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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.  

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 
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.1 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 postupu 
pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové 
infrastruktury. Důraz je zde kladen především na posouzení nefinančních užitků 
a nákladů. 
                                                
1 BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost. Výpočty v Excelu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 372 
str. ISBN 978-80-7478-483-5. 
2 OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Vydání 1. Praha: Management Press, 
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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. 
 

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 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).2 

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.3 
                                                
2 OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Vydání 1. Praha: Management Press, 
2001. 246 str. ISBN 80-7261-018-X. 
3 SIEBER, P., FOTR, J., HNILICA, J., KRŠKOVÁ, M., Průvodce ekonomickým hodnocením projektů, 
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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.4 V současné 
době existuje široké spektrum používaných metod ekonomické analýzy.  
 
4.2 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.5 

Pavel Máchal, Martina Kopečková, Radmila Presová a kol., uvádějí, 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.“6 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.    

                                                                                                                                          
programů a politik. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2007. ISBN neuvedeno. 
4 MALIŠOVÁ, Iva a MALÝ, Ivan. Hodnocení veřejných projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, 88 str. ISBN 80-210-1591-8. 
5 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova univerzita, 
2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5.  
6 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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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 
nebudeme schopni efekty agregovat (sčítat). K tomu je nutné jejich číselné resp. 
finanční vyjádření.7 

Podle Pavla Máchala, Martiny Kopečkové, Radmily Presové a kol. mezi 
vůbec nejpoužívanější metody hodnocení projektů náleží především následující 
metody:8 

 
- Doba návratnosti (Payback Period – PP); 
- Výnos z investic (Return of Investment – ROI); 
- Čistá současná hodnota (Net Present Value – NPV);    
- Vnitřní výnosové procento (International Rate of Return – IRR).  

 
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. Z hlediska veličin, na jejichž 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.  

Jako hlavní metody hodnocení veřejných projektů lze jednoznačně označit 
metody kvantitativního hodnocení. Ty vycházejí z předpokladu, že objektivní 
realita může být vyjádřena numericky. 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. 
 
 
 

                                                
7 SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti = Feasibility study : metodická příručka. Praha : Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, 2004, 1. vyd. 92 str. ISBN neuvedeno.  
8 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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4.2.1 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. Mohou být použity jako samostatné metody hodnocení, 
nebo jako finanční kritéria hodnocení při analýze nákladů a přínosů. Mezi 
nejužívanější 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).9, 10 

 
Jak vyplývá z názvu, atributem všech uvedených metod je analýza 

nákladů, které jsou však různě poměřovány k výstupům veřejných 
projektů.11Rozdíly je možné vyjádřit v následující tabulce 1:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Vydání 1. Praha: Ekopress, 
2002. 264 str. ISBN 80-86119-60-2. 
10 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova univerzita, 
2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5. 
11 OCHRANA, František. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. Vyd. 2. přeprac. Praha: 
ASPI, 2001, 219 str. ISBN 80-85963-96-5. 
12 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 1 – 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 čisté 
současné hodnoty 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.13 
 
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.  
 
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.  

 
Analýzu nákladů a přínosů 

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.14 

Základním krokem této metody je identifikace pokud možno všech 
významných nákladů a užitků variant. Ty mohou mít peněžní i nepeněžní formu. 

                                                
13 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. 
14 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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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 
s metodou Cost-Benefit Analysis:15 

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.16 

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.17 
 
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.18 
 

                                                
15 idem  
16 MALÝ, Ivan, PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno : Masarykova univerzita, 
2004, 1. vyd. 65 str. ISBN 80-210-3562-5.   
17 MALIŠOVÁ, Iva a MALÝ, Ivan. Hodnocení veřejných projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, 88 str. ISBN 80-210-1591-8. 
18 OCHRANA, František. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. Vyd. 2. přeprac. Praha: 
ASPI, 2001, 219 str. ISBN 80-85963-96-5. 
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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.19 
 
4.2.2 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. Základním specifikem vícekriteriálních metod 
je tedy skutečnost, že nenutí redukovat neekonomická kritéria na kritéria 
ekonomická za cenu 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. 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. 

Dalšími možnými vícekriteriálními metodami hodnocení veřejných 
projektů jsou 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.  

Jemnější metoda nazývaná metoda elektra spočívá v porovnávání 
jednotlivých třídění získaných pomocí různých kritérií s cílem zjistit stupeň jejich 
shody (či neshody).  

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. 

 

 
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 

                                                
19 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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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“.  

 
5.1 Metodický postup  

 
Struktura metodického postupu hodnocení veřejného investičního projektu 

v oblasti volnočasové infrastruktury je složena z následujících kroků: 
 

- 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. Dalším 
krokem, tedy definicí cílů, se rozumí především identifikování vlivů projektu, 
které budou dále hodnoceny v rámci analýzy. 
 
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.   
 
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.  
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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 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, 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. 
 
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.  
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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 
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 
 

Posouzení rizik každého jednotlivého projektu lze podle Pavla Máchala, 
Martiny Kopečkové, Radmily Presové a kol. realizovat za pomoci v zásadě dvou 
základních skupin metod:20 

 
- 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. 
 
6 Případová studie 

 
K analýze procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve 

stavebnictví byl zvolen veřejný projekt „Regenerace veřejných prostranství pro 
volnočasové aktivity v MČ Brno-sever“, který je realizován ve statutárním městě 
Brně.  
 
6.1 Charakteristika řešeného projektu 
 

Analyzovaný veřejný projekt vychází z původního koncepčního řešení 
prostoru stávajícího hřiště, které již zcela nevyhovuje požadavkům sportoviště 

                                                
20 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.  



15 
 

a jeho podstatou je rekonstrukce. Zrekonstruovaný areál bude zahrnovat klecové 
sportoviště pro míčové hry, plochu pro parkour a fitness, in-line dráhu, atd. 

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 (Poznámka: Jedná se o projekt 
z minulého programového období EU, který je v současnosti nahrazen 
programem IROP). 

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 
projektového týmu nejen řídí a koordinuje jednotlivé aktivity, ale 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 metoda 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 



16 
 

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 
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. 
 
6.3 Identifikace beneficientů 
 

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 
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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 
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 2. 
 

Tabulka 2 – 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, 
sportovní veřejnost 25 000 60 % s ohledem na rekonstrukci 

stávajících prvků a nové vybavení 

Zdroj: interní dokumenty veřejného projektu, vlastní zpracování 
 
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. 
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6.4.1 Vymezení kvalitativních dopadů veřejného projektu 
 

Na základě provedené identifikace beneficientů 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 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 
 

Dopady analyzovaného veřejného projektu v této oblasti se 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. 

Výčet benefitů je uveden v kvalitativní podobě (viz tabulka 3). V ní jsou 
přínosy a újmy dle typu příslušného efektu rozděleny na přímé a nepřímé. 
 

Tabulka 3 – 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  
 
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 
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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. 

Dopady v oblasti dopravy a úspor času jsou uvedeny v kvalitativní podobě 
(viz tabulka 4).  
 

Tabulka 4 – 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  
 
Dopady v oblasti kriminality a patologických jevů dětí a mládeže 
 

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 1). 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 1 – Vývoj podílu počtu pachatelů na celkové kriminalitě v ČR 21 

 
                                                
21 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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Dopady v oblasti kriminality a patologických jevů dětí a mládeže jsou 
uvedeny v kvalitativní podobě (viz tabulka 5).  
 

Tabulka 5 – 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  
 
Dopady v oblasti životního prostředí 
 

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, což pozitivně ovlivní i náklady 
vynaložené zdravotní péče. Ty budou v dlouhodobém časovém horizontu klesat. 

Řešení zeleně je s ohledem na beneficienty veřejného projektu 
koncipováno jak z hlediska estetického, tak i psychologického, sociálního, 
environmentálního a ekonomického. Dopady v oblasti životního prostředí jsou 
uvedeny v kvalitativní podobě (viz tabulka 6).  
 

Tabulka 6 – 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  
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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 7).  
 

Tabulka 7 – 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  
 

Výsledky analýzy socioekonomických dopadů poukazují na skutečnost, 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. 

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.  

 
6.5 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.  
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6.5.1 Kvantifikace investičních příjmů a nákladů veřejného projektu 
a jeho finanční udržitelnost 
 

Zhodnocení finanční udržitelnosti realizovaného veřejného projektu 
v celém období jeho životnosti je  v sumarizované podobě uvedeno v tabulce 8. 
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. 

Z tabulky je patrné, že příjmy tohoto veřejného projektu tvoří poskytnuté 
finanční dotace z ROP a prostředky Statutárního města Brna. Udržitelnost 
projektu je zaručena.  
 

Tabulka 8 – 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 
       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 
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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.22 

Finanční analýza s diskontovanými peněžními toky je uvedena v tabulce 9 
včetně výsledných kriteriálních ukazatelů. Diskontní sazba pro finanční analýzu 
je stanovena na 4 %. 

 
Tabulka 9 – 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 
       

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 

                                                
22 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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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 
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.23 

Byla zpracována podrobná analýza socioekonomických dopadů na 
beneficienty veřejného projektu, a to jak pozitivních tak negativních. Soupis 
definovaných socioekonomických dopadů je uveden v tabulce 10. 

 
Tabulka 10 – 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 + 

                                                
23 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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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 + 
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 
 
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.  

Kompletní diskontované Cash Flow včetně zahrnutí socioekonomických 
výnosů a nákladů je přehledně uvedeno v tabulce 11. Diskontní sazba pro 
ekonomickou analýzu je stanovena na 5 %. 
 

Tabulka 11 – 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 
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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 

 

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 

 

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. 
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6.7 Riziková analýza 
 

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 12. 
 

Tabulka 12 – 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 stav. 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 fin. 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 fin. zdrojů v provozní fázi neznatelný téměř nemožné zanedbatelné 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 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 mikroprostředí na veřejný projekt. 
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.  
 
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. 
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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 
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.“ 
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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 
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. 
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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.  

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.  
 




