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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením veřejné ekonomické investice do 

městských bytů v Českých Budějovicích. První polovina bakalářské práce je 

zaměřena na vysvětlení pojmu veřejné investice, popisuje zde i zdroje 

financování a metody, kterými můžeme veřejné investice vyhodnotit. Praktická 

část je již zaměřena na rekonstrukci rozdělení jedné bytové jednotky na dvě. 

V práci je popsán konkrétní investiční projekt a určeny peněžní toky. Následně je 

vyhodnocena ekonomická efektivnost veřejné investice. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Investice, veřejný sektor, veřejný investor, provozní Cash flow, diskontní sazba, 

metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with the evaluation of the public economic investment in 

urban apartments in České Budějovice. The first half of the Bachelor's thesis is 

focused on the explanation of the concept of public investment, describes the 

sources of funding and the methods by which we can evaluate public 

investment. The practical part is already focused on the reconstruction of the 

distribution of one housing unit in two. The work is described in the specific 

investment project, and designed the cash flows. Subsequently, the economic 

efficiency is evaluated public investment. 

KEYWORDS 

Investment, the public sector, public investor, operating Cash flow, the discount 

rate, evaluation methods of economic efficiency 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení investice do městských bytů v Českých 

Budějovicích.  

Investice jsou neoddělitelnou součástí kteréhokoli podnikání, které generují podniku 

zisk a zvyšují tržní hodnotu v soukromém sektoru. O soukromých investicích si 

rozhoduje sám investor. Velká část výdajů ve veřejném sektoru je vynakládána 

prostřednictvím veřejných zakázek. Veřejný projekt pojímá jakékoliv aktivity, činnosti 

a úkoly probíhající v rámci veřejného sektoru, kde jsou použity veřejné výdaje. 

Nejpoužívanějším druhem veřejných zakázek jsou zakázky na stavební práce. 

V průběhu loňského roku bylo zadáno veřejnými investory určitým stavebním firmám 

celkem 5 267 zakázek na stavební práce v hodnotě 131,3 miliardy korun. Meziročně se 

jedná o nárůst o 68 %. 

Teoretická část se zaměřuje na pojmy týkajících se investic veřejného investování. Dále 

na uvedené metody hodnocení veřejných investic. Rovněž se zaměřuje na popis 

fungování a význam veřejného sektoru, hospodaření municipalit a popis veřejného 

rozpočtu a jeho metody využití při sestavování rozpočtu. V poslední části kapitoly se 

popisuje vyhodnocení ekonomické efektivnosti ve veřejném sektoru. 

V praktické části se tyto postupy aplikují na reálnou stavební investici. Její funkci a 

účel. Tato část se zaměřuje na rekonstrukci jedné bytové jednotky rozdělené na dvě 

bytové jednotky. Investice se posuzuje v horizontu dvaceti let. Dále se uvedou šetření 

konkrétního financování investice. 

Cílem práce je zjistit efektivnost investice pomocí moderních hodnotících metod a 

ukazatelů, které hodnotí efektivnost daného investičního záměru. Podklady pro 

zpracování praktické části byly pořízeny od SPRÁVY DOMŮ s.r.o., která zastupuje 

statutární město České Budějovice. Výstupem praktické části je vyhodnocení 

ekonomické efektivnosti investičního záměru. 
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2 INVESTICE A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 

Za investici lze považovat takový peněžitý výdaj, u kterého lze očekávat, během delšího 

časového období, že v budoucnu přinese peněžní nebo jiné hodnoty. Investice 

rozdělujeme do tří základních skupin, podle toho, kam a jak peníze investujeme: 

 hmotné – pořízení pozemků, nástrojů, strojů, zásob a jiných investičních aktiv 

 nehmotné – nákup know-how, vzdělání, výdaje na výzkum, sociální rozvoj 

 finanční – nákup cenných papírů, obligací, dlouhodobé půjčky 

Podle délky dělíme na: 

 krátkodobé – doba trvání do jednoho roku 

 dlouhodobé – doba trvání více než jeden rok 

Ideální investice závisí na třech veličinách, které jsou na sobě vzájemně závislé.  Jedná 

se o tyto faktory: výnos, riziko a likvidita. Jako úspěšnou investici považujeme takovou, 

která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejrychleji se zaplati (s takovou investicí 

se bohužel v praxi téměř nesetkáme). Investice s vysokou výnosností jsou obvykle i 

vysoce riziková. Málo likvidní a riziková investice bývá zase poněkud málo výnosná. 

Tento vztah se zobrazuje, jako tzv. Investiční trojúhelník viz obrázek 1. [1] 

Výnos = čistý peněžní tok  

 

 

 

 

 

 

Riziko Likvidita 

 

 

Obrázek 1: Základní investiční trojúhelník [1] 

Všeobecně je důležité sledovat tyto tři základní veličiny, protože všechny mají určitou 

hodnotu v čase. Výnos přichází později, a pokud přijde, její výše je nejistá. 

 Výnosy – prezentuje, všechny příjmy z investice od momentu, kdy do ní 

vložíme finanční potřeby až do momentu posledního příjmu z investice. [1] 

 Stupeň likvidity – Představuje rychlost, s jakou jsme schopni změnit naši 

investici zpět na hotové peněžní prostředky. Stupeň likvidity v předpokladech 

tržní ekonomiky zachycuje symbolicky schodiště likvidity, na jehož vrcholu leží 

investice, která je nejvíce likvidní. [1] 

 Riziko – Představuje případné odchýlení skutečných výnosů investice od 

očekávaných. Na základě zkušeností a dlouhodobého následování kapitálových 

ČAS 
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trhů, dospěly analytici k určitému uspořádání skupin investičních příležitostí do 

tzv. bezpečnostní pyramidy, v jejímž podkladě leží investice nejbezpečnější a 

směrem k vrchu se investice zvyšuje. Toto setřídění investic není nepochybně 

absolutní. Je možno nalézt velmi stabilní a bezpečnou podnikovou obligaci, a 

naopak sehnat nemovitost, která se ukáže z nějakého důvodu jako velmi 

nepříznivá. [1] 

 

 Investiční projekt a jeho fáze 

„Pod pojmem projekt se rozumí proces plánování a řízení obsáhlejších operací. Pak 

projekty, jejich předmětem je investice, se nazývají investičními projekty. U stavebních 

investic se poté do projektu zahrnují i architektonické a ekologické studie.“ [2] 

Investiční projekty se připravují ze čtyř základních fází: 

1. Předinvestiční příprava 

- Studie proveditelnosti 

- Veřejný projekt 

- Veřejná zakázka, zákon č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných 

zakázek 

2. Investiční příprava 

3. Provozní příprava 

4. Ukončovací nebo likvidační příprava 

 

Všechny tyto fáze investičního projektu jsou důležité pro úspěšnou realizaci, ale 

nejdůležitější fází projektu je předinvestiční, neboť při špatné informovanosti nebo 

špatného nápadu by investice nebyla úspěšná. [1] [3] 

 Předinvestiční příprava 

Předinvestiční příprava investic je podstatným základním předpokladem zdařilé 

realizace projektů a jejich fungování. Je značně náročná na různou způsobilost 

pracovníků podílejících se na jejím sestavení (technici, právníci, ekologové, 

ekonomové) na jejich oboustrannou souhru.  

Cílem předinvestiční přípravy je:  

 Podrobně identifikovat projekt 

 Postupně vyloučit nejméně vhodné projekty a vybrat ten nejvhodnější 

 Zdůvodnit proč potřebujeme zrovna tento projekt 

 Rozhodnout v jaké lokalizaci se bude projekt nacházet 

 Navrhnout technické řešení projektu 

 Posoudit ekonomickou stránku projektu [1] [3] 
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 Investiční příprava 

Druhou fází přípravy a uskutečnění projektů je investiční příprava. U stavebních 

investic je klíčovým momentem této fáze získání stavebního povolení, které vydává 

stavební úřad a které umožňuje začít následující provozní přípravu.  

Cílem projektu je:  

 zpracovat potřebnou technickou dokumentaci stavby 

 získat stavební povolení 

 uzavřít s různými dodavateli odpovídající smlouvy 

 

Při přípravě realizace stavby se používají různé typy technické dokumentace. Liší se 

pouze účelem, ke kterému jsou používány.  

V praxi se můžeme setkat s následujícími typy dokumentace staveb: 

 předprojektová dokumentace 

 projektová dokumentace pro územní řízení stavby 

 projektová dokumentace pro stavební povolení 

 projektová dokumentace pro provedení stavby 

 projektová dokumentace pro zadání stavby dodavateli 

 realizační projektová dokumentace [1] [3] 

 Provozní příprava 

Provozní příprava začíná zkušebním chodem s provedením stupňovitého spouštění 

jednotky na projektovou kapacitu. Nepochybně provoz jednotky není jen jedna dílčí 

část provozní fáze, avšak patří sem také tatáž údržba jednotky. Kvalitní údržbou je 

možné dosáhnout delší životnosti jednotky. Provozní fáze se týká celé fáze realizace 

projektu. Rozvoj projektu se může lišit od původního plánů, pak je podnik nucen 

přikročit k opravám, jež jsou velice nákladné. [4] [5] 

 Ukončovací nebo likvidační příprava 

Likvidační příprava investičního projektu znázorňuje výslednou fázi existence projektu, 

který obsahuje jak příjmy, stejně i výdaje spojené s likvidací projektu. Důležité je 

nezapomenout, že při posudku ekonomické výhodnosti projektu je nezbytné brát v 

potaz taktéž náklady sdružené se zakončením jeho provozu. Jsou to zejména 

potencionální likvidační náklady a občas také nezbytnost vytváření rezerv, které poté 

mohou mít účinek na peněžní toky projektu během jeho provozu, rovněž pak i na 

ukazatele ekonomické efektivnosti projektu. [3] [5] 
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3 VEŘEJNÝ SEKTOR 

Veřejný sektor je oblast společenské reality, kterou můžeme nalézt ve veřejném 

vlastnictví, v které se z politického hlediska určuje veřejnou volbou a uplatňuje se v ní 

veřejná kontrola. Cílem fungování veřejného sektoru je naplňování veřejného užitku a 

správa věcí veřejných. V moderní společnosti je posláním ve veřejném sektoru:  

 Předcházet ve veřejném sektoru důsledkům selhání trhu 

 Řešit důsledky selhání trhu 

Příčinou existence veřejného sektoru je propojena s jevem tržní selhání. Za faktory 

způsobující selhání můžeme označit. 

a) nedokonalá konkurence 

b) vznik monopolu 

c) existence veřejných statků 

d) vznik externalit 

e) zvyšovat kvalitu lidského potenciálu 

f) nedostatek informací [6] 

3.1 Veřejné statky 

V rámci státu nebo obce se rozhoduje veřejnou volbou o jejich produkci a spotřebě, 

protože tržní mechanismus je nestabilní. Veřejné statky občané spotřebovávají 

kolektivně. Jsou stanovovány politickými hlasy a zabezpečovány státem nebo územní 

samosprávou. Na financování veřejných statků se používají finanční prostředky, jež 

jsou soustředěné ve veřejných rozpočtech např. daňový výnos. Produkce veřejných 

statků zvýhodňuje některé skupiny obyvatel, a to nám způsobuje problém se 

spravedlností při rozdělování. [6] 

 

3.2 Veřejné zakázky 

Veřejnou zakázkou je určována taková zakázka, která je prováděna na základě za 

smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kteří mají za úkol poskytnutí dodávek, 

provedení stavebních prací nebo služeb. Zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 

Sb., zadat veřejnou zakázku, která musí být realizovaná podle úplatné písemné 

smlouvy, uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem. Podle předmětu rozdělujeme na 

dodávky, stavební práce a na služby. Veřejné zakázky se podle předpokládané výšky 

hodnoty dělí na podlimitní, nadlimitní a zakázky malého rozsahu. [8] [19] 

3.2.1 Základní definice a pojmy 

Zadavatel – zadavatelem veřejných zakázek může být veřejný, dotovaný, sektorový, 

centrální zadavatel [9] 

Veřejný zadavatel – je Česká Republika, Ministerstvo, jiný správní úřad, územní 

samosprávný celek, příspěvková organizace, právnická osoba, jestliže byla zřízena za 
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záměrem uspokojování veřejného zájmu, které nemají průmyslovou či obchodní povahu 

a je financován hlavně státem nebo jiným veřejným zadavatelem. [9] 

Dotovaný zadavatel -  veřejná zakázka, kterou zadává dotovaný zadavatel (právnická 

nebo fyzická osoba) je z více než 50 % hrazena se státních prostředků. [9] 

Sektorový zadavatel -  je to osoba vykonávající některou z relevantních činností např. 

plynárenství, vodárenství, elektroenergetice 

a) Tuto činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního 

oprávnění 

b) Veřejný zadavatel uplatňuje nad touto osobou přímo či nepřímo 

dominantní vliv [9] 

Centrální zadavatel -  je to zadavatel, jenž zadává výběrové řízení na veřejnou 

zakázku. [9] 

Dodavatel – je to jakákoliv právnická či fyzická osoba, která má místo působení na 

území České Republiky. Může jim být též zahraniční dodavatel, to je osoba, která se 

řídí zvláštním právnickým předpisem. [9] 

Zájemce – je dodavatel, který podal žádost k účasti v zadávacím řízení, nebo byl 

zadavatelem vybídnut k účasti. [9] 

Uchazeč – je dodavatel, který podal nabídku podle podmínek dané zadavatelem. Může 

jim být i dodavatel, který podal nabídku s ostatními. V tomto případě se všichni 

považují za jednoho uchazeče. [9] 

3.2.2 Veřejná zakázka na stavební práce 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž tématem je provedení 

stavebních prací, jež se týkají aktivit souvisejících s výstavbou. S nimi souvisí 

projektová nebo investiční činnost či zhotovení stavby, která je následkem stavebních 

anebo montážních prací, eventuálně i související projektové nebo inženýrské činnosti, 

jež je jako celek schopna plnit vlastní ekonomickou nebo technickou funkci, či stavební 

práce pořizované s využitím zprostředkovatelských eventuálně obdobných služeb, které 

zadavateli dává jiná osoba. Veřejnou zakázkou na stavební práce se rovněž rozumí 

veřejná zakázka s výše uvedeným předmětem plnění a dodána poskytnutím dodávek 

nebo služeb potřebných k uskutečnění předmětu zakázky dodavatelem.  

Při definování předmětu veřejné zakázky na stavební práce je nezbytné odlišovat mezi 

stavebními pracemi také službami. Stavební práce odpovídají aktivitám uvedeným 

v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zároveň za veřejnou 

zakázku na stavební práce se považuje jak samostatné uskutečnění stavebních prací, a 

také projektová činnost, která je spjata s realizací těchto stavebních prací. V případě, že 

by tato projektová činnost byla od náležitých stavebních činností odloučena, nebylo by 

pravděpodobné takovou činnost považovat za zakázku na stavební práce, nýbrž by se 

jednalo o veřejnou zakázku za služby. Jestli se zadá projekt samostatně anebo 

s následnou realizací stavebních činností, je zadavatel ospravedlněn se rozhodovat na 
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základě svého uvážení, přičemž by měl zohlednit zejména ekonomická stanoviska 

jednotlivých metod zadávání. [8] 

3.2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je definována jako předpokládaná úroveň 

peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou stanoví zadavatel pro 

účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. Předpokládanou hodnotu 

veřejné zakázky stanoví zadavatel na základě údajů a informací o zakázkách stejného či 

podobného předmětu plnění. Nemá-li takové informace k dispozici, stanoví 

předpokládanou hodnotu podle údajů a informací získaných průzkumem trhu, případně 

získaným jiným vhodným způsobem (dotaz na jiného pořizovatele stejného či 

podobného předmětu plnění nebo shromážděním předběžných cenových nabídek). Při 

stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty a 

slouží k dvěma základním účelům.  

 Podává informaci o potřebě finančních zdrojů 

 Určuje finanční limit za účelem zařazení veřejné zakázky do příslušné kategorie 

(nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu) 

Předpokládaná hodnota tak do značné míry ovlivní způsob zadávání veřejné zakázky. 

Je-li veřejná zakázka rozdělena na části je pro stanovení předpokládané hodnoty 

rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky. Zadavatel však 

nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané 

hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně. Naopak dělení jedné veřejné zakázky 

na více veřejných zakázek ve stejné kategorii finančního limitu zakázáno není. [10] 

3.2.4 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty 

Veřejné zakázky se podle předpokladu rozděluje na tři druhy: 

 Nadlimitní 

 Podlimitní 

 Zakázky malého rozsahu 

Nadlimitní veřejná zakázka je předpokládaná investice, kde se cena rovná nebo 

přesáhne finanční limity, které jsou dané zákonem. Zadavatel je musí kromě 

Informačního systému o veřejných zakázkách zveřejnit i v Úředním věstníku Evropské 

unie a také zhotovit písemnou zprávu, kterou na požádání zašle Evropské komisi nebo 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Lhůta pro podání nadlimitní nabídky i 

samotný průběh výběrového řízení zpravidla delší oproti zakázkám podlimitním 

z důvodu možnosti účasti zahraničních subjektů. K dnešnímu dni (25. 05. 2017) platí 

Nařízení vlády ze dne 22. 12. 2017 o stanovení finančních limitů a částek pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek. Příkladem stanovení limitu pro stavební práce je 

stanoven na 149 224 000,00 Kč pro všechny typy zadavatelů a daná částka je bez daně z 

přidané hodnoty. 

Podlimitní veřejná zakázka je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

nedosahuje limitu nadlimitní zakázky a přesahuje limit veřejné zakázky malého 

rozsahu. V případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 
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nejméně 2 000 000 Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 

6 000 000 Kč do 149 224 000,00Kč bez daně z přidané hodnoty. Základní rozdíly v 

postupech při zadávání veřejné zakázky nadlimitní a podlimitní jsou například v délce 

termínů v zadávacím procesu, nebo v uveřejňování veřejné zakázky a může být 

upravováno národní legislativou. 

Veřejná zakázka malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 

v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2 000 000 Kč bez DPH a u 

stavebních prací 6 000 000Kč bez DPH. Tento typ zakázek si mohou zadavatelé zadávat 

podle svého uvážení. Kvůli malé hodnotě zakázek by bylo zbytečné realizovat složitější 

výběrová řízení. [10] [11] [12]  

3.2.5 Druhy zadávacích řízení 

Zadávací řízení upravuje závazný procesní postup. Prvním krokem je vytvoření 

zadávací dokumentace, kde zadavatel specifikuje předmět plnění tzv. konkrétní popis 

zakázky. Ve druhém kroku se požaduje kvalifikace dodavatele. Zadavatel stanoví 

odborné a finanční parametry pro realizaci stavební zakázky. Při zadávání veřejné 

zakázky je zároveň zadavatel povinen dbát a plnit základní zásady: zákaz diskriminace, 

rovné zacházení, rovněž musí zadavatel stanovit druh výběrového řízení pro dodavatele 

zakázky. Platí, že otevřené a užší řízení mohou použít všechny kategorie zadavatelů. 

Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje a upravuje šest druhů zadávacího řízení: 

 Zjednodušené podlimitní řešení, 

 Otevřené řízení, 

 Užší řízení, 

 Jednací řízení s uveřejněním, 

 Jednací řízení bez uveřejnění, 

 Soutěžní dialog, 

 Řízení o inovačním partnerství 

 Koncesní řízení 

 Řízení pro zjednodušené zadávání pro veřejné zakázky [12] [18] 

Zjednodušené podlimitní řešení 

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní vedení uveřejněním výzvy na profilu 

zadavatele k podání nabídek. Výjimkou u zjednodušeného podlimitního řešení jsou 

veřejné zakázky na stavební práce. Předpokládaná hodnota stavebních prací je 50 000 

mil. Kč, tímto může zadavatel vyzvat neomezený počet dodavatelů. Z tohoto důvodu 

může zadavatel odeslat výzvu minimálně pěti dodavatelům. Po předložení nabídek, 

hodnotící komise vyhodnocuje výherce s nejlepší nabídkou. Následně je s vybraným 

dodavatelem uzavřena smlouva. [12] [18] 

Otevřené řízení 

Otevřené řízení je možné použít obecně bez vazby na jakékoliv podmínky. Do 

otevřeného řízení může podat nabídku každý, kdo o ní má zájem a počet zájemců není 

omezen. Při otevřeném zadávacím řízení zadavatel ohlašuje neomezenému počtu 

dodavatelů úmysl zadat veřejnou zakázku. Od jeho uveřejnění běží lhůta pro podání 
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nabídek a prokázání splnění klasifikace. Po skončení lhůty o otevřeném řízení, 

hodnotící komise rozhodne o vítězi, který uzavře smlouvu se zadavatelem. Zadavatel 

nesmí jednat o podaných nabídkách s ostatními uchazeči do ochranné doby. Po této 

době jsou výsledky výběrového řízení uveřejněny. [12] [18] 

Užší řízení 

Užší řízení je druhem řízení, který zadavatel umožňuje omezit počet podaných nabídek. 

V prvním kole si musí zadavatel určit, podle čeho si bude zájemce vybírat. Většinou 

zadavatel posuzuje kvalifikace zájemců a může docházet k omezení počtu. Zadavatel je 

povinen v oznámení omezit, jestli bude omezovat počet zájemců a jaký počet bude 

vyzván k předložení nabídky. Jde-li o veřejného zadavatele, nesmí být tento počet nižší 

než pět. Jde-li o sektorového zadavatele, nesmí být tento počet nižší než tři. Ve druhém 

kole jsou účastníci, kteří splnili podmínky klasifikace, a byly zadavatelem vybrány. 

Poté je výběrové řízení stejné jako u výběrového řízení otevřeného, ale nevýhodou 

tohoto řízení je velké množství administrativní práce a doba trvání. [12] [18] 

Jednací řízení s uveřejněním 

Jednací řízení s uveřejněním probíhá v základních etapách podobně jako v případě 

užšího řízení. U tohoto řízení je nutno stejně jako u řízení užšího, aby se zájemci 

nejprve překvalifikovali. Hlavní rozdíl od užšího řízení pak představuje postup řízení, 

kdy počáteční hodnocení uchazečů slouží pro předběžné rozřazení uchazečů, poté 

probíhá jednání o podaných nabídkách. Po předložení nabídek dochází k jednání mezi 

zadavatelem a dodavatelem, takové jednání je pro zadavatele velice výhodné, protože 

může vyjednat lepší ekonomické podmínky. [12] [18] 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění je neobvyklý druh zadávacího řízení používaný jen 

v ojedinělých případech. Zadavatel oznamuje omezenému počtu uchazečů, které si 

vybral podle vlastní volby záměr zadat veřejnou zakázku. Dále jsou uchazeči vyzvány 

k jednání o nabídkách a následně jsou nabídky předloženy a hodnoceny. S vítězem 

nabídky je na závěr podepsána smlouva. [12] [18] 

Soutěžní dialog 

Soutěžní dialog umožňuje zadavateli dotvoření zadávacích předpokladů veřejné 

zakázky. Způsob zadávání soutěžního dialogu je určený především pro zakázky se 

složitým předmětem. U těchto zakázek nelze přesně specifikovat technické, finanční a 

právní požadavky. Podstatou soutěžního dialogu je jednání zadavatele s možnými 

dodavateli před vlastním vytvořením zadávací dokumentace. Během tohoto jednání 

zájemci nabízí svá řešení a zadavatel podle předem zvolených kritérií volí řešení, které 

nejvíce odpovídá jeho požadavkům. Na základě vybraných řešení je vypracována 

projektová dokumentace a poté mohou všichni nevyloučení účastníci podat nabídky, 

o kterých se nesmí jednat. [12] [18] 

Řízení o inovačním partnerství  
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Zadavatel v zadávací dokumentaci přesně určí fáze inovačního partnerství, posloupnost 

kroků v procesu výzkumu a vývoje, poskytnutí dodávek služeb nebo prací. Vymezí se 

také postupné cíle a při jejich dosažení se jednotlivé fáze ukončí. Jestliže je inovační 

partnerství s více partnery, zadavatel nesmí zpřístupnit řešení ani jiné informace bez 

souhlasu daného partnera. [12] 

Koncesní řízení 

Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Koncesní 

řízení se zahájí jednáním s dodavatelem nebo odesláním výzvy o zahájení. Průběh řízení 

může probíhat ve více fázích a podmínky řízení si stanoví sám zadavatel. 

V dokumentaci musí zadavatel označit požadavky, jež na plnění koncese představují 

minimální technické plnění. Tyto požadavky se nesmí v průběhu již měnit, ale mohou 

se v průběhu upravit zadávací podmínky. [12] 

Řízení pro zjednodušené zadávání pro veřejné investice 

Zadávání zjednodušených veřejných investic může zadavatel zahájit odesláním 

předběžného oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, pokud se nejedná o 

koncesi. Svůj zájem dodavatelé vyjadřují písemně. Průběh celého řízení určuje 

zadavatel s ohledem na specifikaci zadávaných služeb. Zadavatel může měnit zadávací 

podmínky, není-li to v rozporu se zákonem, ale musí být splněny změněné podmínky 

pro zjednodušený režim. Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem 

účastníkům zadávacího řízení a odešle oznámení o výsledku k uveřejnění. [12] 
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4 ZPŮSOBY STANOVENÍ EKONOMICKÉ 

EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Efektivnost se chápe jako situace, kdy z přístupných společenských zdrojů se podaří 

vytěžit maximální počet statků a maximální užitek. [16] 

4.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti investic ve veřejném 

sektoru 

Veřejný sektor zajišťuje veřejné statky, byť se jedná o čisté veřejné statky či smíšené 

veřejné statky. Tyto statky se od čistých statků liší tím, že můžeme určit podíl 

jednotlivce na spotřebě. Mají řadu společných znaků, hlavně neziskovost, avšak 

obstarávají velmi širokou škálu potřeb lidské instituci. Humánní potřeby jsou velmi 

složitě souměřitelné a nadto každý jednotlivec má jiné upřednostnění.  

Teorie doporučuje při rozhodování veřejných statků zvažovat tyto kritéria:  

 hospodárnosti na vstupu a při vývoji zajišťování statku;  

 užitku z poskytovaného veřejného statku.  

Vůči těmto doporučením však stojí znalost teorie veřejné volby, jež tvrdí, že o činitelích 

se usuzuje, že se chovají tak, aby měli větší možnost na své volební šance. Srozumitelně 

definovanými postupy a pravidly pro provedení investic se vylučuje možnost 

prosazování jednotlivých prospěchů představitelů politické reprezentace. Tím se 

zjednodušuje kontrola vhodnosti a efektivnosti vynakládaných veřejných potřeb. [6] 

4.2 Faktory ovlivňující efektivnost ve veřejném sektoru 

Ve veřejném sektoru nemůžeme použít jako kritérium jeho úspěšnosti v třídě zisku, 

které jeví obecně sklony k neefektivnosti, tím mají tendenci k minimalizaci výstupů a 

maximalizaci vstupů. Velice často chybí kvalitní analýza poptávky po službách, tím 

dochází k neefektivnosti. Problémem je hodnocení výstupů organizací ve veřejném 

sektoru, nabízeného počtu a kvality nabízených služeb. Aby vzrostla efektivnost 

financování, musíme veřejné statky pro občany zajistit zakázkou u soukromého sektoru, 

pokud je dokáže zaručit levněji. [6] 

Efektivnost ovlivňuje:  

 Uspořádání instituce 

 Fungování tržní struktury 

 Konkurenční prostředí vně veřejného sektoru 

 Financování 

 Systém řízení  

 Uplatňování znalostí vědy [6] 
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4.3 Efektivnost a objektivizace výdajů ve veřejném sektoru 

V některých zemích se využívají různé metody pro objektivizaci výdajů ve veřejném 

sektoru. Častokrát to jsou:  

Komparativní metody – jsou založené na komparaci nákladů na výrobě určitých 

veřejných statků, mají cíl stanovit nákladový ukazatel. [6] 

 Vhodnou metodou je:  

 Benchmarkingova metoda porovnání -  cílem této metody je hledat nejvhodnější 

opatření v řízení pro budoucnost, která by poskytnula zkvalitnit činnost ve 

veřejném sektoru. [6] 

Benchmarking se zaměřuje na: 

o Srovnávání řídících postupů uprostřed organizacemi ve veřejném sektoru 

o Srovnávání výkonnosti měřené kvantitativními hodnotami 

o Srovnávání procesů a funkcí s využitím kvantitativních hodnot [6] 

Benchmarkingova metoda se v řadě vyspělých zemí stala významnou metodou 

porovnávání kvality výstupů, které jsou ve veřejné správě a mezi obcemi. [6] 

Mezi některé typy se uvádějí: 

 Interní – využívají se uvnitř organizace 

 Finanční – metoda porovnání hladiny hospodaření 

 Strategický – slouží pro porovnání výkonnosti 

 Funkční – slouží pro porovnání procesů 

 Konkurenční – využívá se při zabezpečování veřejné služby [6] 

Metody výkonných norem limitů i normativů – tyto metody vystupují z kalkulace 

nákladů za jednotku výkonu. Plánem je přesné vedení účetních záznamů a stanovení 

jednotky výkonu. Tyto metody využíváme při hromadně produkovaných veřejných 

statků. Při kalkulaci nákladů se využívá buď historická, nebo metoda nulového 

základu. [6] 

Metoda nákladu a užitku – tato metoda se používá pro objektivizaci potřeb, která je 

spojena s vynakládáním na financování veřejného sektoru. [6] 

4.4 Základní nákladové metody 

Pro efektivní nařízení veřejného sektoru je možno použít nemnoho nákladově 

výstupových metod, které můžeme použít při výběru investičních akcí ve veřejném 

sektoru. Je možno použít řadu kvantitativních metod, na jejímž základě je možné 

optimalizovat volbu zvolené varianty nebo projektu. Jde o metody jedno kriteriální, 

které se zabývají vztahem výstup/ náklady. Jedná se o tyto 4 metody: 

 Analýza minimalizace nákladů (CMA) 

 Analýza efektivnosti nákladů (CEA) 

 Analýza užitečnosti nákladů (CUA) 
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 Analýza nákladu a užitku (CBA) [7] 

4.5 Metoda CMA  

Metoda minimalizace nákladů vybírá postup, který vyžaduje nejmenší náklady na 

dosažení daného výstupu. Používají se tehdy, kdy výstupy individuálních posudků 

projektů by měly být relativně shodné. Pro hodnocení této analýzy, se velice často 

využívá ukazatel, který se nazývá Náklady životního cyklu (LCC). Výpočet tohoto 

ukazatele probíhá formou diskontování nastávajících nákladů.  Tento ukazatel nám bude 

připomínat známý ukazatel NPV čistou současnou hodnotu. [7] 

Obecně můžeme ukazatel napsat tímto vztahem: 

LCC =  PV + IC                                                                                                      (2) 

Kde: 

LCC – náklady cyklu 

PV -  současná hodnota nastávajících nákladů 

IC – investiční náklad 

Pro vlastní výpočet můžeme ukazatel napsat tímto vztahem: 

𝐿𝐶𝐶 =  ∑
𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑇

𝑛=0

 

                                                                                            (3) 

Kde: 

n – rok, ve kterém prochází náklad 

T – délka hodnoceného období 

r -   diskontní sazba [7] 

 

4.6 Metoda CEA  

Analýza efektivnosti nákladů se zabývá otázkami typu:  

 Jak nejlevněji dosáhneme cíle, který jsme si stanovili, jestliže zachováme 

požadovaná kritéria? 

 Jak můžeme dosáhnout maximalizace výstupů, při předem určených nákladech? 

Tuto metodu využíváme v případech, jestliže je monetární ohodnocení užitků složitější. 

Užitky mohou mít schopnost být vymezené ve věcných jednotkách: např. počet 

ošetřených pacientů, počet opravených strojů, počet km stesk. Rozhodovacím nástrojem 

CEA jsou jednotkové náklady projektu, které porovnáváme s ostatními projekty. 
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V nákladech pracujeme např. s Kč/m³ obestavěné plochy nebo v Kč/m² zastavěné 

plochy. [7] 

4.7 Metoda CUA  

Analýza užitečnosti nákladů umožňuje matematickými postupy vyhodnotit užitečnost 

na podstatě výstupů je to tzv. vícekriteriální analýza. Výstupy mohou být znázorněny 

technickými nebo peněžitými veličinami. [7] 

Efektivnost projektu je znázorněna jako poměr prospěšnosti daného projektu a 

investičních nákladů: 

E =  
U

IC
 

(4) 

Kde: 

E – efektivnost projektu 

U – prospěšnost projektu 

IC – investiční náklady projektu [7] 

4.8 Metoda CBA 

Analýza nákladů a užitků, touto metodou zejména určujeme ekonomickou efektivnost 

veřejných projektů. V těchto projektech nemůžeme posuzovat pouze jejich dopad na 

investora, nebývá zpravidla závažným důvodem pro realizaci projektu. V prvním kroku 

analýzy identifikujeme veškeré užitky a náklady projektu. Pro přehlednost užitků a 

nákladů, které jsou vyvolány uskutečněním projektu, je příhodné zpočátku identifikovat 

subjekty, jímž projekt užitky eventuálně přínosy bude přinášet.  Tyto subjekty můžeme 

nazývat beneficientem daného projektu. Z důvodu velkého množství potenciálních 

beneficientů, lze očekávat velký počet rozdílných nákladu a užitků, jež mohou mít 

menší nebo větší vliv na efektivnost projektu, proto musíme jednotlivé užitky a náklady 

co možná nejpřesněji definovat. Dále musíme dané projekty kvantifikovat, jeli to 

možné, tudíž musíme popsat význam nákladů a užitků v měrných jednotkách a tím 

zařídíme jejich měřitelnost. Posledním krokem je ocenění nefinančně vyjádřených 

užitků a nákladů peněžními jednotkami. [7] 

Osnova analýzy nákladů a užitků obsahuje: 

1. Definice podstaty projektu 

2. Vymezení struktury beneficientů 

3. Popis nulové i investiční varianty 

4. Kvantifikace všech relevantních užitků a nákladů  

5. Oddělení neocenitelných užitků a nákladů  

6. Úprava ocenitelných užitků a nákladů na hotovostní toky 

7. Diskontní sazba 

8. Nominální a reálné peněžní toky a diskontní sazba 

9. Kriteriální ukazatele – rentabilita 
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10. Citlivostní analýza 

11. Vyhodnocení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů 

12. Přijatelnosti a financování investice [7] 

 

V následující části budou popsány vybrané body CBA analýzy. 

 

4.8.1 Stanovení diskontní sazby 

Vymezuje minimální požadovanou výnosnost posuzovaného investičního projektu, 

pomáhá při posuzování ekonomické nebo finanční efektivnosti zohlednit časovou 

hodnotu peněžních toků. [7] 

Pro hodnocení veřejných projektů rozlišujeme:  

 finanční diskontní sazbu 

 sociální diskontní sazbu [7] 

finanční diskontní sazba – vyskytují se tři základní možnosti, jak vyhodnotit, že se 

jedná o finanční diskontní sazbu: 

 úroková sazba státních dluhopisů a dlouhodobá úroková sazba úvěrů 

 mezní výnos portfolia cenných papírů 

 specifická úroková sazba [7] 

sociální diskontní sazba – s touto sazbou se zejména setkáváme při hodnocení projektů 

financovaných z veřejných zdrojů. Jsou to veřejné projekty, kterým se nejedná o zisk. 

Tuto sazba se dá chápat jako náklady příležitosti, které jsou podníceny vytlačením 

soukromé spotřeby. [7] 

Sociální diskontní sazba se skládá z těchto částí: 

 sazby, kterou je diskontovaná nastávající spotřeba na přítomnou 

spotřebu. Tato část je označována písmenem ρ. 

 přirážky, jen tehdy pokud v hodnoceném období předpokládáme růst 

spotřeby na jednoho obyvatele. Písmenem g označujeme růst domácího 

hrubého produktu, dále písmenem µ, které nám udává mezní užitečnost 

spotřeby. [7] 

Sociální diskontní sazbu tedy můžeme vypočítat podle vzorce: 

r =  ρ ∗ μ ∗ g 

           (5) 

ρ se skládá ze dvou složek:  

 časové hodnoty peněz 

 rizikové přirážky [7] 
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4.8.2 Výpočet kriteriálních ukazatelů  

Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů analýzy nákladů a užitku, kterým můžeme 

posoudit ekonomický přínos investičního projektu. Analýza užitků a nákladů využívá 

známých ukazatelů pro výpočet ekonomické efektivnosti investice, založené na 

diskontování, zejména na čistou současnou hodnotu, index rentability a vnitřní 

výnosové procento. [7] 

4.8.3 Čistá současná hodnota 

Představuje rozdíl mezi předpokládanými peněžními toky provozní a likvidační fáze 

projektu. Toky v budoucích letech nelze prostě sčítat, ale musíme je diskontovat na 

jejich současnou hodnotu. [7] 

Pro výpočet použijeme tento vztah: 

PV =  ∑
NCFi

(1 + r)i

n

i=1

 

           (6) 

Kde: 

PV – současná hodnota v Kč 

NCF1-čisté peněžní toky v Kč 

i-        počet let od 1 do n 

r-        diskontní sazba 

 

Čistou současnou hodnotu poté můžeme stanovit ze vztahu: 

NPV= PV – IN        (7) 

Kde: 

NPV – čistá současná hodnota v Kč 

IN -     investiční náklad v Kč 
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Obrázek 2: Grafické znázornění čisté současné hodnoty NPV [1] 

Předpis pro rozhodování není složitý, akceptujeme všechny investice s kladnou či 

nulovou hodnotou a odmítneme všechny ty, jež mají negativní hodnotu. [7] 

4.8.4 Index ziskovosti 

Formuluje velikost současné hodnoty příjmů na jednotku současné hodnoty souhrnných 

výdajů projektu a vystupuje z čisté současné hodnoty. Takovýto projekt je bez 

významu, jestliže se hodnota indexu ziskovosti rovná jedné, spíše ale větší než jedna. 

Projekt je z pohledu ziskovosti lepší, jestliže je index ziskovosti větší.  Index ziskovosti 

je příhodný ukazatel především, když firma porovnává více variant investičního záměru 

a tím hledá tu nejefektivnější variantu. [7] 

4.8.5 Vnitřní výnosové procento 

Je možné chápat jako rentabilitu, kterou projekt přinese během života.  Vnitřní 

výnosové procento se stanovuje diskontní sazbou, u které se čistá současná hodnota 

rovná nule. Uvažujeme-li vnitřní procento jako diskontní sazbu r, potom platí 

následující vztah: 
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NPV = ∑
NCFi

(1 + r)i
= 0 

                                                                                                                                    (8) 

Vlastní výpočet posléze probíhá vypočítáním metodou lineární interpolace podle 

vztahu: 

IRR = r1 +
NPV +

|NPV +| + |NPV −|
∗ (r2 − r1) 

                                                                                                                                    (9) 

Kde: 

IRR: vnitřní výnosové procento 

NPV +: je kladná čistá současná hodnota 

NPV -: je záporná čistá současná hodnota 

r1: je diskontní sazba, kde je současná hodnota kladná 

𝑟2: je diskontní sazba, kde je současná hodnota záporná 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění vnitřního výnosového procenta IRR [1] 
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Vnitřní výnosového procento, je ukazatelem efektivnosti projektu a je vhodné ho využít, 

jestliže není známá hodnota diskontní sazby. Výnosnost celého projektu můžeme zjistit 

použitím vnitřního výnosového procenta, kterou porovnáváme s přibližnou diskontní 

sazbou. Porovnáním IRR a diskontní sazby lze stanovit, zda je projekt více nebo méně 

výhodný. [7] 

4.8.6 Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních 

ukazatelů 

Vyhodnocení ukazatelů spočívá ve správné interpretaci vypočtených ukazatelů, které 

volíme v závislosti na zvolených kritériích NPV, IRR. Problém u ukazatelů nastává 

tehdy, jestliže se rozhodneme jednotlivé varianty posuzovat podle více ukazatelů a tím 

si výsledky částečně protiřečí. Tady si musíme určit, který z ukazatelů pro nás bude mít 

při větší váhu. [7] 

4.8.7 Přijatelnost a financování investice 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí investičního projektu musíme provádět z celého 

komplexu důležitých informací, jenž nám poskytuje rozdílné studie. Analýza užitků a 

nákladů nám tedy poskytuje informace, podle kterých se rozhodujeme, jestli je pro nás 

investice výhodná či nevýhodná ze stanoviska ekonomické efektivnosti. [7] 
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5 HOSPODAŘENÍ MUNICIPALIT 

Municipality (obce, kraje) představují hlavní stupeň územní samosprávy, je vybavena 

ve svých regionech nezávislými pravomocemi a odpovědnostmi při zabezpečování 

úkolů, které jsou svěřeny. [13] 

5.1 Hospodaření obcí 

Obec jako základní stupeň územní samosprávy je ze zákona vybavena nezávislými 

kompetencemi, pravomocemi a odpovědností při zajišťování úkolů.  Ty jsou jí ústavou 

a zákony pověřeny. Pro realizaci funkcí municipální úrovně územní samosprávy má 

rozhodující význam postavení a rozhodovací pravomocí volených orgánů. Z hlediska 

teorie fiskálního federalismu municipální vládní hladině. Tato úroveň je představována 

v demokratických zemích: 

 Prezentována demokraticky volenými institucemi s určitou mírou daňové 

pravomoci, která je na nižší úrovni než státní nebo regionální úrovni. Třeba 

v České Republice volené zastupitelstvo obce může schvalovat obecně 

zavazující vyhlášky, například o místních poplatcích jako typu obecních daní. 

Výkonné orgány poté zabezpečují výkon rozhodnutí. 

 Nahrazuje obec, tj. společenství občanů, která navenek chrání jejich zájmy a 

preference. Vystupuje v místním veřejném zájmu, a to v hranicích obce. 

V České Republice vystupuje na katastrálním území obce, může se jednat i o 

několik katastrálních oblastí. [14] 

Orgány obce 

Orgánem, jejž samostatně spravuje obec je zastupitelstvo, které volí ze svých členů 

starostu, který zastupuje obec navenek a je zodpovědný za svou funkci zastupitelstvu a 

místostarostu, jenž zastupuje starostu v době své nepřítomnosti. Výkonným orgánem 

obce je rada obce, která je tvořena členy zvolenými zastupiteli. Starosta je v čele 

obecného úřadu, který tvoří místostarosta, tajemník a zaměstnanci úřadu. Obecní úřad 

plní úkoly, které mu nařídilo zastupitelstvo obce nebo rada obce. Zastupitelstvo si může 

zařídit jako své kontrolní orgány výbory. Finanční a kontrolní výbory musí mít každá 

obec. [14] 

Působnost obce 

Působnost obcí je vymezena v zákonech a dále jako péče o vytvoření podmínek pro 

rozvoj sociální péče i pro uspokojování potřeb občanů. Dále je vymezena s místními 

předpoklady a se zvyklostmi, hlavně uspokojením potřeby bydlení a dopravy. 

Do samostatné působnosti obce ze zákona o obcích patří: 

 hospodaření obce 

 peněžité fondy obce 

 právnické osoby obce a účast obce v právnických osobách nebo organizační 

součásti obce  

 osobní a věcné výdaje na funkce obecního úřadu nebo zvláštních orgánů dané 

obce 
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 organizace, řízení, materiální nebo personální zaopatření obecního úřadu 

 rozpočet a výsledný účet obce 

 vydávání všeobecně povinných vyhlášek obce 

 místní referendum obce 

 obecní policie České Republiky 

 udávání pokut za správní provinění 

 náplň rozvoje územního obvodu obce 

 územní plán obce, regulační plán nebo spolupráce s různými obcemi [15] 

5.2 Veřejná správa 

Na veřejnou správu lze pohlížet ze dvou hledisek: 

 Z hlediska toho, zda veřejnou správu vykonává stát svými orgány jako státní 

správu nebo stát přenechává určitý okruh záležitostí na nestátní veřejnosprávní 

korporace. 

 z geografického hlediska, tzn., jedná-li se o ústřední, místní, případně územní 

správu. 

Podle prvního kritéria je veřejná správa chápána jako systém, který je tvořen dvěma 

hlavními subsystémy: 

 státní správa – vykonává ji stát prostřednictvím institucí přímo anebo 

zprostředkovaně územní samosprávou. 

 veřejná samospráva – veřejná samospráva většinou bývá označována jako 

výsledek delegování správy, na jiné nestátní subjekty. Samospráva může 

vykonávat svoje záležitosti samostatně, nebo vlastním jménem a prostředky 

zákonem stanovenými předpisy. [15] 

5.3 Veřejný rozpočet 

V rámci veřejných rozpočtů, jsou na úrovni územních samosprávných celků 

sestavovány rozpočty obce nebo kraje. Rozpočty územních samosprávných celků jsou 

stanovovány jako decentralizované finanční fondy. V těchto fondech se soustřeďují jak 

příjmy generované jejich vlastní činnosti, a ty se následně rozdělují a používají na 

financování veřejných a smíšených statků. Územní rozpočet je tvořen, členěn a 

používán, totožně jako ostatní veřejné rozpočty.  

Rozpočet můžeme chápat jako nástroj zabezpečení a financování politiky nebo nástroj, 

jenž dává do souladu příjmy a výdaje obce. Rozpočet je toková veličina, kde na 

příslušném příjmovém i výdajovém účtu není nikdy stav rozpočtovaných příjmů a 

výdajů, neboť se v rozpočtovém období z příjmů, které přijdou, hradí výdaje. [15] 

Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces představuje činnost orgánů, volených nebo výkonných, spojenou se 

sestavením návrhů územního rozpočtu, s jeho souhlasem a realizací během 

rozpočtového období, plynulou a následnou kontrolou jeho plnění, sestavení a schválení 

výsledné bilance hospodaření. 
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Etapy rozpočtového procesu:  

 Sestavení návrhu zodpovědným orgánem 

 Projednání a schválení návrhu rozpočtu 

 Plnění rozpočtu 

 Průběžná kontrola  

 Sestavení přehledu o skutečném rozvoji plnění rozpočtu a následné projednání a 

kontrola. [15] 

Rozpočet jako bilance 

Z tohoto stanoviska je rozpočet bilancí, jež bilancuje příjmy a výdaje na rozpočtovém 

období. Toto období je totožné s rozpočtovým obdobím celé soustavy veřejných 

rozpočtů v určité zemi. V České Republice je stejné s kalendářním rokem, nemusí tomu 

ale být ve kterýchkoli zemích. Hospodaření je možno definovat tímto vztahem: 

𝐹1 + 𝑃 − 𝑉 = 𝐹2           (1) 

Kde:  𝐹1 -stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období  

P – příjmy 

V – výdaje 

F2 – stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období 

Je-li F2 > F1, tvoří se finanční rezerva pro hospodaření v dalším rozpočtovém roce. 

Je-li F1 < F2, je nutné použít rezerv z minulých let či jiný zdroj na vyrovnání bilance. 

Série příjmů z vyšších úrovní rozpočtů získá obec na svůj účet až na počátku dalšího 

rozpočtového období. Jestliže nemá vytvořené finanční rezervy je obec donucována 

k financování svých požadavků využít např. překlenovací úvěr. [15] 

Rozpočet jako finanční plán 

Další funkce, které rozpočet jako nástroj finančního hospodaření splňuje, je jeho úloha 

jako finančního plánu, podle kterého se v rozpočtovém období hospodaří. Je nástrojem 

realizace stanoviska, prosazování cílů municipální politiky. Na míře územní 

samosprávy, je nástrojem realizace volebních programů, nástrojem ovlivňování obce, 

rozvoje kraje.  Měl by zajistit solventnost obce a to tak, že připouští pouze ty výdaje 

obce, které jsou chráněny:   

 Příjmy, které reálně očekáváme 

 Rezervami, které již existují 

 Půjčkami, které můžeme získat a splatit [15] 

Rozpočet jako nástroj prosazování cílů municipální politiky 

K dalším funkcím územních rozpočtů lze zařadit:  
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 Sestavuje priority v rámci lokálních veřejných statků a služeb, které poskytuje 

obec 

 V existujících zákonných normách rozhoduje o úrovni zdanění a výši poplatků, 

jež se budou vybírat během následujícího roku. 

 Alokuje zdroje mezi různé funkce obce a stanoví úroveň obce. 

 Dává kompletní informace o finanční situaci a o plánech obce, jež mají úlohu 

jako základ pro měření efektivnosti výkonů obce. [15] 

Z těchto funkcí vyplývají tři roviny rozpočtu: 

 Rozhodovací – je rozhodování o tom, čeho chce územní celek dospět. Koná 

výběr umístění zdrojů mezi jednotlivé výdaje. 

 Řídící – jedná se o alokaci zdrojů mezi jednotlivé organizační jednotky obce, 

tyto jednotky by měly mít k dispozici dostatečné prostředky na mzdy, budovy 

apod. 

 Kontrolní – ověřuje, kolik finančních prostředků získá a vydá územní celek a 

ověřuje i toho, kdo peníze může poskytovat, v jaké výši a na jaký účet. [15] 

5.4 Struktura územního rozpočtu 

Rozpočet obce se ve většině zemí sestavuje ve dvojím profilu, a to běžný a kapitálový 

rozpočet. Oddělení obvyklého hospodaření od hospodaření dlouhodobého umožňuje 

přehledně analyzovat, na co jsou vydávány daňové i nedaňové příjmy. Tyto druhy 

rozpočtů umožňují analyzovat nutnost používání návratných příjmů na financování 

investic. Běžný rozpočet je přehled běžných příjmů a výdajů, který se většinou 

každoročně opakuje. Běžnými příjmy se financují neinvestiční potřeby 

zprostředkováním výdajů. Naopak příjmy, které se vztahují na financování investičních 

potřeb, jež překračují období jednoho rozpočtového roku, jsou kapitálové rozpočty. 

Příjmy a výdaje jsou jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový rozpočet slouží na 

získání dlouhodobých aktiv. Kapitálový rozpočet považujeme za vyrovnaný, jestliže se 

výdaje rovnají příjmům. Je deficitní, jestliže jsou výdaje vyšší než příjmy. Je-li 

přebytkový, kapitálové výdaje jsou menší než příjmy. Příklad schématu kapitálového 

rozpočtu je uveden v tabulce 1 a příklad schématu běžného rozpočtu je uveden 

v tabulce 2. [15] 

Schéma kapitálového rozpočtu 

Tabulka 1: Schéma kapitálového rozpočtu [15] 

Příjmy 

- Z prodeje majetku 

- Kapitálové přijaté dotace 

z rozpočtové soustavy 

- Příjmy z půjček apod. 

- Příjmy z emise vlastních obligaci 

- Přebytek běžného rozpočtu 

- Dary na investice apod. 

Výdaje 

-  Na investice 

- Kapitálové dotace jiným 

rozpočtům 

-  Na nákup obligací, akcií 

- Poskytované střednědobé a 

dlouhodobé půjčky 

-  Splátky dříve přijatých půjček 

-  Krytí deficitu běžného rozpočtu 
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Schéma běžného rozpočtu 

Tabulka 2: Schéma běžného rozpočtu [15] 

Příjmy 

 daňové: 

- svěřené daně 

- sdílené daně 

- místní (a regionální) 

daně 

- správní poplatky 

 nedaňové:  

- uživatelské poplatky za 

služby 

- příjmy z pronájmu 

majetku 

- příjmy od vlastních 

neziskových organizací 

- zisk z podnikání 

- ostatní 

 přijaté transfery: 

- běžné dotace ze státního 

rozpočtu 

- běžné dotace ze státních 

fondů 

- od územních rozpočtů 

- ostatní běžné příjmy 

(nahodilé, přijaté dary, 

sankce apod.) 

Výdaje 

- všeobecné veřejné služby (veřejná 

správa apod.) 

- veřejný pořádek (policie, hasiči 

apod.) 

- vzdělání 

- péče o zdraví (veřejné 

zdravotnictví atd.) 

- bydlení 

- komunální služby 

- na podnikání 

- ostatní běžné výdaje (nahodilé, 

placené pokuty apod.) 

- placené úroky 

- běžné dotace jiným rozpočtům 

Z rozpočtu obce jsou hrazeny hlavně závazky vůči plnění povinností zákonů. Obec je 

povinna hradit z vlastního rozpočtu splátky přijatých půjček, nenávratných výpomocí i 

úvěrů. [19] 

Výdaje rozpočtu tvoří: 

- Závazky přijaté v rámci spolupráce s dalšími subjekty 

- Závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi 

- Výdaje na podporu subjektů provádějící veřejně prospěšné činnosti 

- Úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů 

- Dotace podnikatelským subjektům 

- Výdaje na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec [19] 
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5.5 Nenávratné přijaté peněžní transfery 

Transfery tvoří důležitou část příjmů rozpočtů vyšších stupňů územní samosprávy, 

zvláště obcí, protože plná ekonomická soběstačnost municipálních rozpočtů je nereálná. 

Transfery (dotace) znázorňují nezadržitelné vztahy přerozdělování v rozpočtové 

soustavě. [14] 

5.5.1 Dotace z rozpočtové soustavy do územních rozpočtů 

Jsou výrazem existence přerozdělovacích vývojů vně systému veřejných rozpočtů, 

vyjádřením solidárnosti. Potřeba dotací se zdůvodňuje potřebou obecné podpory obcí a 

regionů, jsou většinou výsledkem přenesení odpovědnosti za zabezpečování některých 

veřejných statků ze státu na obce.  Objem a podíl dotací ovlivňuje využívaný 

kombinovaný model fiskálního federalismu. [14] 

V zemích Evropské unie je cílem:  

 Snížit rozdíly v daňové kapacitě  

 Pomoct k vyrovnání finanční snahy 

 Pomoct k vyrovnání lokálních potřeb 

 Zaopatřit standartní stupeň 

 Zachovávat výdajové externality [14] 

Metoda přerozdělování dotací v rozpočtové soustavě působí jako financování běžných, 

neinvestičních potřeb nebo financování kapitálových, investičních potřeb. Zvětšení 

soběstačnosti rozpočtů individuálních stupňů územní samosprávy a pokles podílu dotací 

z rozpočtové soustavy je způsobeno snahou zvětšit zodpovědnost za rozvážné využívání 

veřejných příjmů. Přerozdělovací postupy se provádí obzvláště ve formě nenávratných 

dotací. [14] 

Podle účelovosti dělíme dotace takto: 

 Účelové dotace – poskytované na určitý účel, jejich nevýhodou je že se nesmí 

použít na jiné potřeby. Poskytnutí účelové dotace je vázaná na splnění podmínek 

použití, tím může být účelovost dotací různá. [14] 

 Neúčelové dotace – nejsou poskytnuté na jasnou potřebu, obce tak mají větší 

možnost, kde a na jaký účel bude dotace použita [14] 

Z časového hlediska dotace dělíme na: 

 Běžné dotace – jsou to účelové neinvestiční dotace, jsou vždy udělovány na 

určitý účel. Poskytujeme-li je na financování běžných potřeb, snižují právo 

volených orgánů v oblasti financování.  Umožňují státu vysokou kontrolu nad 

zabezpečováním a financováním veřejných statků. Účelové dotace jsou dávány 

obcím a regionům mnohdy na financování vzdělání., záchranné služby, na 

zaopatření bezpečnosti. [14] 

 Kapitálové dotace – jsou to účelové dotace, zpravidla pravidelné, jak v čase tak 

prostorově mezi obcemi. Dávají se na vyrovnání části výdajů na určitou 

investici. Jsou dávány na potřeby, které se neopakují v čase. [14] 
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5.6 Návratné úvěrové příjmy 

Tyto příjmy obec využívá, když se dostane do situace, kdy v rozpočtu není dostačující 

počet nenávratných finančních potřeb. Jsou-li nenávratné finanční potřeby v účelových 

mimorozpočtových peněžních fondech, jestliže je obec tvoří, nemůžeme je v průběhu 

roku užít. [14] 

Mezi návratné příjmy patří: 

 Úvěr 

 Příjmy z emise obligací 

 Návratné půjčky s finanční výpomocí [14] 

Úvěr – Úvěry jsou pro územní samosprávu relativně přístupnější než využívání příjmu 

z emise obligací, také jsou relativně levnějším příjmem. Úvěrový vztah je smluvní 

vztahem mezi soukromým a veřejným sektorem, tudíž si územní samospráva nemůže 

úvěr na bance vymoct si. 

Územní samospráva využívá tyto druhy úvěrů: 

 krátkodobé – splatnost do konce kalendářního roku 

 střednědobé – splatnost do deseti let 

 dlouhodobé – splatnost více než deset let [14] 

Příjmy z emise obligací – další metodou získání finančních prostředků, je pomocí 

emise cenných papírů. Tímto způsobem může získávat územní samospráva také 

finanční prostředky, které budou dočasně použity na financování potřeb ve veřejném 

sektoru. Emise by měla být plánovitá. Obligace můžou být veřejně nebo neveřejně 

obchodovatelné. Ve vyzrálých zemích se typičtěji využívá tento způsob získávání 

chybějících finančních potřeb. Kladem emise dlouhodobých cenných papírů je získání 

nezbytných finančních prostředků ihned. Touto metodou se získají nezbytné finanční 

prostředky sice najednou nicméně snížené o náklady emisí. Emise cenných papírů 

směřují ke zviditelnění obce nebo regionu. [14] 

Cenné papíry územní samospráva může vystavovat:  

 sama 

 prostřednictvím prostředníka [14] 

Návratné půjčky s finanční výpomocí: 

 Finanční leasing – jedna z možností financovat investiční potřeby obcí a 

regionů, která souvisí se zabezpečování veřejných statků je komunální leasing. 

Tento způsob umožňuje pořídit nezbytnou investici plně nebo z části 

z nevlastních zdrojů. Nevýhodou tohoto financování je však finanční náročnost. 

Výhodou tohoto financování je hbitost pořízení investice, pružnost splátkového 

kalendáře a v případě, že nemůže využít návratné půjčky, nemůže získat 

kapitálové dotace ze státního rozpočtu nebo nemůže eliminovat obligace. Tato 

forma slouží k pořizovány komunální investice, například likvidace 

komunálního odpadu nebo modernizace městské veřejné dopravy. [14] 
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 Směnky – nahrazují hotové peníze při placení. Vystavením směnky je možno 

rychle obstarat subjektu chybějící finanční prostředky. Je to způsob, kterým se 

dá uhradit finanční povinnosti s určitým odstupem. Je-li nutností vymoci 

směněnou sumu ve sníženém směnečném řízení, jde to převážně rychle a snadno 

soudní cestou. V každé zemi je zákon, který upravuje využívání směnky jako 

platební nástroj např. šekový. [14] 
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6 INVESTICE DO MĚSTSKÝCH BYTŮ 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Projekt, jenž bude tématem posouzení je vícepodlažní objekt s třemi obytnými 

podlažími a technickým podlažím, které je částečně zapuštěno do okolního terénu. 

Tento objekt se nachází v centru města České Budějovice v ulici na Mlýnské stoce. 

V prvním obytném podlaží se nachází předmětná bytová jednotka. Konstrukčně se 

jedná o zděný stěnový systém s dřevěnými trámovými stropy, krov je dřevěný 

vaznicový a střecha sedlová. V tomto projektu dojde k úpravě dispozice stávající bytové 

jednotky v 1. NP, především pak k jejímu rozdělení na dvě bytové jednotky s novým 

dispozičním uspořádáním. Nově bude provedeno zrušení stávajícího vstupu do bytové 

jednotky. V těchto místech bude proveden otvor, na který bude nově navazovat prostor 

společné chodby. Z této chodby budou vedeny nové vstupy do obou bytových jednotek.  

Jeden v nově provedené stěně, druhý osazením do stávajícího objektu.  

6.1 Představení investora 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti investice, 

zrealizovaná firmou SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

 

Obrázek 4: Logo firmy SPRÁVA DOMŮ s.r.o. [17] 

Právní forma investora SPRÁVY DOMŮ je společnost s ručením omezeným. Je jedním 

z největších správců nemovitostí v regionu. Firma se zabývá provozní a stavebně 

technickou činností a na trhu je od roku 1997 a její základní kapitál je 77 184 000 Kč. 

Jediným vlastníkem a společníkem je statutární město České Budějovice. SPRÁVA 

DOMŮ s.r.o. spravuje pro město České Budějovice celkem 180 domů s 1818 

jednotkami, 604 nebytových prostor o celkové ploše 76 754,42 m² a dále pozemky o 

celkové výměře 57 665 m² v okolí objektů ve vlastnictví města. Vzhledem k tomu, že 

v činnosti správě nemovitostí mají nyní již 40letou zkušenost, se dá předpokládat, že má 

společnost již vybudované jméno a zkušenosti. 
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Obrázek 5: Situace bytového domu Na Mlýnské stoce 

6.2 Popis nově vzniklých dílčích částí 

Po vstupu do bytové jednotky č. 1 bylo potřeba provést nové nečlenění prostoru 

příčkami, vznikl tak prostor pro sociální zařízení a samostatného WC, předsíň, obývací 

pokoj s kuchyní. Dále nově vzniklým otvorem v příčné stěně došlo k prodloužení 

komunikačního prostoru bytové jednotky, který spojuje další dvě obytné místnosti – 

ložnici a dětský pokoj.  

Po vstupu do bytové jednotky č. 2 se nacházíme v předsíni, což je to zbylá část prostoru 

původní chodby, která tvoří část komunikačního prostoru a navazuje na nově vzniklou 

přilehlou chodbu. Z předsíně je veden vstup do prostoru obývacího pokoje, kde se 

nachází kuchyně s jídelnou. Z chodby je veden vstup do ostatních místností, kterými 

jsou ložnice, samostatné WC a koupelna.  

6.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy a orientace osvětlení a oslunění 

Zde jsou uvedené základní údaje o kapacitě stavby, počet účelových jednotek, jejich 

velikost, užitkové plochy, obestavěný prostor a zastavěné plochy. Půdorys 1.NP a řez 

stávající bytové jednotky je přiložen v Příloze 1. Nový stav půdorysu 1.NP a řezu 

rozdělení jedné bytové jednotky na dvě je přiložen v Příloze 2. 
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Kapacity, stávající stav objektu: 

Zastavěná plocha objektu       cca 380, 00 m² 

Kategorie stávající bytové jednotky     kategorie 4kk 

Celková podlahová plocha bytové jednotky    137,67 m² 

Celkové plochy obytných místností     111,72 m² 

Kapacity, návrh v objektu: 

Bytová jednotka 1, kategorie 3kk 

Celková podlahová plocha bytu 66,6 m² 

Celková plocha obytných místností 47,10 m² 

Bytová jednotka 2, kategorie 2kk 

Celková podlahová plocha bytu 62,4 m² 

Celková plocha obytných místností 41,10 m² 

 

Všechny bytové jednotky jsou přirozeně osvětleny a odvětrány okny. Orientace 

obytných místností u bytu č. 1 je na východ, u bytu č. 2 je orientace na západ, místnosti 

nejsou stíněny okolními objekty a jsou dostatečně prosvětleny. Hygienické zázemí 

v bytových jednotkách bude odvětráno přirozeně okny, u bytové jednotky č. 1 pomocí 

vzduchotechnického potrubí nad střešní rovinou. 

 

Obrázek 6: Bytový dům Na Mlýnské stoce [vlastní zdroj] 
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Obrázek 7: Kuchyně před rekonstrukcí  Obrázek 8: Detail parapetu v pokoji 

před rekonstrukcí 

 

 

 

 

Obrázek 9: Pokoj před rekonstrukcí  Obrázek 10: WC před rekonstrukcí 
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Obrázek 11: Současný stav po rekonstrukci 
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7 VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ 

EFEKTIVNOSTI ZVOLENÉ INVESTICE 

Pro posudek této investice je nezbytné znát pořizovací cenu bytové jednotky, způsob 

financování a odhad výnosů a nákladů. Materiály k vyhodnocení investice nám poskytl 

sám investor, na základě expertního odhadu. Investor do svého odhadu zahrnul také 

rezervu. 

7.1 Přehled peněžních toků veřejné investice 

Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti veřejné investice SPRÁVA DOMŮ s.r.o. 

poskytla finanční materiály v podobě položkového rozpočtu k dané veřejné zakázce. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu byla 1 350 000 Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální, tedy nepřekročitelnou. Zadavatel zde 

upozorňuje, dodavatele, že nabídka, která překročí tuto hodnotu, bude vyřazena, dále 

nebude hodnocena a uchazeč bude následně vyloučen ze zadávacího řízení.  

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky: 

 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 

v omyl. 

 Součástí nabídky je jednostranně elektronicky podepsaný (odpovědnou osobou) 

návrh smlouvy o dílo. 

 Nabídková cena je tvořena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat 

všechny náklady spojené se splněním veřejné zakázky. 

 Nabídková cena je stanovena jednou, sečtenou, celou částkou. Hodnocena je 

cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo. 

 Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém výkazu 

výměr, neocenění jakékoliv položky může mít za následek vyřazení uchazeče ze 

zadávacího řízení. Oceněný položkový výkaz výměr bude součástí nabídky. 

 Nabídková cena je v Kč. 

Obsah nabídky: 

 Krycí list nabídky. 

 Doklady prokazující splnění kvalifikace. 

 Elektronicky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou. 

 Oceněné výkazy výměr (oceněné všechny položky), sečtené, s jednou kompletní 

výslednou cenou. 

 Další dle uvážení uchazeče. 

Tato veřejná zakázka byla již zrealizována. Zahájení rekonstrukce bytové jednotky byla 

zahájena 26. 10. 2015 a dokončena dne 26. 01. 2016. Nabídky byly hodnoceny podle 

kritéria – nejnižší nabídková cena. Vítěznou nabídkou se stala nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou v Kč bez DPH. Hodnocená byla nabídková cena uvedená 

v jednostranně podepsaném návrhu smlouvy o dílo. Záznam o předložení posouzených 

nabídek k nahlédnutí je přiložen v Příloze 3. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

je v Příloze 4. 
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O tuto zakázku ve výběrovém řízení mělo zájem 7 firem: 

1. Nabídka    REMONST s.r.o. 

Rudolfovská 93, 370 01 České Budějovice 

1 195 597 Kč bez DPH 

 

2. Nabídka    ANTICO s.r.o. 

Lidická 252, 370 07 České Budějovice 

1 222 793 Kč bez DPH 

 

3. Nabídka    RETHERM s.r.o. 

Pražská 95, 370 04 České Budějovice 

1 047 365 Kč bez DPH 

 

4. Nabídka    EUROINSTAL CZ s.r.o. 

Kostelní 18, 370 04 České Budějovice 

1 259 586 Kč bez DPH 

 

5. Nabídka    JSP Group s.r.o. 

U Jeslí 491/1, 370 01 České Budějovice 

1 189 112,56 Kč bez DPH 

 

6. Nabídka    SEXTA s.r.o. 

Planá 67, 370 01 České Budějovice 

1 199 900 Kč bez DPH 

 

7. Nabídka    Tangenta s.r.o. 

Dobrovodská 130, 370 06 České 

Budějovice 

1 207 976 Kč bez DPH 

 

Ve výběrovém řízení vyhrála firma RETHERM s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 

1 047 365 Kč. Po výběrovém řízení bylo zjištěno, že bude nutná oprava rákosových 

omítek stropů, a proto firma dodala dodatek ke smlouvě o dílo ve výši 140 274 Kč. Tato 

skutečnost by neovlivnila výběrové řízení. Zdůvodnění zvýšení ceny je specifikováno 

rozpisem prací nad rámec smlouvy o dílo méněprací. Jednalo se zde o přehodnocený 

postup v opravách stávajících rákosových omítek stropů, kde bylo v souvislosti s jejich 

velmi špatným nesoudržným stavem shledáno, že bude podstatně výhodnější opatřit tyto 

stropy novým SDK podhledem. Celkový investiční náklad za veřejnou investici malého 

rozsahu činí 1 187 639 Kč. Na základě těchto podkladů je v následující tabulce přehled 

jednotlivých položek rozpočtu.  

Tabulka 3: Rozpočet veřejné zakázky od firmy RETHERM s.r.o. [vlastní zpracování] 

Položkový rozpočet Cena v Kč 

Svislé a kompletní konstrukce 120 586,28 

Úpravy povrchů vnitřní  57 642,78 
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Položkový rozpočet Cena v Kč 

Výplně otvorů 2 534,82 

Lešení a stavební výtahy 18 854,04 

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 295,64 

Bourání konstrukcí 19 454,89 

Prorážení otvorů 11 351,45 

Staveništní přesun hmot 34 236,16 

Další náklady 22 552,56 

Izolace proti vodě 7 903,20 

Zdravotechnika  134 374,00 

Vnitřní plynovod 35 791, 00 

Ústřední vytápění 274 461,00 

Konstrukce tesařské 1 270,80 

Konstrukce truhlářské 169 356,61 

Podlahy z dlaždic a obklady 27 343,72 

Podlahy plovoucí 51 904,44 

Podlahy ze syntetických hmot 19 552,91 

Obklady keramické 57 345,98 

Nátěry 859,34 

Malby 33 972,53 

Elektromontáže 145 062,00 

Montáže vzduchotechnických zařízení 20 495,00 

Přesuny sutí a vybouraných hmot 23 485,11 

Cena celkem: 1 187 639,00 

7.2 Zdroje financování 

Na pokrytí investičních nákladů, které jsou spojené s rekonstrukcí bytové jednotky si 

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. nepotřebovala brát finanční úvěr ani žádat o dotaci. Jediným 

zdrojem financování investice byl fond, který obsahuje finanční prostředky z nájmů 

pronajímaných bytů.  

7.3 Výnosy investice 

Jediné výnosy z této investice, jsou pronájmy dvou bytových jednotek. Na základě 

vlastního průzkumu SPRÁVA DOMŮ s.r.o. stanovila cenu pronájmů a velikost 

jednotlivých bytových jednotek. V roce 2016 byla sazba za pronajímané jednotky 68 

Kč/ m². V Českých Budějovicích se v roce 2017 zvedla cena nájemného o inflaci 2,5 % 

a to na 69,7Kč/ m². S touto hodnotou bude počítáno v následujících výpočtech. 

Lukrativní místa jsou řešena obálkovou metodou, kde vyhrává nejvyšší cenová nabídka. 

Ceny pronájmů a plochy bytových jednotek jsou vypsány v následující tabulce. 
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Tabulka 4: Sazby pro jednotlivé pronajímané jednotky v roce 2017 [vlastní zpracování] 

 

7.4 Náklady investice 

Mezi náklady na provoz investice, patří především zálohy za energie, úklid společných 

prostor. Do nákladů investice patří i odepisování dlouhodobého majetku, které snižují 

základ daně, z tohoto důvodu odpisy následovně přičteme ve výkazu cash flow.  

Náklady jsou určeny následovně: 

 Zálohy na energie – roční náklady za energie na jeden byt jsou  

3 200,- Kč/měsíc, ročně se jedná o 38 400,- Kč.  

Výpočet: 3 200 x 12= 38 400,- Kč/rok 

 Úklid – Úklid v bytovém domě bude zajišťovat specializovaná firma, náklady 

spojené s úklidem na jeden byt jsou 400,- Kč/měsíc ročně se jedná o 4 800,- Kč.  

Výpočet: 400 x12 = 4 800,- Kč 

 Odpisy – Odpisy jsou určeny na podstatě výpočtu rovnoměrného odepisování, 

které město používá i u ostatních stavebních zakázek.  

Výpočet: Odepisování v 1. roce: 1 187 639/100*1,4 = 16 627,- Kč; Odepisování 

v ostatních letech: 1 187 639/100*3,4 = 40 380,- Kč 

Tabulka 5: Přehled stanovených celkových nákladů v průběhu 20-ti let  

[vlastní zpracování] 

Rok 

 

Energie 

v Kč 

Úklid 

v Kč 

Odpisy 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

2017 38 400 4 800 16 627 59 827 

2018 38 400 4 800 40 380 83 580 

2019 38 400 4 800 40 380 83 580 

2020 38 400 4 800 40 380 83 580 

2021 38 400 4 800 40 380 83 580 

2022 38 400 4 800 40 380 83 580 

2023 38 400 4 800 40 380 83 580 

2024 38 400 4 800 40 380 83 580 

2025 38 400 4 800 40 380 83 580 

2026 38 400 4 800 40 380 83 580 

2027 38 400 4 800 40 380 83 580 

2028 38 400 4 800 40 380 83 580 

2029 38 400 4 800 40 380 83 580 

2030 38 400 4 800 40 380 83 580 

Výměra Sazba za m² Nájemné/rok Nájemné/měsíc

m² Kč/m²/rok Kč Kč

1. Bytová jednotka 66,6 Kč 69,7 55 713 4 643 

2. Bytová jednotka 62,4 Kč 69,7 52 191 4 349 

107 904 8 992 

Výnos

Celkem
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Rok 

 

Energie 

v Kč 

Úklid 

v Kč 

Odpisy 

v Kč 

Celkem 

v Kč 

2031 38 400 4 800 40 380 83 580 

2032 38 400 4 800 40 380 83 580 

2033 38 400 4 800 40 380 83 580 

2034 38 400 4 800 40 380 83 580 

2035 38 400 4 800 40 380 83 580 

2036 38 400 4 800 40 380 83 580 

 

7.5 Stanovení cash-flow investice 

Cash flow je přehled o peněžních tocích. Pro určení CF nejdříve musíme stanovit 

hospodářský výsledek, jehož dosáhneme odečtením nákladů od výnosů. Kladný 

výsledek dále zdaníme daní pro právnické osoby ve výší 19 %. 

Tabulka 6: Přehled stanovení hospodářského výsledku [vlastní zpracování] 

Rok 

 

Výnosy 

 

Náklady 

 

HV před  

zdaněním 

daň (19%) 

 

HV po  

zdanění 

2017 107 904 Kč 59 827 Kč 48 077 Kč 9 135 Kč 38 942 Kč 

2018 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2019 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2020 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2021 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2022 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2023 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2024 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2025 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2026 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2027 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2028 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2029 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2030 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2031 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2032 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2033 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2034 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2035 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 

2036 107 904 Kč 83 580 Kč 24 324 Kč 4 622 Kč 19 703 Kč 
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Na základě hospodářského výsledku stanovíme CF investice tak, že k hospodářskému 

výsledku přičteme odpisy. 

Tabulka 7: Stanovení Cash-flow investice [vlastní zpracování] 

Rok 

 

HV po  

zdanění 

Odpisy 

 

CF 

 

2017 38 942 Kč 16 627 Kč 55 569 Kč 

2018 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2019 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2020 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2021 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2022 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2023 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2024 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2025 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2026 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2027 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2028 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2029 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2030 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2031 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2032 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2033 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2034 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2035 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 

2036 19 703 Kč 40 380 Kč 60 082 Kč 
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Diskontovaná doba návratnosti 

Pro výpočet diskontované doby návratnosti, musíme znát CF dané investice i diskontní 

faktor, který určuje minimální dobu návratnosti. V případě tohoto projektu je diskontní 

sazba stanovena ve výši 3 %. V následující tabulce sledujeme, kdy diskontované 

kumulované CF dosáhne vstupní investice, tím myslíme vlastního zdroje, který investor 

do investice vkládá, která činí 1 187 639 Kč. 

Tabulka 8: Stanovení DKCF investice [vlastní zpracování] 

Rok CF 3 % disk. faktor DCF DKCF 

2017 -1 187 639 Kč 1,00000 -1 187 639 Kč -1 187 639 Kč 

2018 55 569 Kč 0,97089 53 952 Kč -1 133 687 Kč 

2019 60 082 Kč 0,94260 56 634 Kč -1 077 054 Kč 

2020 60 082 Kč 0,91514 54 984 Kč -1 022 070 Kč 

2021 60 082 Kč 0,88849 53 383 Kč -968 687 Kč 

2022 60 082 Kč 0,86261 51 828 Kč -916 860 Kč 

2023 60 082 Kč 0,83748 50 318 Kč -866 542 Kč 

2024 60 082 Kč 0,81309 48 852 Kč -817 689 Kč 

2025 60 082 Kč 0,78941 47 430 Kč -770 260 Kč 

2026 60 082 Kč 0,76642 46 048 Kč -724 211 Kč 

2027 60 082 Kč 0,74409 44 707 Kč -679 505 Kč 

2028 60 082 Kč 0,72242 43 405 Kč -636 100 Kč 

2029 60 082 Kč 0,70138 42 141 Kč -593 959 Kč 

2030 60 082 Kč 0,68095 40 913 Kč -553 046 Kč 

2031 60 082 Kč 0,66112 39 722 Kč -513 325 Kč 

2032 60 082 Kč 0,64186 38 564 Kč -474 760 Kč 

2033 60 082 Kč 0,62317 37 442 Kč -437 319 Kč 

2034 60 082 Kč 0,60502 36 351 Kč -400 968 Kč 

2035 60 082 Kč 0,58739 35 292 Kč -365 676 Kč 

2036 60 082 Kč 0,57029 34 264 Kč -331 411 Kč 

2037 60 082 Kč 0,55368 33 266 Kč -298 145 Kč 

2038 60 082 Kč 0,53755 32 297 Kč -265 848 Kč 

2039 60 082 Kč 0,52189 31 356 Kč -234 491 Kč 

2040 60 082 Kč 0,50669 30 443 Kč -204 048 Kč 

2041 60 082 Kč 0,49193 29 556 Kč -174 492 Kč 

2042 60 082 Kč 0,47761 28 696 Kč -145 796 Kč 

2043 60 082 Kč 0,46369 27 860 Kč -117 936 Kč 

2044 60 082 Kč 0,45019 27 048 Kč -90 888 Kč 

2045 60 082 Kč 0,43708 26 261 Kč -64 627 Kč 

2046 60 082 Kč 0,42435 25 496 Kč -39 131 Kč 

2047 60 082 Kč 0,41199 24 753 Kč -14 378 Kč 

2048 60 082 Kč 0,39999 24 032 Kč 9 654 Kč 
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Čistá současná hodnota 

Na základě stanovení CF investice byla původně považována doba návratnosti 

v roce  2036, kde tato hodnota vyšla v záporné hodnotě. V přehledu čistých současných 

hodnot v tab. 8 je patrný kladný výsledek mezi rokem 2047 a 2048. 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento bylo stanoveno za pomocí tabulkového kalkulátoru 

MS Excel za použití funkce MÍRA VÝNOSNOSTI. Výsledná hodnota vyšla 3,061 %, což 

není pro investora moc výhodné. Jelikož se jedná o veřejnou zakázku, tak se takový 

výsledek dal očekávat. 
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8 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ ROZDĚLENÍ 

BYTOVÉ JEDNOTKY NA DVĚ. 

Projekt zahrnuje stavební úpravy z důvodů změn dispozičního řešení bytové jednotky 

v 1. NP, jimiž došlo k rozdělení stávající bytové jednotky 3+1 na dvě menší bytové 

jednotky 3+ kk a 2+ kk. Změnilo se především uspořádání vstupních prostor, nově 

vzniká kuchyně, koupelna a WC v novém bytě č. 1, stávající koupelna a WC dostává 

dispozičních změn v novém bytě č. 2, kde je dále na místo kuchyně ložnice a 

v obývacím pokoji je kuchyňský kout. Z tohoto důvodu došlo k vybourání stávajících 

nenosných příček a nově byly vystavěny tak, aby zajistili změnu dispozičního řešení.  

Město se rozhodlo pro tuto rekonstrukci z důvodu možné neobsazenosti bytu do 

budoucna, který má výměru 137,67 m² a tím spojené vyšší náklady za nájemné. 

Z tohoto důvodu bylo příznivější rozdělit jednu bytovou jednotku na dvě. Pokud by se 

bytová jednotka nerozdělila, cena nájmu by ročně činila 115 147 Kč bez energií a 

měsíčně 9 596 Kč bez energií. Výpočet sazby pronajímané jedné bytové jednotky je 

v následující tabulce č. 9. V tabulce č. 10 je pro porovnání již rozdělená bytová jednotka 

na dvě bytové jednotky, která je zmíněna již v podkapitole 7.3 Výnosy investice. 

Tabulka 9: Výpočet sazby pro jednu bytovou jednotku. [vlastní zpracování] 

 

Tabulka 10: Výpočet sazby 1. bytové jednotky rozdělené na 2. bytové jednotky.  

[vlastní zpracování] 

 

V tabulce je zřejmé, že pronajímání jedné bytové jednotky vychází na 115 147 Kč/rok a 

9 596 Kč/měsíc/1 byt. Přičemž pronajímání dvou bytových jednotek vychází na 107 904 

Kč /rok a 4 643 Kč/měsíc pro 1. bytovou jednotku a 4 349 Kč/ měsíc pro 2. bytovou 

jednotku. Kde nájemníci platí méně peněz ročně, než by platil jeden nájemník 

v původní bytové jednotce a to o 7 243 Kč/rok méně. Pro město bylo finančně 

výhodnější ponechat jednu bytovou jednotku, ale rozdíl není až tak výrazný. Rozdělení 

na dvě bytové jednotky je výhodnější pro občany z hlediska nájemného a menší obytné 

plochy a město tím nemusí řešit problém s možnou neobsazeností bytových jednotek. 

Investor je s investicí spokojený. 

 

  

Výměra Sazba za m² Nájemné/rok Nájemné/měsíc

m² Kč/m²/rok Kč Kč

1. Bytová jednotka 137,7 Kč 69,7 115 147 9 596 

Výnos

Výměra Sazba za m² Nájemné/rok Nájemné/měsíc

m² Kč/m²/rok Kč Kč

1. Bytová jednotka 66,6 Kč 69,7 55 713 4 643 

2. Bytová jednotka 62,4 Kč 69,7 52 191 4 349 

107 904 8 992 

Výnos

Celkem
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9 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení ekonomické efektivnosti investice do 

městských bytů v Českých Budějovicích. Hodnocení ekonomické efektivnosti je jeden 

ze základních a nejdůležitějších faktorů plánování investic. Aby investor předešel 

případným ztrátám, měl by mít před realizací projektu prověřenou její efektivitu. 

Teoretická část bakalářské práce je věnována východiskům investičního rozhodování ve 

veřejné zakázce malého rozsahu. V práci jsou charakterizovány investice, výnos, riziko 

a stupeň likvidity. Dále se bakalářská práce zaměřuje na veřejný sektor, definice a 

rozdělení jednotlivých veřejných zakázek. V další kapitole věnované teoretické části se 

práce zabývá hospodařením municipalit s ohledem na hospodaření obcí, veřejnou 

správu a veřejný rozpočet. Rovněž popisuje využití různých metod stanovení rozpočtů. 

V závěru teoretické části je představen přehled metod pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti. 

V praktické části se zabývám hodnocením ekonomické efektivnosti projektu SPRÁVY 

DOMŮ s.r.o. Jedná se o rekonstrukci jedné bytové jednotky rozdělené na dvě. Dále 

v práci popisuji základní informace o společnosti a její investiční záměr, nově vzniklé 

dílčí části, kapacitu bytových jednotek, investiční náklady a výnosy spojené 

s projektem. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení celé ekonomické efektivnosti 

investice. 

Vyhodnocení investice do rozdělení dvou bytových jednotek je stanoveno od 

hodnotícího období v roce 2017 po dobu následujících 20-ti let do roku 2036, kde se 

pracuje se skutečnými hodnotami investice. V hodnoceném období nevyjde čistá 

současná hodnota kladná. Kladná hodnota bude dosažena až za 31 let, v roce 2048. 

Původní varianta ponechání jedné bytové jednotky nebyla zrealizovaná z důvodu možné 

neobsazenosti do budoucna, kvůli velikosti bytové jednotky, a tím i vysokému nájmu 

pro jednu rodinu. 
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