání vytvořených přírodních výtvorů (keřů, stromů, trávníku) po revitalizaci 
tohoto sportoviště a to, jakým způsobem se zvýší spokojenost obyvatel žijících 
v této lokalitě s přetvořeným prostředím. Ta by se měla zvýšit především proto, 
že veřejný projekt lze využít nejen jako sportoviště, ale bude sloužit i jako 
odpočinková zóna. Větší množství zeleně s důrazem na květ, barvu listu 
a estetickou hodnotu zeleně bude v každém ročním období pozitivně působit na 
psychický stav obyvatel žijících v této městské části. Ti budou sportovní areál 
navštěvovat a budou zde mít i možnost prohlubovat vzájemné sociální vztahy se 
svými spoluobčany. Dostatek zeleně v této lokalitě pozitivně zapůsobí i v oblasti 
environmentálních vztahů a v případě beneficientů by tento efekt měl umocnit 
jejich potřebu chránit své životní prostředí. 

Za ekonomický přínos analyzovaného veřejného projektu lze považovat 
například i zvýšení atraktivity nemovitostí v dané lokalitě a to proto, že při 
rekonstrukci tohoto zchátralého sportoviště bude vytvořen dynamický prostor 
s jasně definovanou okolní strukturou. Ten bude nejen zahrnovat stávající 
koncept hřiště, ale v jeho těsné blízkosti se budou nacházet také zatravněné 
lokality. Ty budou moci využívat všechny generace obyvatel žijící v nejbližším 
okolí. 

Za náklad v rámci dopadů na životní prostředí lze považovat dočasné 
zhoršení životního prostředí v důsledku rekonstrukce sportoviště. Konkrétně 
může jít o zvýšení hlučnosti a prašnosti, které ovšem po předání 
zrekonstruovaného sportoviště do provozu budou eliminována. Jednotlivé 
dopady jsou uvedeny v kvalitativní podobě (viz tabulka 14).  
                                                
185 SZU.CZ. Zdraví a životní prostředí [online]. 2015 [cit. 2016-06-03]. Dostupné z: 
<http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi> 
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Tabulka 14 – Kvalitativní vymezení dopadů v oblasti životního prostředí 
 Přímé efekty Nepřímé efekty 

Přínosy 
(Benefity) 

• zlepšení kvality ovzduší 
• pozitivní vnímání vytvořených 

přírodních výtvorů  
• zvýšení spokojenosti obyvatel 
• zlepšení psychického stavu 
• prohlubování sociálních vztahů se 

spoluobčany 
• ochrana životního prostředí 

• snížení počtu respiračních 
onemocnění 

• snížení nákladů na zdravotní péči 
• atraktivita nemovitostí v dané 

lokalitě   

Náklady 
(Újmy) 

• dočasné zhoršení životního prostředí 
v důsledku rekonstrukce sportoviště  

• nejsou známy 

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Z výčtu kvalitativních dopadů v oblasti životního prostředí je zřejmý 
převažující počet benefitů (přínosů). Náklady na beneficienty se týkají dočasného 
zhoršení životního prostředí při rekonstrukci sportoviště. Z uvedeného výčtu 
jednotlivých dopadů je patrné, že přínosy mají na své beneficienty dlouhodobý 
vliv, náklady pouze dočasný. 
 
6.4.2 Vymezení kvantitativních dopadů veřejného projektu 
 

Kvantitativní dopady veřejného projektu vymezují obdobně jako 
kvalitativní dopady konkrétní socioekonomické změny, které souvisí s realizací 
předmětné investice. Na rozdíl od kvalitativních dopadů však hodnotí jednotlivé 
vstupy a výstupy veřejného projektu prostřednictvím finančních ukazatelů. 
Předpokládané vstupy a výstupy jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách 
a promítají se jako důsledek změn v relativních cenách. Kvantitativní dopady 
v podobě přínosů a nákladů je tedy možné vyčíslit. Zároveň je lze rozdělit na 
efekty přímé a nepřímé (viz tabulka 15).  

Za přínos (benefit), který lze kvantifikovat, je možné považovat efekt, jež 
přímo souvisí s realizací tohoto veřejného projektu. Ačkoliv projekt sám nepočítá 
s příjmovou stránkou a beneficienti jej budou užívat zdarma, vynaložené veřejné 
zdroje určené na rekonstrukci sportoviště se stanou příjmem českých (místních) 
firem, které se podílejí na realizaci záměru veřejného projektu. Statutární město 
Brno tak prostřednictvím vynaložených finančních prostředků podpoří 
podnikatelskou činnost místních podnikatelských subjektů.  

Zainteresované podnikatelské subjekty budou v průběhu výstavby 
veřejného projektu potřebovat odpovídající počet zaměstnanců, což by mělo vést 
ke zvýšení jejich počtu, a to minimálně po dobu výstavby sportovního areálu. 
Realizace veřejného projektu by proto měla přispět k dočasnému zvýšení 
zaměstnanosti. Zároveň lze předpokládat, že v průběhu realizační a provozní fáze 
projektu dojde ke zvýšené koncentraci beneficientů v této lokalitě, což by se 
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mohlo odrazit i na tržbách firem, které zde provozují své maloobchodní prodejny 
(potraviny, nápoje). Veřejný projekt totiž neuvažuje s umístěním prodejny 
(stánku) s občerstvením přímo v areálu sportoviště, lze tedy předpokládat, že 
beneficienti projektu budou vyhledávat prodejny umístěné v nejbližším okolí.  

Za náklady (újmy) tohoto veřejného projektu se považují investiční 
výdaje, tj. náklady přímo spojené s rekonstrukcí sportovního areálu, a náklady 
na jeho provoz zahrnující výdaje na jeho opravy a údržbu. 
 

Tabulka 15 – Kvantitativní vymezení přínosů a újem 
 Přímé efekty Nepřímé efekty 

Přínosy 
(Benefity) 

• podpora podnikání lokálních 
podnikatelských subjektů 
prostřednictvím veřejných výdajů 

 

• zvýšení zaměstnanosti 
(minimálně po dobu realizace 
projektu)  

• zvýšení tržeb maloobchodních 
prodejen nabízejících potraviny 
a nápoje 

Náklady 
(Újmy) 

• investiční výdaje, tj. náklady na 
projektovou dokumentaci a rekonstrukci 
sportovního areálu 

• výdaje na provoz, tj. náklady na opravy 
a údržbu sportoviště 

• nejsou známy  

Zdroj: vlastní zpracování  
 

Kvantifikované benefity a újmy jsou převedeny do formy hotovostních 
toků jako příjmy a náklady (tzv. Cash Flow) veřejného projektu a této 
problematice se podrobně věnuje kapitola 6.6.  
 
6.4.3 Celková kvantifikace primárních socioekonomických dopadů 
ve všech fázích projektu 
 

Primární dopady byly sumarizovány do obecné roviny a jejich 
prostřednictvím je kvantifikována míra dopadu a počet dopadů, a to v průběhu 
životnosti celého projektu. Ten byl z hlediska své realizace rozdělen do tří fází, 
a to: 

 
- přípravné fáze – zahrnující zpracování žádosti o dotaci, zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce, v letech 2014–2015; 
- realizační fáze – zahrnující výstavbu projektu, v roce 2015; 
- a provozní fáze – spočívající v údržbě vybudovaného sportoviště, v letech 

2015–2033.  
Analyzované dopady byly rozděleny do dvou základních skupin: 
 



126 
 

- sociálně-ekonomické – zahrnující dopady v oblasti zdraví, dopravy 
a úspor času, kriminality a patologických jevů mládeže, 

- dopady na životní prostředí. 
 

Jednotlivé hodnoty dopadů byly kvantifikovány odborným odhadem na 
základě informací z veřejně dostupných zdrojů. U každého dopadu pak byla 
určena procentuální míra zlepšení dopadu na beneficienty veřejného projektu 
a stanoven počet dopadů, a to v průběhu životnosti veřejného projektu (viz 
tabulka 16).  
 

Tabulka 16– Celková kvantifikace socioekonomických dopadů VP 

Druh dopadu +/- 
Míra 

dopadu v % 
Počet dopadů  2015 

Sociálně-ekonomické + 90 počet pravidelných uživatelů 128 

Sociálně-ekonomické + 90 počet jednorázových uživatelů/rok  25000 

Životní prostřední + 20 počet návštěvníků za den 68 
 

Druh dopadu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sociálně-ekonomické 128 128 128 128 128 128 128 

Sociálně-ekonomické 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Životní prostřední 68 68 68 68 68 68 68 
 

Druh dopadu 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Sociálně-ekonomické 128 128 128 128 128 128 128 

Sociálně-ekonomické 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Životní prostřední 68 68 68 68 68 68 68 
 

Druh dopadu 2030 2031 2032 2033 

Sociálně-ekonomické 128 128 128 128 

Sociálně-ekonomické 25000 25000 25000 25000 

Životní prostřední 68 68 68 68 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
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Výsledky analýzy socioekonomických dopadů poukazují na skutečnost, že 
přínosy (benefity) tohoto veřejného projektu na jeho beneficienty značně 
převyšují jeho náklady (újmy). Rekonstrukcí sportovního areálu dojde 
k výraznému zlepšení jeho stavu (z 90 %), což pozitivně ovlivní i jeho 
návštěvnost. Pozitivní dopad bude mít veřejný projekt i na veřejnou zeleň, což se 
projeví také v míře zlepšení životního prostředí o cca 20 %. 

Zároveň je třeba konstatovat, že zatímco všechny přínosy veřejného 
projektu mají dlouhodobý (či trvalý) charakter, v případě nákladů je dopad na 
beneficienty projektu pouze krátkodobý (dočasný). Z hlediska délky svého 
působení identifikované přínosy značně převyšuji náklady analyzovaného 
veřejného projektu, což lze hodnotit velmi pozitivně. 

 
6.5 Finanční analýza 
 

V rámci finanční analýzy je specifikována finanční udržitelnost projektu.  
Pro vlastní finanční analýzu je použita metoda diskontovaných peněžních toků 
pro posouzení skutečné ziskovost investice. Nutno dodat, že níže uvedená 
analýza Cash Flow pracuje s reálnými peněžními toky vyjádřenými ve stálých 
cenách referenčního období. Doba realizace projektu je z důvodu aktualizace dat 
pro simulaci posunuta o 2 roky od skutečné realizace projektu. 
 
6.5.1 Kvantifikace investičních příjmů a nákladů veřejného projektu 
a jeho finanční udržitelnost 
 

Do celkových investičních nákladů jsou zahrnuty všechny nákladové 
položky kapitálové povahy a vzhledem ke svému charakteru jsou nezbytně 
vynaloženy k realizaci předmětného veřejného projektu. Jde o náklady, které 
byly vynaloženy jednorázově, a jenž jsou v projektu vázány dlouhodobě. 
Z hlediska své povahy se člení na základní rozpočtované náklady a ostatní 
rozpočtované náklady (viz tabulka 17). 
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Tabulka 17 – Celkové investiční náklady veřejného projektu 
Základní rozpočtované náklady Ostatní rozpočtované náklady 

Položka Částka v Kč Položka Částka v Kč 

Hlavní stavební výroba 3 167 004 Zařízení staveniště 101 217 

Pomocná stavební výroba 1 893 849 Kompletační činnost (IČD) 50 609 

    Ostatní náklady 59 000 

Celkem 5 060 853 Celkem 210 826 

Celkové náklady 5 271 679 

  Zdroj: interní dokumenty projektu, vlastní zpracování 
 

Z výše uvedeného členění nákladů je patrné, že základní rozpočtované 
náklady zahrnují náklady na hlavní stavební výrobu (HSV), kam lze zařadit 
hlavní stavební díly, a pomocnou stavební výrobu (PSV) zahrnující zejména 
pomocné stavební práce a vybavení sportoviště (viz tabulka 18). 
 

Tabulka 18 – Základní rozpočtované náklady 
Stavební díl HSV v Kč PSV v Kč 

Zemní práce 50 660     0     

Přípravné a přidružené práce 51 724     0     

Povrchové úpravy terénu 87 378     0     

Sadové úpravy 54 718     0     

Komunikace 2 513 050     0     

Lešení a stavební výtahy 10 600     0     

Bourání konstrukcí 149 909     0     

Přesun hmot po staveništi 31 619     0     

Hřiště a vybavení sportovišť 0     1 468 336     

Ostatní konstrukce a práce 0     425 513     

Přesuny sutí a bouraných hmot 217 346     0     

Celkem 3 167 004     1 893 849     

Zdroj: interní dokumenty projektu, vlastní zpracování 
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Zatímco základní rozpočtované náklady jsou stanoveny na základě 

reálných hodnot (tj. kvalifikovaného odhadu cen stavebních prací v cenové 
úrovni roku 2016) a výpočtů uvedených v projektové dokumentaci, ostatní 
(vedlejší) rozpočtované náklady (VRN) jsou stanoveny procentem z hodnoty 
základních rozpočtovaných nákladů a činí 4,15 % (viz tabulka 19). 
 

Tabulka 19 – Rozpis ostatních (vedlejších) rozpočtovaných 
nákladů 

Položka Základna VRN v Kč 

Zařízení staveniště 5 060 853 101 217 

Kompletační činnost (IČD) 5 060 853 50 609 

Vytyčení inženýrských sítí 5 060 853 10 000 

Dokumentace skutečného provedení stavby 5 060 853 12 000 

Náklady na publicitu 5 060 853 15 000 

Geodetické zaměření stavby 5 060 853 17 000 

Geometrický plán 5 060 853 5 000 

Celkem 

 

210 826 

Zdroj: interní dokumenty projektu, vlastní zpracování 
 

Struktura celkových investičních nákladů je rovněž patrná z obrázku 9. 
Z něj je zřejmé, že největší část nákladů představují náklady na hlavní stavební 
výrobu, ty činí zhruba 60 % z celkových nákladů veřejného projektu. Druhou 
nejpočetnější skupinu tvoří náklady na pomocnou stavební výrobu (cca 36 %), 
zbytek nákladů tvoří ostatní (vedlejší) rozpočtované náklady (cca 4 %). Strukturu 
celkových investičních nákladů lze tedy obecně považovat za optimální. 
 

 
Obrázek 9 – Struktura celkových investičních nákladů sportoviště 

Zdroj: interní dokumenty projektu, vlastní zpracování 
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Pro úplnost a reálnost skutečně vynaložených nákladů je třeba dodat, že až 
dosud nebylo při kvantifikaci celkových nákladů přihlédnuto ke skutečnosti, že 
k hodnotě celkových investičních nákladů ve výši 5 271 679 Kč je nutné 
připočítat i daň z přidané hodnoty (DPH), jejíž sazba v době zahájení realizace 
projektu činila 21 %. Hodnota všech vynaložených finančních prostředků tak činí 
6 378 732 Kč včetně DPH. 

Předpokládané provozní náklady zahrnují takové náklady, které jsou 
přímo spojeny s provozem tohoto veřejného projektu a jsou rozvrženy pro celé 
období provozování sportoviště od roku 2017 do roku 2035, tj. 19 let. 
Předpokládaná výše provozních nákladů za dobu provozu sportoviště činí 
1 596 000 Kč. Rozpis provozních výdajů v jednotlivých letech je uveden 
v tabulce 20. 
 

Tabulka 20 – Předpokládané provozní výdaje (v Kč) v letech 2017–2035 

Rok Opravy 
a údržba 

Mzdové 
náklady 

Ostatní 
náklady  

Rok Opravy 
a údržba 

Mzdové 
náklady 

2017 84 000 0 0 
 

2027 84 000 0 

2018 84 000 0 0 
 

2028 84 000 0 

2019 84 000 0 0 
 

2029 84 000 0 

2020 84 000 0 0 
 

2030 84 000 0 

2021 84 000 0 0 
 

2031 84 000 0 

2022 84 000 0 0 
 

2032 84 000 0 

2023 84 000 0 0 
 

2033 84 000 0 

2024 84 000 0 0 
 

2034 84 000 0 

2025 84 000 0 0 
 

2035 84 000 0 

2026 84 000 0 0 

    Zdroj: interní dokumenty projektu, vlastní zpracování 
 

Z rozpisu celkových provozních nákladů je patrné, že je tvoří pouze fixní 
náklady, u kterých se nepředpokládá jejich zvyšování v průběhu provozu tohoto 
veřejného projektu. Fixní náklady se proto rovnají celkovým provozním 
nákladům. Variabilní náklady se v tomto veřejném projektu nevyskytují.  

Jelikož bude tento sportovní areál provozovat přímo statutární město 
Brno, prostřednictvím své dceřiné společnosti Technické služby města Brna, 
hlavní náplň činnosti tohoto subjektu spočívá v údržbě vybudovaného areálu. 
Tato činnost je zajišťována smluvně a skládá se z denního úklidu ploch, odvozu 
odpadků, kontroly technického stavu sportovišť a případných oprav. 
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Předpokládané provozní náklady proto zahrnují pouze nezbytně nutné náklady na 
údržbu sportoviště a případné opravy. V rámci provozních nákladů nebyly 
kalkulovány žádné jiné náklady, a to právě kvůli jeho smluvnímu zajištění 
Technickými službami města Brna. 

Zatímco výši celkových investičních a provozních nákladů bylo možné 
vyjádřit v peněžních tocích, v případě celkových příjmů tomu tak není. U tohoto 
veřejného projektu se žádné příjmy (mimo financování uvedené v kapitole 6.1.9), 
které by bylo možné přímo kvantifikovat, neočekávají. Jedná se o projekt, který 
není samofinancovatelný. Od této skutečnosti se proto odvíjí i hodnoty ostatních 
zkoumaných veličin založených na tocích peněžních prostředků (tj. Cash Flow). 

Zhodnocení finanční udržitelnosti realizovaného veřejného projektu 
v celém období jeho životnosti je v sumarizované podobě uvedeno v tabulce 21. 
Výdaje projektu se skládají ze dvou složek, a to investičních výdajů 
uplatňovaných v letech 2016 a 2017, a provozních výdajů uplatňovaných po 
celou dobu provozování tohoto sportoviště, tj. od roku 2017 do roku 2035. 
 

Tabulka 21 – Sumarizované příjmy a výdaje veřejného projektu (v Kč) 
Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investiční výdaje 4 211 000 1 060 679 0 0 0 0 

Provozní výdaje 0 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Celkové výdaje 4 211 000 1 144 679 84 000 84 000 84 000 84 000 

Dotace z ROP  3 409 350 1 981 516 0 0 0 0 

Podíl města  1 476 813 0 0 0 0 0 

Celkové příjmy 4 886 163 1 981 516 0 0 0 0 

 

      
Ukazatel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Celkové výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Dotace z ROP 0 0 0 0 0 0 

Podíl města  0 0 0 0 0 0 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 
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Ukazatel 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Celkové výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Dotace z ROP 0 0 0 0 0 0 

Podíl města  0 0 0 0 0 0 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 

       

Ukazatel 2034 2035 Celkem    

Investiční výdaje 0 0 5 271 679,00    

Provozní výdaje 84 000 84 000 1 596 000,00    

Celkové výdaje 84 000 84 000 6 867 679,00    

Dotace z ROP 0 0 5 390 866,00    

Podíl města  0 0 1 476 813,00    

Celkové příjmy 0 0 6 867 679,00    

Zdroj: vlastní zpracování s využítím softwaru eCBA 
 

Vývoj Cash Flow v jednotlivých letech realizace veřejného projektu je 
uveden v tabulce 22.  
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Tabulka 22 – Vývoj Cash Flow veřejného projektu v letech 2016–2035 
(v Kč) 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkové příjmy 4 886 163 1 981 516 0 0 0 0 

Celkové výdaje 4 211 000 1 144 679 84 000 84 000 84 000 84 000 

Cash Flow 675 163 836 837 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 

       Ukazatel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 

Celkové výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Cash Flow -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 

       Ukazatel 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 

Celkové výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Cash Flow -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 

 

Ukazatel 2034 2035 Celkem    

Celkové příjmy 0 0 6 867 679    

Celkové výdaje 84 000 84 000 6 867 679    

Cash Flow -84 000 -84 000 0    

Zdroj: vlastní zpracování s využítím softwaru eCBA 
 

Z tabulky je patrné, že příjmy tohoto veřejného projektu tvoří pouze 
poskytnuté finanční dotace z ROP (ty byly reálně inkasovány na základě 
předložené žádosti o platbu v letech 2014 a 2015; v rámci simulace v letech 2016 
a 2017) a prostředky Statutárního města Brna. Z tohoto důvodu jsou hodnoty 
Cash Flow kladné pouze v těchto dvou letech. Ve zbývajících letech životnosti 
veřejného projektu jsou hodnoty Cash Flow záporné, a to vzhledem 
k realizovaným výdajům. Udržitelnost projektu je zaručena.  
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6.5.2 Finanční analýza s diskontovaným Cash Flow  
 
Zhodnocení efektivnosti projektu slouží k posouzení finanční výkonnosti 

projektu bez zohlednění způsobu financování. Vstupními daty pro hodnocení 
efektivnosti projektu jako investice jsou investiční náklady a provozní náklady 
a příjmy. Základními konstruovanými ukazateli jsou finanční čistá současná 
hodnota (FNPVc), index rentability (FNPVc/I), finanční vnitřní míra výnosnosti 
(FIRR/c) a doba návratnosti.186 

Finanční analýza s diskontovanými peněžními toky je uvedena 
v tabulce 23 včetně výsledných kriteriálních ukazatelů. Diskontní sazba pro 
finanční analýzu je stanovena na 4 %. 

 
Tabulka 23 – Finanční analýza s diskontovanými peněžními toky (v Kč) 

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Investiční výdaje 4 211 000 1 060 679 0 0 0 0 

Provozní výdaje 0 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Finanční Cash Flow -4 211 000 -1 144 679 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 

 

      
Ukazatel 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Finanční Cash Flow -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 

 
      

Ukazatel 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 

Provozní výdaje 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000 

Finanční Cash Flow -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 

Celkové příjmy 0 0 0 0 0 0 

       

                                                
186 Software ECBA education [online]. Brno: eCBA, 2017 [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 
https://online.ecba.cz/education/PageProject.aspx?tab=. 
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Ukazatel 2034 2035 Celkem    

Investiční výdaje 0 0 5 271 679,00    

Provozní výdaje 84 000 84 000 1 596 000,00    

Finanční Cash Flow -84 000 -84 000 -6 867 679,00    

Celkové příjmy 0 0 0    

 
Čistá současná hodnota  

ENPVc [Kč] 
-6 334 135 

Index rentability ENPVc/I [%] -121,09 

Vnitřní míra výnosnosti EIRRc [%] --- 

Statická doba návratnosti [roky] Není dosaženo 

Dynamická doba návratnosti [roky] Není dosaženo 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím softwaru eCBA 
 
Čistá současná hodnota v rámci finanční analýzy činí - 6 334 135 Kč. 

Index rentability udávající zhodnocení vložených aktiv za celou dobu zhodnocení 
je - 121,09%. Z čistě finančního hlediska projekt generuje ztrátu. Vnitřní míry 
výnosnosti nelze v tomto případě dosáhnout. Jelikož se v rámci tohoto veřejného 
projektu nepředpokládají žádné přímé finanční příjmy, statické ani dynamické 
doby návratnosti není v rámci uvedené analýzy dosaženo. 

Důvodem je zejména to, že veřejné projekty, jejichž obsahem bývá 
zajištění dodávky veřejného statku či služby, nemívají ziskový charakter a nelze 
je proto hodnotit pouze z pohledu jejich finanční efektivity.  
 
6.6 Ekonomická analýza 
 

Pro provedení analýzy a hodnocení veřejného projektu dynamickou 
metodou se zohledněním nefinančních užitků a újem byla použita metoda 
výpočtu čisté současné hodnoty prostřednictvím elektronického softwaru 
s názvem  eCBA. Analýza (studie proveditelnosti) byla zpracována v rozsahu pro 
potřebu řešené práce s časovým posunem pro aktuální řešené období. Kompletní 
studie proveditelnosti je Přílohou č. 2.  

 
6.6.1 Definování a specifikace socioekonomických dopadů  

 
Základem socioekonomického hodnocení je identifikace přínosů a nákladů 

projektu na cílové skupiny a jejich převedení na hotovostní toky. Na rozdíl od 
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finanční analýzy, která posuzuje efektivnost projektu pro nositele projektu, je 
předmětem socioekonomické analýzy hodnocení projektu ve vazbě na region 
a jeho obyvatele. Součástí socioekonomické analýzy je výpočet ukazatelů, které 
vycházejí ze socioekonomického toku projektu – ENPV (čistá současná 
hodnota), ENPV/I (index rentability), EIRR (vnitřní míra výnosnosti), statická 
doba návratnosti a dynamická doba návratnosti.187 

Oproti zjednodušené sumarizaci kvantifikace socioekonomických dopadů, 
která je uvedena v kapitole 6.4, byla zpracována podrobnější analýza 
socioekonomických dopadů na beneficienty veřejného projektu, a to jak 
pozitivních tak negativních. Soupis definovaných socioekonomických dopadů je 
uveden v tabulce 24. 

 
Tabulka 24 – Přehled vybraných socioekonomických dopadů 

Název Dopad 
+/- 

Úspora času v dopravě, osobní vozidla + 

Úspora času v hromadné dopravě + 

Zlepšení zdravotního stavu + 

Snížení nemocnosti + 

Peněžní úspory za léky + 

Vyšší průměrná mzda díky lepšímu zdraví + 

Nižší mortalita občanů + 

Úspora nákladu na dopravu + 

Vyplnění volného času pohybovými aktivitami + 

Zlepšení komunikace + 

Zlepšení emoční stability + 

Zlepšení sociálních vztahu mezi vrstevníky + 

Omezení patologických jevů a kriminality + 

Zlepšení kvality ovzduší + 

Pozitivní vnímání vytvořených přírodních výtvorů + 

                                                
187 Software ECBA education [online]. Brno: eCBA, 2017 [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 
https://online.ecba.cz/education/PageProject.aspx?tab=. 



137 
 

Zvýšení spokojenosti obyvatel + 

Zlepšení psychického stavu + 

Prohlubování sociálních vztahu se spoluobčany + 

Ochrana životního prostředí + 

Možnost vzniku úrazu - 

Přechodná zvýšená zátěž dopravní infrastruktury v průběhu 
rekonstrukce sportoviště - 

Dočasné zhoršení životního prostředí v důsledku 
rekonstrukce sportoviště 

- 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Jednotlivé dopady jsou definovány následujícími parametry: 
 

Charakter dopadu 
 
Charakter dopadů je určujícím kritériem pro posouzení konečného dopadu 

projektu na společnost. Každý dopad může být charakterizován jako výnos nebo 
jako náklad. Pozitivní dopady projektu (např. úspora nákladů, zlepšení kvality, 
zvýšení počtu návštěvníků) mají charakter výnosů, negativní dopady (např. 
zvýšení hlučnosti, zvýšení objemu emisí) mají charakter nákladů. 

 
Jednotka dopadu 

 
Položka slouží k definici rozměru, pomocí které je dopad vyjádřen. 

Definovaný seznam obsahuje obvykle používané jednotky dopadu, jako jsou 
uživatel, návštěvník, nové pracovní místo, apod. Jednotka dopadu může být 
vyjádřena také přímo v penězích (např. realizované zisky, apod.). K upřesnění 
jednotky dopadu může sloužit míra dopadu, která přidává možnost měření 
dalších rozměrů (např. projeté vozidlo a kilometr). 

 
Jednotková cena dopadu 

 
Jednotková cena dopadu vyjadřuje cenu dopadu k určité jednotce (objektu, 

který je projektem ovlivněn). Jednotková cena může být vztažena k jednomu 
(Kč/návštěvník) nebo více parametrům definovaných mírou dopadu (Kč/vozidlo 
a km). 
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Specifikace míry dopadu 
 
Míra dopadu je doplňujícím parametrem pro určení jednotkové ceny 

dopadu. Jednotková cena dopadu se může vztahovat k jednomu nebo více 
parametrům. Míra dopadu je přiřazena pouze k dopadům, u nichž je to relevantní. 
K míře dopadu je doplňována specifikace dopadu (název, např. úspora času na 1 
vozidlo), hodnota míry dopadu (hodnota míry vyjadřuje míru ovlivnění prostředí 
a společnosti projektem, např. zlepšení stavu infrastruktury o 50 %, rozšíření 
cyklostezek o 4,5 km), jednotka míry dopadu (obvykle jednotky délky, času nebo 
procent).  

Parametry hodnot jednotek jednotlivých dopadů jsou stanoveny expertním 
odhadem na základě dostupných podkladů případové studie. Jednotková cena 
dopadu je v softwaru eCBA pro některé dílčí dopady již přednastavena v určité 
optimalizované hodnotě. V tomto kroku dochází ke kvantifikaci jednotlivých 
dopadů a jejich převedení na finanční hodnoty. Kompletní souhrn kvantifikace 
jednotlivých dopadů je uveden ve výše zmíněné Příloze č. 2. Pro názornost je 
uvedena specifikace dopadu „Úspora času v dopravě, osobní vozidla“ zobrazená 
v softwaru eCBA (viz obrázek 10). 

 

 
Obrázek 10 – Specifikace dopadu „Úspora času v dopravě, osobní vozidla“ 

zobrazená v softwaru eCBA188 
 
Kompletní diskontované Cash Flow včetně zahrnutí socioekonomických 

výnosů a nákladů je přehledně uvedeno v tabulce 25. Diskontní sazba pro 
ekonomickou analýzu je stanovena na 5 %. 
 
 
 
 
 

                                                
188 Software ECBA education [online]. Brno: eCBA, 2017 [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 
https://online.ecba.cz/education/PageProject.aspx?tab=. 
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Tabulka 25 – Ekonomické hodnocení projektu včetně socioekonomických 
výnosů a nákladů (v Kč) 

Název Celkem 2016 2017 2018 2019 2020 

Čisté Cash Flow 
projektu 

- 6 867 679 - 4 211 000 - 1 144 679 - 84 000 - 84 000 - 84 000 

Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace 
zůstatkové hodnoty 

0 0 0 0 0 0 

Socioekonomické 
výnosy 

12 960 764 648 037 648 037 648 037 648 037 648 037 

Socioekonomické 
náklady 3 216 400 231 200 231 200 153 000 153 000 153 000 

Socioekonomický tok 
projektu 2 876 685 -3 794 162 -727 841 411 038 411 038 411 038 

 

Název 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Čisté Cash Flow 
projektu - 84 000 - 84 000 - 84 000 - 84 000 - 84 000 - 84 000 

Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace 
zůstatkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 

Socioekonomické 
výnosy 648 037 648 037 648 037 648 037 648 037 648 037 

Socioekonomické 
náklady 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 

Socioekonomický tok 
projektu 

411 038 411 038 411 038 411 038 411 038 411 038 
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Název 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Čisté Cash Flow 
projektu 

- 84 000 - 84 000 - 84 000 - 84 000 - 84 000 - 84 000 

Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace 
zůstatkové hodnoty 

0 0 0 0 0 0 

Socioekonomické 
výnosy 

648 037 648 037 648 037 648 037 648 037 648 037 

Socioekonomické 
náklady 

153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 153 000 

Socioekonomický tok 
projektu 

411 038 411 038 411 038 411 038 411 038 411 038 

 

Název 2033 2034 2035 

Čisté Cash Flow 
projektu 

- 84 000 - 84 000 - 84 000 

Rektifikace rozpočtu 0 0 0 

Rektifikace provozu 0 0 0 

Rektifikace 
zůstatkové hodnoty 

0 0 0 

Socioekonomické 
výnosy 

654 718 654 718 654 718 

Socioekonomické 
náklady 

153 000 153 000 153 000 

Socioekonomický tok 
projektu 

411 038 411 038 411 038 
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Čistá současná hodnota  

ENPVc [Kč] 
88 720 

Index rentability ENPVc/I [%] 1,70 

Vnitřní míra výnosnosti EIRRc [%] 5,23 

Statická doba návratnosti [roky] 14 

Dynamická doba návratnosti [roky] 20 

Zdroj: vlastní zpracování s využitím softwaru eCBA 
 

Čistá současná hodnota v rámci ekonomické analýzy se zohledněním 
nefinančních újem a užitků nabývá kladné hodnoty 88 720 Kč. Index rentability 
udávající zhodnocení vložených aktiv za celou dobu zhodnocení je 1,70 %. 
Vnitřní míra výnosnosti uvádí hodnotu 5,23 %. Statická doba návratnosti činí 
14 let a dynamická doba návratnosti je 20 let. 

Je zřejmé, že evaluace se zohledněním definovaných kvantifikovaných 
pozitivních i negativních dopadů výrazně ovlivňuje výsledek ekonomické 
analýzy. V tabulce 26 jsou porovnány výsledky finanční a ekonomické analýzy. 
 

Tabulka 26 – Komparace výsledků ekonomické a finanční analýzy 
 Ekonomická analýza Finanční analýza 

Čistá současná hodnota  

ENPVc [Kč] 
88 720 - 6 334 135 

Index rentability ENPVc/I [%] 1,70 - 121,09 

Vnitřní míra výnosnosti EIRRc 
[%] 5,23 --- 

Statická doba návratnosti [roky] 14 Není dosaženo 

Dynamická doba návratnosti [roky] 20 Není dosaženo 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
6.7 Riziková analýza 
 

Další část této práce je věnována analýze rizik. Jejím cílem je určení 
závislostí mezi základními proměnnými veřejného projektu (tj. očekávaným 
příjmem – výstupem a cenami vstupů) a jejich vlivu na velikost celkového 
peněžního přijmu. Výsledkem analýzy citlivosti je stanovení nejméně 
významného nebo naopak nejvýznamnějšího faktoru, který ovlivňuje celkový 
peněžní příjem z realizované investice.  
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 V případě analýzy tohoto veřejného projektu jde spíše o teoretické 
nalezení odchylek od předpokládaných hodnot ukazatele čisté současné hodnoty, 
a to z toho důvodu, že tento projekt negeneruje žádné peněžní příjmy a ukazatel 
NPV nabývá ve finanční analýze zápornou hodnotu.  
 Analýza citlivosti se však nezabývá pouze stanovením odchylek od 
předpokládaných peněžních toků, ale identifikuje dominantní rizikové faktory, 
které by mohly mít vliv na vývoj peněžních příjmů v průběhu životnosti 
veřejného projektu. Obsahem analýzy rizik tohoto veřejného projektu 
je zhodnocení vnějších a vnitřních faktorů, jež by mohly negativně ovlivnit jeho 
průběh. Jednotlivé druhy rizik a jejich míra vlivu na veřejný projekt jsou uvedeny 
v tabulce 27. 
 

Tabulka 27 – Analýza rizik veřejného projektu 
Druh rizik Dopad rizika Pravděpodobnost Význam 

Nedostatky v projektové dokumentaci drobný výjimečně možné zanedbatelné 

Dodatečné změny požadavků investora neznatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Nedostatečná koordinace stavebních 
prací významný téměř nemožné zanedbatelné 

Výběr nekvalitního dodavatele drobný výjimečně možné zanedbatelné 

Nedodržení termínu výstavby drobný výjimečně možné zanedbatelné 

Živelné pohromy drobný téměř nemožné zanedbatelné 

Navýšení cen vstupu drobný téměř nemožné zanedbatelné 

Neobdržení dotace nepřijatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Nedostatek finančních zdrojů pro 
realizaci 

nepřijatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Nedodržení podmínek OP nepřijatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Nedodržení právních norem  drobný téměř nemožné zanedbatelné 

Nevyřešené vlastnické vztahy nepřijatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Nedostupná vhodná pracovní síla neznatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Nedostatek finančních zdrojů v provozní 
fázi 

neznatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z provedené analýzy je zřejmé, že nejzávažnějším rizikem v průběhu 
realizace veřejného projektu je nedostatečná koordinace stavebních prací. 
Uvedené riziko je však možné eliminovat a to tak, že investor projektu uzavře 
kvalitní smlouvy o dílo se systémem sankcí za nedodržení smluvních podmínek 
a přesune toto riziko na dodavatele stavby. Zároveň by měl projektový tým 
průběžně konat kontroly postupu stavebních prací. Ty by měly být realizovány 
na základě schváleného harmonogramu jednotlivých stavebních etap.  
 Ostatní rizika, uvedená v tabulce, mají na realizaci veřejného projektu 
zanedbatelný vliv, a proto je není třeba dále kvantifikovat.  
 Jelikož je výstup tohoto veřejného projektu v podobě rekonstruovaného 
sportovního areálu určen obyvatelům žijícím v katastrálním území Brno-sever 
(jako cílové skupině beneficientů), další analýza možných rizik veřejného 
projektu je vztažena k cílovým skupinám nacházejícím se v tomto 
mikroprostředí. Ty by mohly (za určitých okolností) negativně ovlivnit průběh 
veřejného projektu.  
 Za vhodný analytický nástroj k posouzení rizika lze v tomto případě 
považovat Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, jejímž prostřednictvím je 
možné hodnotit vliv jednotlivých činitelů (subjektů) mikroprostředí na veřejný 
projekt. V případě hodnocení rizik byly analyzovány možné hrozby ze stran 
jednotlivých činitelů s tímto výsledkem: 
 

- Hrozby ze strany stávající konkurence – vzhledem k tomu, že se 
v současné době nevyskytuje v této lokalitě žádné sportoviště stejného 
nebo podobného charakteru, nehrozí zde žádné riziko, které by negativně 
působilo na realizovaný veřejný projekt. Význam tohoto činitele na 
realizovaný veřejný projekt je proto zanedbatelný; 

- Hrozby ze strany nové konkurence – v případě vstupu nové konkurence do 
tohoto mikroprostředí je třeba zvážit vysoké bariéry vstupu – náklady na 
pořízení vhodného pozemku, investiční a provozní náklady. Zároveň je 
třeba vycházet ze ziskového hlediska. Aby mohl nový konkurent vstoupit 
do tohoto mikroprostředí, jeho projekt by neměl počítat se ziskem. Hrozba 
ze strany nově příchozí konkurence je proto minimální (zanedbatelná); 

- Hrozba substitutu – i v tomto případě lze říci, že s ohledem na parametry 
tohoto veřejného projektu se v tomto mikroprostředí v současné době 
nevyskytuje žádný substitut. Proto lze tuto hrozbu v průběhu následujících 
let považovat za minimální; 

- Hrozba vyjednávací síly odběratelů – jelikož užívání tohoto veřejného 
projektu nepřináší jeho uživatelům (odběratelům) žádnou peněžní ani 
jinou zátěž, možné riziko spojené s vyjednávací silou odběratelů je 
minimální (zanedbatelné); 

- Hrozba vyjednávací síly dodavatelů – v tomto případě jde o dodavatelské 
firmy podílející se na realizaci tohoto veřejného projektu. Záměrem 
dodavatelských firem by mohlo být zvyšování svých cen, snižování 
kvantity nebo kvality dodávek či poskytovaných služeb. Tato rizika se 
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vztahují k realizační a provozní fázi veřejného projektu a týkají se 
investičních a provozních výdajů. Realizační fáze projektu však byla 
poměrně krátká (2 roky) a dodavatelská firma vzešla z výběrového řízení. 
Toto riziko proto nelze považovat za dominantní. Poněkud vyšší míra 
rizika by se mohla vztahovat k provozním výdajům. Jelikož je však toto 
sportoviště majetkem města Brna, dá se předpokládat, že jeho majitel jako 
dobrý hospodář bude o svůj majetek náležitě pečovat. Pro úplnost 
dodejme, že provozování veřejného projektu je zabezpečeno smluvní 
odměnou v konstantní (neměnné) výši, a to po celou dobu provozování 
sportoviště. Význam tohoto činitele na realizovaný veřejný projekt je 
proto zanedbatelný. 

 
Z provedených analýz rizik je patrné, že v případě řešeného projektu 

existují pouze dvě dominantnější rizika, a to jsou: 
 

- koordinace stavebních prací; 
- financování investičních a provozních nákladů. 

 
 Vliv těchto faktorů na veřejný projekt (s ohledem na jeho povahu 
a životnost) je však zanedbatelný a dané podmínky veřejného projektu lze 
považovat za vysoce stabilní.  
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7 Závěr 
 

Cílem této práce bylo najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného 
investičního projektu. V rámci zmíněné metodické části bylo definováno 
vymezení postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti 
volnočasové infrastruktury. Důraz byl kladen především na posouzení 
nefinančních užitků a nákladů. 

V úvodu práce byla provedena analýza současného stavu řešené 
problematiky. V metodické části bylo provedeno definování projektu, komparace 
jednotlivých metod a výběr vhodné varianty řešení pro tuto specifickou oblast. 
Následně byly identifikováni beneficienti, provedena analýza socio-
ekonomických dopadů na beneficienty veřejného projektu, finanční analýza  
a ekonomická analýza. V neposlední řadě byla provedena analýza rizik. Tento 
postup byl v závěru ověřen na zvolené případové studii. 

Dle předpokladu finanční analýza případové studie nabývala záporných 
hodnot. Neboť za hlavní kritérium realizace projektu je považován veřejný 
zájem. Ten je zcela patrný při stanovení cílů projektu, ale i při identifikaci 
nefinančních, socioekonomických dopadů veřejného projektu na jeho 
beneficienty (děti a mládež, maminky s dětmi a obyvatelé městské části Brno-
sever), kterým je projekt určen. Kvantitativní dopady byly identifikovány ve 
čtyřech základních oblastech, a to: v oblasti zdraví, dopravy a úspor času, 
kriminality a patologických jevů dětí a mládeže a v oblasti životního prostředí.  

Z výčtu všech přínosů a nákladů veřejného projektu je patrné, že 
identifikované přínosy mají dlouhodobý (či trvalý) vliv na beneficienty projektu, 
zatímco náklady ovlivňují beneficienty pouze krátkodobě (dočasně).  

V rámci disertační práce byly formulovány následující hypotézy: 
 

1. Výběr metody pro hodnocení nefinančních dopadů při ekonomické 
analýze významně ovlivní výsledné hodnocení veřejného projektu.  

2. Analýza ekonomického rizika významně ovlivní rozhodnutí o přijetí 
veřejného projektu. 
 
Jak již bylo zmíněno, v případě veřejně prospěšného projektu jde o užitky 

pro jednotlivé beneficienty nikoliv pro investora. Z toho vyplývá, že je třeba při 
hodnocení vzít v úvahu obvykle širší skupinu efektů. Ty mohou být často 
nefinanční a v případě řešené případové studie dokonce nehmotné povahy. 
Abychom mohli tyto dopady investice vyhodnotit, musíme být schopni 
porovnávat, jaké plynou z projektu užitky a újmy. To je však velmi obtížné, pokud 
nebudeme schopni tyto efekty agregovat. K tomu je nutné jejich finanční 
vyjádření.  

V rámci metodické části byla pro oblast volnočasové infrastruktury 
z širokého spektra jednokriteriálních a vícekriteriálních metod vybrána metoda 
Cost-Benefit Analysis. Jednou z její výhod je, že se dá kombinovat i s ostatními 
jednokriteriálními metodami, čímž se výsledek analýzy nákladů a přínosů velmi 
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zpřesní. Dalším významným důvodem pro výběr této metody je, že ačkoli se 
jedná principiálně o metodu kvantitativní, dopady veřejného projektu se dají 
posuzovat skrze kvalitativní efekty, újmy, přínosy a beneficienty, i když forma 
měření jejich výstupů je čistě hodnotová.  Ostatní posuzované metody vykazují, 
jak již bylo zmíněno v rešerši, jistou větší míru subjektivity při posuzování 
nefinančních složek. V rámci CBA je nasnadě vyzdvihnout i existenci a 
pravidelnou aktualizaci univerzální databáze jednotkových benefitů v rámci 
softwaru eCBA či MS2014+, což umožňuje větší objektivitu při hodnocení 
srovnatelných projektů. Vzhledem k sofistikovanosti metody CBA a naopak 
nepřesnosti ostatních metod dochází mezi těmito metodami poměrně k velkým 
odchylkám při hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných projektů. Na 
základě těchto informací a zpracované ekonomické analýzy byla potvrzena první 
hypotéza a to, že: „Výběr metody pro hodnocení nefinančních dopadů při 
ekonomické analýze významně ovlivní výsledné hodnocení veřejného projektu.“ 

Zpracovanou analýzou rizik bylo zjištěno, že v případě řešeného projektu 
existují pouze dvě dominantnější rizika, a to koordinace stavebních prací 
a zajištění finančních prostředků na realizační a provozní fázi projektu. Finanční 
udržitelnost projektu je zajištěna finančními prostředky z dotačního programu ze 
strukturálních fondů EU, finančními prostředky městské části Brno-sever 
s částečným kofinancováním statutárního města Brna. Finanční plnění zejména 
z dotace EU je navázáno na kompletní realizaci ve stanoveném termínu dle 
specifikace případové studie. Splnění požadavku kompletní realizace ve 
stanoveném termínu je zajištěno důsledným výběrem zhotovitele a definováním 
odpovídajícího smluvního vztahu s převodem rizik prostřednictví sankcí na 
vybraného dodavatele. 

Vliv těchto rizik na veřejný projekt, s ohledem na jeho povahu a životnost, 
je však standardní, zanedbatelný a dané podmínky veřejného projektu lze 
považovat za vysoce stabilní. Na základě zpracované analýzy rizik řešené 
případové studie byla druhá hypotéza („Analýza ekonomického rizika významně 
ovlivní rozhodnutí o přijetí veřejného projektu.“) vyvrácena. 

Tato skutečnost nemění nic na faktu, že analýza ekonomického rizika je 
významnou a neodmyslitelnou součástí hodnocení veřejných projektů. Každý 
projekt je unikátní a musí být posuzován individuálně. 

Na závěr předložené práce je nutné zopakovat myšlenku, že hodnocení 
úspěšnosti projektů představuje velice obtížnou záležitost, protože i projekt, který 
realizuje své výstupy, ve vymezeném čase a s použitím přidělených zdrojů – tedy 
splňující tzv. troj-imperativ – ještě nemusí být opravdu efektivním, protože je 
např. nevhodně alokován.  

Odborná literatura, která se věnuje problematice projektů a investic, se 
obvykle primárně vztahuje k otázce hodnocení projektů realizovaných v prostředí 
soukromého sektoru, pro jehož jednotlivé subjekty je nejdůležitější dosahování 
čistě ekonomické efektivnosti. Zpracovanou analýzou bylo potvrzeno, že Cash 
Flow, zásadní kritérium v oblasti soukromého sektoru, (bez zohlednění 
socioekonomických faktorů) nepředstavuje optimální efekt při hodnocení 
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veřejného investičního projektu. V rámci projektů realizovaných ve veřejném 
sektoru je nutné k otázce hodnocení přistupovat jiným způsobem za účasti vstupu 
těchto nefinančních faktorů. 

Podstata tohoto problému spočívá ve velké obtížnosti objektivního 
oceňování, tedy finančního a obecně ekonomického vyjadřování, socio-
ekonomických hledisek investic. Osoby zodpovědné za investiční rozhodování 
ve veřejném sektoru musí brát velmi důsledně v úvahu skutečnost, že 
s investováním socioekonomická hlediska neodmyslitelně souvisí. 

V úvodu této práce bylo konstatováno, že Česká republika zaostává za 
ostatními zeměmi, co se týče důvěry v politiky a úředníky a ve spravedlivost 
jejich rozhodování a při nakládání s veřejnými prostředky. V oblasti soukromých 
institucí se pak jako největší komparativní nevýhoda České republiky jeví etické 
či přesněji neetické chování některých subjektů.  

Doufejme, že tyto skutečnosti budou naopak pozitivní hnací silou pro 
vytrvalou práci na zdokonalování optimalizačních procesů a algoritmů pro co 
nejefektivnější vynakládání veřejných zdrojů – pro maximalizaci užitku pro 
širokou veřejnost.  
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COFOG – Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů (Classification of the 
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NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature Unit of 
Territorial Statistic) 
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