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1. Úvod 
 

Instituce ve veřejné správě často stojí před rozhodováním, jaké projekty či programy 

doporučit s ohledem na jejich náklady a přínosy. Hodnocení můţe být prováděno 

různými metodami. Klíčovým předpokladem správného výběru projektů, které by 

měly být podpořeny z veřejných zdrojů, je pouţití správné metody, postupu 

a vhodných kritérií.  

 

„Proces rozhodování je volbou prostředků k určitému cíli. Jde o řetěz jednotlivých 

rozhodování, včetně rozhodování o účelu a metodě, čili volbu jednoho účelu, který je 

jiţ prostředkem vzdálenějšího účelu aţ k dosaţení konečného cíle“1. 

 

Předmětem diplomové práce je téma „Hodnocení a výběr projektů v rámci 

Regionálního operačního programu“. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit proces hodnocení a výběru projektů prováděný 

v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, se zaměřením 

na vyuţívání metody Cost-benefit analýzy. Diplomová práce neporovnává procesy 

hodnocení u jiných operačních programů.  

 

K dosaţení stanoveného cíle bylo pouţito studia literárních pramenů (zejména 

v druhé kapitole diplomové práce) a analýzy, syntézy a dedukce (v dalších částech 

práce). 

 

Druhá kapitola diplomové práce je zahájena úvahou o neefektivnosti veřejného 

sektoru a charakteristikou veřejně prospěšných projektů. Následuje popis nákladově 

výstupových metod pro podporu rozhodovací činnosti ve veřejném sektoru 

se zaměřením na Cost-benefit analýzu. Dále je uveden soubor pravidel 

pro provádění Cost-benefit analýzy, dle metodických pokynů Generálního ředitelství 

pro regionální politiku Evropské unie, stanovených pro programové období 2007-

2013. V závěru kapitoly je stanoven teoretický rámec pro Cost-benefit analýzu, která 

je součástí studie proveditelnosti a slouţí jako základní podklad pro výběr projektů 

                                                      
1
 HALÁSEK, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. s. 3. 
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financovaných Regionálním operačním programem Moravskoslezsko. 

 

Třetí kapitola se zaměřuje na vyuţívání Cost-benefit analýzy (CBA) při hodnocení 

a výběru projektů přijatých Regionálním operačním programem Moravskoslezsko. 

Definuje základní dokument pro hodnocení projektů, kterým je Studie proveditelnosti 

spojená s Cost-benefit analýzou. Dále nastiňuje proces hodnocení projektů 

předkládaných Regionálnímu operačnímu programu Moravskoslezsko, zejména 

kritéria hodnocení projektů a ekonomické vnitřní výnosové procento, které je 

eliminačním kritériem. V další části kapitoly je popsán Regionální operační program 

Moravskoslezsko, jeho cíle, finanční rámec a tématické rozčlenění do 4 prioritních 

os. Následuje detailnější popis cílů a oblastí podpory prioritní osy 3 Rozvoj měst 

a srovnání úspěšnosti přijatých projektů v rámci této prioritní osy.  

 

Ve čtvrté kapitole je na projektech, předloţených v rámci prioritní osy 3 Rozvoj měst, 

provedena analýza vyuţití metody CBA, je popsán postup ţadatele při zpracování 

elektronické aplikace CBA a poukázáno na problémová místa, na které můţe ţadatel 

při zpracování narazit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce vychází z legislativy účinné ke dni 31. 12. 2010 a byla dána do tisku 

dne 28. 4. 2011. 
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2. Vymezení a podstata metody CBA 
 

Kapitola je uvedena úvahou o neefektivnosti veřejného sektoru a charakteristikou 

veřejně prospěšných projektů. Následuje popis nákladově výstupových metod pro 

podporu rozhodovací činnosti ve veřejném sektoru se zaměřením na Cost-benefit 

analýzu. Dále je uveden soubor pravidel pro provádění Cost-benefit analýzy dle 

metodických pokynů Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské unie 

stanovených pro programové období 2007-2013. V závěru kapitoly je stanoven 

teoretický rámec pro metodu CBA, která je součástí studie proveditelnosti a slouţí 

jako základní podklad pro výběr projektů financovaných ROP Moravskoslezsko. 

 

2.1 Neefektivnost veřejného sektoru 

 

Veřejné výdaje jsou jedním z nástrojů, pomocí kterého veřejná správa stanovuje 

poměr mezi soukromým a veřejným sektorem. Veřejné výdaje jsou výdaje na nákup 

veřejných statků a veřejných sluţeb, či na jejich přímou produkci v rámci veřejného 

sektoru. Výše veřejných výdajů není libovolná. Stejně jako kaţdý jiný ekonomický 

subjekt má i veřejná správa určité limity. V tomto případě jde o tzv. vládní 

a rozpočtová omezení, které souvisí s daňovou únosností2.  

 

Veřejný sektor se potýká s problémem neefektivnosti, a to z důvodu  

 neoprávněného zařazení určitého projektu do veřejného sektoru; 

 alokační neefektivnosti; 

 produkční neefektivnosti. 

 

Neoprávněné financování projektu z veřejných prostředků znamená, ţe soukromý 

sektor by daný statek, či sluţbu zajistil s niţšími náklady. Alokační neefektivnost 

nastává tehdy, kdyţ není zvolena správná varianta. Produkční neefektivnost 

znamená, ţe v rámci veřejného sektoru existuje efektivnější způsob, jak dosáhnout 

zadaného cíle s niţšími náklady.  

 

                                                      
2 Podle: HALÁSEK, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 166 s. 
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V současnosti dochází k přesunu váhy při rozdělování veřejných výdajů a to od 

financování institucí směrem k tzv. programovému nebo grantovému financování. 

Tento trend je vyvolán, mimo jiné, i snahou o zvýšení efektivnosti vyuţívání 

veřejných výdajů. 

 

2.2 Výběr veřejně prospěšných projektů 

 

Vzhledem k rozpočtovým omezením veřejných financí a problémem neefektivnosti 

veřejného sektoru je velmi důleţité pečlivě posoudit, zda je projekt veřejně 

prospěšný.  

 

Jako veřejně prospěšné projekty lze povaţovat takové projekty, jejichţ smyslem není 

maximalizace zisku resp. čistého cash flow investora, ale zvýšení uţitku jakýchkoli 

subjektů, jejichţ blaho leţí investorovi na srdci. Toto je zásadní rozdíl oproti 

projektům realizovaným v soukromé sféře, protoţe je vyhodnocován i uţitek 

jiného, neţ-li investujícího subjektu. Kromě toho jsou veřejně prospěšné projekty 

realizovány obvykle za účelem dosaţení efektů nejen nefinanční povahy, ale velmi 

často i povahy nehmotné, coţ znesnadňuje jejich vyhodnocování a vzájemném 

srovnávání3.  

 

Pro větší názornost rozdílu při posuzování investic v soukromém a veřejném sektoru, 

je v následujícím textu uvedeno, co je naopak těmto problémům společné.  

 

V obou případech je cílem hodnocení investice zodpovězení následujících dvou 

otázek: 1. Je investice „smysluplná“? 

2. Který z investičních projektů je „nejlepší“? 

 

Kromě dvou zmíněných základních otázek investičního rozhodování je společný 

projektům soukromé i veřejné sféry ještě jedna základní myšlenka, totiţ ţe realizace 

projektu by měla přinést více pozitiv neţ negativ. K jednoznačnému vyčíslení, zda 

daná investice tento princip naplňuje, či nikoli, byla zkonstruována celá řada tzv. 

                                                      
3
  Podle: SIEBER, P: Analýza nákladů a přínosů, metodická příručka. verze 1.4. Praha: MMR, 2004.  

45 s. 
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rozhodujících (kriteriálních) ukazatelů4, které lze za určitých podmínek povaţovat 

za pouţitelné pro hodnocení investic jak soukromé, tak i veřejné sféry. Tímto výčet 

významných shod končí. Přestoţe hodnocení komerční investice není snadné, 

zhodnotit projekt se společenskými efekty je obtíţnější. Z výše uvedeného vyplývají 

totiţ následující rozdíly.  

 

V případě veřejně prospěšného projektu: 

 Investora zajímá prospěch i ostatních subjektů, proto musí být při hodnocení 

vzata v úvahu obvykle širší řada efektů.  

 Efekty jsou často nefinanční a někdy dokonce nehmotné povahy.  

 Pro vyhodnocení dopadu investice je nutno porovnávat, co plyne z projektu 

pozitivního a co negativního. K tomu je nutné finanční vyjádření jednotlivých 

efektů, aby bylo moţné jednotlivé efekty sčítat.  

 

2.3 Nákladově výstupové metody pro podporu rozhodovací 

činnosti 

 

K významným metodám vyuţitelným pro podporu rozhodovací činnosti ve veřejném 

sektoru patří nákladově výstupové (inputově outputové) metody, kterými jsou:  

 

 Analýza minimalizace nákladů (CMA) 

 Analýza nákladů a přínosů (CBA) 

 Analýza efektivnosti nákladů (CEA) 

 Analýza uţitečnosti nákladů (CUA) 

 

Společným charakteristickým rysem uvedených metod je, ţe všechny měří náklady 

(cost). Ty jsou měřeny v hodnotových (peněţních) jednotkách. Odlišnosti uvedených 

metod spočívají v různé kvantifikaci výstupů, jak uvádí tabulka 1. U metody CMA se 

výstupy neměří, metoda CBA měří výstupy v peněţních jednotkách, metoda CEA 

v naturálních jednotkách a metoda CUA se výstupy měří pomocí uţitečnosti.  

 

                                                      
4
  U kaţdého projektu je obvykle moţné určit celou řadu ukazatelů. Kriteriálními (rozhodujícími) 
ukazateli jsou jen ty, na které pohlíţíme jako na kritérium (rozhodující údaj) pro učinění konkrétního 
rozhodnutí. Ostatní ukazatele můţeme označit například jako charakteristiky. 
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Tab. 1: Měření výstupů u nákladově výstupových metod 

Název 

metody 
Forma měření výstupů Kritérium výběru vhodné varianty 

CMA Neměří se Minimalizace nákladů 

CBA Peněţní jednotky 

Alternativa s nejniţším poměrem přínosů 

a nákladů (B/C), resp. s nejvyšším čistým 

uţitkem (B-C) 

CEA 
Počet výstupových jednotek 

z realizované jednotky nákladů  

Nejlepší relace nákladů na jednotku 

výstupů  

CUA Uţitek plynoucí z projektu 

Výdajová aktivita (program), která přináší 

největší uspokojení s ohledem na cíle 

výdajové aktivity (cíle programu) 

Zdroj:  Šumpíková, M.; Ochrana, F.; PAVEL, J. a kol. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. 
Praha: Eurolex Bohemia, 2005, ISBN: 80-86861-77-5. s.180. 

 

2.4 Metoda CBA a její využití ve veřejném sektoru 

 

Při uplatňování metody CBA jsou na rozdíl od běţného finančního posouzení 

uvaţovány veškeré přínosy a náklady bez ohledu na to, kdo je jejich adresátem. 

Proto se také tato analýza nazývá „společenská forma analýzy nákladů a přínosů“. 

Přínosem se rozumí kaţdé zvýšení uţitku, nákladem pak jeho sníţení. Sníţení uţitku 

je měřeno náklady příleţitostí vyhodnocovaného projektu, jimiţ se rozumí hodnota 

obětovné alternativní akce. Tato skutečnost vyplývá z omezenosti zdrojů. „V praxi je 

často nemoţné přesně kvantifikovat přínosy a náklady v peněţních jednotkách. 

Přínosy a náklady by měly být ohodnocovány stínovými cenami. Pokud je to stěţí 

proveditelné, konstruují se modely tzv. náhraţkových trhů, které umoţňují stínové 

ceny odvodit. Při CBA jsou náklady a přínosy kalkulovány po celou dobu ţivotnosti 

projektu, resp. zrealizované investiční akce. Při pouţívání diskontní sazby je 

pouţíváno společenské diskontní sazby. 
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Společenská diskontní sazba je stanovována pod sazbou soukromou. K tomu existují 

různá teoretická zdůvodnění: 

 

 Idea státu blahobytu vychází z premisy, ţe vláda bere na zřetel blahobyt 

budoucích generací. Jedinec oproti tomu přeceňuje současnou soukromou 

spotřebu. 

 Idea státního paternalismu se opírá o východisko, ţe vláda nabízí niţší 

úrokovou sazbou širší okruh veřejných investic.  

 Idea tzv. pravidla mezigenerační spravedlnosti je zaloţena na předpokladu, ţe 

míra návratnosti kapitálu (a s ní úroková sazba) se rovná míře růstu 

ekonomiky a ta se rovná míře růstu populace. Tomu odpovídá tzv. správná 

úroková sazba“5. 

 

Metoda CBA skýtá značné moţnosti pro podporu rozhodování ve veřejném sektoru. 

„Účelem analýzy nákladů a přínosů je porovnat přínosy navrhovaných variant 

a doporučit k realizaci nejvhodnější variantu. Při pouţívání této metody je moţno pří 

výběru ekonomicky nejpřínosnější varianty pouţít dva základní postupy.  

 

1. Při prvním postupu je vypočtena tzv. čistou současnou hodnotu jako rozdíl 

mezi současnou hodnotou přínosů (B) a současnou hodnotu nákladů (C). 

Pokud je B – C větší neţ 0, pak je navrhovaný projekt přínosný. Při 

porovnávání více variant, je doporučena ta varianta, která dosahuje největší 

čistou současnou hodnotu.  

 

2. Druhý postup je zaloţen na zjištění poměru mezi čistým současným přínosem 

ku čistým současným nákladům. Platí, ţe pokud je B/C větší neţ 1, pak je 

projekt přínosný. Jestliţe se provádí výběr mezi více variantami, pak vítězí ten 

návrh, který dosahuje největší kladné hodnoty B/C. Relací B/C se zjišťuje, jaký 

přínos přináší jedna vynaloţená peněţní jednotka nákladů.  

 

 

                                                      
5
  OCHRANA, F. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. 2. přepracované vydáni. Praha: 
ASPI Publishing, 2010. ISBN: 80-85963-96-5. s. 46-47. 
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Tab. 2: Porovnání dvou postupů při CBA 

Varianta 

Celkové 

náklady (tis. 

Kč) 

Celkový přínos 

(tis. Kč) 
B-C B/C 

A 400 600 200 1,5 

B 100 220 120 2,2 

Zdroj:  Ochrana, F. Manaţerské metody ve veřejném sektoru. Teorie, praxe a metodika uplatnění. 
2. upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2007.ISBN: 80-86929-X. s 56. 

 

Porovnáním údajů z tabulky 2 je zřejmé, ţe uvedenými postupy se dospěje k různým 

závěrům. Volba není jednoznačná. Pokud se bere na zřetel čistý přínos, tak je 

vybrána varianta A. Racionálním důvodem pro výběr této varianty je skutečnost, ţe 

se při její realizaci dosahuje největšího čistého přínosu. To je závaţný argument, 

který je brán na zřetel zejména manaţery ve veřejném sektoru, kdy z daného uţitku 

můţe veřejnost dosáhnout největšího objemu přínosů. Pokud se bude zohledňovat 

kritérium efektivnosti vloţené peněţní jednotky nákladů, pak bude vybrána varianta 

B, která má poměr B/C = 2,2, kdeţto varianta A pouze 1,5. Avšak čistý přínos 

varianty B je pouze 120 tisíc peněţních jednotek. Pokud by se zohledňoval čistý 

přínos pro společnost, pak při výběru varianty B veřejnost ztrácí 80 tisíc peněţních 

jednotek (200 - 120) tím, ţe odmítne varantu A.6  

 

Jak je zřejmé, analýza nákladů a přínosů má odlišné důsledky pro soukromý a pro 

veřejný sektor. V soukromém sektoru je výběr proveden podle efektivnosti nákladů 

z jedné vynaloţené jednotky nákladů. Ve veřejném sektoru je však problém sloţitější. 

Při CBA by se měly zohledňovat celkové společenské náklady a celkové 

společenské přínosy, kdy se za přínos povaţuje kaţdé zvýšení uţitku, nákladem je 

pak jeho sníţení. Sníţení uţitku je měřeno náklady příleţitosti vyhodnocovaného 

projektu, jimiţ se rozumí hodnota obětované alternativní akce.  

 

V praxi je často nemoţné přesně kvantifikovat společenské přínosy a společenské 

náklady v peněţních jednotkách, přesto ale jejich strukturální vymezení dává 

zejména politickým rozhodovatelům v procesu veřejné volby jiný (komplexnější) úhel 

pohledu pro výběr konečné varianty.  

                                                      
6
  OCHRANA, F. Manažerské metody ve veřejném sektoru. Teorie, praxe a metodika uplatnění. 2. 
upravené a rozšířené vydání. Praha: Ekopress, 2007, 178 s. ISBN: 80-86929-X. s. 56-58. 
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Výchozím předpokladem k pouţití této metody je to, ţe jak vstupy, tak i výstupy je 

moţné (a vhodné) vyjádřit v peněţních jednotkách. Zároveň se bude o aplikaci této 

metody uvaţovat všude tam, kde je potřebné vzít na zřetel výše vzpomínané tzv. 

společenské souvislosti. V praxi vzniká problém, jak široký okruh uvedených 

souvislostí by měl být vzat na zřetel. Obecně takový, aby tyto souvislosti (dopady 

společenského programu) byly odvozeny od veřejnosti jako přijímatele daného 

programu. Společenské souvislosti budou tedy svým rozsahem odlišné, bude-li se 

jednat o veřejnost na úrovni regionální či o veřejnost na úrovni celostátní. Vţdy se 

budou seřazovat uvaţované varianty s ohledem na čistý přínos, resp. nejvyšší přínos 

uvaţovaného projektu z jednotky vynaloţených nákladů7. 

 

2.5 Obecné zásady Cost-Benefit analýzy pro programové období 

2007-2013 

 

Pro programové období 2007-2013 vydalo Generální ředitelství pro Regionální 

politiku Evropské komise obecné zásady Cost-Benefit analýzy8. Tyto zásady 

představují soubor pravidel, která povedou k větší důslednosti a přísnosti při 

provádění Cost-Benefit analýz při předkládání ţádostí o podporu z veřejných zdrojů 

a tím i k informovanějšímu rozhodování. Projekt, který se uchází o podporu 

z veřejných zdrojů musí prokázat, ţe je ţádoucí z ekonomického hlediska, přispívá 

k cílům regionální politiky Evropské unie a současně je pro ţivotaschopnost projektu 

nezbytný finanční příspěvek. Na tomto základě by se měla stanovit vhodná úroveň 

pomoci.  

 

Cost-Benefit analýza je základním nástrojem pro odhad ekonomických přínosů 

projektů. Při provádění analýzy by měly být posouzeny všechny dopady projektu 

(finanční, ekonomické, sociální, v oblasti ţivotního prostředí, atd.), tyto dopady by 

měly být finančně vyjádřeny a měly by být stanoveny náklady a přínosy projektu. 

Poté se výsledky sečtou a na základě čistých přínosů se vyvodí se závěry, zda je 

projekt ţádoucí a zda má význam jej realizovat. Náklady a přínosy by se měly ocenit 

                                                      
7
  Podle: Ochrana, F. Manaţerské metody ve veřejném sektoru. Ekopress, Praha, 2007,  
ISBN 80-86929-23-X. s. 56-58. 

8
  Detailněji: Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů. Pracovní dokument 4. 
Brusel: Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální politiku, 2006. 22 s. 
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na přírůstkovém základě tak, ţe se zváţí rozdíl mezi scénářem s projektem 

a alternativním scénářem bez projektu. 

 

Dopady je nutné posuzovat ve vztahu k předem stanoveným cílům. Hodnocením 

projektu prostřednictvím mikroekonomických ukazatelů můţe Cost-Benefit analýza 

posoudit návaznost projektu na konkrétní makroekonomické cíle a jeho význam 

z hlediska naplnění těchto cílů. V souvislostech regionální politiky se Cost-Benefit 

analýza pouţívá k posouzení významu daného investičního projektu pro cíle 

regionální politiky EU.  

 

Úroveň pouţívaná v analýzách nákladů a přínosů musí být vymezena s ohledem 

na cílovou skupinu, na níţ má projekt významný dopad. Náklady a přínosy mohou 

vzniknout na různých geografických úrovních, takţe je nutné rozhodnout, na které 

z úrovní budou posuzovány. Toto rozhodnutí obvykle závisí na rozsahu projektu 

a dosahu jeho působnosti. Posuzovat lze dopady na úrovni místní, regionální, 

celostátní nebo dokonce na úrovni Společenství.  

 

Při odhadu potenciálních dopadů projektu se musí analytici vţdy vypořádat 

s nejistotou, proto je vţdy nezbytnou součástí komplexní analýzy projektu posouzení 

rizik. Při důkladném posouzení rizik získá předkladatel projektu důleţité informace 

o tom, jak by se odhadované dopady projektu pravděpodobně změnily, kdyby se 

ukázalo, ţe některé z klíčových proměnných projektu jsou jiné, neţ se očekávalo. 

Analýza rizik představuje základ pro vytvoření strategie řízení rizik, která se následně 

promítne zpět do návrhu projektu.  

 

Dva hlavní důvody, proč je vyţadována Cost-Benefit analýza: 

 

1. Posoudit, zda má význam projekt spolufinancovat.  

Posuzuje se, jak projekt přispívá k cílům regionální politiky, zda podporuje růst, 

zvyšuje zaměstnanost a konkurenceschopnost. K ověření je prováděna  

ekonomická analýza a zkoumá se vliv projektu na hospodářské ukazatele 

odhadované v analýze nákladů a přínosů. Jednoduché pravidlo zní: pokud je 

ekonomická čistá současná hodnota kladná, je na tom společnost (region či 

země) lépe s projektem, protoţe jeho přínosy jsou vyšší neţ náklady. Proto by 
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měl projekt získat podporu z veřejných zdrojů a měl by být spolufinancován, 

pokud je potřebný.  

 

2. Posoudit, zda projekt potřebuje spolufinancování. 

Skutečnost, ţe projekt pozitivně přispívá k cílům regionální politiky EU nutně 

neznamená, ţe musí být spolufinancován z veřejných zdrojů. Kromě toho, ţe je 

projekt ţádoucí z ekonomického hlediska, můţe být také ziskový z finančního 

hlediska, a v takovém případě by neměl být spolufinancován z veřejných zdrojů. 

Ověření toho, zda projekt potřebuje spolufinancování, vyţaduje finanční analýzu. 

Je-li finanční čistá současná hodnota investice bez příspěvku z veřejných zdrojů 

záporná, je moţné projekt spolufinancovat. Aby nedošlo k nadměrnému 

financování, neměla by dotace převýšit částku, při které začne projekt vytvářet 

zisk. 

 

Evropská komise od členských států vyţaduje, aby projekty pomocí Cost-Benefit 

analýzy poskytly důkaz o tom, ţe v rámci plnění cílů regionální politiky EU je projekt 

ţádoucí z ekonomického hlediska (ekonomická čistá současná hodnota projektu je 

větší neţ nula) a současně, aby byl finančně proveditelný, potřebuje příspěvek 

z veřejných zdrojů (finanční čistá současná hodnota je menší neţ nula).  

 

2.6 Cost-benefit analýza jako součást Základní studie 

proveditelnosti  

 

Pro hodnocení kvality projektů předkládaných do Regionálního operačního programu 

je vyuţívám dokument, kterým je Studie proveditelnosti spojená s Cost-benefit 

analýzou. Tento dokument s názvem Základní studie proveditelnosti, spojuje hlavní 

části obou výše uvedených dokumentů a poskytuje výsledné posouzení 

socioekonomického dopadu projektu a jeho finanční udrţitelnosti.  

 

Struktura Základní studie proveditelnosti je následující: 

 Obsah 

 Úvodní informace 

 Strukturované vyhodnocení projektu 
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 Popis podstaty projektu 

 Marketingová analýza 

 Management projektu 

 Technické a technologické řešení projektu 

 Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběţného majetku 

 Finanční plán 

 Hodnocení finanční efektivnosti projektu 

 Ekonomická analýza projektu 

 Analýza citlivosti 

 Analýza rizik 

 Podrobné závěrečné hodnocení projektu 

 

V následující text nebudou podrobně rozebírány jednotlivé kapitoly „Základní studie 

proveditelnosti“, ale pouze ty části, které mají úzkou návaznost na Cost-benefit 

analýzu, coţ je finanční plán, hodnocení finanční efektivnosti projektu a ekonomická 

analýza projektu9. 

 

2.6.1 Finanční plán 

 

Před zahájením práce na finančním plánu je nutno definovat smysl a podstatu 

projektu, mít podrobnou představu o cílových skupinách, odhadované poptávce, 

cenách výrobků či sluţeb, personálním zajištění projektu, technickém 

a technologickém řešení, a také o majetku potřebném v jednotlivých fázích projektu. 

Poté je moţno převést závěry jednotlivých dílčích kapitol do finančního vyjádření – 

hotovostních toků. 

 

 Hotovostní tok (cash-flow): tok ve finančním vyjádření, který můţe nabývat 

příjmu či výdaje; 

 Příjem: kladný tok, který znamená zvýšení stavu peněţních prostředků 

(v hotovosti, na účtu); 

                                                      
9  Podle: HALÁMEK, P., LANÁK, D., SMELIKOVÁ M. Studie proveditelnosti a cost-benefit analýza. 

Publikace vzdělávacího programu Rozvoj klíčových kompetencí struktur SF v ČR, MMR Praha, 
2010. 
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 Výdaj: záporný tok, který znamená sníţení stavu peněţních prostředků 

(v hotovosti, na účtu); 

 

Pro posouzení efektivnosti projektu je potřeba pracovat s rozdílovou variantou 

projektu. Je tedy nutné příjmy a výdaje vyčíslit pro nulovou a investiční variantu 

a teprve poté vyčíslit variantu rozdílovou. 

 

Pro vyčíslení hotovostních toků je nutné rozhodnout, zda budou vstupy (příjmy 

a výdaje) vyčíslovány pro infrastrukturu jako celek nebo jen její dílčí část. Obecně lze 

říci, ţe by příjmy a výdaje měly být vyčíslovány z pohledu vlastníka infrastruktury – 

ţadatele. V případě, ţe provozovatelem bude jiný subjekt neţ vlastník, měly by být 

vstupy vyčísleny v konsolidované podobě, tedy za vlastníka i za provozovatele. 

V takovémto případě musí být vstupy zpracovány nezávisle na tocích mezi 

vlastníkem a provozovatelem (např. nájemné je pro provozovatele výdajem, avšak 

zároveň pro vlastníka příjmem).  

 

Z pohledu hodnocení projektu v rámci administrace operačních programů by měl 

popis finančního plánu obsahovat následující části: 

 

 Popis výdajů 

 Popis zdrojů financování (krytí) 

 Plán průběhu příjmů a výdajů 

 Plán průběhu cash-flow 

 Finanční udrţitelnost projektu 

 

Popis výdajů 

Popis výdajů je vymezením hlavních poloţek výdajů v jednotlivých fázích projektu,  

jejich podrobnější rozčlenění na podpoloţky, zdůvodnění jejich nezbytnosti a také 

podrobnější kalkulace jejich výše s uvedením způsobů a podkladů, které byly pouţity 

pro jejich vyčíslení. 

 

Výdaje v předinvestiční a investiční fázi jsou ve většině případů obsaţeny v rozpočtu 

projektu. Struktura výdajů v provozní fázi projektu se bude odvíjet od rozhodnutí, zda 
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investor (ţadatel) bude také provozovatelem výstupů projektu nebo zda výstupy 

budou provozovány externím subjektem. 

 

Provozními výdaji jsou veškeré výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění provozu 

a bezprostředně s ním souvisejí. Obecně lze provozní výdaje rozčlenit například 

na osobní výdaje, materiál a suroviny; energie, nájemné; opravy a udrţování; ostatní 

sluţby (internet, poštovné, telefony, pojištění, další sluţby, které jsou nezbytné pro 

provoz výstupů projektu), reinvestice. Do poloţky reinvestice se řadí pouze výdaje 

spojené s výměnou zařízení a vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu a jehoţ 

ţivotnost je kratší neţ délka referenčního období.Nutno podotknout, ţe do výdajů se 

nákladové poloţky – odpisy, tvorba rezerv, apod. 

 

Popis zdrojů financování 

V této části by mělo být obsaţeno vymezení hlavních poloţek zdrojů financování, 

které budou pouţity ke krytí výdajů vzniklých v jednotlivých fázích projektu, včetně 

jejich podrobnějšího rozčlenění, podloţení jejich výše (kalkulace) a také podklady 

prokazující jejich zajištění (usnesení, smlouvy, úvěrové přísliby). 

 

Ve fázi přípravy a realizace se ve většině případů bude jednat o následující zdroje: 

 Vlastní zdroje ţadatele: jejich charakter bude odvislý od konkrétního ţadatele, 

tedy zda se bude jednat o veřejné prostředky (z rozpočtu obcí, krajů, 

příspěvkových organizací) nebo o soukromé prostředky (u podnikatelů, 

neziskových organizací). 

 Cizí zdroje: v případě pouţití bankovních či soukromých úvěrů či půjček, darů či 

jiných cizích zdrojů. 

 Dotační zdroje: můţe se jednat o dotace v rámci operačního programu případně 

dotace na přípravu projektu od jiných veřejných subjektů. 

 

Rovněţ struktura příjmů v provozní fázi bude závislá na charakteru projektu a typu 

ţadatele resp. provozovatele. Provozní příjmy projektu je samozřejmě nutné navázat 

na odhadovanou výši poptávky a ceny jednotlivých produktů či sluţeb uváděné 

v části marketingová analýza. 
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Plán průběhu příjmů a výdajů 

Plány průběhu příjmů a výdajů jsou vyčíslení jejich výše a vývoje v čase. Plány by 

měly být sestaveny pro nulovou i investiční variantu projektu. Délka období, pro které 

se plány sestavují, je závislá na doporučených délkách referenčního období. Ty 

vycházejí z obecných metodik pro zpracování finanční a ekonomických analýz. 

Doporučené délky referenčních období jsou u silnic a letišť 25 let, u infrastruktury 

veřejných sluţeb 20 let a u dalších sluţeb 15 let.  

 

Délka referenčního by měla odpovídat ţivotnosti podstatné části investice. Pokud je 

ţivotnost delší neţ výše uvedené délky referenčního období, měla by být zohledněna 

také zbytková hodnota. V opačném případě by měly být obsaţeny reinvestice, coţ 

jsou výdaje na obnovu majetku s kratší ţivotností. 

 

Plán průběhu cash-flow 

Tyto plány se sestavují v návaznosti na plány průběhu příjmů a výdajů v jednotlivých 

fázích projektu. Jejich podstatou je vzájemné porovnání příjmů a výdajů 

v jednotlivých obdobích a zjištění čistých hotovostních toků, tedy rozdílů mezi příjmy 

a výdaji. Takto sestavené plány jsou následně vstupem pro posouzení efektivnosti 

projektu, a to jak po stránce finanční ve formě finanční analýzy, tak i po stránce 

celospolečenské (socioekonomická analýza. 

 

Finanční udržitelnost projektu 

Plány průběhu cash-flow informují o zajištění dostatečných prostředků ke krytí výdajů 

vzniklých v jednotlivých fázích projektu, jsou pouze východiskem pro posouzení 

finanční udrţitelnosti projektu. Je nutné upozornit na rozdíly mezi plány pouţívanými 

pro hodnocení efektivnosti a plány slouţícími k posouzení udrţitelnosti projektu. Pro 

posouzení efektivnosti se pracuje pouze s výší investice, provozními výdaji 

a provozními příjmy. Nevstupují do nich tedy poloţky související s pouţitým 

způsobem financování realizace a provozu projektu. 

 

Oproti tomu plány pouţívané pro posouzení udrţitelnosti projektu musí na straně 

zdrojů obsahovat také další poloţky, jejichţ vznik se odvíjí od zdrojů pouţitých 

ke krytí výdajů v jednotlivých fázích projektu (dotační prostředky, vlastní zdroje, 

úvěrové zdroje, půjčky, apod.). V případě veřejně prospěšných projektů, jejichţ cílem 
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není generování zisku, jsou zpravidla záporné výsledky provozního cash-flow kryty 

prostředky z rozpočtu zřizovatele či veřejného subjektu.  

Aby byla prokázána finanční udrţitelnost projektu, musí být výsledné hodnoty 

kumulovaného cash-flow v jednotlivých posuzovaných obdobích (měsíce, čtvrtletí, 

roky) nezáporné, tedy větší nebo rovny nule.  

 

2.6.2 Finanční analýza 

 

Hlavním účelem finanční analýzy je posouzení efektivnosti vynaloţených prostředků, 

coţ je provedeno prostřednictvím tzv. kriteriálních ukazatelů. U komerčních projektů, 

jejichţ primárním cílem je generování zisku, jsou její výsledky stěţejní pro rozhodnutí 

o zamítnutí či volbě daného projektu či varianty řešení. U veřejně prospěšných 

projektů, jejichţ cílem není generování zisku, je prováděná finanční analýza spíše 

dílčím krokem pro zpracování socioekonomické analýzy. Tato hlavní východiska, je 

nutno respektovat, aby byla finanční analýza provedena správně:  

 

 Referenční období 

 Vstupy pro výpočet 

 Zbytková hodnota 

 Diskontní sazba 

 Inflace 

 

Referenční období 

Období, pro něţ jsou vyčísleny hotovostní toky vstupující do výpočtu. 

 

Vstupy pro výpočet 

Hlavními vstupy pro výpočet ukazatelů finanční analýzy jsou rozdílové hodnoty 

investice, provozních výdajů a provozních příjmů. Jejich výše odpovídá sestaveným 

plánům průběhu cash-flow v jednotlivých fázích projektu, které se sestavují na 

zvolené referenční období. 

 

Pro správné vyčíslení výsledných ukazatelů finanční analýzy je nutné provést 

vypuštění tzv. utopených nákladů, které vznikají bez ohledu na to, zda bude projekt 
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realizován či nikoliv. Toto je provedeno při sestavování rozdílové varianty investice. 

 

Zbytková hodnota 

Je-li referenční období kratší neţ je hospodářská ţivotnost některých částí investice, 

pak by do posledního roku referenčního období vstupuje zbytková hodnota investice.  

 

Pro vyčíslení její výše lze pouţít některý z následujících způsobů: 

 zbytková hodnota majetku vyčíslená na základě rozdílu mezi fyzickou ţivotností 

pořizovaného majetku a délkou referenčního období; 

 zbytková trţní hodnota fixního kapitálu, jako kdyby v posledním roce referenčního 

období mělo dojít k jeho prodeji; 

 likvidační hodnota, jako kdyby v posledním roce referenčního období došlo 

k likvidaci pořízeného majetku; 

 hodnota zjištěná jako suma diskontovaných čistých cash flow z dalších let 

provozu nad rámec referenčního období; 

 zbytková hodnota aktiv a pasiv. 

 

Zbytková hodnota následně vstupuje do výpočtu ukazatelů efektivnosti projektu 

zpravidla na straně výdajů. Jelikoţ se však jedná o potenciální příjem, je uváděna se 

záporným znaménkem. 

 

Diskontní sazba 

Diskontní sazba je výnosová míra, kterou nabízí z hlediska rizika srovnatelná 

investiční alternativa. V podstatě se jedná o výnos z investované částky, o který 

přijdeme, jestliţe bude realizován posuzovaný projekt, namísto projektu 

alternativního. 

 

Diskontní sazba slouţí k převodu budoucí hodnoty hotovostních toků na jejich 

hodnotu současnou pomocí diskontování. Diskontovány jsou veškeré vstupy 

pouţívané pro výpočet ukazatelů finanční a následně i ekonomické analýzy, aby bylo 

moţno porovnat jednotlivé varianty či projekty mezi sebou. Příjmy či výdaje vznikající 

v různých obdobích mají odlišnou hodnotu. Platí pravidlo, ţe 1 Kč dnes má větší 

hodnotu, neţ 1 Kč zítra. 
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Inflace 

Důleţitým faktorem při vyčíslování hotovostních toků je rozhodnutí, zda se bude 

do cash-flow zahrnovat i vliv inflace či nikoliv. Tedy zda budou toky stanoveny v jejich 

nominální podobě (včetně příslušného vlivu meziročního pohybu cen) nebo reálné 

podobě, tedy ve stálých cenách. Toto rozhodnutí je důleţité také pro volbu správné 

diskontní sazby. Ve vztahu mezi inflací a diskontní sazbou je nutné respektovat 

následující pravidlo: 

 stále ceny = reálná diskontní sazba 

 běţné ceny = nominální diskontní sazba 

 

Pro potřeby projektů ţádající o dotace z prostředků EU je dle Evropské komise 

doporučená výše reálné finanční diskontní sazby pro programovací období 2007–

2013 rovna 5 %. 

 

2.6.3 Ukazatele efektivnosti projektu 

 

V rámci jednotlivých operačních programů se rozsah pouţívaných ukazatelů 

efektivnosti projektu můţe lišit, avšak mezi obecně a nejčastěji pouţívané lze zařadit 

následující čtyři: 

 Čistá současná hodnota (NPV – Net Preset Value) 

 Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate on Return) 

 Index rentability (NPV/I) 

 Diskontovaná doba návratnosti (DDN) 

 

Čistá současná hodnota (NPV – Net Preset Value) 

Jedná se o součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích 

z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů). Výsledná 

hodnota vyjadřuje velikost čistého výnosu plynoucího z projektu, který je vyjádřen 

v současných peněţních jednotkách. 
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NPV  čistá současná hodnota investice 

CFt hotovostní tok plynoucí z investice v období t 
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t  období (rok) od 0 do n 
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Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate on Return) 

Vyjadřuje takovou výši diskontní sazby, při níţ bude čistá současná hodnota (NPV) 

toků plynoucích z investice rovna nule. Výsledná hodnota tedy vyjadřuje vnitřní 

výnosnost investice. 


 


n

t
t

t

IRR

CF

0 )1(
0  

IRR vnitřní výnosové procento 

CFt hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

r  diskontní sazba, 

t  období (rok) od 0 do n. 

 

Index rentability (NPV/I) 

Jedná se o podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého 

období (na investičních výdajích). Vyjadřuje procento ziskovosti investice měřené 

čistou současnou hodnotou. Udává tedy, kolik korun čistého diskontovaného přínosu 

připadá na jednu investovanou korunu. 
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NPV čistá současná hodnota investice 

I velikost investičních výdajů v nultém období 

CFt hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

CF0 hotovostní tok plynoucí z investice v období 0  

(obvykle záporná hodnota investice) 

r  diskontní sazba, 

t  období (rok) od 0 do n. 

 

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) 

Udává počet let, která jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované prognózované 

diskontované hotovostní toky vyrovnaly počáteční diskontované investici.  

 

Pokud jsou tyto ukazatele počítány v rámci finanční analýzy, bývají pro přehlednost 

doplněny slovem „finanční“ a při pouţití zkratek pak písmenem „F“. Výsledné 

ukazatele pak bývají zkráceně označovány jako FNPV, FRR a FNPV/I. Obecné 

podmínky přijatelnosti z pohledu finanční analýzy je uvedeno v tabulce 3. 
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Tab. 3: Obecné podmínky přijatelnosti z pohledu finanční analýzy 

Ukazatel Komerční Veřejně prospěšný 

FNPV > 0 < 0 

FRR > d < d 

FNPV/I Čím více, tím lépe 

DDN < Referenční období > Referenční období 

Zdroj:  Halámek, P., Lanák, D., Smeliková M. Studie proveditelnosti a cost-benefit analýza. MMR 
Praha, 2010. s.40 

 

2.6.4 Ekonomická analýza projektu 

 

Ekonomická analýza (socio-ekonomická analýza) posuzuje přínos projektu 

k ekonomickému (celospolečenskému) blahobytu regionu nebo země. Provádí se 

na základě hodnocení vlivu projektu na jednotlivé dotčené subjekty (cílové skupiny) 

v rámci zájmového území projektu. Rozšiřuje výsledky finanční analýzy, která se 

vztahuje pouze na nositele projektu, o zkoumání dopadů projektů na společnost.  

 

Struktura ekonomické analýzy zpravidla tvořena následujícími prvky:  

 

 identifikace ekonomického prostředí projektu,  

 analýza dotčených subjektů,  

 identifikace nákladů a výnosů,  

 rektifikace trţních cen. 

 

Výstupem jednotlivých prvků je ekonomické cash-flow projektu, na jehoţ základě je 

prováděno vyhodnocení ekonomických dopadů investice (analýza dopadů projektu 

na společnost). 

 

Ekonomické prostředí projektu 

Ekonomické prostředí projektu (někdy označováno také jako zájmové území) 

představuje oblast, ve kterém jsou analyzovány dopady projektu. Vymezení území 

musí odpovídat účelu hodnocení projektu – na místní úrovni (obec), regionální 

úroveň (kraj, účelově vymezené území, apod.), národní úroveň (hodnocení na úrovni 
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státu) a neomezené (neohraničené) hodnocení. Hodnocení projektu musí odpovídat 

socio-ekonomickým podmínkám řešeného území a do hodnocení vstupují jen ty 

výnosy a náklady, které zde vznikají.  

 

Analýza dotčených subjektů 

Analýza dotčených subjektů navazuje na analýzu cílových skupin. Všichni jednotlivci, 

skupiny osob, organizace nebo firmy, kteří budou realizací projektu určitým 

způsobem ovlivněni, jsou definováni jako dotčené skupiny (stakeholders). Naproti 

tomu cílové skupiny jsou chápány jako subjekty, jejichţ potřeby má projekt uspokojit.  

 

Jako primární dotčené skupiny jsou označovány skupiny osob (instituce), které mají 

přímý uţitek z projektových aktivit nebo na ně aktivity mají negativní dopad. 

Sekundární dotčené skupiny jsou skupiny osob (instituce) s nepřímým dopadem.  

 

Identifikace nákladů a výnosů 

Po vymezení dotčených skupin je provedena identifikace jejich ovlivnění (dopadů) 

realizací projektu, tj. vymezení ekonomických nákladů a výnosů projektu. Vţdy musí 

být respektována přírůstková metoda a provedeno očištění o vliv vnějších faktorů. 

 

Identifikace nákladů a výnosů musí být provedena ve vztahu k dřívějším závěrům, tj. 

vymezení zájmového území a dotčených skupin, ve výstupu musí být zahrnuty 

všechny dotčené skupiny a kvantifikovány veškeré relevantní dopady vznikající 

v daném zájmovém území.  

 

U jednotlivých dotčených skupin je nezbytné definovat jejich velikost (alespoň 

indikativní odhad) a ve vztahu k nim detailně specifikovat základní předpokládané 

vlivy realizace projektu. Výsledný přehled vznikajících nákladů a výnosů je vstupem 

pro další fáze zpracování ekonomické analýzy, rektifikaci trţních cen a ocenění 

nehmotných poloţek. 

 

Pro správné ocenění jednotlivých výnosů a nákladů je nezbytné detailně kvantifikovat 

nebo popsat míru změny stavu (dopad), který bude projektem způsobem. Některé 

dopady jsou velmi obtíţně kvantifikovatelné (např. zlepšení estetického vzhledu obce 

díky rekonstrukci náměstí), tyto dopady by neměly být předmětem oceňování. 
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V určitých případech lze porovnávat vliv jednotlivých dopadů. Zlepšení stavu 

podmínek pro vzdělávání (např. při rekonstrukci budovy základní školy) lze odlišovat 

popisem míry vlivu (např. nová výstavba, totální rekonstrukce = 100%, výměna oken 

= 15%). Toto rozlišování má smysl, pokud bude hodnocení slouţit k porovnávání 

většího mnoţství projektů. Pokud posuzujeme pouze omezený počet projektů (nebo 

jeho variant), je vhodné pouţít jednotlivé oceňovací techniky (např. kontingentní 

oceňovací techniku) přímo na míru vlivu daného dopadu. 

 

Rektifikace tržních cen 

Při přípravě finanční analýzy jsou rozhodující trţní ceny zboţí a sluţeb, které jsou 

placeny nebo získávány nositelem projektu. Nositel projektu tedy oceňuje jednotlivé 

poloţky, podle svého očekávání, kolik za ně bude muset zaplatit nebo kolik získá za 

produkované zboţí. Tyto ceny jsou obvykle stanoveny na trhu, ve výjimečných 

případech mohou být kontrolovány státem. Přesto ani trţní ceny, ani ceny 

kontrolované státem neodráţejí ekonomické náklady jednotlivých poloţek vůči 

společnosti. 

 

Ekonomická hodnota vstupů nebo výstupů se odlišuje od jejich finanční hodnoty 

(trţní ceny) především díky existenci distorzních faktorů tvořených jak soukromým, 

tak veřejným sektorem. Státem pouţívané daně, cla, vývozní a dovozní kvóty, 

podpory nebo i investiční pobídky jsou důvodem pro vznik deformací trţních cen. 

Dalším významným faktorem jsou monopoly a monopolní ceny, a to jak ve veřejném, 

tak i soukromém sektoru. Některé deformace jsou zapříčiněny, a nebo přímo 

vyplývají, ze samotné povahy zboţí nebo sluţeb. 

 

Rektifikace trţních cen je v souladu s pojetím ekonomických cen představována 

dvěma základními fázemi: 

 fáze 1 oprávky daní, dotací a dalších převodů, 

 fáze 2 převod trţních cen na ceny stínové zahrnující i sociální náklady a přínosy. 

 

U většiny projektů je prováděna pouze fáze 1, tedy odstranění daní, dotací a dalších 

finančních transferů, fáze 2 je předepsána pouze pro velké projekty. 

 



23 

Lze stanovit obecná pravidla: ceny vstupů a výstupů pro hodnocení v ekonomické 

analýze by měly být bez DPH a dalších nepřímých daní; ceny vstupů pro hodnocení 

v analýze výdajů a přínosů by měly být včetně přímých daní; čisté převodní platby 

jednotlivcům, jako např. platby sociálního pojištění, by měly být vynechány. 

 

Vyhodnocení socio-ekonomických dopadů projektu 

Cílem této části ekonomické analýzy je ocenit vnější přínosy nebo vnější náklady 

projektu, které byly identifikovány v průběhu zpracování analýzy dotčených subjektů 

a definovány jako náklady nebo výnosy související s realizací projektu. Příkladem 

mohou být náklady a přínosy spojené s vlivy na ţivotní prostředí, časové úspory 

vyplývající z projektů v oblasti dopravy, lidské ţivoty zachráněné díky projektům 

ve zdravotnictví atd.  

 

Pokud je to moţné, měla by být vnějším faktorům přiřazena peněţní hodnota. Pokud 

to moţné není, měly by tyto faktory být kvantifikovány prostřednictvím nepeněţních 

ukazatelů. V některých případech je hodnocení vnějších nákladů a přínosů obtíţné, 

ačkoli je moţné tyto poloţky snadno identifikovat. Projekt můţe způsobit určité 

ekologické škody, jejichţ dopad v kombinaci s dalšími faktory se projeví teprve 

v dlouhodobém horizontu, přičemţ tento dopad je obtíţně kvantifikovatelný 

a hodnotitelný.  

 

Za významné nehmotné poloţky je moţno označit sníţení nezaměstnanosti 

v regionu; hospodářský růst regionu, zvýšení daňové výtěţnosti; čas, ztráta času 

nebo jeho úspora; ţivot a lidské zdraví; vliv na ţivotní prostředí; vzdělanost 

a kvalifikace obyvatelstva; bezpečnost, sníţení kriminality; pocit sociální 

sounáleţitosti; atraktivita regionu, a mnohé další. 

 

V dostupné literatuře je uváděna celá řada přístupů, které se oceňování nehmotných 

poloţek věnují. Nejvýznamnější skupina těchto metod zjišťuje či odvozuje částku, 

kterou jsou spotřebitelé ochotni za poskytované statky či sluţby zaplatit (preferenční 

oceňovací metody).  
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Tab. 4: Přehled metod pouţívaných pro oceňování ekonomických nákladů a výnosů  

 Metoda  Princip Výhody/nevýhody Oblast pouţití 

Kontingentní 
oceňování 

Ochota platit 

Sociologický 

průzkum vedoucí ke 

stanovení 

hypotetické ochoty 

platit za poskytnutí 

hodnotných statků 

+ Aktivní účast 

dotčených skupin na 

hodnocení 

– Časově náročné, 

závislost na 

přijímané situaci 

Ţivotní prostředí, 

cestovní ruch, 

občanská 

vybavenost, 

doprava, 

školství, 

zdravotnictví 

 

Ochota 

přijímat 

kompenzace 

Sociologický 

průzkum, stanovení 

ochoty přijímat 

kompenzace za 

přijetí negativních 

dopadů 

+ Aktivní účast 

dotčených skupin na 

hodnocení 

– Časté přehánění 

(nereálné 

poţadavky) 

Ţivotní prostředí, 

doprava, 

zdravotnictví 

Metody 
odhalených 
preferencí 

Metoda 

analogických 

trhů 

Ocenění s vyuţitím 

ceny na analogickém 

trhu (černý trh, 

v zahraničí…) 

+ Snadné stanovení 

ceny 

– Nutná existence 

souvisejícího trhu, 

často dochází k 

srovnávání 

„nesrovnatelného“ 

Občanská 

vybavenost, 

školství, 

zdravotnictví, 

čas, hodnota 

ţivota 

 
Hédonické 

oceňování 

Ocenění s vyuţitím 

cenových změn na 

ovlivněných trzích, 

např. Nemovitostí 

nebo práce 

+ Snadné stanovení 

ceny 

– Nutné očištění o vlivy 

ostatních faktorů 

Ţivotní prostředí, 

doprava, 

občanská 

vybavenost, 

školství, 

 

Metoda 

cestovních 

nákladů 

Kalkulace 

soukromých nákladů 

vynaloţených na 

cestu za danými cíly 

+ Stanovení nákladů 

na základě statistik 

návštěvníků 

– Nutné očištění vlivů 

ostatních atraktivit v 

regionu 

Cestovní ruch, 

kulturně-

společenská 

zařízení, ţivotní 

prostředí 

(přírodní 

rezervace, 

apod.) 

 

Metoda 

defenzivních 

nákladů 

Kalkulace nákladů 

vynaloţených na 

zabránění dopadů 

(jako dolní hranice 

nákladů) 

+ Často jasné 

souvislosti, lehce 

interpretovatelné 

– Obtíţné zjišťování 

dat, podhodnocení 

negativních dopadů 

Ţivotní prostředí, 

doprava 

Expertní 
metody 

Vyuţití 

sekundárních 

zdrojů dat 

Vyuţití 

shromáţděných dat 

ve statistikách, 

expertní posouzení 

+ Snadný zdroj dat, 

moţnost srovnání 

projektů 

– Nutnost zohlednění 

konkrétních 

podmínek 

Bez převaţující 

oblasti pouţití 

Zdroj:  Halámek, P., Lanák, D., Smeliková M. Studie proveditelnosti a cost-benefit analýza. MMR 
Praha, 2010. s. 50. 
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Pomocí ochoty platit lze například stanovit ekonomické výnosy z výstavby mostu 

změřením potencionální poptávky po jeho vyuţití při stanovené ceně. Zcela 

nevhodná ale tato metoda můţe být při volbě variant výstavby hřiště v bohaté nebo 

chudinské části města. Bohatí by byli ochotni za jeho výstavbu či moţnost pouţívání 

platit vysoké částky, chudí nebudou ochotni vydávat nic. K dalším pouţívaným 

metodám patří skupina trţních metod (odhalené preference) nebo oceňování 

s vyuţitím sekundárních zdrojů dat. 

 

Výběr metody můţe mít podstatný vliv na výsledky ekonomické analýzy, jednotlivé 

ukazatele se při pouţití různých postupů mohou radikálně odlišovat. Pro dosaţení co 

moţná nejobjektivnějšího výsledku je vhodné při posuzování jednotlivých variant 

nebo projektů mezi sebou dodrţovat vţdy předem pevně stanovený postup, který je 

stejným způsobem aplikován na jednotlivé varianty. Tabulka 4 uvádí jednotlivé  

metody v souhrnném přehledu. 

 

Hodnocení ekonomické návratnosti projektu 

Ekonomická analýza projektu vychází z finanční analýzy, prostřednictvím jednotlivých 

(výše zmíněných) fází upravuje a rozšiřuje finanční toky projektu a provádí výpočet 

základních ukazatelů. Podobně jako finanční toky, ekonomické náklady a výnosy, 

které jsou generovány v různou dobu, musejí být diskontovány. 

 

Společenská diskontní sazba 

Ekonomická analýza pouţívá jako hodnoty diskontní sazby tzv. společenskou 

diskontní sazbu. Ta se v ekonomické analýze investičních projektů pokouší odrazit 

společenský pohled na to, jak by budoucí přínosy a náklady měly být ohodnoceny 

v porovnání se těmi stávajícími. Můţe se odlišovat od finanční diskontní sazby, 

pokud je kapitálový trh nedokonalý (coţ ve skutečnosti platí vţdy). 

 

Teoretická literatura a mezinárodní praxe ukazují širokou škálu přístupů k interpretaci 

a výběru hodnoty společenské diskontní sazby, která by měla být pouţita. 

Mezinárodní zkušenosti v této oblasti jsou velmi rozsáhlé a zahrnují zkušenosti 

nejrůznějších zemí i mezinárodních organizací. Evropská společenská diskontní 

sazba (v reálném vyjádření) ve výši 5,5 % (3,5 % mimo kohezní země) představuje 

standardní měřítko pro projekty spolufinancované ze strany EU.  
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Kroky od finanční k ekonomické analýze 

Jednotlivé kroky ekonomické analýzy zahrnují fiskální oprávky, kdy jsou od toků 

finanční analýzy odečteny platby, které nemají reálný protějšek ve zdrojích, např. 

u dotací a nepřímých daní u vstupů a výstupů. 

 

Druhým krokem jsou oprávky vnějších faktorů, kdy jsou kalkulovány ekonomické 

náklady a výnosy projektu, které vznikají v zájmovém území projektu v souvislosti s 

jeho realizací. Příkladem je pozitivní vliv realizace projektu na ţivotní prostředí, 

oceněný na základě expertní studie, negativní vlivy realizace projektu nejsou známy. 

 

Ukazatele ekonomické efektivnosti projektu 

Po oprávkách zohledňujících deformaci cen je moţné vypočítat ekonomickou vnitřní 

výnosovou míru (EIRR, zkráceně ERR). Po výběru odpovídající diskontní sazby je 

moţné vypočítat ekonomickou čistou současnou hodnotu (ENPV) a poměr přínosů 

a nákladů. 

 

Kriteriálními ukazateli ekonomické analýzy jsou tyto: 

 Ekonomická čistá současna hodnota (ENPV) – součet současné hodnoty 

budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a investičních výdajů 

 Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) – taková výše diskontní sazby, při 

níţ bude čistá současná hodnota NPV = 0 

 Diskontovaná doba návratnosti (DNN) – počet let, za které se kumulované 

diskontované hotovostní toky vyrovnají počáteční investici. 

 

Rozdíl mezi ukazateli ERR a FRR, resp. ENPV a FNPV spočívá v tom, ţe pro 

výpočet ukazatelů ekonomické analýzy se pouţívají stínové ceny nebo náklady 

příleţitosti na zboţí a sluţby namísto nedokonalých trţních cen a v co nejvyšší 

moţné míře se zahrnují všechny sociální a environmentální vnější faktory. 

 

Vzhledem k tomu, ţe při zpracování ekonomické analýzy zvaţovány všechny vnější 

faktory a stínové ceny, většina „sociálně prospěšných“ projektů s nízkou nebo 

zápornou FRR bude vykazovat kladnou ERR. 
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Projekt s ERR niţším neţ 5,5 % nebo zápornou ENPV (za pouţití diskontní sazby 

ve výši 5,5 %) by neměl být doporučen k financování. Totéţ platí pro projekty 

s poměrem nákladů a přínosů (B/C) niţším neţ 1.  
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3. Výsledky používání metody CBA  
 

Kapitola se zaměřuje na vyuţívání metody CBA při hodnocení a výběru projektů 

přijatých ROP Moravskoslezsko. Definuje základní dokument pro hodnocení projektů 

kterým je Studie proveditelnosti spojená s Cost-benefit analýzou. Dále se zaměřuje 

na proces hodnocení projektů předkládaných ROP Moravskoslezsko, zejména 

na kritéria hodnocení projektů a ekonomické vnitřní výnosové procento, které je 

eliminačním kritériem.  

 

V další části kapitoly je popsán ROP Moravskoslezsko, jeho cíle, finanční rámec 

a tématické rozčlenění do 4 prioritních os. Následuje detailnější popis cílů a oblastí 

podpory prioritní osy 3 – Rozvoj měst a porovnání úspěšnosti přijatých projektů 

do této prioritní osy.  

 

3.1 Používání metody CBA v rámci ROP Moravskoslezsko 

 

Prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie určené v letech 2007-2013 

výhradně regionu soudrţnosti Moravskoslezsko lze čerpat prostřednictvím 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Cílem programu je 

přispět k celkovému rozvoji regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, který je územně 

totoţný s Moravskoslezským krajem.  

 

„Kdyţ byl před počátkem současného programového období, tj. v roce 2006, tvořen 

celkový design programu, tvůrci všem jeho komponentám a vazbám mezi nimi jistě 

nerozuměli, jedna součást systému však byla jasná. Bylo to pouţití metody, která 

bude ověřovat a vybírat pouze projekty, prokazatelně přispívající k rozvoji regionu 

definovanou minimální měrou, a které tento příspěvek dokáţí doloţit v číslech 

a ukazatelích. Volba padla na studii proveditelnosti a jeden z jejich klíčových výstupů, 

cost-benefit analýzu, a to z důvodu její univerzální aplikovatelnosti“10. Jelikoţ studie 

proveditelnosti a cost-benefit analýza obsahují z velké části stejné informace a pouze 

výstupy z nich jsou odlišné, bylo přistoupeno k jejich spojení a vytvoření pouze 

                                                      
10

  HALÁMEK, P., LANÁK, D., SMELIKOVÁ M. Studie proveditelnosti a cost-benefit analýza. Publikace 
vzdělávacího programu Rozvoj klíčových kompetencí struktur SF v ČR, MMR Praha, 2010. s. 3. 
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jednoho dokumentu s názvem „Základní studie proveditelnosti“.  

 

„Základní studie proveditelnosti“ tedy spojuje hlavní části obou výše zmíněných 

dokumentů a poskytuje ucelené závěry jednotlivých kapitol a také výsledné 

posouzení socioekonomického dopadu projektu a jeho finanční udrţitelnosti. Studie 

proveditelnosti je tedy základním dokumentem pro hodnocení kvality projektů 

předkládaných do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

3.1.1  Proces přípravy a hodnocení projektů předkládaných ROP 

Moravskoslezsko  

 

Při přípravě, předkládání a realizací projektů je nutno projít jednotlivými kroky, které 

jsou definovány v Příručkách pro ţadatele a příjemce a v Metodických pokynech. 

Jednotlivé kroky při přípravě a realizaci projektu ilustruje obrázek 1. Následující text 

se zaměřuje na krok 4, coţ je hodnocení projektu.  

 

Ţadatel zpracuje ţádost o dotaci v pořadovné struktuře a předloţí ji na Úřad 

regionální rady v termínu určeném ve výzvě k předkládání projektů. Poté je zahájen 

proces hodnocení. 

 

Obr.1: Cesta přípravou a realizací projektu spolufinancovaného z prostředků ROP 

Moravskoslezsko 

 

Zdroj: www stránky http://www.rr-moravskoslezsko.cz/ 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Ţádost se skládá z následujících částí:  

 Tištěná verze elektronické ţádosti s kontrolním kódem (výstup elektronické 

ţádosti BENEFIT). 

 Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu. Ţadatel předkládá 

Studii proveditelnosti a výstup z elektronické aplikace Cost-benefit analýza.  

Pro vypracování tohoto dokumentu je nutný výběr správné varianty Studie 

proveditelnosti. Těmito variantami jsou: 

A) Zjednodušená studie proveditelnosti – pro projekty, jejichţ celkové výdaje jsou 

menší nebo rovny 10 mil. Kč a projekty předkládané v rámci oblastí podpory 

1.2, 1.4 a 2.4 a dílčích oblastí podpory 2.1.4, 2.2.3 a 2.2.4 bez ohledu na výši 

celkových výdajů. 

B) Základní studie proveditelnosti – pro projekty, jejichţ celkové výdaje jsou větší 

neţ 10 mil. Kč. Tato studie proveditelnosti obsahuje finanční a ekonomickou 

analýzu.  

Pro sestavení finančního plánu a zpracování finanční a ekonomické analýzy 

projektů slouţí elektronická aplikace Cost-benefit analýza.  

 Povinné a nepovinné přílohy. Mezi povinné přílohy patří Výběr z dokumentace 

ke stavebnímu povolení, Poloţkový stavební rozpočet, Podklad pro posouzení 

finančního zdraví ţadatele. 

 

3.1.2 Hodnocení projektů 

 

Proces hodnocení projektu se skládá ze tří částí, a to z kontroly formálních 

náleţitostí, posouzení přijatelnosti projektu a bodového hodnocení. Při nesplnění 

formálních náleţitostí a přijatelnosti je projekt vyřazen a v tomto případě neprochází 

bodovým hodnocením11. 

 

Při vyhlášení příslušné výzvy pro předkládání projektů jsou vyhlášena kritéria 

pro výběr projektů předkládaných v rámci této výzvy (hodnotící tabulky pro bodové 

hodnocení). Tato kritéria schvaluje Monitorovací výbor ROP Moravskoslezsko. Kaţdá 

výzva má dvě různé hodnotící tabulky – tabulku pro projekty s celkovými výdaji do 

                                                      
11

  Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Operační manuál ROP.  

s. 72-78. 



31 

10 mil. Kč a tabulku pro projekty s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč.  

 

Ve výzvách, které byly vyhlášeny do 8. 6. 2010, byly projekty hodnoceny na základě 

čtyř základních skupin kritérií: 

 Předkladatel (projektový tým, zkušenosti s realizací, formální zpracování) 

 Kvalita projektu (realizovatelnost projektu, kvalita zpracování, finanční 

udrţitelnost) 

 Význam projektu (naplňování závazných indikátorů a přínos projektu, územní 

dopad, specifická kritéria) 

 Horizontální témata (ţivotní prostředí, rovné příleţitosti) 

 

Pro výzvy, které byly vyhlášené po 8. 6. 2010, se pouţívají upravené hodnotící 

tabulky, ve kterých jiţ není hodnocena skupina kritérií Předkladatel. Z analýzy 

provedené na výsledcích výzev z roku 2009 vyplynulo, ţe kritérium Předkladatel 

nemá vliv na úspěšnost projektů, protoţe i bez tohoto kritéria by byly schváleny tytéţ 

projekty. Tomuto kritériu byl rovněţ vytýkán diskriminační charakter, protoţe byly 

hodnoceny zkušenosti s realizací projektů.  

 

Kaţdé kritérium, současně i kaţdá skupina kritérií má stanovenu váhu, tedy podíl 

hodnoty kaţdého kritéria na celkovém hodnocení. Všechny oblasti podpory mají 

stejná hodnotící kritéria a stejné váhy u kritérií Kvalita projektu a Horizontální témata. 

Kritérium Význam projektu je specifické pro kaţdou oblast podpory, resp. dílčí oblast 

podpory.  

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, jsou pouţívány rozdílné hodnotící tabulky pro projekty 

s celkovými výdaji do 10 mil. Kč a nad 10 mil. Kč. Rozdílnost členění skupin kritérií 

a přidělení váhy jednotlivým kritérií mezi těmi tabulkami, je moţno vidět v tabulkách 5 

a 6, které jsou pro projekty 4. výzvy prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2.  
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Tab. 5: Váha hodnotících kritérií pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil Kč (výzva 3.2_04) 

 

Zdroj: Interní dokument Úřadu regionální rady 

 

Tab. 6: Váha hodnotících kritérií pro projekty s celkovými výdaji nad 10 mil Kč (výzva 3.2_04) 

 

Zdroj: Interní dokument Úřadu regionální rady 

 

Při bodovém hodnocení projektu můţe projekt získat maximálně 100 bodů 

a podpořeny mohou být pouze projekty, které získají 60 a více bodů. Mezi 

hodnotícími kritérii jsou však eliminační kritéria. Pokud u eliminačního kritéria projekt 

nesplní určitou bodovou hranici nebo podmínku, nemůţe být vybrán k financování, 

i kdyby celkový počet bodů byl nad hranicí 60ti bodů.  
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Pro všechny projekty bez ohledu na výši výdajů je nastaveno eliminační kriterium 

v rámci kriteria Kvalita projektu, jehoţ hodnota musí dosáhnout minimálně 27 bodů.  

 

Pro projekty s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč je navíc nastaveno eliminační kriterium 

v části Potřebnost a přínos, kdy platí, ţe ekonomická čistá současná hodnota musí 

být větší neţ 0 a zároveň ekonomická vnitřní výnosová míra musí být větší neţ 

společenská diskontní sazba 5,5 %, přičemţ tímto kriteriem se posuzuje společenský 

přínos projektu. V případě, ţe je společenská diskontní sazby menší neţ 5,5 % 

a zároveň je vyšší neţ 0 %, je projektu přiděleno za hodnotu ERR v části hodnocení 

Potřebnost a přínos projektu přiděleno 0 bodů a v případě, ţe tento projektu dosáhne 

minimální bodové hranice 60 bodů je mu dotace krácena podle postupu schváleným 

Monitorovacím výborem. 

 

Projekty hodnotí vţdy minimálně dva interní hodnotitelé – pracovníci Úřadu 

regionální rady. V případě, ţe celkové výdaje projektu jsou vyšší neţ 50 mil. Kč, je 

projekt hodnocen třemi interními hodnotiteli. Pro posouzení určitých částí projektu 

(finanční, marketingová nebo stavební část) jsou do hodnocení jsou zapojeni i další 

interní nebo externí experti. Tito experti posuzují dané části slovně a jejich vyjádření 

tvoří podklad pro bodové hodnocení projektu interními hodnotiteli.  

 

U výzev, u nichţ je jen jeden moţný příjemce podpory a nebo u kterých nedochází 

k soutěţi mezi projekty a dále u projektů předkládaných v rámci průběţných výzev, 

můţe interní hodnotitel, na základě svého rozhodnutí nebo na základě podnětů 

interních nebo externích expertů, poţádat ţadatele o doplnění nebo upřesnění 

informací uvedených v ţádosti. Dodané informace jsou zohledněny při bodovém 

hodnocení projektu. Výsledné hodnocení je vypracováno na základě shody mezi 

interními hodnotiteli. 

 

Schválení projektů, kterým bude poskytnuta finanční pomoc z prostředků ROP MS, je 

v kompetenci Výboru Regionální rady .  
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3.1.3 Ekonomické vnitřní výnosové procento 

 

Eliminačním kritériem, které je stanoveno pouze pro projekty nad 10 mil Kč, je 

ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR), které musí být větší neţ reálná 

společenská diskontní sazba, tj. 5,5 % (ERR > 5,5 %). S platností od 1. 1. 2010 je 

pouţito upravené znění tohoto kritéria, které umoţňuje podpořit projekty 

nezakládající veřejnou podporu nesplňující podmínku poţadované výše ERR 

sníţenou mírou dotace. 

 

ÚRR Moravskoslezsko má na léta 2007 aţ 2015 vypracovanou Organizační 

strategii12. Tento interní materiál definuje jednak poslání a vizi úřadu a dále 

strategické cíle na léta 2007 aţ 2015 (2020), které vycházejí z globálního cíle 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.  

 

Tyto cíle definovány pro dvě hlavní oblasti činnosti Regionální rady Moravskoslezsko, 

kterými jsou „Řízení a implementace ROP“ a „Publicita“. Tabulka 7 uvádí jeden 

ze strategických cílů v oblasti činnosti Řízení a implementace ROP, kterým je 

„Zajistit, aby investované prostředky programu byly minimálně zhodnoceny 8 % 

(ekonomické vnitřní výnosové procento)“: 

 

 Výpočet naplňování cílové hodnoty ERR se provádí u projektů, u kterých se 

zpracovává ekonomická analýza, tedy u projektů s celkovými výdaji nad 

10 mil. Kč.  

 Kaţdému projektu, který se podílí na naplňování cílové hodnoty, je přidělena 

váha, která je vypočtena poměrem celkových výdajů daného projektu 

k celkovým výdajům všech projektů, které se podílí na naplňování cílové 

hodnoty.  

 Hodnota ERR, která je výsledkem hodnocení daného projektu je přepočtena 

na váţenou hodnotu ERR pro daný projekt (výsledné ERR je vyděleno 

celkovými výdaji projektu). 

 

                                                      
12

 Organizační strategie Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko na léta 2007 aţ 

2015 (2020)  
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Tab 7: Strategický cíl „Zajistit, aby investované prostředky programu byly minimálně 

zhodnoceny 8 % (ekonomické vnitřní výnosové procento)“ 

Popis strategického 

cíle 

Posláním Regionální rady Moravskoslezsko je přispět 

k dynamickému rozvoji regionu Moravskoslezsko. Poslání můţe 

Regionální rada naplnit zejména správným investičním 

rozhodováním o pouţití prostředků EU, které k tomuto účelu 

v rámci ROP Moravskoslezsko získala. Cílem je prostředky 

investovat do takových projektů, které přinášejí ţádoucí 

celospolečenský přínos pro region a pro lidi v něm ţijící. Toto můţe 

Regionální rada ovlivnit jak při nastavování oblastí a typu 

intervencí, tak správným výběrem projektů. 

Zdroj měření 
CBA jednotlivých projektů, váţený průměr výsledků EIRR 

jednotlivých projektů 

Vazba na dokument 
Regionální operační program Moravskoslezsko 2007 aţ 2013, 

Prováděcí dokument ROP Moravskoslezsko 

Cílová hodnota 8 % 

Termín k ověření ročně, finálně ke konci roku 2015 

Zdroj: Organizační strategie Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko na léta 
2007 aţ 2015 (2020) 

 

Hodnota ERR za celý ROP je tedy součtem váţených ERR jednotlivých projektů. 

Tato hodnota se průběţně přepočítává, protoţe jsou schvalovány další projekty, 

které vstupují do výpočtu cílové hodnoty a další projekty se ukončují. Po finančním 

ukončení projektu se přepočte váha projektu i váţené ERR pro projekt dle aktuálních 

údajů. Obrázek 2 poskytuje ukázku výpočtu cílové hodnoty ERR. 

 

Obr 2: Ukázka výpočtu cílové hodnoty ERR 

 

Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 
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3.2 Prioritní osy a financování ROP Moravskoslezsko 

 

Regionální operační program Moravskoslezsko je financován z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj. Finanční plán ROP Moravskoslezsko je vypracován 

v návaznosti na rozdělení prostředků v rámci Cíle 1 Konvergence, uvedeného 

v Národním strategickém referenčním rámci na období 2007–2013. Cílem programu 

je přispět k celkovému rozvoji regionu soudrţnosti Moravskoslezsko, který je územně 

totoţný s Moravskoslezským krajem.  

 

ROP Moravskoslezsko je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení 

regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, na podporu rozvoje 

infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, regenerace brownfields pro budoucí 

neprůmyslové vyuţití a zlepšování podmínek k ţivotu ve městech a na venkově 

především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické 

infrastruktury.  

 

Pro období 2007-2013 je pro ROP Moravskoslezsko ze strukturálních fondů 

Evropské unie vyčleněno 716,09 mil. € (cca 20 mld. Kč), coţ činí přibliţně 2,68 % 

prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů 

má být navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. € 13. 

 

Jak je znázorněno v obrázku 3, Regionální operační program Moravskoslezsko je 

tematicky rozčleněn do čtyř základních prioritních os, kterými jsou Regionální 

infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj měst a Rozvoj 

venkova. Kaţdá prioritní osa se člení na dílčí oblasti podpory, které vymezují, jaké 

typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny a kdo můţe být 

příjemcem dotace. Dále má kaţdá prioritní osa má stanoveny konkrétní cíle, strategii 

k naplnění těchto cílů a přidělené finanční zdroje. Rozdělení alokace na jednotlivé 

prioritní osy je uvedeno v tabulce 8, popis prioritních os ROP Moravskoslezsko je 

zpracován v příloze č. 1. 

                                                      
13

 www stránky http://www.rr-moravskoslezsko.cz/ 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Obr. 3: Prioritní osy a oblasti podpory ROP Moravskoslezsko 2007-2013 

 

Zdroj: www stránky http://www.rr-moravskoslezsko.cz/ 

 

Globální cíl ROP MS naplňuje 5 specifických cílů, jimţ odpovídá věcná orientace 

prioritních os ROP Moravskoslezsko. 

 

Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 

Cíl:  Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní 

obsluţnost v regionu při současném respektování ochrany ţivotního prostředí. 

 

Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu 

Cíl:  Zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu ţivota v regionu a sníţit míru 

nezaměstnanosti.  

 

Prioritní osa 3 – Rozvoj měst 

Cíl:  Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu 

v souladu s potřebami jejich udrţitelného rozvoje. 

 

Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova 

Cíl:  Podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského 

prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/


38 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

Cíl: Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci ROP 

Moravskoslezsko a absorpční kapacitu regionu. 

 

Tab. 8: Členění alokace ROP Moravskoslezsko 2007–2013 dle prioritních os (v EUR) 

Číslo 

priority 
Název priority 

Podíl na 

alokaci v % 
Zdroje EU 

Národní  

zdroje 

Celkové 

zdroje 

1 
Regionální infrastruktura 

a dostupnost 
40,40 289 301 660 51 053 236 340 354 896 

2 
Podpora prosperity 

regionu 
25,45 182 245 724 32 161 009 214 406 733 

3 Rozvoj měst 23,75 170 072 139 30 012 732 200 084 871 

4 Rozvoj venkova 7,00 50 126 525 8 845 858 58 972 383 

5 Technická pomoc 3,40 24 347 169 4 296 559 28 643 728 

 Celkem 100,00 716 093 217 126 369 394 842 462 611 

Zdroj: ROP MS – vlastní zpracování 

 

3.3 Posouzení prioritní osy 3 Rozvoj měst  

 

Prioritní osa 3 Rozvoj měst podporuje vyváţený rozvoj regionu a sniţování disparit 

v socioekonomické úrovni uvnitř regionu soudrţnosti. Zaměřuje se na rozvoj 

dostupnosti infrastruktury veřejných sluţeb (školství, sociální péče, zdravotnictví), 

na zlepšování prostředí ve městech, a tím ke zvyšování jejich atraktivity pro 

obyvatele a pro podnikání, na odstraňování nevyuţívaných ploch a zlepšení vnímání 

regionu jeho obyvateli, podnikateli, působícími v regionu, a potenciálními investory 

a turisty. 

 

Podpora této prioritní osy je v jedné části zaměřena na obce s více neţ 50 000 

obyvateli, kterých je v regionu 5 – Ostrava, Karviná, Opava, Frýdek-Místek a Havířov. 

V těchto rozvojových pólech ţije téměř 1/2 obyvatel regionu.  

 

Druhá část podpory je orientována na zbývajících 27 obcí s 5 000 aţ 50 000 

obyvateli, která plní roli subregionálních center rozvoje a tvoří je bývalá okresní 

města a další města s významnou vlastní základnou průmyslu a sluţeb. 
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Členění alokace prioritní osy 3 mezi dvě oblasti podpory je uvedeno v tabulce 9. 

 

Tab. 9: Členění alokace prioritní osy 3 Rozvoj měst (v EUR) 

Číslo 

oblasti 

podpory 

Název oblasti podpory 
Podíl na 

alokaci v % 
Zdroje EU 

Národní  

zdroje 

Celkové 

zdroje 

3.1. Rozvojové póly regionu 63,00 107 145 448 18 908 020 126 053 468 

3.2. Subregionální centra 37,00 62 926 691 11 104 710 74 031 401 

 Celkem 100,00 170 072 139 30 012 732 200 084 871 

Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

3.3.1 Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu 

 

Dotace v rámci této oblasti podpory je poskytována výhradně prostřednictvím 

Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Na základě schváleného IPRM obdrţí 

město příslib prostředků ROP členěný na aktivity a roky.  

 

IPRM se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit, které jsou 

realizovány v geograficky vymezené zóně města nebo řeší průřezově určité téma, 

např. veřejnou dopravu, zelené plochy ve městech). IPRM jsou realizovány 

prostřednictvím několika dílčích projektů, které směřují k dosaţení společného cíle či 

cílů regionu, města, lokality, a to ve finančním rámci výše uvedeného příslibu.  

 

Město je nositelem IPRM je zodpovědné za jeho přípravu výběr dílčích projektů 

k jeho realizaci, koordinaci realizace IPRM a splnění jeho cílů. Nositeli dílčích 

projektů v rámci IPRM mohou být i jiní ţadatelé. 

 

V rámci výzvy 3.1-01 a 3.1-03 byly předloţeny a schváleny Integrované plány rozvoje 

pěti statutárních měst, čímţ byl stanoven rámec pro podávání dílčích projektů IPRM. 

Tyto dílčí projekty se podávají v rámci průběţných výzev 3.1-02 (otevřená od 

1.10.2008 do 31.12.2009) a 3.1-04 (otevřená od 1.1 2010 do 31.12.2011). Jednotlivé 

projekty vybírají města dle svých schválených Integrovaných plánů rozvoje. 

Schválená výše dotace pro jednotlivá statutární města je uvedena v tabulce 10.  
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Tab. 10: Schválená dotace pro jednotlivá IPRM (v EUR) 

Název Integrovaného plánu rozvoje města  Ţadatel 
Schválená výše 

dotace (v €) 

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města 

Ostrava – Ostrava - magnet regionu Statutární město Ostrava 22 854 932 

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města 

Ostrava – Ostrava - pól rozvoje Statutární město Ostrava 40 635 442 

Integrovaný plán rozvoje statutárního města 

Opavy na léta 2008–2015 Statutární město Opava 16 131 045 

Integrovaný plán rozvoje města Karviná Statutární město Karviná 16 636 645 

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města 

Havířova – Přitaţlivé město Havířov Statutární město Havířov 11 091 394 

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města 

Frýdku-Místku – přitaţlivé město 

Statutární město  

Frýdek– Místek 9 250 000 

CELKEM   116 599 458 

Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

V první průběţné výzvě 3.1-0214 bylo předloţeno 10 projektů, 9 z nich bylo byla 

rozhodnutím Výboru regionální rady schváleno k financování a to v celkové výši 

415 424 039,25 Kč, 1 projekt byl staţen ţadatelem. Tato výzva je jiţ uzavřena.  

 

Druhá průběţná výzva 3.1-04 byla vyhlášena v prosinci 2009 a bude otevřená 

do konce roku 2011. Dosud bylo předloţeno a rozhodnutím Výboru regionální rady 

schváleno k financování, 18 projektů v celkové výši 907 139 316,04 Kč. Celková 

alokace na tuto výzvu činí 1,5 miliardy Kč.  

 

Vzhledem k tomu, ţe v první průběţné výzvě 3.1-02 nebylo předloţeno dostatečné 

mnoţství projektů, nebyla alokace vyčerpána. Tato situace byla způsobena 

zpoţďováním při přípravě dílčích projektů. Porovnání finančních objemů alokace, 

přijatých projektů a projektů doporučených k financování je znázorněno v obrázku 4.  

 

                                                      
14

 Výsledky výzev jsou dostupné na: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/vysledky-

vyzev  

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/vysledky-vyzev
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/vysledky-vyzev
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Obr. 4:  Výzva 3.2-01 Porovnání finančních objemů alokace, přijatých projektů a projektů 

doporučených k financování (v tis. Kč) k 15.4.2011 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

3.1-02 3.1-04

Alokace Poţadovaná dotace Schválená dotace

 

Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

3.3.2 Oblast podpory 3.2 Subregionální centra 

 

V oblasti podpory 3.2. Subregionální centra byly dosud vyhlášeny čtyři výzvy. U tří 

výzev jiţ Výbor regionální rady rozhodl o projektech doporučených k financování, 

u čtvrté výzvy bude rozhodnuto na květnovém zasedání výboru. Počty přijatých 

a doporučených projektů (v členění na projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč 

a nad 10 mil Kč), poţadované a schválené finanční objemy jsou uvedeny v tabulce 

11. 

 

Tab. 11: Oblast podpory 3.2 - projekty přijaté a doporučené k financování (k 15. 4. 2011) 

Výzva 3.2-01 3.2-01 3.2-03 3.2-04 

Projekty počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč počet tis. Kč 

Přijaté  47 633 345,42 36 763 376,83 82 931 189,41 49 771 174,17 

 z toho do 10 mil Kč 32 184 083,88 19 140 558,31 61 381 567,29 30 199 595,48 

 z toho nad 10 mil Kč 15 449 261,54 17 622 818,53 21 549 622,12 19 571 578,69 

Doporučené  31 408 071,55 20 296 600,55 51 426 927,16   

 z toho do 10 mil Kč 21 124 985,60 14 107 893,48 42 258 550,86   

 z toho nad 10 mil Kč 10 283 085,96 6 188 707,07 9 168 376,30   

Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

První výzva (3.2-01) zaměřená na školství a volnočasové aktivity byla vyhlášena 

v březnu 2008. Ze 47 přijatých projektů bylo rozhodnutím Výboru regionální rady 
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schváleno k financování 31 projektů v celkové výši 408.071.554,74 Kč. Porovnání 

finančních objemů poţadované a schválené dotace je uvedeno v obrázku 5. 

 

Obr 5: Výzva 3.2-01 Porovnání finančních objemů poţadované a schválené dotace (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

Výzva podporuje níţe uvedené aktivity:  

 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání – modernizace vybavení škol a školských 

zařízení, výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení, podpora 

komunitní role škol a školských zařízení a aktivního vyuţívání volného času dětí 

a mládeţe při školách a školských zařízeních; zavádění ICT do výuky; 

infrastruktura pro celoţivotní vzdělávání. 

 

 Zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti kulturního, sportovního 

a volnočasového zázemí, podpora zdravého způsobu ţivota – rekonstrukce nebo 

výstavba zařízení a ploch vyuţitelných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní 

aktivity obyvatel, tedy zařízení a aktivity klubového, zájmového a spolkového typu 

pro aktivní trávení volného času, dále hřiště, sportoviště, apod. 

 

Druhá výzva (3.2-02) byla zaměřena na ostatní občanskou vybavenost a veřejná 

prostranství. Byla vyhlášena v říjnu 2008. Ze 36 přijatých projektů byla rozhodnutím 

Výboru regionální rady schváleno k financování 20 projektů v celkové výši 

296.600.293,47 Kč. Porovnání finančních objemů poţadované a schválené dotace je 

uvedeno na obrázku 6. 
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Obr 6: Výzva 3.2-02 Porovnání finančních objemů poţadované a schválené dotace (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

Tato výzva podporuje níţe uvedené aktivity:  

 Přitaţlivá města – modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské 

vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov, regenerace památkových 

objektů, rekonstrukce veřejných prostranství, regenerace lokalit typu brownfields, 

revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst.  

 

 Infrastruktura sociálních sluţeb – výstavba, rozvoj zázemí a materiálního 

vybavení zařízení poskytujících sluţby sociální péče, sluţby sociální prevence 

a sluţby odborného sociálního poradenství; rozvoj infrastruktury sluţeb, 

odráţejících měnící se demografickou strukturu obyvatel. Rozvoj infrastruktury 

sluţeb pro sociální začlenění etnických menšin. Revitalizace zanedbaných 

a upadajících území doprovázená opatřeními ke zlepšení sociální situace 

obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst. Infrastruktura 

sluţeb pro rizikové skupiny mládeţe a opatření proti místní kriminalitě. Výstavba, 

rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, zařízení sociálně-právní 

ochrany dětí. Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení 

na podporu rovných příleţitostí pro znevýhodněné skupiny  

 

 Infrastruktura zdravotnických sluţeb. Modernizace objektů zdravotnických 

zařízení  
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Třetí výzva (3.1-03) zaměřená Infrastrukturu vzdělávání a volného času byla 

vyhlášena v listopadu 2009. Z 86 přijatých projektů byla rozhodnutím Výboru 

regionální rady schváleno k financování 51 projektů v celkové výši 

426 927 163,60 Kč. Porovnání finančních objemů poţadované a schválené dotace je 

uvedeno na obrázku 7.  

 

Obr 7: Výzva 3.2-03 Porovnání finančních objemů poţadované a schválené dotace (v tis. Kč) 
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Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

Tato výzva podporuje níţe uvedené aktivity:   

 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání 

 Zkvalitnění a rozšiřování volnočasového zázemí a podpora zdravého způsobu 

ţivota – rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch vyuţitelných pro aktivity 

klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času. 

 Regenerace brownfields zahrnující jejich vyuţití pro účely v obou výše zmíněných 

podporovaných aktivitách. 

 

Čtvrtá výzva (3.1-04) zaměřená Občanskou vybavenost a veřejná prostranství času 

byla vyhlášena v srpnu 2010. Bylo přijato 49 projektů. Hodnotící proces dosud nebyl 

ukončen.  

 

Výzva podporuje níţe uvedené aktivity: 

 Přitaţlivá města – zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, 

aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce – 
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modernizace, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, 

bezbariérové přístupy do veřejných budov, zkvalitnění a rozšíření kulturní 

občanské vybavenosti, rekonstrukce veřejných prostranství, revitalizace 

zanedbaných a upadajících částí měst, regenerace a vyuţití lokalit typu 

brownfields, rozšiřování ploch zeleně a pro obchod a sluţby.  

 

 Infrastruktura sociálních sluţeb – výstavba, rozvoj zázemí a materiálního 

vybavení zařízení poskytujících sluţby sociální péče, sluţby sociální prevence 

a sluţby odborného sociálního poradenství. Rozvoj infrastruktury sluţeb, 

odráţejících měnící se demografickou strukturu obyvatel, pro sociální začlenění 

etnických menšin, pro rizikové skupiny mládeţe a opatření proti místní kriminalitě. 

Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen a zařízení na 

podporu rovných příleţitostí pro znevýhodněné skupiny. 

 

 Infrastruktura zdravotnických sluţeb – modernizace objektů zdravotnických 

zařízení. 

 

3.3.3 Porovnání úspěšnosti projektů 

 

V rámci oblasti podpory 3.1 bylo ve dvou průběţných výzvách přeloţeno 28 

projektů. 27 z nich bylo přijato, jeden projekt byl staţen ţadatelem, protoţe byl 

předloţen do nesprávné výzvy. Z 28 předloţených projektů byly jen 4 projekty 

s celkovými výdaji do 10 mil Kč.  

 

V rámci oblasti podpory 3.2 bylo ve 4 výzvách přeloţeno 214 projektů, 66 % z nich 

mělo celkové plánované výdaje do 10 mil Kč a 34 % nad 10 mil. Kč. Počet přijatých 

projektů v členění na jednotlivé výzvy je uveden na obrázku 8. Zatímco počet 

přijatých projektů s celkovými výdaji nad 10 mil Kč je poměrně rovnoměrný, počty 

menších projektů v jednotlivých výzvách kolísají.  
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Obr 8:  Počet přijatých projektů v oblasti podpory 3.2  

(k 15. 4. 2011) 
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Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

Úspěšnost projektů přijatých v prioritní ose 3 porovnává obrázek 9. V oblasti podpory 

3.1 můţe být ţadatel poţádán o doplnění nebo upřesnění informací uvedených 

v ţádosti a dodané informace jsou zohledněny při bodovém hodnocení projektu. 

V této oblasti podpory je úspěšnost hodnocených projektů 100%. 

 

Obr 9: Úspěšnost projektů v procentech v prioritní ose 3 (k 15. 4. 2011) 
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Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní zpracování 

 

U projektů předloţených v oblasti podpory 3.2 je celková úspěšnost projektů 62 %15 

Dále je patrný rozdíl v úspěšnosti projektů s celkovými výdaji do 10 mil. Kč a nad 

10 mil. Kč.  

                                                      
15

 Zdroj: Interní materiály ÚRR MS – vlastní výpočet 
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U druhé výzvy oblasti podpory 3.2 dosáhla úspěšnost projektů s celkovými výdaji nad 

10 mil. Kč pouze 35 %. Zpracovatel, který vypracovával velký počet projektů udělal 

metodickou chybu, díky které projekty nesplnily eliminační kritérium ERR. Protoţe 

u této oblasti podpory není umoţněno doplňovat formace uvedené v ţádostech, 

nemohla být tato metodická chyba opravena.  

 

 

 



48 

4. Analýza zhodnocení využití metody CBA v rámci ROP 
Moravskoslezsko 

 

Jak uţ bylo uvedeno v předchozích kapitolách, projekty, které jsou předkládány 

k financování z ROP Moravskoslezsko, musí mít zpracovanou Studii proveditelnost 

a Cost-benefit analýzu. Důvodem je univerzální aplikovatelnost těchto metod 

a nastavení metody výběru projektů, pomocí které budou vybírány pouze ty projekty, 

které prokazatelně přispívají k rozvoji regionu a které tento příspěvek doloţí v číslech 

a ukazatelích. 

 

V této kapitole je na projektech předloţených v rámci prioritní osy 3 Rozvoj měst 

provedena analýza vyuţití metody CBA. Postupně je okomentován postup při 

zpracování elektronické aplikace CBA a je poukázáno na problémová místa. 

 

4.1 Východiska pro zpracování CBA 

 

Cost-benefit analýza se zpracovává pomocí elektronické aplikace. Prvním krokem při 

vyplňování aplikace CBA je vyplnění základních údajů o projektu. Je nutno nastavit, 

zda se jedná o projekt který zpracovává zjednodušenou studii proveditelnosti a zda-li 

je ţadatel v kategorii malý a střední podnik. Dalšími nezbytnými údaji je rok 

hodnocení, zahájení a ukončení předinvestiční fáze, zahájení a ukončení investiční 

fáze, rok finančního ukončení projektu a rok zahájení provozu. Dále je nutno stanovit 

délku referenčního období16 a vloţit zbytkovou hodnotu investice. Vyplnění této 

úvodní záloţky je důleţité, protoţe po jejich uloţení jiţ není moţné tyto údaje měnit. 

Výjimkou je pouze pole zbytková hodnota investice.  

 

U projektů do 10 mil. Kč celkových výdajů projektu se zpracovává zjednodušená 

studie proveditelnosti. V tomto případě se nepracuje se zbytkovou hodnotou 

investice a nezpracovává se finanční a ekonomická analýza. Ukázka úvodní záloţky 

aplikace CBA je znázorněna na obrázku 10. 

                                                      
16  Délka referenčního období se stanovuje dle Metodického pokynu pro zpracování studie 

proveditelnosti a ekonomické analýzy. Doporučené délky referenčních období jsou u silnic a letišť 
25 let, u infrastruktury veřejných sluţeb 20 let a u dalších sluţeb 15 let.  
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Obr 10: Východiska pro zpracování CBA 

 

Zdroj: Elektronická aplikace CBA. Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz 

 

Problémová místa   

 Chybně stanovené referenční období. 

 Chybně vypočtena zbytková hodnota investice.  

 Někdy si ţadatelé neuvědomí, ţe rok finančního ukončení je rokem proplacení 

dotace na účet ţadatele.  

 

4.2 Celková výše investice  

 

Celkové výdaje projektu musí být rozčleněny na výdaje nulové varianty a výdaje 

investiční varianty. Nulová varianta obsahuje tzv. utopené náklady, coţ jsou výdaje, 

které jiţ byly vynaloţeny, bez ohledu na to, zda se bude investice realizovat či nikoli. 

Výdaje nulové varianty je třeba vyplnit také do investiční varianty, aby jejich hodnota 

dále nevstupovala do finanční a ekonomické analýzy.  

 

Na obrázku 11 je uvedena záloţka „Celková výše investice“, která zachycuje 

hypotetickou variantu projektu s utopenými náklady v letech 2007 a 2008 

a plánovaným zahájením investiční varianty v roce 2009. V rozdílové variantě 

dochází v letech 2007 a 2008 k vynulování výdajů nulové varianty.  

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Obr 11: Celková výše investice 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

Problémová místa: 

 Zohlednění všech způsobilých i nezpůsobilých výdajů projektu v investiční i 

předinvestiční fázi 

 Správně zohledněný průběh výdajů  

 Chybně stanovená výše utopených nákladů 

 Chybně vyčíslený průběh výdajů projektu.  

 Výdaje jsou uváděny včetně DPH a u mezd včetně odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění.  

 

4.3 Provozní výdaje  

 

Provozní výdaje je nutno vyčíslit na výdaje v nulové variantě a výdaje v investiční 

variantě. U této záloţky je DPH vyčleněno jako samostatná poloţka „DPH 

na vstupu“. Vyplnění této záloţky by měla předcházet pečlivé vyčíslení provozních 

výdajů jak nulové varianty (vycházející se součastného stavu), tak investiční varianty. 

Výše jednotlivých poloţek provozních výdajů, jejich popis a jejich vyčíslení vychází 

z údajů ve studii proveditelnosti.  

 

Pokud v rámci nulové či investiční varianty dochází k demolici, je nutno i tuto poloţku 

do výdajů zahrnout.  

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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Obrázek 12 znázorňuje variantu projektu s plánovaným zahájením investiční varianty 

v roce 2009.  

Obr 12: Provozní výdaje 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

Problémová místa: 

 Chybné zohlednění výdajů nulové varianty. Výdaje nejsou v souladu 

s popisem v textové části.  

 Chybný odpočet DPH. Některé výdaje spadají do sníţené sazby DPH, 

případně se můţe jednat o nákupy od neplátců DPH, nebo od poloţek 

neobsahující DPH (pojištění) osobní výdaje DPH neobsahují. 

 Neplátci nevyčíslují poloţku odvod DPH. Pláci tuto poloţku vyplňují, pokud je 

u dané varianty DPH na výstupu vyšší neţ DPH na vstupu.  

 V případě, ţe je předmět projektu v provozu, jsou v letech před zahájením 

investice provozní výdaje shodné u nulové i investiční varianty. Pokud začne 

provoz aţ po ukončení investice, zůstanou sloupce investiční varianty v letech 

před zahájením investice nevyplněné.  

 Chybně zohledněno a nedostatečně popsáno, zda bude předmět projektu 

během realizace v plném provozu, částečném provozu nebo bude uzavřen.  

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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4.4 Provozní příjmy 

 

I v případě provozních příjmů je nutno zvaţovat nulovou i investiční variantu. 

V ukázce na obrázku 13 není předmět projektu v nulové variantě provozován. 

Z tohoto důvodu příjmy nulové varianty nevznikají. 

 

V případě investiční varianty je nutno vycházet z odhadu poptávky, která je 

vypočtena a zdůvodněna ve studii proveditelnosti.  

 

Obr 13: Provozní příjmy 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

Problémová místa: 

 Plátci DPH často chybují ve vyčíslení poloţek DPH na výstupu a vratka DPH.  

 Pokud není odhad poptávky dostatečně popsán a zdůvodněn, není 

moţno výši provozních příjmu uznat.  

 

 

 

 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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4.3 Plán průběhu cash flow  

 

Hodnoty cash flow přípravy a realizace projektu vycházejí z hodnoty investiční 

varianty. Období přípravy a realizace zahrnuje dobu od vzniku prvního výdaje aţ 

do finančního ukončení projektu, který končí zasláním poslední platby dotace na účet 

příjemce.  

 

Záloţka slouţí nejenom pro dokladování nezbytných krytí projektu, ale také pro 

nastavení harmonogramu plateb dotace. Při vyplňování údajů v tabulce je nutno 

vycházet z předpokladů, ţe kaţdý výdaj projektu musí být zaplacen, ať uţ z došlé 

dotace ROP, z vlastních zdrojů, úvěru či provozního zisku. V tomto případě se 

celkové výdaje rovnají celkovým zdrojům a kumulované cash flow je vţdy nezáporné.  

 

Na obrázku 14 je zobrazena situace, kdy je ke krytí výdajů projektu pouţito nejenom 

dotace ROP a vlastních zdrojů, ale také čerpání úvěru. Analogicky musí být 

na výdajové straně uvedeny splátky úvěru a úroky z úvěru.  

 

Obr 14: Cash flow přípravy a realizace projektu 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

Problémová místa: 

 Dotace ROP je na účet příjemce dotace obvykle připsána aţ 3 měsíce po 

předloţení ţádosti o platbu. Po toto období musí mít projekt zajištěn 

dostatečné krytí z jiných zdrojů.  

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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 Ţádost o platbu má stanovené limity jak na její minimální výši (15 % celkové 

dotace), tak na termíny předkládání (co 3 měsíce).  

 Součet způsobilých výdajů, nezpůsobilých výdajů a celkových výdajů 

uvedených v této záloţce musí být shodný s údaji uvedenými ve studii 

proveditelnosti.  

 

4.4 Finanční udržitelnost projektu  

 

Většina údajů v tabulce finanční udrţitelnost projektu se vyplňuje automaticky 

z předchozích záloţek. Upravovat je moţno poloţky Další zdroje na provoz, Další 

splátky úvěru a Další úroky z úvěru. Ukázka této tabulky je na obrázku 15. V tomto 

případě jsou do tabulky doplněny v příjmech projektu další zdroje na provoz 

a ve výdajích jednorázová splátka úvěru. Je potřeba mít na paměti, ţe kumulované 

cash flow musí být po celou dobu udrţitelnosti nezáporné.  

 

Obr 15: Finanční udrţitelnost projektu 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

Problémová místa: 

 V případě, ţe je provoz zařízení ztrátový, musí ţadatel provozní ztrátu pokrýt 

dalšími zdroji na provoz a to minimálně ve výši vzniklé provozní ztráty. Tento 

další zdroj, kterým bude ţadatel krýt provozní ztrátu musí být doloţen v rámci 

nepovinné přílohy.  

 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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4.5 Finanční analýza  

 

Obecná východiska pro finanční analýzu byla jiţ nastavena v první záloţce projektu – 

délka referenčního období, zbytková hodnota investice a diskontní sazba. 

Ve finanční i ekonomické analýze je pouţito diskontování, diskontní sazby jsou 

stanoveny Evropskou komisí.  

 

Hlavními vstupními údaji pro provedení finanční analýzy jsou údaje z rozdílové 

varianty finančního plánu. Do finanční analýzy nevstupují utopené náklady.  

 

Zbytková hodnota investice vyjadřuje hodnotu investice v posledním roce 

referenčního období. Její výpočet musí být zaloţen na vstupech neobsahujících 

DPH.  

 

Tabulku finanční analýzy a hodnoty ukazatelů finanční analýzy vypočítává aplikace 

automaticky na základě dat z předchozích záloţek. Ukázka vyplnění tabulky finanční 

analýzy je na obrázku 16, na ukázce jsou údaje veřejně prospěšného projektu, 

u kterého se nepředpokládá finanční ziskovost. Proto projekt splňuje eliminační 

kritérium a můţe být podpořen.  

 

Obr 16: Finanční analýza 

 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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Problémová místa: 

 Ţadatel si někdy zvolí metodu výpočtu 17, která neodpovídá typu projektu. Pro 

většinu projektů se doporučuje vypočíst zbytkovou hodnotu investice 

na základě rozdílu mezi fyzickou ţivotností pořizovaného majetku a délkou 

referenčního období.  

 Výpočet zbytkové hodnoty neobsahuje DPH.  

 

4.6 Ekonomická analýza 

 

Ekonomická analýza se od finanční liší tím, ţe zahrnuje i nepřímé (nefinanční) efekty. 

Jejím cílem je zhodnotit celospolečenské dopady projektu. Na rozdíl od finanční 

analýzy, kde veřejně prospěšný projekt můţe dosahovat záporné hodnoty 

kriteriálních ukazatelů, je nutné u ekonomické analýzy prokázat celospolečenské 

uţitky a kladných hodnot ukazatelů.  

 

Vstupem pro ekonomickou analýzu jsou údaje pouţité v rozdílové variantě finanční 

analýzy. Tyto údaje je nutno očistit o DPH a zdravotní a sociální pojištění. Ukázka 

typového projektu je na obrázku 17.  

 

Obr 17: Kroky od finanční k ekonomické analýze  

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

                                                      
17 Metody výpočtu jsou uvedeny na str. 17. 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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Problémová místa: 

 Nutno pracovat s hodnotami rozdílové varianty. Uvedené hodnoty pro očištění 

DPH jsou rozdílem mezi výši dané poloţky odpočtu v investiční a nulové 

variantě.  

 Je nutné si uvědomit, zda je ţadatel pláce či neplátce DPH, protoţe DPH 

na výstupu u neplátců nevzniká.  

 

Podstatou záloţky socioekonomické dopady je kvantifikace hlavních nákladů 

a přínosů projektu na zvolené cílové skupiny a jejich převedení na hotovostní toky. 

Aplikace pracuje se základními socioekonomickými náklady a přínosy, které jsou jiţ 

oceněny, stačí proto pouze vypočítat jednotku daného nákladu či přínosu. Ukázka 

práce s touto záloţkou je uvedena na obrázku 18. Nabídka nákladů a přínosů dle 

nápovědy aplikace je znázorněna na obrázku 19. 

 

Ţadatel můţe uvést i vlastní socioekonomické dopady, tyto však musí nacenit a toto 

nacenění zdůvodnit (je potřeba uvést postup výpočtu). 

 

Při zpracování projektu je třeba uvaţovat i o socioekonomických nákladech. 

Typickým případem je zábor zelené plochy, pro účely stavby objektu. Jedná se 

o náklad „Změna ekologických funkcí území“. 

 

Obr 18: Socioekonomické dopady 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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Obr 19: Nabídka nákladů a přínosů dle nápovědy aplikace CBA 

 
Zdroj: Elektronická aplikace CBA. Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz 

 

Problémová místa: 

 Je nutno znát metodiku vyčíslení a převodu jednotlivých dopadů projektu. Pro 

výběr daného dopadu je potřeba důkladně prostudovat nápovědu, ve které je 

daný přinos popsán18. 

 Některé dopady vznikají jednorázově (např. bezbariérové úpravy), některé 

vznikají ve všech letech referenčního období.  

                                                      
18 Ukázka vybraných socioekonomických přínosů dle nápovědy aplikace CBA je uvedena v příloze 

č. 3 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
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Je nutno věnovat pozornost také míře zlepšení. Je rozdíl, kdyţ v rámci investice 

dojde ke stavbě nové budovy či kompletní rekonstrukci budovy stávající (míra 

zlepšení 100 %) nebo dojde jen k částečné rekonstrukci (např. výměna podlah). 

 

Obrázek 20 uvádí tabulku ekonomické analýzy a hodnoty kriteriálních ukazatelů. 

Tato tabulka je vypočítána automaticky po vyplnění předchozích záloţek. Cílem je 

zhodnotit výsledky ekonomické analýzy a výsledné hodnoty kriteriálních ukazatelů. 

U všech typů projektů by měla být ekonomická čistá současná hodnota větší neţ 0, 

ekonomické vnitřní výnosové procento větší neţ reálná společenská diskontní sazba 

5,5 % a diskontovaná doba návratnosti menší neţ referenční období.  

 

Obr 20 Ekonomická analýza 

 

 

Zdroj:  Příručka projektového manaţera, Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza.  
Dostupný z www: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422/
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4.7 Doporučení pro další programovací období 

 

 Pro hodnocení kvality projektů nadále vyuţívat dokument, kterým je Studie 

proveditelnosti spojená s Cost-benefit analýzou a tuto analýzu nadále 

zpracovávat pomocí elektronické aplikace. 

 

 Rozšířit moţnost konzultací přijatých projektů, coţ umoţní ţadatelům doplnit 

a zpřesnit informace uvedené v ţádostech. Tímto se zamezí situaci, kdy projekt, 

u kterého je zřejmá celospolečenská potřebnost, není podpořen kvůli nekvalitně 

zpracovanému marketingu, finančnímu plánu, či metodickým chybám. 

 

 Zváţit povinnost zpracovávat finanční a ekonomickou analýzu i pro projekty 

s celkovými výdaji pod 10 mil. Kč. Takto by i projekty menšího rozsahu byly 

nuceny prokázat své socioekonomické přínosy jednoznačnějším způsobem.  
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5. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit proces hodnocení a výběru projektů 

prováděných v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, se 

zaměřením na vyuţívání metody Cost-benefit analýzy. K dosaţení stanoveného cíle 

bylo pouţito studia literárních pramenů (zejména v druhé kapitole diplomové práce) a 

analýzy, syntézy a dedukce (v dalších částech práce). 

 

Druhá kapitola diplomové práce byla uvedena úvahou o neefektivnosti veřejného 

sektoru, dále byly charakterizovány veřejně prospěšné projekty, coţ jsou projekty, 

u kterých je vyhodnocován i uţitek jiného, neţ-li investujícího subjektu. Následoval 

popis nákladově výstupových metod pro podporu rozhodovací činnosti ve veřejném 

sektoru, kterými jsou Analýza minimalizace nákladů (CMA), Analýza nákladů 

a přínosů (CBA), Analýza efektivnosti nákladů (CEA) a Analýza uţitečnosti nákladů 

(CUA). 

 

V další části kapitoly byl uveden soubor pravidel pro provádění Cost-benefit analýzy 

dle metodických pokynů Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské unie 

stanovených pro programové období 2007-2013. Projekt, který se uchází o podporu 

z veřejných zdrojů musí prokázat, ţe je ţádoucí z ekonomického hlediska 

(ekonomická čistá současná hodnota projektu je větší neţ nula), zároveň přispívá 

k cílům regionální politiky Evropské unie a pro budoucí realizaci projektu je nezbytný 

finanční příspěvek (finanční čistá současná hodnota je menší neţ nula). Metoda CBA 

je jedním z nástrojů, jak stanovit vhodnou výši finanční pomoci.  

 

V závěru kapitoly byl stanoven teoretický rámec pro metodu CBA, která je součástí 

studie proveditelnosti a slouţí jako základní podklad pro výběr projektů 

financovaných Regionálním operačním programem Moravskoslezsko. Jsou popsány 

jen ty části studie, které mají úzkou návaznost na Cost-benefit analýzu, coţ je 

finanční plán, hodnocení finanční efektivnosti projektu a ekonomická analýza 

projektu. 

 

Třetí kapitola diplomové práce se zaměřila na vyuţívání metody CBA při hodnocení 



62 

a výběru projektů přijatých Regionálním operačním programem Moravskoslezsko. 

V této kapitole byl definován základní dokument pro hodnocení projektů, kterým je 

Studie proveditelnosti spojená s Cost-benefit analýzou a byl popsán proces 

hodnocení projektů předkládaných Regionálnímu operačnímu programu 

Moravskoslezsko a kritéria hodnocení projektů, zejména ekonomické vnitřní 

výnosové procento, které je eliminačním kritériem. Ekonomické vnitřní výnosové 

procento (ERR) musí být větší, neţ reálná společenská diskontní sazba, tj. 5,5 %. 

Strategickým cílem v oblasti činnosti Regionální operační program Moravskoslezsko 

má stanovený strategický cíl, kterým je zajistit, aby investované prostředky programu 

byly minimálně zhodnoceny 8 %. 

 

V další části třetí kapitoly byl krátce charakterizován Regionální operační program 

Moravskoslezsko, jeho cíle, finanční rámec a tématické rozčlenění do 4 prioritních 

os. Práce se detailněji věnuje popisu cílů a oblastí podpory prioritní osy 3 – Rozvoj 

měst. Na příkladu projektů přijatých do této prioritní osy bylo provedeno srovnání 

úspěšnosti projektů, zejména těch, které zpracovávají zjednodušenou studii 

proveditelnosti (tj. projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč) a projektů se základní 

studií proveditelnosti, která jiţ obsahuje finanční a ekonomickou analýzu. 

 

Závěry plynoucí z porovnání úspěšnosti projektů přijatých v prioritní ose 3 – Rozvoj 

měst: V oblasti podpory 3.1 můţe být ţadatel poţádán o doplnění nebo upřesnění 

informací uvedených v ţádosti a dodané informace jsou zohledněny při bodovém 

hodnocení projektu. V této oblasti podpory je úspěšnost hodnocených projektů 

100%. Naproti tomu u projektů předloţených v oblasti podpory 3.2 je celková 

úspěšnost projektů 62 % a je patrný rozdíl v úspěšnosti projektů s celkovými výdaji 

do 10 mil. Kč a nad 10 mil. Kč.  

 

Ve čtvrté kapitole diplomové práce byla provedena analýza vyuţití metody CBA, a to 

na projektech předloţených v rámci prioritní osy 3 – Rozvoj měst. Byl popsán postup 

ţadatele při zpracování elektronické aplikace CBA a bylo poukázáno na problémová 

místa, na která můţe ţadatel při zpracování narazit.  
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Posláním Regionální rady Moravskoslezsko je přispět k dynamickému rozvoji 

regionu. Toto poslání můţe být naplněno zejména správným rozhodováním o pouţití 

získaných finančních prostředků. Cílem je podpořit takové projekty, které přinášejí 

ţádoucí celospolečenský přínos pro region a pro lidi, kteří v něm ţijí.  

 

Závěrem lze konstatovat, ţe proces hodnocení a výběru projektů prováděný v rámci 

Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, je kvalitně nastaven. Pomocí 

Cost-benefit analýzy dochází k výběru projektů, které prokazatelně přispívají k rozvoji 

regionu. Proto by bylo ţádoucí, kdyby se tato metoda více rozšířila a vyuţívala se 

jako metoda podporující strategické rozhodování veřejných institucí. 

 

Regionálnímu operačnímu program MS bylo pro další programovací období 

doporučeno:  

 Pro hodnocení kvality projektů nadále vyuţívat dokument, kterým je Studie 

proveditelnosti spojená s Cost-benefit analýzou a tuto analýzu nadále 

zpracovávat pomocí elektronické aplikace. 

 

 Rozšířit moţnost konzultací přijatých projektů, coţ umoţní ţadatelům doplnit 

a zpřesnit informace uvedené v ţádostech. Tímto se zamezí situaci, kdy projekt, 

u kterého je zřejmá celospolečenská potřebnost, není podpořen kvůli nekvalitně 

zpracovanému marketingu, finančnímu plánu, či metodickým chybám. 

 

 Zváţit povinnost zpracovávat finanční a ekonomickou analýzu i pro projekty 

s celkovými výdaji pod 10 mil. Kč. Takto by i projekty menšího rozsahu byly 

nuceny prokázat své socioekonomické přínosy jednoznačnějším způsobem.  
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Seznam zkratek 
 

CBA Cost-Benefit Analýza, Analýza nákladů a přínosů  

CEA Analýza efektivnosti nákladů 

CMA Analýza minimalizace nákladů 

CUA Analýza uţitečnosti nákladů  

DNN Diskontovaná doba návratnosti 

ENPV Ekonomická čistá současna hodnota  

ERR Ekonomické vnitřní výnosové procento  

EK Evropská komise 

FNPV Finanční čistá současna hodnota  

FRR Finanční vnitřní výnosové procento  

RR MS Regionální rada regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

ROM  Regionální operační program 

ROP MS Regionální operační program regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

ÚRR MS  Úřad regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 

VRR  Výbor regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezsko 
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Příloha č. 1 Prioritní osy ROP Moravskoslezsko pro období 2007-2013 

 

Prioritní osa – jedná se o jednu z priorit strategie ROP MS, skládající se ze skupiny 

operací (oblastí podpory), které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné 

cíle. Kaţdé prioritní ose je přidělen určitý příspěvek z veřejných zdrojů Společenství a 

ČR a soubor blíţe určených konkrétních cílů a kaţdá prioritní osa je naplňována 

prostřednictvím oblastí podpory.Strategie rozvoje regionu Moravskoslezsko bude 

realizována prostřednictvím 5 prioritních os: 

 

Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 

Cíl:  Zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní 

obsluţnost v regionu při současném respektování ochrany ţivotního prostředí. 

 

Strategie dosaţení tohoto cíle:  

 zvýšení kvality regionálních komunikací II. a III. třídy, se zvláštním zřetelem na 

komunikace napojující jednotlivé části regionu na komunikace sítě TEN-T 

procházející regionem a převedení dopravní zátěţe mimo centra měst, 

 odstraňování bezpečnostních závad na komunikacích II. a III. třídy, vytváření 

podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu, 

 zvýšení odbavovací kapacity, zvýšení bezpečnosti a zlepšení dostupnosti 

veřejnou dopravou Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 

 zlepšení koordinace veřejné dopravy a zvýšení její atraktivity pouţitím moderních, 

ţivotnímu prostředí příznivých vozidel a zajištěním infrastruktury pro přestup mezi 

různými druhy dopravy, 

 vybudování společného centra pro řízení činnosti emergenčních sloţek regionu. 

 

Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu 

Cíl: Zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu ţivota v regionu a sníţit míru 

nezaměstnanosti.  

 



 

Strategie dosaţení tohoto cíle: 

 zlepšení kvality vybavení škol zajišťujících základní a zejména střední a odborné 

vzdělávání, tak aby vzdělávání lépe odpovídalo poţadavkům trhu práce, 

dosaţení nové kvality sluţeb Moravskoslezské krajské vědecké knihovny, 

 zvýšení kvality a dostupnost zařízení poskytujících sluţby sociálně 

znevýhodněným skupinám obyvatel, 

 zvýšení kvality přístrojového vybavení regionálních zdravotnických zařízení 

rovnoměrně v území kraje, 

 zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch s celoročním vyuţitím, vyšší vyuţití 

památek a zajištění jiných atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšení kvality 

ubytovacích zařízení pro turisty, koordinovanou propagaci turistického regionu 

Severní Morava a Slezsko vůči potenciálním návštěvníkům, změny image kraje 

ve vztahu k turistům, 

 odstraňování brownfields, které není vhodné vyuţívat dále pro průmysl, 

ve vhodných lokalitách i jejich příprava pro budoucí (neprůmyslové) vyuţití. 

 

Prioritní osa 3 – Rozvoj měst 

Cíl:  Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu 

s potřebami jejich udrţitelného rozvoje. 

 

Strategie dosaţení tohoto cíle: 

 zvýšení atraktivity měst zlepšením stavu jejich center i obytných čtvrtí, zlepšením 

infrastruktury pro kulturní a volnočasové aktivity, regeneraci památek a veřejných 

objektů, 

 zlepšení stavu zaostávajících částí měst revitalizací veřejných prostranství, 

zajištění jejich dostupnosti veřejnou dopravou, zajištění dostupnosti veřejných 

sluţeb, rozvojem sluţeb pro sociální začleňování etnických menšin a dalších 

ohroţených skupin, zvýšení bezpečnosti, nové funkční vyuţití zanedbaných 

území (brownfields), 

 zkvalitnění sluţeb městské veřejné dopravy a další aktivity směřující ke sníţení 

vlivu dopravy na ţivotní prostředí, 

 integrovaný přístup řešení problému velkých měst. 

 



 

Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova 

Cíl:  Podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského 

prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. 

 

Strategie dosaţení tohoto cíle: 

 zajištění dostatečné kapacity infrastruktury veřejných sluţeb v obcích s rostoucím 

počtem obyvatel a zajištění dostupnosti infrastruktury veřejných sluţeb 

v odlehlých a jinak zaostávajících obcích, zejména sluţeb odráţejících měnící se 

demografickou strukturu obyvatelstva, 

 zvýšení atraktivity venkovských obcí zachováním kulturního i přírodního dědictví, 

zkvalitnění kulturních a volnočasových zařízení, 

 nové funkční vyuţití zanedbaných území, jiné neţ pro průmysl nebo zemědělství. 

 

Prioritní osa 5 – Technická pomoc 

Cíl: Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci 

Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Moravskoslezsko a 

absorpční kapacitu regionu. 

 

Strategie dosaţení tohoto cíle: 

 zajištění dostatečné administrativní kapacity řídícího orgánu ROP MS pro 

všechny fáze implementace projektů – výběr projektů, jejich realizace, 

monitorování, plateb, sběru informací o realizaci projektů a programu, kontroly a 

hodnocení programu, 

 zajištění motivace, vzdělávání a dalších podmínek pro přilákání a udrţení 

kvalifikovaného personálu řídícího orgánu ROP, 

 vytvoření technických podmínek pro pracovníky řídícího orgánu ROP MS, 

zajištění odpovídajících prostor a technického vybavení, 

 zpracování studií a hodnocení dle potřeb řízení a realizace programu 

 zajištění publicity programu, zajištění mezinárodní výměny zkušeností,  

 vzdělávání potenciálních příjemců pomoci a jejich podpora při přípravě i realizaci 

projektů, iniciování projektů.  

 

Zdroj: Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013. Verze 2. 
Ostrava: Regionální rada MS, 2010. 179 s.  



 

Příloha č. 2 Shrnutí výzev v prioritní ose 3 ke dni 15. 4. 2011 

 

Výzva 3.1_02 – Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů 
rozvoje měst (IPRM) 

Vyhlášení výzvy 1.10.2008 

Ukončení příjmu projektů 31.12.2009 

Rozhodnutí VRR o schválení projektů průběţně 

Počet přijatých projektů 10 

Počet projektů staţených ţadatelem 1 

Počet projektů, které nesplnily formální náleţitosti 0 

Počet projektů, které nesplnily přijatelnost 0 

Počet projektů nedoporučených k financování 0 

Počet projektů doporučených k financování 9 

Alokace uvedená ve výzvě 1 000 000 000,00 Kč 

Poţadovaná dotace předloţených projektů 461 979 324,45 Kč 

Schválená dotace doporučených projektů 415 424 039,25 Kč 

Zdroj: Výstupní sestavy z IS Moit7+, vlastní zpracování 

Výzva 3.1_04 – Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů 
rozvoje měst (IPRM) 

Vyhlášení výzvy 18.12.2009 

Ukončení příjmu projektů 31.12.2011 

Rozhodnutí VRR o schválení projektů průběţně 

Počet přijatých projektů 18 

Počet projektů, které nesplnily formální náleţitosti 0 

Počet projektů, které nesplnily přijatelnost 0 

Počet projektů nedoporučených k financování 0 

Počet projektů doporučených k financování 18 

Počet projektů v hodnocení 0 

Alokace uvedená ve výzvě 1 500 000 000,00 Kč 

Poţadovaná dotace předloţených projektů 907 139 316,04 Kč 

Schválená dotace doporučených projektů 907 139 316,04 Kč 

Zdroj: Výstupní sestavy z IS Moit7+, vlastní zpracování 



 

Výzva 3.2_01 – Školství a volnočasové aktivity 

Vyhlášení výzvy 3.3.2008 

Ukončení příjmu projektů 30.5.2008 

Rozhodnutí VRR o schválení projektů 1.10.2008 

Počet přijatých projektů 47 

Počet projektů, které nesplnily formální náleţitosti 0 

Počet projektů, které nesplnily přijatelnost 1 

Počet projektů nedoporučených k financování 16 

Počet projektů doporučených k financování 31 

Alokace uvedená ve výzvě 200 000 000,00 Kč 

Poţadovaná dotace předloţených projektů 633 345 418,35 Kč 

Schválená dotace doporučených projektů 408 071 554,74 Kč 

Zdroj: Výstupní sestavy z IS Moit7+, vlastní zpracování 

Výzva 3.2_02 – Ostatní občanská vybavenost a veřejná prostranství 

Vyhlášení výzvy 22.10.2008 

Ukončení příjmu projektů 5.12.2008 

Rozhodnutí VRR o schválení projektů 22.4.2009 

Počet přijatých projektů 36 

Počet projektů, které nesplnily formální náleţitosti 0 

Počet projektů, které nesplnily přijatelnost 2 

Počet projektů nedoporučených k financování 14 

Počet projektů doporučených k financování 20 

Alokace uvedená ve výzvě 400 000 000,00 Kč 

Poţadovaná dotace předloţených projektů 763 376 830,97 Kč 

Schválená dotace doporučených projektů 296 600 554,47 Kč 

Zdroj: Výstupní sestavy z IS Moit7+, vlastní zpracování 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výzva 3.2_03 – Infrastruktura vzdělávání a volného času 

Vyhlášení výzvy 10.11.2009 

Ukončení příjmu projektů 15.1.2010 

Rozhodnutí VRR o schválení projektů 18.8.2010 

Počet přijatých projektů 82 

Počet projektů, které nesplnily formální náleţitosti 2 

Počet projektů, které nesplnily přijatelnost 0 

Počet projektů nedoporučených k financování 29 

Počet projektů doporučených k financování 51 

Alokace uvedená ve výzvě 400 000 000,00 Kč 

Poţadovaná dotace předloţených projektů 931 189 405,18 Kč 

Schválená dotace doporučených projektů 426 927 163,60 Kč 

Zdroj: Výstupní sestavy z IS Moit7+, vlastní zpracování 

Výzva 3.2_04 – Občanská vybavenost, veřejná prostranství 

Vyhlášení výzvy 25.8.2010 

Ukončení příjmu projektů 13.10.2010 

Počet přijatých projektů 49 

Alokace uvedená ve výzvě 400 000 000,00 Kč 

Poţadovaná dotace předloţených projektů 771 174 168,84 Kč 

Zdroj: Výstupní sestavy z IS Moit7+, vlastní zpracování 

 



 

Příloha č. 3  Ukázka vybraných socioekonomických přínosů dle nápovědy 

aplikace CBA 

 
Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) 
 
Záměry, kde se předpokládá vytvoření nového pracovního místa v rámci realizace projektu 

nebo v provozní fázi projektu. Vytvoření nového pracovního místa přispěje ke zvýšení 

zaměstnanosti v regionu.  

 

úroveň  jednotka pro zadání  

základní  

počet pracovních míst  

střední bez maturity  

střední s maturitou  

vyšší odborné a bakalářské  

vysokoškolské  

 

V případě, že v důsledku projektu dojde k vytvoření nových pracovních míst, zadejte do 

sloupců pro jednotlivé roky referenčního období počet nových pracovních míst dle zvolené 

úrovně.  

 

Nová pracovní místa zahrňte do všech let, v nichž budou existovat (tedy budou udržena). 

V případě, že ke vzniku nového pracovního místa dojde v průběhu roku, započítejte pouze 

poměrnou část (dle počtu měsíců).  

 

Hodnota nového pracovního místa je kalkulována na plný celoroční úvazek, v případě 

zkrácených úvazků či sezónních pracovních míst tedy doplňte hodnotu poměrně zkrácenou 

dle rozsahu úvazku či počtu měsíců.  

 

Výpočet pro daný rok a úroveň:  

Kumulovaný počet nových pracovních míst pro danou úroveň 

(v osobách/rok) 

 
 
Zlepšení stavu škol a školských zařízení 
 

Záměry, které přispějí ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a zvyšování komfortu žáků a 

učitelů, nikoliv k jejich snazší uplatnitelnosti (viz zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce).  

 

úroveň  jednotka pro zadání  

stavební úpravy  
počet žáků (studentů)  

vybavení  

 

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení stavu škol a školských zařízení, zadejte 

do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období průměrný počet žáků (studentů) 



 

využívajících toto zařízení za rok vynásobený mírou zlepšení oproti stavu před realizací 

projektu.  

Pro potřeby kvantifikace přínosu je jako zařízení nutno chápat celý objekt školy či školského 

zařízení (tedy dohromady třídy, kabinety, tělocvičny, venkovní školní hřiště, vestibul, jídelny, 

šatny, sociální zařízení apod.). Částí školy či školského zařízení jsou pak myšleny učebny, 

kabinety, sociální zařízení, jídelny, tělocvičny, apod.  

 

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100 %. Míra 

zlepšení použitá v konkrétním projektu musí být řádně zdůvodněna a měla by být podložena 

kvantifikovatelnými údaji.  

 

Charakter projektu  Míra zlepšení  
Kvantifikace 

počtů žáků  

výstavba nové školy či školského 

zařízení  
100%  všichni žáci  

vybudování nové části školy či 

školského zařízení za účelem zvýšení 

kvality (výstavba, přístavba, nástavba)  

výše závisí na vlivu nově budované 

části na kvalitu celé školy či 

školského zařízení  

žáci využívající 

danou část  

vybudování nové části školy či 

školského zařízení za účelem zvýšení 

kapacity (výstavba, přístavba, nástavba)  

100%  
nově příchozí 

žáci  

rekonstrukce celé školy či školského 

zařízení (vzduchotechnika celé školy, 

výměna všech oken, zateplení celé 

školy, střecha na celé škole, apod.)  

výše závisí na rozsahu prováděných 

prací (vzhledem k celkové 

rekonstrukci) a jejich vlivu na 

zvýšení kvality školy či školského 

zařízení  

všichni žáci  

rekonstrukce části školy či školského 

zařízení (rekonstrukce podlahy v 

tělocvičně, výměna oken v několika 

třídách, apod.)  

výše závisí na vlivu rekonstruované 

části na kvalitu celé školy či 

školského zařízení a rozsahu 

prováděné rekonstrukce  

žáci využívající 

danou část  

kompletní vybavení nové školy či 

školského zařízení  
100%  všichni žáci  

vybavení stávající školy či školského 

zařízení (nový nábytek ve všech 

třídách, nové učební pomůcky do všech 

tříd, apod.)  

výše závisí na rozsahu 

nakupovaného vybavení vzhledem k 

celkovému vybavení školy či 

školského zařízení  

všichni žáci  

vybavení části školy či školského 

zařízení (nový nábytek v některých 

třídách, nové vybavení tělocvičny, 

apod.)  

výše závisí na vlivu vybavované 

části na kvalitu celé školy či 

školského zařízení a rozsahu 

nakupovaného vybavení  

žáci využívající 

danou část  

 

Výpočet pro daný rok:  

průměrný počet žáků či studentů (v osobách/rok) 

× 

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu (v %) 



 

Příklad výpočtu u projektu, jehož náplní je rozsáhlá rekonstrukce 

tělocvičny:  

průměrný počet žáků či studentů  300 žáků (studentů) za rok  

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu  8 %  

 

Míra zlepšení byla stanovena následovně:  

 vliv tělocvičny na kvalitu školy byl stanoven na 10%  
 rozsah rekonstrukce (vzhledem k celkové rekonstrukci tělocvičny) činí 80%  
 míra zlepšení = 0,1 * 0,8 = 0,08 (tj. 8%)  
 

výpočet pro daný rok =  300  *  8 %  =  300  *  0,08  =  24 žáků  

 

 
Zlepšení dostupnosti (úspora času) 
 
Záměry, kde se předpokládá zkrácení časové dostupnosti služeb pro uživatele díky zkrácení 

dojezdové vzdálenosti za službami obdobného charakteru, rozsahu a kvality při vzniku 

nového zařízení nebo rozšíření/modernizaci zařízení/služeb/programu.  

Bude využito také při dopravních projektech, jejichž přínosem bude zkrácení vzdálenosti či 

zrychlení dopravy.  

 

úroveň  jednotka pro zadání  

nedělí se  počet hodin  

 

V případě, že v důsledku projektu dojde ke zlepšení dostupnosti (úspoře času), zadejte do 

sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet hodin uspořených díky 

projektu v daném roce za všechny členy cílové skupiny.  

 

Výpočet pro daný rok: 

průměrná úspora času uživatele služeb při dojíždění za 

službami (v hod/osobu) 

× 

počet uživatelů služeb, u kterých dojde ke zkrácení dojíždění 

(v osobách/rok) 

  

 

Technické zhodnocení památek 
 

Záměry přispívající k technickému zhodnocení památek, které jsou či budou využívány v 

oblasti kultury či jako atraktivity cestovního ruchu. Přínos nelze využít v případě, že se jedná 

o infrastrukturu občanské vybavenosti (např. využití kostela pro pravidelné bohoslužby).  

 

Pokud bude památka využita pro cestovní ruch či kulturu a zároveň také pro 

bohoslužby, je třeba vyčíslit zvlášť přínos technické zhodnocení památky (pro 

návštěvníky či účastníky kulturních akcí) a zvlášť zlepšení infrastruktury občanské 

vybavenosti (pro věřící).  



 

 

úroveň  jednotka pro zadání  

nedělí se  počet uživatelů  

 

V případě, že v důsledku projektu dojde k technickému zhodnocení památek, zadejte do 

sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový počet uživatelů za rok vynásobený 

mírou zlepšení oproti stavu před realizací projektu.  

 

Uživatelem je každá osoba, která danou památku navštíví v rámci cestovního ruchu či kultury. 

Počet uživatelů je zvyšován i o opakované návštěvy stejného uživatele.  

 

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100%, přičemž 

20 % může být např. oprava fasády a 100% totální sanace, zpřístupnění památky. Pro 

správné vyčíslení míry zlepšení je vždy nutné posuzovat rozdíl mezi kvalitou prostor, v 

nichž se akce konají v současnosti (v daném objektu či v jiných pronajatých prostorech) 

a kvalitou prostor, v nichž se budou akce konat po realizaci projektu.  Výstavba nového 

objektu tedy neznamená automaticky míru zlepšení ve výši 100%.  
 

Výpočet pro daný rok:  

celkový počet uživatelů (v osobách/rok)  

×  

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu (v %) 

 

Příklad výpočtu:  

celkový počet uživatelů: 10000 osob za rok 

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu: 20 %  

 

výpočet =  10000  *  20 %  =  10000  *  0,20  =  2000 uživatelů  

 
 

Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a volný čas 
 

Záměry, které přispějí ke zlepšení podmínek pro sport a volnočasové aktivity v regionu 

(sportovní hřiště, bazény, koupaliště, skateparky, adrenalinová centra, klubovny, apod.).  

 

úroveň  jednotka pro zadání  

jednorázoví uživatelé  
počet uživatelů  

pravidelní uživatelé  

 

V případě, že v důsledku realizace projektu dojde ke zlepšení podmínek pro sport a 

volnočasové aktivity, zadejte do sloupců pro jednotlivé roky referenčního období celkový 

počet uživatelů za rok vynásobený mírou zlepšení oproti stavu před realizací projektu.  

 

Pravidelným uživatelem je člověk, který využije výsledky projektu v rozsahu minimálně 1krát 

týdně (tedy v průměru za celý rok). Příkladem mohou být členové sportovního oddílu, kteří 

dané hřiště využívají pravidelně každý týden v roce.  

 



 

Výjimkou mohou být pouze kroužky či spolky působící při školách a školských zařízeních, 

jejichž pravidelná setkávání probíhají minimálně 1krát týdně, avšak jsou navázána na školní 

rok a neprobíhají tedy v období prázdnin. U těchto spolků lze použít jednotkovou cenu pro 

pravidelné uživatele, přestože počet jejich setkání bude v průměru za rok nižší než 1krát 

týdně.  

 

U jednorázových uživatelů je jejich počet zvyšován i o opakované návštěvy stejného 

uživatele.  

 

Míra zlepšení bude závislá na podstatě projektu a bude se pohybovat od 1 do 100 %, přičemž 

20 % může být např. vybudování nových šaten u sportovního hřiště a 100 % vybudování 

nového sportovního hřiště či totální rekonstrukce již existujícího. Pro správné vyčíslení míry 

zlepšení je vždy nutné posuzovat rozdíl mezi kvalitou prostor, v nichž se akce konají v 

současnosti (v daném objektu či v jiných pronajatých prostorech) a kvalitou prostor, v 

nichž se budou akce konat po realizaci projektu.  Výstavba nového objektu tedy 

neznamená automaticky míru zlepšení ve výši 100%.  

 

Výpočet pro daný rok:  

počet uživatelů (v osobách/rok) 

 

× 

 

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu (v %) 

 

Příklad výpočtu:  

počet uživatelů: 5000 osob za rok 

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu: 20 %  

 

výpočet =  5000  *  20 %  =  5000  *  0,20  =  1000 uživatelů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Elektronická aplikace CBA. Dostupný z www: 
http://www.rr-moravskoslezsko.cz 
 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/

