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1 Úvod 

Současná doba se změnila. Dynamický vývoj na trzích v posledních letech donutil 

řadu podniků a institucí znovu přehodnotit své chování. Došlo k poklesu poptávky, na coţ z 

počátku bylo reakcí obecné sníţení výdajů. Teprve následně vzniká sílící tlak na hodnocení 

efektivnosti výdajů. Tento trend není patrný, jak bylo zmíněno výše, pouze v soukromé sféře, 

byť ta reaguje na změnu na trhu daleko rychleji, ale také ve sféře veřejné. A to od drobných 

nákupů aţ po největší investiční akce. 

Veřejná sféra se s touto novou metodikou setkala více méně poprvé po připojení se k 

Evropské Unii, která začala České republice poskytovat dotační podporu ze svého rozpočtu. 

Získání dotačního titulu ze strukturálního fondu Evropské unie je podmíněno zpracováním 

studie efektivnosti investice. Ta je metodicky zpracována do komplexního dokumentu 

analýzy nákladů a přínosů, neboli Cost and Benefit Analysis, také CBA. Je moţné uznat, ţe 

před vstupem České republiky do Evropské unie nebyl na české municipality vyvíjen 

dostatečně vysoký tlak pro uplatnění metodiky analýzy jak přímých, tak i nepřímých přínosů 

a nákladů investovaných prostředků.  

Součástí majetku města Rýmařov, které se nachází v podhůří Jeseníků, je i otevřený 

zimní stadion. V minulosti prošel velkou rekonstrukcí, kdy bylo instalováno nové chladící 

zařízení, ovšem zůstal stále otevřený, tedy bez střechy a pláště. Současný provoz zimního 

stadionu je kaţdoročně ztrátový. Ekonomika provozu stadionu za těchto podmínek se ukázala 

jako silně odvislá od počasí, které ovlivňuje jak období provozu stadionu, tak i nákladovost z 

pohledu spotřeby elektrické energie.  

Cílem práce je zhodnotit efektivnost veřejně prospěšného investičního projektu 

výstavby zastřešení a opláštění zimního stadionu s umělou ledovou plochu ve městě 

Rýmařov. Pro hodnocení efektivnosti je pouţita analýza nákladů a přínosů investičního 

projektu - Cost and Benefits Analysis (dále CBA). Tato analýza do sebe integruje jak veškeré 

přímé přínosy a náklady, které s sebou nese realizace investičního projektu, tak i vliv 

externalit s projektem spojených. Jedná se především o socioekonomické dopady realizace 

záměru.  

Celá práce je rozdělena do jednotlivých kapitol zabývajících se teoretickými 

východisky, metodikou, vlastním hodnocením a závěrem k hodnocení veřejně prospěšného 

projektu. V teoretických východiscích budou bude popsán postup hodnocení veřejně 

prospěšných projektů od jednotlivých ekonomických teorií po přístupy v hodnocení veřejně 

prospěšných investičních projektů. Následující kapitola přiblíţí charakteristiku analýzy 
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přínosů a nákladů, kde bude naznačena metodika hodnocení efektivnosti veřejně prospěšných 

investic touto metodou. Hodnocení efektivnosti konkrétního veřejně prospěšného investičního 

projektu je jiţ aplikací výše získaných teoretických a metodických poznatků na konkrétní 

veřejně prospěšný investiční projekt – zastřešení a opláštění zimního stadionu v Rýmařově. 

Práce je ukončena doporučením pro investora o realizaci, či nerealizaci investičního záměru. 

Poslední kapitola je věnována závěru, kde jsou shrnuty výsledky celé práce. 
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2 Hodnocení veřejně prospěšných projektů 

V následující kapitole jsou uvedena teoretická východiska hodnocení efektivnosti 

veřejně prospěšného investičního projektu, od identifikace veřejného investičního projektu, 

investiční rozhodování, přes hodnocení efektivnosti veřejně prospěšného investičního 

projektu po analýzu nákladů a přínosů, která bude blíţe charakterizována. 

Hlavními pouţitými zdroji pro kapitolu jsou publikace odborné literatury, zejména 

Stiglitz (1997),  Jackson (2003), Musgrave (1994), Arow (1963), Halásek (2004), Ochrana 

(2001, 2004, 2006, 2008), Kadlčáková (2001), Peková (2005), Fotr (1988, 2005), Marek 

(2007), Mališová (1997) a Valach (2001). 

2.1 Teorie veřejné volby 

Kaţdý subjekt ve společnosti vytváří své preference. Předpokládá se, ţe kaţdý se 

chová racionálně, a tak jeho preference směřují k maximalizaci uţitku. Nahromaděním počtu 

preferencí od různých subjektů dochází k jejich kolizi, z čehoţ vyplývá nutnost regulace 

preferencí a zájmů společnosti. Tedy vytvoření systému výběru preferencí s cílem 

maximalizace uţitku celé společnosti. 

Preference jednotlivých subjektů společnosti jsou shromáţděny při veřejné volbě.  

„Veřejná volba je takovým druhem rozhodování, které se uskutečňuje ve veřejném sektoru, 

předmětem a kritériem rozhodování je tzv. veřejný zájem.“ Ochrana (2003, s.12). Veřejný 

zájem je celospolečenský zájem, který má nadindividuální charakter. Jedná se tedy o výběr 

preferencí s maximalizací uţitku společnosti. Jeho nositelem je obvykle společensky 

uznávaný subjekt sociálního charakteru – stát. 

Arrowův teorém nemoţnosti 

Výběr preferencí je komplikovanou záleţitostí. Pro transformaci individuálních 

preferencí do preferencí celospolečenských bylo definováno pět předpokladů pro zachování 

etické přijatelnosti celospolečenské volby preferencí. 

Předpoklad racionality. Racionální uspořádání preferencí subjektů musí podléhat 

pravidlu úplnosti a tranzitivity. Úplností je myšlen vztah nadřazenosti nebo indiference pro 

kaţdou z dvojic moţných stavů. Tranzitivita zaručuje logiku vztahů preferencí mezi vztahy tří 
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a více moţných stavů, kdy pokud A je preferováno nad B a B je preferováno nad C, pak A 

musí být preferováno nad C. 

Nezávislost irelevantních alternativ. Nezávislost vztahu dvou stavů není nikterak 

pozměněna při změně vztahu jiných stavů.  Irelevantní alternativy jsou takové, o jejichţ 

vztahu – preferenci, není v současnosti rozhodováno. 

Pareto princip. Pokud kaţdý jednotlivec společnosti preferuje A nad B, pak 

celospolečenské preference musí odráţet tuto preferenci, tedy A nad B. Při preferenci pouze 

jednoho jednotlivce A nad B, přičemţ zbytek společnosti je v rámci preference A či B 

indiferentní, musí celospolečenské uspořádání preferovat A nad B. 

Princip neomezené oblasti. Celospolečenské uspořádání musí být utvářeno s ohledem 

na veškerá moţná individuální uspořádání tak, aby celospolečenské uspořádání nebylo pouze 

omezením individuálních uspořádání. 

Princip nediktatury. Ve společnosti neexistuje jedinec preferující A nad B, pod jehoţ 

vlivem by zbytek společnosti preferoval A nad B. 

Výše uvedené předpoklady jdou zaloţeny na ordinálních preferencích subjektů 

podléhající veřejné volbě, čímţ je vyloučeno kolektivní rozhodování skrze meziosobní 

porovnávání uţitku jednotlivců. Zachováním tohoto přístupu vzniká Arrowův teorém 

nemoţnosti, tedy neexistence pravidla společenské volby splňující všechny výše uvedené 

předpoklady, který je definován následovně: „Jestliže vyloučíme možnost meziosobního 

srovnávání užitku, potom jediné metody přechodu individuálních zálib ke společenským 

preferencím, které jsou definovány pro široký okruh souborů individuálních uspořádání, jsou 

autoritativní nebo diktátorské.“ Arrow (1963, s.59). 

2.2 Ekonomie blahobytu 

Ohled na důsledky při hodnocení veřejných projektů v oblasti ekonomické efektivnosti 

a rozloţení příjmů ve společnosti poskytuje ekonomie blahobytu. Jejím cílem je systematické 

hodnocení veřejných projektů se zaměřením na efektivnost a rovnost ve společnosti. 

Efektivnost a rovnost pojí vzájemný substituční vztah. Poměr substituce těchto dvou 

stavů je permanentním předmětem debat. Stejně jako míra jejich optimálního zastoupení ve 

společnosti. Východiskem problematiky jsou dvě základní věty ekonomie blahobytu.  
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První základní věta 

Specifické podmínky vedou konkurenční prostředí k alokaci zdrojů, kdy nelze najít 

ţádnou jinou alokaci, která by znamenala prospěch pro některého z účastníků, aniţ by 

zároveň nebyl poškozen alespoň jeden účastník. Takováto alokace zdrojů, kdy si ţádný z 

účastníků nemůţe polepšit, aniţ by si alespoň jeden další účastník nepohoršil, je nazývána 

paretovsky efektivní/optimální. 

Kombinace všech moţností, které vedou k paretovské efektivitě, je moţné spojit. 

Takto vzniklá křivka je nazývána křivka uţitkových moţností a reprezentuje maximální 

dosaţitelný uţitek pro společnost. 

Druhá základní věta 

Kaţdý bod nacházející se na křivce uţitkových moţností můţe být dosaţen při 

působení trţních mechanismů, bez potřeby dalších zásahů, při odpovídající alokaci zdrojů 

mezi jednotlivé účastníky. 

Z bodu nacházejícím se na křivce uţitkových vlastností je moţné se dostat do jiného 

bodu na téţe křivce pouhou změnou kombinace alokace zdrojů mezi účastníky. 

Obrázek 2.1 Moţné důsledky kolektivní akce 

 

    Zdroj: Samuelson  (1991, s.765) 
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Obě základní věty ekonomie blahobytu popisují paretovský princip. Jeho důleţitou 

vlastností je individuální přístup při společenské volbě, kdy se bere v úvahu pouze blahobyt 

kaţdého jednotlivce společnosti, aniţ by se zohledňovalo jejich vzájemné postavení – není tak 

přikládán explicitní význam nerovnosti ve společnosti. Rovněţ je brán ohled na princip 

suverenity spotřebitele, kdy se za rozhodující povaţuje ohodnocení vlastního blahobytu. 

Jednotlivec tak sám ohodnocuje svůj blahobyt. 

Aplikací ekonomie blahobytu je kompenzační princip, který bývá pouţit při veřejné 

volbě. Posuzování přijatelnosti veřejného projektu je dáno peněţním porovnáním vzniku 

prospěchu jedněch a vzniku ztrát druhých z realizace veřejného projektu. Při převaze 

prospěchu je pak moţné projekt přijmout a ze zisku jedněch uhradit vzniklé ztráty druhých. 

2.3 Vznik externalit 

Při realizaci jakéhokoli projektu vznikají dva druhy následků. Prvním druhem 

následků je vznik výnosů čí nákladů pro samotného investora projektu. Ty jsou přítomny 

kaţdé realizaci investičního projektu. Druhým moţným následkem, který ne vţdy vznikne 

realizací investičního projektu, jsou příjmy a náklady okolí. Tedy ostatním subjektům, mimo 

investora, kterých se projekt dotýká. Tyto následky jsou nazývány externality. 

Externality jsou členěny na pozitivní a negativní, přičemţ rozhodující je jejich přínos 

či újma okolí. Nejčastějším typem externalit jsou externality negativní. 

Při investičním rozhodování nejsou většinou externality započítány do nákladů a 

přínosů, které investiční projekt generuje. Trţní mechanismy tak nemohou zabezpečit 

efektivní alokaci zdrojů. Úroveň produkce tak bude mylně určená, rovněţ tak i výdaje na 

eliminování vlivu externalit. Případné korekce jsou následně prováděny za pomoci 

společenských organizací, především územně správními celky či státem. Pro narovnání stavu 

produkce externalit se pouţívá jedno z níţe uvedených řešení, či jejich kombinace. Tento 

proces je nazýván internalizace. 

Vymezení vlastnických práv 

Přesné vymezení vlastnických práv a jejich efektivní vymáhání můţe  zabezpečit 

narovnání vztahu při produkci externalit. Jedná se o soukromoprávní cestu řešení vzniku 

externalit, kdy se spoléhá na dohodu mezi tvůrcem externalit a subjektem ovlivněným 

externalitou. 
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Problematice internalizace externalit pomocí vymezení vlastnických práv se věnoval 

R.H. Coase, který formuloval Coaseovu větu „Při výskytu externalit se účastníci trhu mohou 

vždy spojit a společně se dohodnout na internalizaci externalit, a tím dosáhnout efektivního 

využívání zdrojů.“ Coase (1960). 

Společenský postih 

Řešením internalizace externalit je také důraz na společenský aspekt externalit. 

Realizace investičního projektu je spojena se vznikem externalit pro jiné subjekty, to ovšem 

neomezuje tyto jiné subjekty k realizaci vlastních investičních projektů, z kterých mohou 

plynout externality právě původnímu původci externalit. 

Při ohledu na společnost a své okolí při realizaci investičního projektu je tak dán apel 

v první řadě na společenské hodnoty a v konečném důsledku na ekonomické hledisko, kdy by 

postih cizích externalit mohl být nákladnější, neţli internalizace způsobených externalit 

vlastním projektem. 

Pokuty 

Při nemoţnosti řešení internalizace externalit na soukromoprávní bázi je nutné přejít k 

veřejnému sektoru. 

Vymezením pokut za produkci negativních externalit či dotací za produkci pozitivních 

externalit je moţné z jejich výnosů vyrovnávat vzniklý stav. Navíc pokuty či dotace 

prodraţují/zvýhodňují produkci extenalit, a tak dojde k jejich větší eliminaci/produkci. 

Správně vyměřená pokuta/dotace tak zvýší/sníţí náklady subjektu produkující externalitu na 

úroveň celospolečenských nákladů. Tento systém daní a dotací bývá nazván pigouovské daně. 

Regulace 

Poslední moţností internalizace externalit jsou regulace, kdy jsou stanoveny limity 

produkce negativních externalit. Existují dvě základní formy regulace.  

První formou regulace jsou výše zmíněné limity pro produkci externalit. Regulace se 

tak zabývá pouze výstupem produkce. 

Druhou formou jsou regulace vstupů. Pozornost je věnována na samotný výrobnímu 

procesu, kdy jsou stanoveny limity nebo standardy zdrojů, které mohou být pro produkci 

pouţity, či technologie a technologické postupy pouţité k produkci.  
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V obou případech při překročení regulovaných norem dochází k pokutě, která má 

stejný efekt, jak bylo popsáno výše. 

Při realizaci investičních projektů veřejným sektorem, tedy veřejných investičních 

projektů, či veřejně prospěšných investičních projektů, by měl být brán vţdy ohled na 

produkci externalit projektem, jelikoţ v případě vzniku negativních externalit to bude právě 

veřejný sektor, kterému vzniknou náklady s jejich internalizací. 

2.4 Efektivnost ve veřejném sektoru 

Pojem efektivnost se ve veřejném sektoru pouţívá coby označení pro „použití 

veřejných zdrojů, kdy měřítkem je dosažení co nejvyššího rozsahu výstupu (za předpokladu 

dosažení předpokládané kvality), resp. co nejnižších nákladů na naturální jednotku výstupu.“   

Ochrana (2008, s. 120). 

O efektivnosti veřejného sektoru v pojetí paretovské efektivnosti platí, ţe: „efektivní je 

takové řešení … kdy roste užitek alespoň jednomu jedinci, a přitom ostatním zůstává užitek 

nezměněn.“ Peková (2008, s.39). 

Hodnocení efektivnosti je jedním z dílčích ukazatelů, kterými jsou hodnoceny veřejné 

investiční projekty. Cílem efektivnosti je minimalizace nákladů či maximalizace uţitku, tedy 

aplikování kritéria racionality při rozhodování. Tato racionální činnost spočívá v maximálním 

vyuţívání omezených zdrojů, které jsou k dispozici pro dosaţení nejvyššího moţného cíle. 

Tím je ve veřejné správě zlepšování kvality ţivota občanů. 

Ekonomické hodnocení efektivnosti si tak bere za cíl „měřitelně prokázat, jaké jsou 

užitky a náklady různých variant rozhodnutí a na základě toho vybrat ty projekty nebo 

činnosti, které jsou schopné nejlépe přispět k růstu společenského blahobytu“
1
.  

2.5 Veřejný investiční projekt 

Investicí je povaţován jakýkoli výdaj do dlouhodobých aktiv, potřebný pro realizaci a 

provoz projektu během jeho ţivotního cyklu, bez ohledu na to, zda je uznatelný z hlediska 

poskytnutí dotační pomoci či nikoli a bez ohledu na to, v jaké fázi projektu nastává. 

„Projekty investiční (tzv. tvrdé projekty) jsou primárně zaměřeny na pořízení 

investičního majetku, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů 

projektu.“ Marek (2007, s. 62). 

                                                 
1
 Zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/priprava/vzorvzd/kapit_4.pdf 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/priprava/vzorvzd/kapit_4.pdf
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„Veřejný projekt je systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který má (zpravidla) 

charakter investiční akce, která je časově termínovaným záměrem, jež má uspokojit určité 

veřejné potřeby a cíle.“ Ochrana (2004, s. 185). 

Veřejným investičním projektem je pak chápán projekt, jako systémový návrh alokace 

veřejných zdrojů, jenţ má zpravidla investiční charakter a z věcného hlediska má formu 

duchovního nebo materiálního produktu s předem zadanými cíli, přínosy a očekáváním. 

Smyslem veřejného investičního projektu tak není dosaţení maximálního ekonomického 

efektu pro investora, či pouhá fyzická realizace konkrétní stavby, nýbrţ dosaţení přínosu pro 

co nejvíce subjektů, kterých se daný projekt dotýká. Jde o „pořízení nástroje pro umožnění 

provozování dalších veřejně prospěšných aktivit.“ Marek (2007, s. 62). 

Za veřejný investiční projekt bývají označovány aktivity a činnosti plněné veřejným 

sektorem a při nichţ jsou pouţity veřejné výdaje. Tyto aktivity mohou být jednorázové, ale i 

opakované a rutinní.  

Pro splnění podmínky veřejného charakteru projektu je zapotřebí splnění alespoň 

jedné z následujících podmínek: 

1. pro realizaci celého projektu, či jeho významné části, byly pouţity zdroje, které  

pochází z přímého nebo nepřímého veřejného financování (např. státní 

rozpočet, daňové úlevy, financování z fondů EU);  

2. k realizaci projektu jsou vyuţity jiné nástroje hospodářské politiky (např. státní  

regulace či znárodnění); 

3. projekt je spojen s produkcí externalit, především pozitivních. 

 „Veřejný projekt je (zpravidla) realizován formou veřejné zakázky.” Ochrana (2004, s. 

10). Průběh od vzniku po ukončení veřejné zakázky a jednotlivé souvislosti naznačuje níţe 

uvedené schéma sousledných kroků:  

 

Obrázek 2.2 Průběh veřejného investičního projektu 

 

Zdroj: Ochrana (2004, s.10) 
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Pro vznik veřejného investičního projektu je tak zapotřebí veřejné potřeby či zájmu. 

Ty jsou v procesu transformovány přes záměry uspokojení těchto veřejných potřeb do 

konkrétní formulace očekávání, které by měl naplnit cíl veřejného projektu. Výsledný efekt, 

který přinese realizace veřejného investičního projektu, se projeví aţ po ukončení investice. 

2.6 Hodnocení veřejných investičních projektů  

Veřejné investiční projekty nemají za cíl maximalizaci prospěchu, či zisku jednoho 

daného subjektu, který je investorem projektu, jako je tomu u soukromých investičních 

projektů. Hodnocení veřejných investičních projektů se zakládá především na smyslu 

maximalizace uţitku/přínosu všech subjektů, se kterými se dostane projekt do styku. Tedy ne 

pouze uţitku investora projektu. Z této podstaty bývají častým cílem veřejně prospěšných 

projektů nefinanční přínosy realizace projektu, které se pozitivně odrazí na společnosti, kterou 

investor zastupuje. Na tomto základě by měly přínosy veřejně prospěšného investičního 

projektu převýšit újmy, které s realizací společnosti vzniknou. 

„Hodnocení projektů vychází z předpokladu, že veškeré zdroje by měly být alokovány 

co nejefektivněji.“ Ochrana (2004, s. 10). Pouţitím omezených zdrojů by mělo dojít k 

maximálnímu dosaţení cílů. Základním cílem ekonomického hodnocení projektů je měřitelné 

prokázání nákladů a uţitků jednotlivých variant řešení. Pro uskutečnění investice je zapotřebí, 

aby u daného projektu převaţovala pozitiva nad negativy. 

Porovnáním veřejných a soukromých investičních projektů z hlediska jejich 

rozdílnosti je patrné, ţe ve veřejném sektoru je zkoumán dopad na všechny projektem 

ovlivněné subjekty, tedy společnost jako takovou. Při hodnocení je tak nutné analyzovat širší 

spektrum subjektů neţli při hodnocení soukromých projektů, kde je cílem primárně finanční 

výnosnost.  

V hodnocení veřejných investičních projektů je nutno často pracovat s parametry 

nefinančními, či dokonce nehmotnými. Veřejné či veřejně prospěšné projekty mohou být také 

ty, jejichţ cílem je zvýšení blahobytu jakéhokoli subjektu a tyto subjekty formují určitou 

formu společnosti. 
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2.7 Analýza investičního projektu 

Poţadavky, které má investor na projekt, do něhoţ hodlá vloţit své prostředky, jsou 

především efektivnost vynaloţených prostředků, poměr mezi vstupem a výstupem 

investičního projektu, a zároveň minimalizace nákladů, kdy se jedná o spotřebu práce a 

materiálu. 

„Analýza projektu představuje analytický rámec pro zjištění, zda navrhovaný projekt 

povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů.“ Fondy EU: Glosář základních 

pojmů (2006). Analýza jako taková bývá provedena nejčastěji ze dvou různých hledisek, a to 

hlediska finančního a ekonomického. 

2.7.1 Finanční analýza 

Pro vyhodnocení efektivnosti je pouţívána v tradičním podnikovém sektoru ryze 

finanční analýza projektu. Finanční analýza je specifická vyuţitím pouze těch údajů, které se 

bezprostředně týkají přímých dopadů investičního projektu. Tedy jiné, neţli přímé náklady a 

výnosy nejsou ve finanční analýze zahrnuty.  

Projekt během své ţivotnosti prochází třemi stádii – přípravnou, realizační a provozní 

fází. Jak bylo zmíněno výše, u investičních projektů jsou přínosy, tedy příjmy, generovány aţ 

po ukončení realizační fáze projektu. Náklady, které vzniknou jak v přípravné, realizační, tak 

i v provozní fázi musí pokrýt jediný zdroj příjmu, fáze provozní. 

Cílem finanční analýzy je stanovit, odhadnout, předpovědět, zda velikost příjmů, které 

budou plynout z realizace investičního projektu pokryjí veškeré přímé náklady, včetně 

nákladů alternativních, spojených s projektem a zajistí dostatečnou rentabilitu investičního 

projektu. 

2.7.2 Ekonomická analýza 

Druhým pohledem na analýzu investičního projektu je ekonomické hledisko. Obdobně 

jako finanční analýza se ekonomická analýza zabývá přímými náklady a přínosy plynoucími z 

realizace investičního projektu. Na rozdíl od finanční analýzy je v rámci výpočtu rentability 

investičního projektu brán ohled také na nepřímé náklady a přínosy. Pod nepřímými náklady a 

přínosy je moţné si představit vliv na ekologické, sociální, ekonomické či technologické  

apod. prostředí, kterého se realizace investičního projektu dotýká. „Ekonomická analýza se 
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tedy soustředí na odlišné prvky než analýza finanční a bere v potaz … celospolečenské 

prostředí.“ Marek (2007, s. 148). 

Ekonomická analýza spolu s finanční analýzou uvaţuje reálné finanční toky investora, 

ale navíc také finanční i nefinanční příjmy a výdaje všech subjektů, kterých se investiční 

projekt dotýká. Ekonomická analýza tak uvaţuje jak přímý i nepřímý vliv realizace 

investičního projektu na okolí, coţ je důvod jejího vyuţívání ve veřejné správě pro veřejné 

investiční projekty.  

2.8 Metody hodnocení veřejných investičních projektů 

Provedení ekonomické analýzy, v rámci hodnocení veřejných investičních projektů, je 

moţné pouze při stanovení vhodné metodologické varianty. Na jejím základě je moţné 

sledovat, zda je vývoj projektu v souladu s vytvořeným očekáváním. Jednotlivé metody je 

moţné rozčlenit dle počtu pouţívaných kritérií na jednokriteriální a vícekriteriální metody. 

Blíţe, vzhledem k relevantnosti tématu, budou specifikovány pouze jednokriteriální metody 

hodnocení veřejných investičních projektů.  

2.8.1 Jednokriteriální metody 

Metody jednokriteriální se zaměřují pouze na jedno dominantní kritérium. Aby bylo 

moţné vyuţít jednokriteriální metody pro hodnocení veřejných investičních projektů, je nutná 

podmínka onoho dominantního kritéria, na které je moţné všechna ostatní kritéria převést 

kardinálně, či alespoň ordinálně. Kardinální transformace kritérií představuje vyčíslení 

uţitkové funkce kritéria. V případě ţe není moţné kritéria vyčíslit (kardinální převod), je 

nutné jednotlivá kritéria převést ordinálně, např. je uspořádat sestupně dle významnosti. 

 Metody pro ekonomické hodnocení je moţné rozdělit dle dvou charakteristik na 

částečné a plné ekonomické hodnocení, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., kdy částečné 

hodnocení nevyšetřuje důsledky varianty, či neporovnává alespoň dvě varianty projektu. 

Naopak plné hodnocení porovnává alespoň dvě varianty a uvaţuje náklady i důsledky 

projektu. 

Techniky plné analýzy je moţné rozlišit na čtyři typy ekonomických analýz:  

- analýza minimalizace nákladů, 

- analýza účinnosti nákladů, 

- analýza nákladů a uţitečnosti, 

- analýza nákladů a přínosů. 
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Optimální výběr analýzy je uveden viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., skrze 

schéma rozhodovacího procesu. Níţe bude provedena charakteristika jednotlivých analýz. 

Analýza minimalizace nákladů 

Analýzu minimálních nákladů je moţné pouţít pro případ, ţe důsledky všech variant 

si jsou rovné. Neexistuje tak variabilita výstupů projektů, a tak není zapotřebí oceňování 

důsledků projektů. Pokud si jsou jednotlivé výsledky variant rovny, přechází se k analýze 

nákladů projektů, kdy je vyhledáván projekt, spotřebovávající nejmenší vstupy. 

Analýza účinnosti nákladů 

Při analýze účinnosti nákladů je analyzována nákladová efektivnost projektů. V potaz 

jsou brány pouze přímé náklady projektu. Jejich efektivnost, tedy výstup, je sledován nikoli v 

peněţních, ale v naturálních, či fyzikálních jednotkách. Smyslem je výběr projektu, který s 

minimem nákladů dosáhne stanoveného cíle, velikosti výstupu. 

Analýza nákladů a uţitečnosti 

Metoda analýzy nákladů a uţitečnosti vychází z teorie uţitku. Výstupy nejsou 

ohodnoceny peněţními, ale upravenými naturálními jednotkami. Nejčastěji stupněm 

uspokojení pro jednotlivce, či společnost. Jsou tak porovnávány výstupy, coby míra 

uspokojení jednotlivých projektů a jejich poměr ku vynaloţeným nákladům. Vybrán je 

následně projekt s nejlepším poměrem uspokojení ku jednotce nákladu. 

Analýza nákladů a přínosů 

Nejběţnějším typem analýzy, který se pouţívá při posuzování projektů ve veřejné 

sféře, je analýza nákladů a přínosů. Její podstatou je hodnocení důsledků projektů v peněţních 

jednotkách, čímţ je moţné jejich porovnání s náklady projektů. Důsledky i náklady projektů 

jsou brány v širokém záběru, kdy se uvaţují všechny přímé i nepřímé přínosy a újmy vzniklé 

jak investorovi, tak i společnosti. 
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3 Charakteristika analýzy nákladů a přínosů 

Nejčastěji pouţívanou metodou pro hodnocení veřejných investičních projektů je 

analýza nákladů a přínosů. V kapitole je provedena charakteristika této analýzy, její dělení a 

moţnosti výpočtu nepřímých nákladů a přínosů. 

V kapitole jsou pouţity jako stěţejní zdroje publikace Brent (2006), Kadlčáková 

(2001), Peková (2005); Ochrana (2001, 2004, 2006, 2008), Marek (2007) a Mališová (1997). 

3.1 Analýza nákladů a přínosů 

Analýza nákladů a přínosů, neboli Cost-Benefit Analysis (CBA) je metoda hodnocení 

projektů, která peněţně kvantifikuje dopady investice na společnost. Hodnotícím kritériem je 

čistý socioekonomický benefit. Pouţívá se především při hodnocení veřejných projektů, avšak 

není vyloučeno vyuţití při hodnocení soukromých projektů. CBA analyzuje přínos projektu 

pro celou společnost nebo její část. Pro tuto metodu je specifické, ţe zahrnuje veškeré dopady, 

které mají vliv na blahobyt společnosti, jíţ se daný projekt dotýká. Tím je moţné následně 

porovnávat jednotlivé varianty a projekty mezi sebou navzájem. 

„Jako přínosy (benefity-benefits) se chápou veškeré pozitivní, peněžní i nepeněžní 

dopady na dotčené subjekty (ty se označují jako tzv. beneficienti). Jako náklady (cost) se 

chápou veškeré negativní, peněžní i nepeněžní dopady na dotčené subjekty.“ Fotr (2005, s. 

235). 

Důleţitou vlastností CBA je její široký záběr a ohled na dlouhodobé působení 

investičního projektu na okolí. Pro CBA je charakteristické, z překladu Brent (2006, s. 4), ţe:  

- zahrnuje všechny náklady a přínosy, soukromé a veřejné, přímé a nepřímé, hmotné a 

nehmotné; 

- náklady a přínosy jsou stanoveny na ekonomických principech, náklady představují  

kompenzaci, kterou by poţadovaly subjekty omezené realizací projektu, jako 

kompenzaci za vzniklé újmy, přínosy jsou zaloţeny na ochotě uţivatelů zaplatit za 

projekt; 

- je pouţita společenská diskontní sazba, která zahrnuje preference budoucí generace, 

pro zjištění čistého ročního přínosu; 

- omezení nejsou hodnocena jako samostatná, ale jsou zahrnuta do účelové funkce. 
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CBA bývá prováděna coby analýza ex-ante nebo ex-post, kdy ex-ante analýza je 

vypracovávána v období předcházejícím projektu, tedy před jeho zahájením. Slouţí k 

rozhodování o přijetí či nepřijetí daného projektu a případně o dalších variantách řešení. 

Analýza ex-post přichází aţ následně po implementaci či ukončení projektu. Jejím cílem je  

zhodnocení daného projektu po jeho ukončení. To jiţ ovšem byly prostředky alokovány a tak 

jde pouze o vyhodnocení a kontrolu projektu. 

Výhodou CBA je převoditelnost všech újem a přínosů na hotovostní toky. Ty je pak 

moţné mezi sebou následně porovnávat. Ovšem zahrnutí absolutně všech újem a přínosů 

sebou nese vysokou pracnost. Řešením je oddělení významných od málo významných újem a 

přínosů. Újmy a přínosy s přílišnou pracností převodu na hotovostní toky jsou označovány 

jako neocenitelné a v rámci analýzy jsou pouze slovně okomentovány. A na ně musí být v 

rámci závěrečného ohodnocení brán zřetel. Před započetím hodnotového vyjádření je tak 

posuzována relevantnost dané újmy či přínosu s projektem. 

3.2 Klasifikace analýzy nákladů a přínosů 

Základní klasifikace CBA je členěna na typy a druhy CBA. CBA je prováděna coby 

analýza „uţší“ nebo analýza „širší“. Rozdílem mezi oběma typy je záběr nákladů a přínosů, 

jeţ by měly být do CBA zahrnuty.  

Uţší CBA bere v potaz všechny přímé náklady a přínosy, které jsou vztaţeny k 

danému investičnímu projektu a jsou spojeny s cílovou skupinou investičního projektu. Tyto 

náklady a přínosy je vcelku snadné identifikovat, a tak i celá analýza není natolik pracná. 

Širší CBA k nákladům a přínosům, jeţ jsou zahrnuty v uţší CBA, navíc zahrnuje i 

nepřímé náklady a přínosy, které jsou investičním projektem generovány. Jedná se o tzv. 

společenské náklady a společenské přínosy. Jejich existence je spojená s pozitivními a 

negativními externalitami, které plynou z realizace investičního projektu. Jsou 

charakteristické tím, ţe jsou spojeny  s realizací investičního projektu a přitom zasahují i jinou 

neţli pouze cílovou skupinu. Zkoumány jsou i náklady obětované příleţitosti, nemateriální 

újmy a přínosy a nepřímé újmy a přínosy bez rozdílu na cílové skupině investičního projektu.  

Širší CBA je moţné ještě dělit dle druhu, a to na neredukovanou a redukovanou 

formu. Neredukovaná forma širší CBA ohodnocuje veškeré společenské újmy a přínosy, 

plynoucí z realizace investičního projektu. Pro vysokou náročnost a někdy i nemoţnost 

ohodnocení některých újem či přínosů v peněţních jednotkách se provádí redukovaná forma 

širší CBA. Ta ohodnocuje újmy a přínosy, jeţ lze relativně jednoduše stanovit. Obtíţně 

ocenitelné poloţky jsou následně okomentovány slovně. 
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3.3 Postup analýzy nákladů a přínosů 

Standardní postup, který bývá aplikován, se generoval za dobu uţívání CBA a 

obsahuje jedenáct sousledných kroků počínaje identifikací projektu, vymezením 

zainteresovaných subjektů, popisem nulové a investiční varianty, kvantifikací relevantních 

újem a přínosů, identifikací neocenitelných újem a přínosů, převodem ocenitelných újem a 

přínosů na hotovostní toky, stanovením diskontní sazby, výpočtem kriteriálních ukazatelů, 

provedením citlivostní analýzy, interpretací výsledků analýzy a konče rozhodnutím o 

přijatelnosti  projektu. 

CBA má své limity a omezení. Především se jedná o technické limity, které zabraňují 

určit a finančně ohodnotit všechny související dopady v podobě nákladů a přínosů. Limitem 

CBA je také obtíţnost kvantifikovat určité dopady. Získávání hůře dostupných informací je 

vysoce nákladné, a proto získané informace mohou být i jen odhadované. 

3.3.1 Identifikace projektu 

Na počátku je nejdůleţitějším aspektem správně a úplně identifikovat projekt a cíle 

projektu, které jsou předmětem zájmu CBA. Pro potřeby CBA je důleţité vymezit 

předinvestiční fázi, investiční fázi, provozní fázi a fázi poprovozní veřejně prospěšného 

investičního projektu. 

Předinvestiční fáze je období přípravných prací na investičním projektu, jejichţ 

završením je rozhodnutí o realizaci, či nerealizaci investičního projektu. Veškeré náklady, 

které vzniknou právě v této fázi nesmí být zahrnuty do CBA. Jedná se totiţ o tzv. utopené 

náklady, a to z toho důvodu, ţe by byly vynaloţeny i v případě, kdyby nakonec bylo 

rozhodnuto o nerealizaci investičního projektu. 

Investiční fáze je samotnou realizací investičního projektu. Začátek této fáze je dán 

zahájením realizace investičního projektu, aţ po jeho dokončení a zahájení jeho provozu. V 

tomto období zpravidla náklady výrazně převyšují příjmy. 

Fáze provozní nastává od zahájení provozu projektu a běţí aţ po ukončení projektu. V 

provozní fázi poprvé příjmy a přínosy začínají převyšovat náklady investičního projektu, 

dokonce by měly pokrýt i veškeré náklady investiční a poprovozní fáze. 

Poprovozní fáze je období po ukončení projektu. Nazývá se rovněţ likvidační fází. 

Nutné je, aby i všechny přínosy a náklady poprovozní fáze byly zahrnuty do CBA. 
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3.3.2 Vymezení beneficientů 

Beneficientem je nazýván kaţdý subjekt, jemuţ plynou z realizace veřejného 

investičního projektu pozitivní (přínosy) i negativní (újmy) efekty. 

Pro správné provedení CBA je nutné vymezit všechny důleţité beneficienty. Pro jejich 

výběr je třeba stanovit logická kritéria. Předním kritériem pro výběr beneficientů je míra 

dopadu veřejného investičního projektu na beneficienta, ať pozitivním či negativním efektem 

a zároveň, zda jejich zahrnutí do CBA je relevantní.. 

Beneficienty je moţné rozčlenit na:  

- domácnosti, 

- podniky, 

- municipální subjekty, 

- stát, 

- a ostatní organizace. 

Je ovšem také moţné, ţe pro jeden subjekt bude realizace investičního projetu 

znamenat jak újmu, tak i zároveň přínos. V tomto případě je třeba daný subjekt uvést jak na 

straně přínosů, tak i na straně nákladů/újem projektu. 

3.3.3 Popis nulové a investiční varianty 

Pro potřeby CBA je nutné porovnat dva stavy, které jsou spojené s investičním 

projektem. Prvním z nich je stav tzv. nulové varianty. Jím je rozuměn stav, ve kterém není 

projekt realizován. Naproti tomu druhým stavem je realizace investičního projektu. Pro kaţdý 

stav je dán objem nákladů a přínosů, přičemţ do stavu investiční varianty je moţné zahrnout 

pouze náklady a přínosy, které by se v případě nulové varianty nerealizovaly. Porovnáním 

obou stavů se dospěje ke zjištění rozdílu mezi oběmi variantami, přičemţ převaţující varianta 

by měla být realizována. 

3.3.4 Kvantifikace relevantních újem a přínosů 

Pro finanční naplnění obou variant, nulové i investiční, je třeba kvantifikovat všechny, 

či co moţná nejvíce nákladů a přínosů spojených s jednotlivými variantami. Důleţitým 

faktem je přiřadit všem relevantním subjektům (viz výše) relevantní újmy a přínosy. Není 
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moţné, aby jednotlivá újma či přínos měla v jedné variantě duplicity. Tím by došlo k 

nevyváţenosti a chybným závěrům analýzy. 

K ohodnocení efektu realizace veřejného investičního projektu je moţné pouţít 

přírůstkovou metodu kalkulace nákladů a přínosů. Principem přírůstkové metody je zkoumání 

čistého přínosu investičního projektu. Její základ tvoří porovnání důsledků, které vzniknou po 

realizaci investičního projektu se stavem, kdy by daný investiční projekt nebyl realizován 

(tento stav se nazývá „nulová varianta“). Varianta uskutečnění investičního projektu je pak 

nenulovou variantou. Pro porovnávání s nulovou variantou nemusí být pouze jedna, ale i 

několik nenulových variant. 

V samotné kalkulaci variant je důleţité oddělit přírůstky nákladů a přínosů, které 

přímo souvisí s investiční variantou. Tedy takové náklady a přínosy, které by při nulové 

variantě nenastaly. Od těchto přírůstků nákladů a přínosů je nutné rovněţ separovat i tzv. 

utopené náklady, které se rovněţ do kalkulace nezahrnují. Pro ně je charakteristické, ţe jsou 

vynaloţeny bez ohledu na to, zdali by byl investiční projekt přijat či nikoliv. Jedná se 

především o přípravné náklady, jako např. projektová dokumentace apod.. 

Náklady a přínosy plynoucí z realizace investičního projektu jsou ohodnocovány v 

peněţních prostředcích. Poloţky, které nejsou uvedeny v peněţních jednotách, jsou následně 

převáděny za pomoci metody stínových cen pro náklady a metody náhraţkových trhů pro 

přínosy.  

 

Obrázek 3.1 Obecný postup oceňování nákladů a uţitků 

 

Zdroj: Mališová (1997) 
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Prvním rozhodovacím kritériem je existence trţní ceny, tzn. ţe je moţné náklad či 

přínos ohodnotit trhem. Pokud ne, zkoumá se, zda existuje substitut, který by mohl zastoupit, 

samozřejmě v daném poměru, oceňovaný náklad či přínos. Pokud selţe i tento přístup, je 

nutné ověřit, jak velký význam daná poloţka má vůči celému projektu. Při kladné odpovědi 

jsou pouţity techniky alternativních trhů k získání ocenění. 

Stínové ceny 

Stínové ceny jsou stanovovány na základě nákladů obětované příleţitosti (také 

oportunitní náklady, či implicitní náklady), coţ označuje hodnotu „nejhodnotnější činnosti 

(statku), které se musí ekonomický subjekt vzdát ve prospěch jiné činnosti (jiného statku).“  

Marek (2007, s. 169). Kvantifikace je moţná pouze v případě, pokud je k dispozici dostatek 

údajů o následcích, které přinese změna daného faktoru po realizaci investičního projektu. Při 

sníţení rizika daného faktoru je kvantifikována pozitivní změna (kterou sebou přinesl 

realizovaný investiční projekt) do peněţních jednotek, a to především sníţením nákladů, které 

by jinak daný faktor sebou nesl, při nerealizaci investičního projektu. 

Náhraţkové trhy 

Přínosy, které plynou z realizace investičního projektu je moţné ocenit také pomocí 

tzv. náhraţkových trhů. Ocenění je stanoveno na základě vyhledání analogického statku s 

trţním oceněním. 

Realizace investičního projektu má zprostředkovaně vliv na ocenění statků. Tento vliv 

můţe mít pozitivní i negativní charakter, přičemţ rozdíl mezi novým stavem ocenění a stavem 

před realizací investičního projektu je právě tímto efektem, který generují náhraţkové trhy.   

3.3.5 Identifikace neocenitelných újem a přínosů 

 Ne všechny náklady a přínosy jsou vyjádřeny v peněţních jednotkách. Ty poloţky, 

které nejsou v peněţním vyjádření je třeba kvantifikovat, a to především ty zásadní. Bez 

převedení významných újem a přínosů na hotovostní toky není moţné pouţít CBA k 

interpretaci ekonomické a sociální efektivnosti investice. Pro významné a přesto těţko či 

náročně kvantifikované poloţky je důleţité jejich uvedení v rámci CBA slovně. Tímto 

postupem vzniká nepřesnost celé analýzy a tak je zapotřebí minimalizovat tuto moţnost 

zjednodušení. Bez důsledného okomentovaní a zdůvodnění nekvantifikace poloţek dochází k 

podlomení smyslu jakékoli analýzy. 
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3.3.6 Převod ocenitelných újem a přínosů na hotovostní toky 

Samotná kvantifikace ocenitelných nákladů a přínosů na hotovostní toky probíhá 

metodou sumarizace hodnot jednotlivých poloţek nákladů a přínosů. Poloţky, které nejsou 

přímo vyjádřeny v peněţních jednotkách je moţné kvantifikovat za pomoci trţních cen. Pro 

některé poloţky není moţné aplikovat metodu ocenění na základě trţních cen, a tak se 

pouţívá principu stínových cen a náhraţkových trhů (viz níţe). 

3.3.7 Stanovení diskontní sazby 

Pro ocenění jakéhokoli dlouhodobého projektu je důleţitým faktorem diskontní sazba. 

„Diskontní sazba je výnosová míra, kterou nabízejí z hlediska rizika srovnatelné investiční 

varianty.“ (Sieber 2004, s. 22). 

Cena peněz není z pohledu času stabilní, zpravidla klesá z důvodu inflace, ale i dalších 

proměnných. 

K přijetí investičního projektu pak platí obecné pravidlo: 

0
)1(0








T

t
t

tt

r

CB
,      (3.1) 

kde t je časové období, T konec časového období, Bt přínos v období t, Ct náklad v období t, r 

diskontní sazba. 

Investiční projekt se dle výše uvedeného vztahu stává ekonomicky přínosným, pokud 

diskontovaná hodnota přínosů je větší, neţli diskontovaná hodnota nákladů. 

Místo diskontní sazby se pro potřeby CBA pouţívá tzv. společenská diskontní sazba. 

Ta je stanovována jako niţší, neţli soukromá diskontní sazba, a to především z důvodu ohledu 

na blahobyt budoucích generací. Je tak zohledňováno pravidlo mezigenerační spravedlnosti 

zaloţené na předpokladu správné úrokové sazby, tedy: „míra návratnosti kapitálu (a s ní 

úroková sazba) se rovná míře růstu ekonomiky a ta se rovná míře růstu populace.“ Ochrana 

(2004, s. 46). 
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3.3.8 Výpočet kriteriálních ukazatelů  

Dalším krokem v analýze je výpočet kriteriálních ukazatelů. Ty jsou spočteny z údajů, 

jeţ vzešly z předchozích kroků CBA. Jedná se především o výpočet hotovostních toků v 

jednotlivých letech realizace investičního projektu. 

Na základě výsledků kriteriálních ukazatelů je moţné mezi sebou porovnávat různé 

investiční projekty a tím je hodnotit. Mezi metody hodnocení investic patří i rentabilita 

investic, doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. 

Rentabilita investice 

Metoda rentability investic je zaloţena na hodnocení ročních dosahovaných 

přínosů/zisků ku vynaloţeným nákladům na investici. Vztah určuje velikost podílu ročních 

přínosů na celkové vloţené investici. 

Ukazatel je počítán jako 

I

r

C

E
rI  ,       (3.2) 

kde rI je výnosnost projektu, Er roční průměrný čistý přínos realizovaného projektu, CI 

náklady na investiční projekt. 

Poměr vypovídá o velikosti čistého ročního přínosu projektu na vynaloţenou jednu 

korunu nákladů na investiční projekt.  

Růst rentability investice je výhodný a ţádaný. Čím je rentabilita investice vyšší, tím 

roste i ekonomická výhodnost investičního projektu. 

Doba návratnosti 

Doba splacení investice je synonymním názvem pro dobu návratnosti. Ukazatel se 

pouţívá pro výpočet doby, jenţ bude trvat, do úplného splacení investice z přínosů, které 

investiční projekt realizací přinese. Jako základní vztah se pouţívá poměru, kdy 

t

I

CF

C
PP  ,       (3.3) 

kde PP je doba návratnosti investičního projektu, CI náklady na investiční projekt, CFt roční 

tok peněţních přínosů z investice. 

Pro spočtení daného vztahu je zapotřebí konstantních peněţních toků příjmů z 

realizace investičního projektu. V případě, ţe tyto toky jsou v čase různé, je moţné vytvořit 
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jejich aritmetický průměr (pokud není variabilita toků příliš vysoká) a ten dosadit do výše 

uvedeného vzorce za CFt. 

Čistá současná hodnota 

Hodnocení veřejných projektů je velmi problematické vzhledem k působení vlivu 

času. Ten totiţ mění hodnotu jednotlivých peněţních toků, a to především negativně. Při 

hodnocení investičních projektů, jejichţ náklady či přínosy budou realizovány více jak jeden 

rok, je zapotřebí brát v ohled časové hledisko. 

Základním faktorem, determinujícím alokaci zdrojů na trhu v čase, je úroková míra. 

Ta ovlivňuje výši budoucí hodnoty, která je odvozována z hodnoty současné. Vztah mezi 

těmito třemi faktory je dán jako: 

nrPVFV )1(  ,      (3.4) 

kde FV je budoucí hodnota, PV současná hodnota, r úroková míra, n počet let. 

S rostoucí úrokovou mírou a počtem let klesá budoucí hodnota současné hodnoty. Na 

základě tohoto vztahu má tedy současná hodnota větší hodnotu, neţli ta samá v budoucnu. 

Čistá současná hodnota je pak součtem budoucích hotovostních toků (které plynou z 

investice) a hotovostního toku nultého roku (zpravidla investičních výdajů): 

IPVPVCF
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CFNPV
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,    (3.5) 

kde NPV je čistá současná hodnota investice, PV současná hodnota investice, I velikost 

investičních výdajů v nultém období, CFt hotovostní tok plynoucí z investice v období t, r 

diskontní sazba, t je období (rok) od 0 do n. 

Z daného vyplývá, ţe byť je hotovostní tok v nultém roce klaný, jedná se o investiční 

výdaj a proto má zápornou hodnotu. 



 27 

Vnitřní výnosové procento 

Na základě čisté současné hodnoty se vypočítává velikost vnitřního výnosového 

procenta. Jedná se o diskontní míru, za které se rovná současná hodnota všech očekávaných 

přínosů z realizace investičního projektu v peněţním vyjádření současné hodnotě všech 

nákladů spojených s investičním projektem. 
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,       (3.6) 

kde C je celkové náklady investičního projektu; t jednotlivé roky; Bt výnos daného roku t; r 

hledaná neznámá úroková míra (vnitřní výnosové procento), při které se celkové náklady 

investičního projektu rovnají celkovým současným příjmům z investičního projektu;              

T doba ţivotnosti investičního projektu. 

Výpočet správné úrokové míry r, která splňuje výše uvedenou podmínku je 

komplikovanější, jelikoţ se nejedná o jednoduchý výpočet. Za r je nutné dosazovat hodnoty 

do té doby, neţli bude daná podmínka splněna. 

Model vnitřního výnosového procenta předpokládá konstantní úrokovou míru po celou 

ţivotnost projektu, coţ není moţné vţdy zaručit. Proto je důleţité brát v ohled i skutečnost, ţe 

se úroková míra můţe v čase změnit. 

3.3.9 Provedení citlivostní analýzy  

Realizace investičního projektu ne vţdy kopíruje plán, se kterým byl sestaven. Pro 

zahrnutí dalších moţných scénářů se pouţívá analýza citlivosti. Jejím cílem je: „zjišťovat 

citlivost určitého ekonomického kritéria projektu … na faktorech, které toto kritérium 

ovlivňují.“ Fotr (1999, s. 163).  Změny jednotlivých faktorů tak mohou ovlivňovat jak 

pozitivně, tak i negativně jednotlivá ekonomická kritéria projektu. 

Cílem analýzy citlivosti je zkoumání vztahu jednotlivých faktorů a ekonomických 

kritérií projektu s cílem zjistit jejich elasticitu, tedy dle Marek (2007, s.163): 

- určit hlavní proměnné, které ovlivňují náklady a výnosy, 

- analyzovat následky změn těchto proměnných, 

- stanovit nejvíce a nejméně citlivý faktor, 

- zhodnotit, do jaké míry je pravděpodobné, ţe tyto změny ovlivní rozhodování v 

projektu, 

- doporučit aktivity, které by mohly negativní dopady na projekt sníţit. 



 28 

Malé změny jednoho faktoru tak mohou vytvořit velké změny na ekonomickém 

ukazateli, a naopak.Odchylky od modelovaných hodnot, které vzniknou na základě změny 

jednotlivých faktorů je třeba brát v potaz při hodnocení celého investičního projektu. 

Simulací neočekávaných změn, reprezentované simulací náhodného vývoje, je 

zkoumán jejich vliv a tedy citlivost na výsledné hodnoty jednotlivých ukazatelů investičního 

projektu. Výsledkem je identifikace nejvíce rozhodujících parametrů, jeţ mají významný vliv 

na výsledky ukazatelů investičního projektu. 

Simulace náhodného vývoje 

Vývoj finančních aktiv je často náhodný v čase. Jedná se tedy o stochastický proces,  

přičemţ odhad jeho vývoje je moţné vyjádřit jako součet dvou sloţek - trendu a rezidua. 

Trend charakterizuje deterministickou sloţku, zatímco reziduum, nazývané náhodnou 

odchylkou, sloţku stochastickou. 

Pro získání odhadu vývoje finančních aktiv se pouţívá Wienerův proces, který je 

základem ostatních procesů. Wienerův proces vychází z předpokladů, ţe: 

- predikované ceny jsou ovlivněny pouze aktuální cenou a nikoli cenami 

historickými, 

- změny cen jsou v čase nezávislé.  

Wienenerův proces je pak definován jako: 

dt  ~  dz   ~-~
01  zzz ,      (3.7) 

kde z~ je náhodná proměnná z normovaného normálního rozloţení, dz je hodnota rozdílu dvou 

náhodných proměnných z~ a dt je délka jednoho roku. 

Zobecněný Wienerův proces se nazývá Brownův aritmetický proces, jehoţ zápis je 

následující: 

 dz dt   dx   ,      (3.8) 

kde α je trendový parametr uvádějící průměrný výnos aktiva za dané období,  σ je směrodatná 

odchylka daného období, dt je délka jednoho roku a dz je hodnota rozdílu dvou náhodných 

proměnných z~ .  



 29 

Varianta, kdy se cena aktiva x vyvíjí exponenciálním trendem se nazývá Brownův 

geometrický proces, který má zápis:  

 dz dt   dx  xx  ,     (3.9) 

kde α je trendový parametr uvádějící průměrný výnos aktiva za dané období,  σ je směrodatná 

odchylka daného období, dt je délka jednoho roku a dz je hodnota rozdílu dvou náhodných 

proměnných a x je cena aktiva. 

Pro analytické oceňování finančních aktiv však bývá pouţíván Brownův geometrický 

proces s logaritmickými cenami, kdy se předpokládá, stejně jako u Brownova geometrického 

procesu, vývoj cen aktiv exponenciálním trendem. Vyuţitím Itoôvy lemy, která je dána jako:  
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,             (3.10) 

pro funkci G = ln x lze zapsat Brownův geometrický proces s logaritmickými cenami jako: 

dzdtxddG  ln ,                (3.11) 

kde 
2

2
   je konstantní spojitý výnos, kde 

x

xr
 ln  a 2 je konstantní rozptyl. 

3.3.10  Interpretace výsledků analýzy  

Jednotlivé výsledky analýzy je důleţité správně a vhodně interpretovat, přičemţ není 

moţné opomenout vztahy mezi jednotlivými výsledky a charakteristikami. 

Rovněţ v případě neocenitelných újem a přínosů, je zapotřebí zmínit a okomentovat 

veškeré takové újmy a přínosy. Jejich opodstatnění ve vztahu k investičnímu projektu musí 

být, jak bylo zmíněno výše, významné a je nutné na ně brát zřetel. 

3.3.11  Rozhodnutí o přijatelnosti  projektu  

Závěrečným krokem CBA je vyhodnocení celé analýzy a rozhodnutí o přijetí, či 

nepřijetí investičního projektu. Jako podklady pro rozhodování slouţí výsledky analýzy 

provedené dle výše uvedených kroků.  

Porovnáním nulové a investiční varianty, v případě, ţe je více investičních variant i 

jejich porovnání mezi sebou navzájem, vznikne jednoznačný výsledek, který je kladný, 

záporný, či nulový. 

Jednoznačně pozitivní výsledek porovnání znamená přijetí projektu. Jednoznačně 

záporný výsledek porovnání znamená zamítnutí projektu. Kladný, či záporný výsledek 

porovnání, stejně jako nulový, znamená důkladné posouzení, zdali je vhodné investiční 
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projekt přijmout, či jej zamítnout. V této situaci hrají velkou roli právě výše zmíněné 

neocenitelné újmy a přínosy, které mohou mít při rozhodování zásadní význam.  

Po provedení veškerých výše uvedených kroků, vymezením beneficientů, všech 

přínosů a újem a jejich převedení na současnou hodnotu je třeba konečné výsledky porovnat. 

Platí zde jednoduchá rozhodovací matice: 

 

PV (přínosů) > PV (újem) = projekt je přijatelný, 

PV (přínosů) < PV (újem) = projekt je nepřijatelný, 

neboli: 

čistá současná hodnota > 0 = projekt je přijatelný, 

čistá současná hodnota < 0 = projekt je přijatelný. 

 

Veřejný investiční projekt je moţné přijmout, pokud výše ocenitelných přínosů 

převýší či dorovná velikost všech újem spojených s realizací investičního projektu. 

Celková současná hodnota přínosů investičního projektu se tak stává pro investora 

maximální částkou, kterou by byl ochoten za projekt zaplatit. 

V úvahu je důleţité rovněţ brát i váhu neocenitelných přínosů a újem, které nejsou 

vyjádřeny v peněţní hodnotě. Někdy bývají právě ony rozhodujícím faktorem, rozhodujícím o 

přijatelnosti či nepřijatelnosti investičního projektu. 
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4 Hodnocení efektivnosti vybraného projektu 

V následující kapitole hodnocení efektivnosti vybraného projektu je provedena 

charakteristika zvoleného projektu, pro který je zpracována CBA a hodnocení jeho 

efektivnosti.  

Předmětem vybraného projektu pro CBA je veřejný investiční projekt zastřešení a 

opláštění (dále jen zastřešení) zimního stadionu v Rýmařově. Důvodem úmyslu zastřešení 

stadionu je ekonomická ztráta plynoucí z provozu nezastřešeného zimního stadionu a 

předpoklad, ţe zastřešením zimního stadionu bude jeho provoz ziskový. 

Projekt bude zpracován coby analýza ex-ante z pohledu investora projektu - 

Městského úřadu Rýmařov, coby subjektu, jenţ musí ze své podstaty brát ohled na veškeré 

externality, které mohou vzniknout z jeho investiční činnosti. 

Jednotlivé podkapitoly jsou řazeny od identifikace vybraného projektu, stanovení 

nulové a investiční varianty projektu, identifikace beneficientů a vlivů realizace investiční 

varianty na ně. Kvantifikovatelné vlivy jsou převedeny na peněţní jednotky, nekvantifikované 

vlivy jsou podrobně okomentovány. Z hodnot výnosů a nákladů spojených s nulovou či 

investiční variantou jsou vypočteny kriteriální ukazatele, ze kterých vychází vyhodnocení 

projektu a doporučení k ne/realizaci projektu. 

4.1 Identifikace vybraného projektu 

Místem realizace projektu je podhorské město Rýmařov, které i přes příznivě chladné 

klima provozuje nekrytý zimní stadion přinášející svému provozovateli ztrátu. 

Majitelem zimního stadionu je město Rýmařov, které přenechalo správu stadionu 

firmě, v níţ má 100% vlastnický podíl, Městské sluţby Rýmařov s.r.o..  

Zimní stadion je plně vybaven veškerou potřebnou technikou, která byla nakoupena v 

minulosti. Aţ na běţné opravy a údrţbu není potřebná investice do tohoto zařízení.  

Z důvodu vzniku ztrát z provozu zimního stadionu se uvaţuje o jeho zastřešení, čímţ 

by se měl stát provoz zimního stadionu ziskovým. Podrobnější charakteristika zimního 

stadionu je uvedena viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Stadion je vyuţíván především v zimní sezóně, kdy je udrţována umělá ledová plocha. 

Zimní sezóna začíná v listopadu a končí v únoru. V období letního provozu není stadion 

téměř navštěvován. Jako nejreprezentativnější vzorek návštěvnosti bylo zkoumáno pouze 

období provozu zimního stadionu v sezóně 2010/2011.  
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Tabulka 4.1 Návštěvnost zimního stadionu za sezónu 2010/2011 

Turnaje 3 

Veřejné bruslení (osob) 2 950 

Soukromé bruslení (osob) 400 

Bruslení školy (osob) 450 

Hokejová utkání (utkání) 306 

Pronájem plochy (pronájmů) 37 

         Zdroj: Městské sluţby Rýmařov 

Z Tabulka 4.1 vyplývá, ţe zimní stadion za sezónu navštíví cca 4 000 osob a uskuteční 

se přes 300 hokejových zápasů. Při absolutním přepočtu na dny provozu (celkem 110 dní) 

navštíví zimní stadion denně v průměru 35 lidí v rámci bruslení, z toho 27 návštěvníků při 

veřejném bruslení, 4 při soukromém bruslení a 4 ţáci v rámci bruslení škol. Kaţdý den je také 

zimní stadion pronajímán v průměru aţ třikrát hokejovým sdruţením. 

Pro zimní sezónu je stanoven kaţdý rok ceník pronájmu/návštěvy zimního stadionu. 

Ceny je moţné segmentovat pro hokejisty, školy, veřejné bruslení, soukromé bruslení. V letní 

sezóně nevznikají náklady spojené s provozem stadionu, a proto není ceník pevně stanoven.  

Ceník sluţeb zimního stadionu uvedený, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., je 

platný pouze pro zimní sezónu, konkrétně pro období od 1.11.2011 do 28.2.2012. Ceny se 

ovšem meziročně příliš nemění. 

 

Tabulka 4.2 Výkaz zisku a ztrát za sezónu 2010/2011 

Náklady 2010/2011 

listopad 223 863 Kč 

prosinec 193 903 Kč 

leden 211 763 Kč 

únor 206 669 Kč 

Náklady celkem 836 199 Kč 
  

Trţby celkem 438 929 Kč 
  

Výsledek hospodaření -397 270 Kč 
  

Počet dní provozu 110 

Výsledek hospodaření na den provozu -3 612 Kč 

     Zdroj: Městské sluţby Rýmařov, vlastní výpočty 

Přesnější náhled vytíţenosti stadionu udává Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., ve 

které je specifikován běţný týdenní provoz zimního stadionu. Zdrojem pro tabulku byly 
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harmonogramy provozu zimního stadionu v sezóně 2010/2011. Z nich pak byl vybrán 

reprezentativní vzorek provozu. 

Při převedení vytíţenosti zimního stadionu do tabulky hodinových hodnot  je moţné 

lépe zhodnotit vytíţenost zimního stadionu za týden, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Zimní stadion je v průměru vytíţen z cca 55 hodin týdně. K tomu, jak bylo uvedeno výše, je 

zapotřebí připočíst i soukromé bruslení a bruslení škol, které má velmi nahodilý charakter. 

Zároveň je důleţité pamatovat, ţe mezi kaţdou aktivitou (hokejový zapas, veřejné bruslení, 

soukromý pronájem apod.) se musí upravovat ledová plocha. Tato úprava trvá 15-20 minut 

dle náročnosti povětrnostních podmínek a je prováděna několikrát denně. 

SWOT analýza zimního stadionu 

Přehlednou situaci zimního stadionu dokresluje jeho SWOT analýza, která vystihuje 

prostředí, ve kterém se zimní stadion nachází. V tabulce jsou uvedeny slabé i silné stránky, 

příleţitosti i ohroţení. 

 

Tabulka 4.3 SWOT analýza 

Vlivy/prostředí 

zimního stadionu 
Vnitřní prostředí Vnější prostředí 

Pozitivní vlivy 

- relativně vysoká návštěvnost veřejností 

- prestiţ místní hokejové ligy 

- osvětlení pro noční provoz 

- nově vybudované zázemí pro hokejisty 

- dostupnost pro návštěvníky Jeseníků 

- nezastřešený zimní stadion v Bruntále  

Negativní vlivy 

- krátká zimní sezóna odvislá od počasí 

- ztrátovost provozu 

- hluk způsobený provozem stadionu 

- osvětlení okolí 

- nevhodná parkovací místa 

- závislost na počasí  

- zvýšení ceny elektrické energie 

- změna spotřebního chování návštěvníků 

     Zdroj: vlastní zpracování 

Jako způsob omezení negativních vlivů bylo vybráno zastřešení zimního stadionu. 

Tímto krokem by se eliminoval vliv počasí na provoz, a tedy i nárůst spotřeby elektřiny 

vlivem nepříznivého počasí. Dalším důsledkem zastřešení zimního stadionu by byla eliminace 

hluku a osvětlení okolí, které je v současnosti spojeno s provozem. 
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4.2 Charakteristika nulové a investiční varianty 

Pro vývoj budoucího provozu existují v současné době dvě moţné varianty. Jednou z 

nich je setrvání v současném způsobu provozu zimního stadionu – nulová varianta. Opačnou 

je rozšíření moţností, které by skýtal zastřešený zimní stadion – investiční varianta. Tedy 

realizace zastřešení zimního stadionu. 

4.2.1 Nulová varianta 

Nulová varianta projektu znamená pokračování v současném provozu zimního 

stadionu. Tedy omezený provoz ledové plochy, který je ekonomicky vysoce závislý na počasí, 

které, byť se město Rýmařov nachází v horské oblasti se studeným klimatem, je velmi 

proměnlivé. S tím je spojena především nákladovost provozu zimního stadionu a následně 

rovněţ i trţby, které z provozu plynou. 

Současný stav i nulová varianta počítá s provozem zimního stadionu v období od 1.11. 

(za nepříznivého počasí i později) do 28.2. (za nepříznivého počasí i dříve). Optimálně je 

zimní stadion v provozu 4 měsíce – 120 dní. Za toto období vzniká ztráta, která se pohybuje v 

intervalu od 300 000 Kč aţ 400 000 Kč za sezónu, tedy za období od listopadu do února, viz  

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Tabulka 4.4 VZZ nulová varianta (v Kč) 

Nulová varianta 

Spotřeba PHM 30 641 

Spotřební materiál 28 483 

Spotřeba elektrické energie 417 888 

Mzdové náklady 285 053 

Ostatní sluţby 74 168 

Náklady celkem 836 233 
  

Trţby z prodeje sluţeb 475 761 
  

Výsledek hospodaření -360 472 

        Zdroj: vlastní výpočty 

Nulová varianta tak počítá s další kumulací ztrát z provozu, jejichţ zamezení je moţné 

pouze v případě, ţe by došlo k dvojnásobnému zvýšení vstupného a pronájmů zimního 

stadionu. Snahou současného správce je úsporné hospodaření a udrţování provozních nákladů 
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co moţná nejníţe. Přesto se předpokládá roční ztráta, kterou přinese provoz zimního stadionu 

za současných podmínek, více jak 360 tis. Kč.  

4.2.2 Investiční varianta 

Investiční variantou je realizace zastřešení plochy zimního stadionu. Realizace 

investiční varianty by tak znamenala moţnost prodlouţení období provozu stadionu v zimní 

sezóně, které by se mohlo oproti současnému stavu zdvojnásobit. Následkem realizace 

investiční varianty by nebylo moţné provozovat zimní stadion v období letní sezóny roku 

2013, jelikoţ by probíhala investiční fáze. Z důvodu malého vyuţití zimního stadionu v tomto 

období by nemělo dojít k ekonomické újmě. 

Pro bliţší představu průběhu investiční varianty je sestaven její harmonogram, který se 

dělí na tři na sebe navazující fáze. Fázi předinvestiční, realizační a provozní. Předinvestiční 

fáze bude trvat od poloviny roku 2011 do února roku 2013. Třetí čtvrtletí roku 2012 bude 

věnováno zákonem stanoveným procedurám veřejného výběrového řízení. Investiční fáze trvá 

od konce února do počátku září roku 2013, kdy začíná fáze provozní. Podrobnější 

charakteristika harmonogramu investiční varianty je uvedena viz Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. 

Zastřešením zimního stadionu se zvýší tepelná izolace ledové plochy, následkem 

čehoţ nebude zapotřebí takové spotřeby elektrické energie na den provozu, jako za nulové 

varianty. Rovněţ díky tepelné izolaci bude moţné zahájit provoz zimního stadionu jiţ v září a 

ukončit jej v dubnu. Sníţením nákladů na provoz a prodlouţením zimní sezóny bude moţné 

sluţby zimního stadionu nabídnout širšímu spektru návštěvníků, především ze vzdálenějšího 

okolí. Zvýšeným zájmem by tak bylo moţné sníţit ztrátu výsledku hospodaření. 

Po dobu realizace investice dojde ke zvýšenému provozu, hlučnosti a popřípadě 

prašnosti v okolí zimního stadionu. Jak bylo uvedeno výše, v okolí zimního stadionu se 

nachází 16 obydlených domů a 192 bytových jednotek blízkého sídliště. Stavbou zastřešení 

ovšem vznikne uzavřený prostor zimního stadionu. Tím bude zabráněno externímu 

osvětlování okolí a rovněţ dojde k výraznému odhlučnění prostor stadionu při hokejových 

zápasech, coţ bude znamenat výrazný přínos právě pro obyvatele ţijící v blízkém okolí 

zimního stadionu. 
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Tabulka 4.5 VZZ investiční varianta (v Kč) 

Investiční varianta 

Spotřeba PHM 61 792 

Spotřební materiál 57 440 

Spotřeba elektrické energie 478 548 

Mzdové náklady 574 857 

Ostatní sluţby 149 573 

Náklady celkem 1 322 211 
  

Trţby z prodeje sluţeb 1 531 000 
  

Výsledek hospodaření 208 789 

        Zdroj: vlastní výpočty 

Na základě dostupných informací předpokládá investiční varianta generování ročního 

zisku cca 210 tis. Kč. Jedná se tak o zvýšení zisku aţ o 570 tis. Kč oproti nulové variantě. 

Výpočet jednotlivých poloţek byl sestaven po konzultaci a kvalifikovaném odhadu se 

zpracovatelem projektové dokumentace. Rozbor některých poloţek bude upřesněn níţe. 

4.3 Vymezení zainteresovaných subjektů 

V následující  kapitole jsou vymezeny všechny subjekty, kterých se realizace investice 

dotýká. Ty mohou být zainteresovány do projektu zastřešení zimního stadionu v Rýmařově. 

Hokejová sdruţení a kluby 

Vznikem umělé ledové plochy na zimním stadionu byl dán podnět pro vytvoření 

hokejového klubu HC Rýmařov a několika hokejových sdruţení. HC Rýmařov tvoří tři týmy 

– dospělí, dorost a přípravka. Hokejová sdruţení se postupem času rozrostla na současných 13 

hokejových týmů, které hrají mezi sebou místní ligu. Tyto týmy jsou tvořeny hráči z 

Rýmařova a okolních obcí: Horní město, Malá Morávka, Břidličná a Velká Štáhle.  

Hokejová sdruţení vyuţívají zimní stadion velmi často, coţ je patrné z četnosti 

uspořádaných zápasů, kdy jsou kaţdý den odehrány aţ dva hokejové zápasy. Spolu s tréninky 

tvoří čas, který stráví hokejová sdruţení a kluby na zimním stadionu, téměř polovinu času 

provozu stadionu. 

Vlivem povětrnostních podmínek není moţné začít zimní sezónu zimního stadionu 

dříve, neţli v listopadu a ukončit v únoru. To má za následek zvýšenou návštěvnost krytých 

zimních stadionů nacházejících se v okolí (aţ do vzdálenosti 50km) s delším obdobím 
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provozu. Dopravné a zvýšené nájemné u těchto zimních stadionů výrazně zvyšuje nákladovou 

náročnost ledních sportů sportovcům, kteří se jim chtějí věnovat aktivněji. 

Ţáci 

Zimní stadion je v dopoledních hodinách vyuţíván ţáky Základní školy Rýmařov pro 

hodiny tělocviku. Celkem zimní stadion v rámci výuky navštívilo 450 ţáků za zimní sezónu v 

roce 2010/2011. 

V současnosti není zimní stadion téměř vůbec vyuţíván ţáky mateřských škol a 

středních škol v Rýmařově v rámci výuky. Mateřské školy, které se věnují předškolní výuce, 

by mohly vyuţíváním dostupnosti zimního stadionu přivést děti do častějšího kontaktu se 

zimním sportem. To samé platí také pro střední školy, konkrétně Gymnázium Rýmařov, 

Střední školu Rýmařov a Střední soukromou odbornou školu Prima, které by mohly zimní 

stadion v rámci výuky tělesné výchovy začít navštěvovat. 

Prodlouţením provozu zimního stadionu by tak bylo moţné několikanásobně zvýšit 

návštěvnost zimního stadionu ţáky studujícími v Rýmařově, a tím zvýšit jejich fyzickou 

kondici a pestrost dovedností. 

Obyvatelé Rýmařova a blízkého okolí 

Pro obyvatele města Rýmařov, kteří nepatří do předcházejících dvou skupin, přináší 

zimní stadion dva druhy vyţití.  

Prvním je moţnost veřejného bruslení, či pronájmu plochy pro soukromé bruslení. V 

období letní sezóny pro hru tenisu, kolečkové bruslení, pozemní hokej a další aktivity. 

Celkem stadion tímto způsobem vyuţívá téměř 4 000 lidí za sezónu. 

Druhým způsobem vyuţití stadionu pro občany města a okolí je pak moţnost 

sledování hokejových zápasů jednotlivých hokejových týmů. Návštěvnost hokejových zápasů 

se pohybuje průměrně kolem 50 - 80 diváků. 

Současná spádová oblast rýmařovského zimního stadionu se nachází na území 

mikroregionu Rýmařovsko. 
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Obrázek 4.1 Spádová oblast zimního stadionu Rýmařov 

 

   Zdroj: vlastní zpracování, www.mapy.cz 

Rozšířením moţností zimního stadionu vlivem zastřešení by se spádová oblast 

rozšířila aţ po oblast Bruntálska, tedy téměř zdvojnásobila. Spádová oblast je určena 

dojezdovou vzdáleností. Modrá linka značí spádovou oblast při nulové variantě, kdy 

konkurencí jsou kryté (červené) i nekryté (modré) zimní stadiony. Červená linka pak značí 

spádovou oblast při investiční variantě. 

Obyvatelé domů u zimního stadionu 

Důleţitými subjekty, kterých se provoz zimního stadionu dotýká, jsou obyvatelé domů 

a bytů, které sousedí s okolím zimního stadionu. Jedná se konkrétně o 16 domů, které jsou v 

blízkosti zimního stadionu a 192 bytů, které se nacházejí na sídlišti u zimního stadionu. 

Tyto obyvatele můţe do jisté míry omezovat provoz zimního stadionu a to především 

v podvečerních a večerních hodinách. V tuto dobu jsou zapnuté halogeny pro osvětlení ledové 

plochy, které ozařují i nejbliţší okolí stadionu. Zároveň, v případě hokejového zápasu, vzniká 

hluk, který tvoří příznivci jednotlivých týmů hrajících zápas. S hokejovými zápasy vzniká i 

problém s parkováním vozidel. Jak členové jednotlivých týmů, tak jejich příznivci dojíţdějí 

na zápasy auty, coţ můţe omezovat plynulost dopravního provozu a tím i zvyšovat hlučnost. 

Osvětlování okolí i hluk, které jsou způsobeny děním na zimním stadionu, by se 

realizací investice značně sníţily. Dopravní vytíţenost by ovšem zůstala na stejné úrovni, 

zřejmě by se i zvýšila vlivem prodlouţení období provozu zimního stadionu. 
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Turisté a potenciální uţivatelé zimního stadionu 

Jeseníky jsou častým cílem pro aktivní turistiku. V létě jsou navštěvovány pro horskou 

turistiku, zatímco v zimě především pro lyţování. Relativně malá vzdálenost od Opavy a 

Olomouce dávají moţnost aktivního vyţití bez větších nároků na dopravu. 

Častými návštěvníky Jeseníků jsou také školy v přírodě a různé výcvikové kurzy. Tím 

vzniká potenciál pro rozšíření spektra turistů o výcvikové kurzy zaměřené na lední hokej, či 

pronájem kluziště soukromými osobami, které přijely strávit dny volna do oblasti 

Rýmařovska. 

Město Rýmařov 

Město Rýmařov je jedním z nejdůleţitějších subjektů, kterých se zastřešení zimního 

stadionu týká. Je totiţ hlavním finančním zaštiťovatelem provozu zimního stadionu i v 

případě investice do zastřešení zimního stadionu. 

Současný provoz zimního stadionu sice jde na vrub Městským sluţbám Rýmařov 

s.r.o., ale jejich 100% vlastníkem je město Rýmařov. Ztráta, kterou provoz v současnosti nese, 

se tak v závěru promítne i do rozpočtu města Rýmařov niţšími zisky Městských sluţeb 

Rýmařov s.r.o., které jsou odváděny do rozpočtu města. 

Zároveň je třeba zmínit, ţe obec jako taková by měla svým občanům poskytovat mmj. 

zázemí pro aktivní odpočinek. Tento stav není naplňován, jelikoţ je upřednostňováno vyţití 

jen té části obyvatelstva, která zimní stadion navštěvuje. V současnosti je tak omezován 

zbytek obyvatel sníţením rozpočtu města. Omezováni jsou i obyvatelé domů a bytů v 

blízkosti zimního stadionu, a to hlukem a osvětlením.  
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4.4 Kvantifikace újem a přínosů 

Realizace investiční varianty bude znamenat vznik nových újem a přínosů, které 

ovlivní zainteresované subjekty vyuţívající zimní stadion, ale i další subjekty, které nejsou se 

zimním stadionem přímo spjaty. 

 

Tabulka 4.6 Přehled újem a přínosů beneficientů 

          Beneficienti 

Újmy  

a přínosy 

Místní 

hokejisté 

Cizí 

hokejisté 
Ţáci 

Současní 

návštěvníci 
Turisté 

Obyvatelé 

blízkých domů 

a bytů 

Město 

Rýmařov 

Prodejci 

PHM 

Rozšíření provozu 

stadionu 
přínos přínos přínos přínos přínos  přínos  

Sníţení hlučnosti 

v okolí stadionu 
     přínos přínos  

Sníţení osvětlení 

okolí stadionu 
     přínos přínos  

Efektivnější 

spotřeba 

elektrické energie 

      přínos  

Zvýšení dopravy v 

lokalitě 
     újma újma  

Zvýšení 

zaměstnanosti 
      přínos  

Zlepšení zázemí 

kluziště 
přínos přínos přínos přínos přínos  přínos  

Zlepšení 

sportovního 

zázemí ve městě 

přínos  přínos přínos  přínos přínos  

Zlepšení 

dostupnosti 

krytého stadionu 

přínos přínos přínos přínos   přínos újma 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Seznam beneficientů byl zpracován v kapitole 4.3 a nyní je rozšířen. Bude dále 

rozčleněn dle újem a přínosů, které dopadnou na daný subjekt realizací investiční varianty. 

Újmy a přínosy budou dále členěny dle finančního či hmotného dopadu na daný subjekt. 
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4.4.1 Finanční přínosy 

Přímé finanční přínosy projektu představuje především poloţka pronájmů zimního 

stadionu. Prodlouţením období provozu se přepokládá přímo úměrné zvýšení přínosů. 

Ostatní přínosy, které nespadají do finančních přínosů, je moţné nazvat 

socioekonomické. Oproti finančním přínosům nemají podobu hotovostních toků, na ty je 

nutné je teprve převést. 

Příjmy z pronájmu zimního stadionu 

Pronájem zimního stadionu, resp. pronájem ledové plochy, činí největší podíl příjmů 

zimního stadionu. Prodlouţením jeho zimního provozu je moţné předpokládat zvýšení zájmu 

o pronájmy ledové plochy. Konkrétně se jedná o navýšení pronájmu pro hokejové zápasy, 

bruslení škol, soukromý pronájem, soukromé a veřejné bruslení. 

Je plánována úprava ceníku za pronájem ledové plochy, vzhledem ke zkvalitnění 

podmínek vyuţívání ledové plochy, a to o 50%. Vstupné při veřejném bruslení by zůstalo 

zachováno. Nové sazby pronájmů jsou uvedeny viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Na základě odhadu provozovatele zimního stadionu je moţné stanovit předpoklad 

velikosti příjmů z pronájmů ledové plochy. Výše sazeb pouţitých pro ocenění velikosti trţeb 

jsou spočteny jako aritmetické průměry cen pronájmů z nového ceníku zimního stadionu, 

který by měl být zaveden po realizaci investice. 

 

Tabulka 4.7 Příjmy z pronájmů ledové plochy 

 Počet Sazba Příjem 

Turnaje 4 810 Kč 32 400 Kč 

Veřejné bruslení (lidí) 5 000 25 Kč 125 000 Kč 

Soukromé bruslení (lidí) 1 000 40 Kč 40 000 Kč 

Bruslení školy (lidí) 1 500 20 Kč 30 000 Kč 

Hokejová utkání (utkání) 612 1 455 Kč 1 335 690 Kč 

Pronájem plochy (pronájmů) 150 810 Kč 182 250 Kč 

Příjem celkem   1 745 340 Kč 

   Zdroj: vlastní výpočty  

Celkové příjmy z pronájmů zimního stadionu by tak měly dle odhadu dosahovat 

částky 1 745 340 Kč s DPH za sezónu. Po odečtení DPH dosahují trţby 1 531 000 Kč. 
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Zbytková hodnota investice 

Důleţitým přínosem realizace investice je její zůstatková hodnota po uplynutí 

referenčního období 20 let. Fyzická ţivotnost investice je projektována na 50 let. Vyuţitelnost 

a pouţitelnost celé investice je dalších 30 let nad rámec referenčního období.  

V případě lineárního opotřebení stavby je tak moţné paušálně přistoupit k ocenění 

zbytkové hodnoty investice. Zbytková hodnota investice je stanovena za období od konce 

referenčního období po konec fyzické ţivotnosti investice. Zbytková hodnota investice 

zastřešení zimního stadionu je dle výše uvedených údajů oceněna na 60 % pořizovací hodnoty 

investice. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

Tabulka 4.8 zbytková hodnota investice (v Kč) 

                     Hodnota investice  

Poloţky investice  
Pořizovací cena  

Zbytková hodnota 

investice 

Zastřešení kluziště 29 848 424 17 909 055 

Chladící potrubí 477 475 286 485 

Kanalizace 734 600 440 760 

Oplocení 69 717 41 830 

Zpevněné plochy 1 824 000 1 094 400 

Přeloţka nízkého napětí 20 000 12 000 

Celkem 32 974 216 19 784 530 

   Zdroj: vlastní výpočty 

Velikost zbytkové hodnoty, která přesahuje referenční období je 19 784 530 Kč, tedy 

větší část investice. 

Zvýšení zaměstnanosti 

Spolu s realizací investiční varianty je uvaţován vznik jednoho aţ dvou nových 

pracovních úvazků. Jednalo by se především o plné pracovní úvazky na pozici pokladní, popř. 

uklizečky. Obě stávající pozice jsou vykonávány pouze na částečný pracovní úvazek 

zaměstnanci, jejichţ primární pracovní místo je mimo zimní stadion.  

Ze stávajícího 2,5 pracovních úvazků by došlo k rozšíření na 4 úvazky. Obě pozice - 

pokladní, úklidové práce, by byly obsazeny lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity, 

kteří se nachází na Pracovním úřadě. Dle www.platy.cz je obvyklá hrubá mzda pokladní v 

okrese Bruntál 12 440 Kč, uklizečky pak 10 250 Kč.
2
 

                                                 
2
 Zdroj: http://www.platy.cz/employee/viewresults/type/survey/Gaconv/AF 

http://www.platy.cz/employee/viewresults/type/survey/Gaconv/AF
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Vytvořením nových dvou pracovních míst tak dojde ke sníţení nezaměstnanosti, která 

je v oblasti bruntálska jedna z nejvyšších v ČR. Roční přínos ze zřízení obou pozic je tak 364 

855 Kč ročně, přičemţ ovšem tato částka představuje také zvýšení nákladů na provoz zimního 

stadionu v provozní fázi. 

Úspora státu zvýšením zaměstnanosti 

Kaţdý nezaměstnaný člověk je pro stát nákladem. Hlavním nákladem je podpora v 

nezaměstnanosti a ušlý výběr státu na sociálním a zdravotním pojištění. V roce 2011 byl 

spočten průměrný náklad na jednoho nezaměstnaného ve výši 109 625 Kč za rok. 

Zaměstnáním dvou nezaměstnaných osob bude tak přínos pro stát celkem 219 250 Kč za 

kalendářní rok.
3
 

Úspora nákladů na pronájem 

Vyuţíváním cizích zimních stadionů, které mají rozdílné nájemné, vznikají 

jednotlivým týmům náklady při hrazení nájemného. To je vyšší, neţli nájemné, které by bylo 

stanoveno na krytém zimním stadionu v Rýmařově. Úspora nákladů za pronájem je úspora, 

která vznikne hokejovým druţstvům při navštěvování zimního stadionu v Rýmařově. Jedná se 

tedy o rozdíl mezi nájmem, který by platili na jiných zimních stadionech, a nájemným na 

zimním stadionu v Rýmařově.  

Předpokládaná výše pronájmu zimního stadionu po zastřešení by činila 1 395 Kč a 1 

515 Kč, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Při běţném vyuţívání je stadion téměř 

rovnoměrně vyuţit pronájmy od hokejistů se stálou šatnou i bez šatny, a tak je pro 

zjednodušení výpočtu pouţita průměrná hodnota pronájmu, a to 1 455 Kč. Při vyčíslování 

úspory za nájem je nutné počítat, ţe obvykle jedna hrací jednotka trvá 90 minut.  

Úspora je spočtena jako suma rozdílů v nájmu stadionu za 90 minut oproti nájmu v 

Rýmařově vynásobená počtem výjezdů za rok. Počet výjezdů za rok byl získán z informací o 

výjezdech od jednotlivých týmů. 

                                                 
3
 Zdroj: http://www.finance.cz/zpravy/finance/323297-studie-nezamestnany-stoji-statni-rozpocet-pres-109-000-  

              kc/ 
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Tabulka 4.9 Úspora nákladů za pronájem 

           Ceny pronájmů 

Lokalita  

Cena 

pronájmu za 

hodinu 

Cena 

pronájmu za 

90 minut 

Úspora za 

návštěvu 

Počet 

pronájmů 

za rok 

Úspora za 

rok 

Uničov 2 200 Kč 3 300 Kč 1 118 Kč 45 50 287 Kč 

Horní Benešov 1 600 Kč 2 400 Kč 218 Kč 30 6 525 Kč 

Šumperk 1 500 Kč 2 250 Kč 68 Kč 45 3 037 Kč 

Krnov 1 100 Kč 1 650 Kč -533 Kč 15 -7 987 Kč 

Rýmařov 1 455 Kč 2 183 Kč - - - 

     51 862 Kč 

          Zdroj: vlastní výpočty dle ceníků jednotlivých zimních stadionů 

Za rok se uskuteční cca 135 výjezdů a hokejové týmy by uspořily na nájemném téměř 

u kaţdého zimního stadionu. Jediný zimní stadion s niţším pronájmem ledové plochy je zimní 

stadion v Krnově. Vyuţitím stadionu v Rýmařově, kde by byla cena pronájmu vyšší, by 

vznikla nájemcům ztráta téměř 8 tis. Kč. Ta je ovšem kompenzována úsporou na dopravě, viz 

níţe.  

Po zastřešení, a tím moţném vyuţití zimního stadionu i pro předsezónní přípravu, by 

došlo k úspoře  51 862 Kč. Je nutné dodat, ţe je pouţit předpoklad konstantních cen pronájmu 

cizích zimních stadionů. Při navýšení těchto nájmů by byla úspora rýmařovských týmů 

mnohem vyšší. 

Úspora nákladů na dopravu 

Na zimním stadionu se odehrává řada hokejových turnajů. Nejvytíţenějším je zřejmě 

místní liga s celkem 13 hokejovými druţstvy. Spolu s místními hokejovými týmy zde funguje 

tým HC Rýmařov, který reprezentuje Rýmařov v okresní lize. 

Zimní stadiony v cizích městech navštěvuje 7 týmů ligy  kaţdý týden, v průměru 

15krát za rok. Jeden tým čítá v průměru 15 hráčů a přepravují se třemi vozy. HC Rýmařov 

vyuţívá zázemí cizích stadionů 2krát týdně po období 15 týdnů. Na jeden trénink dojíţdí 

kolem 30 lidí a přepravují se 8 vozy. 

Úspora je spočtena dle § 157 a §158 zákoníku práce o náhradách jízdních výdajů. Zde 

je stanovena sazba základní náhrady za 1km 3,80 Kč/km
4
 coby amortizace vozidla. Náhrada 

za spotřebu pohonných hmot dle běţné spotřeby se pohybuje v průměru 9,05 l/100km
5
, při 

                                                 
4
 Zdroj: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast7h2.aspx#par7 

5
 Zdroj: http://www.spotreby.cz/vozidla.php 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast7h2.aspx#par7
http://www.spotreby.cz/vozidla.php
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průměrné ceně pohonných hmot 35,46Kč
6
 je to 3,20 Kč/km. Celkem je tak moţné pouţít 

náklady na cestovné 7 Kč/km. Vzdálenost, kterou je nutné při návštěvě jednotlivých stadionů 

překonat je vynásobena cenou za km, počtem aut na jeden výjezd a počtem výjezdů za rok. 

Tato úspora je spočtena pro týmy ligy a HC Rýmařov zvlášť, jelikoţ dojíţdí na cizí stadiony 

jiným počtem aut s různou frekvencí návštěv.  

Při realizaci projektu dojde k úspoře u hokejových druţstev díky lepší dostupnosti 

ledové plochy. Rozšířením období provozu zimního stadionu by se rozvolnila vytíţenost 

zimního stadionu v hlavní sezóně (od listopadu do února), a tím by vznikl další prostor pro 

tréninky hokejových druţstev. 

 

Tabulka 4.10 Dopravní úspora 

   Liga HC Rýmařov 

 

Počet 

km 

Cena 

za km 

Počet 

aut za 

výjezd 

Počet 

výjezdů 

za rok 

Úspora za rok 

Počet 

aut za 

výjezd 

Počet 

výjezdů 

za rok 

Úspora za rok 

Uničov 60 7 3 30 37 800 Kč 8 15 50 400 Kč 

Horní Benešov 70 7 3 30 44 100 Kč 0 0 0 

Šumperk 80 7 3 30 50 400 Kč 8 15 67 200 Kč 

Krnov 90 7 3 15 28 350 Kč 0 0 0 

Celkem     160 650 Kč   117 600 Kč 

  Zdroj: vlastní výpočty dle dotazníku hokejových druţstev 

Celková úspora dopravních nákladů při sečtení výdajů týmů ligy a HC Rýmařov činí 

278 250 Kč. Tyto náklady jsou hrazeny především hráči týmů a jsou uvedeny na roční bázi. 

Úspora při moţnosti vyuţití zastřešeného zimního stadionu přímo v Rýmařově by dosahovala 

částky 278 250 Kč, jelikoţ jednotlivé týmy by nemusely dojíţdět na cizí zimní stadiony.  

Úspora časových nákladů 

Spolu s dopravními náklady je nutné rovněţ započíst také náklad na čas strávený 

dopravou, kdy je nutné uvaţovat alternativní náklady. Nejobecnějším alternativním nákladem 

času je práce, resp. ušlý zisk, který byl obětován. Při průměrné hrubé mzdě v ČR 24 089 

Kč/měsíc
7
, tedy cca 150 Kč/h, je moţné vyčíslit celkový ušlý zisk za dobu strávenou cestou. 

Výsledné hodnoty úspory je dosaţeno vynásobením doby jízdy v hodinách cenou 

hodiny práce, počtem lidí na zápas a počtem výjezdů za rok. Obdobně jako u výpočtu úspor 

                                                 
6
 Zdroj: http://www.ucto2000.cz/LEGISLAT/cestnahr2012.htm 

7
 http://www.czso.cz 

http://www.ucto2000.cz/LEGISLAT/cestnahr2012.htm
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nákladů na dopravu je úspora spočtena ze stejného důvodu zvlášť pro týmy ligy a HC 

Rýmařov. 

 

Tabulka 4.11 Časová úspora 

 Liga HC Rýmařov 

 
Doba 

jízdy 

Cena 

hodiny 

práce 

Lidí 

na 

zápas 

Výjezdů 

za rok 

Úspora za 

rok 

Lidí 

na 

zápas 

Výjezdů 

za rok 

Úspora za 

rok 

Uničov 1,2h 150 Kč 15 30 78 750 Kč 30 15 78 750 Kč 

Horní Benešov 1,3h 150 Kč 15 30 90 000 Kč 30 0 0 

Šumperk 1,5h 150 Kč 15 30 10 1250 Kč 30 15 101 250 Kč 

Krnov 1,7h 150 Kč 15 15 56 250 Kč 30 0 0 

Celkem     326 250 Kč   180 000 Kč 

Zdroj: vlastní výpočty 

Celková časová úspora činí pro všechny hráče za rok 3 275 hodin, které by jinak 

strávili dopravou na cizí zimní stadion. Po přepočtu doby dojezdu, vynásobením počtem 

hráčů za výjezd, počtem výjezdů za sezónu a průměrnou cenou hodiny práce činí úspora 506 

250 Kč. 

Zvýšení návštěvnosti ţáky 

Za současného provozu navštěvuje zimní stadion v rámci školní výuky 450 ţáků. Na 

základě průzkumu, který byl proveden na školských zařízeních v Rýmařově, bylo zjištěno, ţe 

v současné době je snaha o návštěvu zimního stadionu ţáky (druhého stupně základní školy a 

studenty středních škol) v rámci tělesné výchovy minimálně jednou za školní rok. Celkový 

počet ţáků na středních školách a druhém stupni základní školy je 905, viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. Z důvodu proměnlivých povětrnostních podmínek, především na 

počátku a konci sezóny provozu, je problematické plánovanou návštěvu stadionu uskutečnit.  

Při prodlouţení provozního období zimního stadionu je předpokládáno zvýšení  

návštěv zimního stadionu na minimálně dvě za školní rok. Vlivem zastřešení nebude provoz 

zimního stadionu podléhat povětrnostním podmínkám, čímţ bude zabezpečen plynulý provoz. 

Zimní stadion by mohlo navštívit, při minimálně dvou návštěvách za školní rok, cca 

1500 ţáků. Rozvojem a vedením ţáků k dalšímu sportu se přispívá rozvoji balančních i 

koordinačních schopností. Zároveň se můţe jednat o vhodnou motivaci pro mimoškolní 

aktivitu, a tím podpoře návštěvy zimního stadionu. 
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Omezení vlivu provozu na obyvatelé obytných domů a bytů 

Provoz zimního stadionu omezuje obyvatele nejbliţších domů a bytů. Jak bylo 

uvedeno výše, celkem  se na sídlišti u zimního stadionu nachází 192 bytů a 16 obydlených 

domů.  

V současnosti dochází při podvečerních hodinách k ozařování těchto domů, a tím i k 

drobnému omezování vlastnických práv, dle §127 občanského zákoníku. Spolu s osvětlením 

dochází při hokejových utkáních k moţnému hluku od povzbuzujících příznivců hokeje. 

Zastřešení a opláštění zimního stadionu tak předejde vzniku jak osvětlení, tak hluku, 

způsobených současným provozem zimního stadionu. 

Komfort vyuţívání těchto domů a bytů tak bude zlepšen. Nejedná se ovšem o natolik 

výrazný přínos, který by měl za následek zvýšení kupní hodnoty nemovitostí, proto není tento 

benefit kvantifikován. 

Zvýšení návštěvnosti přespolními hokejisty 

Realizace investičního projektu bude mít vliv i na města, která se nachází v nedalekém 

okolí Rýmařova. Především ta, která nemají zastřešený zimní stadion, či nejsou v jeho 

spádové oblasti, čímţ vzniká nutnost vynaloţení více nákladů pro moţnost hry hokeje. 

Významným městem pro Rýmařov je v tomto ohledu město Bruntál, které se nachází 

ve vzdálenosti 20 km. Bruntál je okresním městem se 17 030 obyvateli
8
. Hokejisté z Bruntálu 

mají moţnost vyuţít zimní stadion v Horním Benešově vzdáleném 15 km, či Krnově 

vzdáleném 25 km. 

Výhodou zimního stadionu v Rýmařově je prestiţ a atraktivita místní ligy, které se 

účastní 13 hokejových týmů. Větší hokejová liga na severní a střední Moravě v současnosti 

neexistuje. Spolu s niţší cenou pronájmu, oproti ceně pronájmu zimního stadionu v Horním 

Benešově, je vysoká pravděpodobnost vzniku jednoho aţ dvou týmů v Bruntále a dvou aţ tří 

nových týmů v obcích v okolí Rýmařova, které by mohly hrát rýmařovskou ligu. Tak by se 

zvýšil počet pronájmů stadionu a rozšířila by se liga, coţ by mělo pozitivní vliv na její 

atraktivitu. 

Pravděpodobnost vzniku nových hokejových týmů je ovšem velmi těţko 

odhadnutelná. Jedná se především o kvalifikované odhady trenérů a promotérů ligy, které se 

                                                 
8
 Zdroj: http://www.mubruntal.cz/ 
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zakládají spíše na zkušenostech. Proto ani není moţné pouţít konkrétní data pro vyčíslení 

daného benefitu. 

Zvýšení návštěvnosti turisty 

Jak bylo zmíněno výše, Jeseníky jsou častým cílem pro aktivní turistiku. Jsou 

vyhledávány jak běţnými turisty, tak i organizovanými sportovními sdruţeními. Vyuţívají 

pestrosti a čistoty prostředí pro aktivní dovolenou, popř. trénink. 

Turisté, kteří zavítají do Jeseníků a jsou ubytováni v okolí Rýmařova, jsou častými 

návštěvníky zimního stadionu a jsou hlavní skupinou, která si pronajímá zimní stadion k 

soukromému bruslení. Vzhledem k období provozu má zimní stadion přímou konkurenci v 

jiných zimních sportech, především v lyţování. Při prodlouţení období provozu na podzimní 

a jarní měsíce je tak moţné uvaţovat o nárůstu počtu turistů, kteří by si pronajali zimní 

stadion pro soukromé bruslení, či jej navštívili v době veřejného bruslení. Je nutné ovšem 

uvaţovat, ţe v podzimních měsících se v Jeseníkách nachází mnohem méně turistů, neţli v 

zimě. 

Druhou skupinou turistů jsou organizovaná sportovní sdruţení, která navštěvují 

Jeseníky především z tréninkových důvodů. Častými návštěvníky této oblasti jsou cyklisté, 

fotbalisté a také hokejisté. Ti zde prochází předsezónní přípravou. Zastřešením zimního 

stadionu by pro hokejová sdruţení vznikla moţnost prodlouţení jejich pobytu a zahájení 

přípravy na sezónu jiţ na zimním stadionu v Rýmařově. Díky tomu by se rozšířil počet 

návštěvníků Jeseníků, coţ by mělo také pozitivní vliv na návštěvnost hotelů a penzionů. 

Poskytování sluţeb městem Rýmařov 

Majitel zimního stadionu - město Rýmařov, jako veřejný správce poskytuje veřejné 

sluţby, které plynou z vlastnictví majetku. Realizací investice by došlo ke zvýšení kvality 

poskytované sluţby občanům. Spolu s tím je moţné hovořit i o růstu prestiţe města.  

V případě realizace investice se zvyšuje okruh témat, v jejichţ spojitosti můţe být 

město Rýmařov prezentováno. To můţe přinést pozitivní ohlas občanů, tak rovněţ zájem 

turistů, díky jejichţ návštěvě by mohlo dojít k drobnému rozvoji ekonomiky města. 
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4.4.2 Finanční náklady 

Finanční náklady spojené s realizací projektu je moţné rozdělit do tří skupin – 

předinvestiční, investiční a provozní náklady. Předinvestiční náklady jsou spojeny s nutností 

přípravy projektu, investiční náklady představují samotnou realizaci investice, zatímco 

provozní náklady odpovídají nákladům na provoz po realizaci investice. 

Spolu s realizací investičního projektu dojde ke vzniku nových socioekonomických 

nákladů, které je nutné započítat na vrub projektu. 

Přímé náklady předinvestiční fáze 

Po rozhodnutí o moţné realizaci investičního projektu do doby jeho realizace vznikají 

investorovi předinvestiční náklady, které jsou spojeny s projektovou studií, projektovou 

dokumentací a studií proveditelnosti. Obecně do CBA náklady předinvestiční fáze nejsou 

započítány, jelikoţ i při nerealizaci investice by byly vynaloţeny. 

 

Tabulka 4.12 Náklady předinvestiční fáze (v Kč) 

Projektová studie + projektová dokumentace 770 725 

Studie proveditelnosti 75 000 

Celkem 845 725 

        Zdroj: město Rýmařov 

Celkové náklady předinvestiční fáze činí 845 725 Kč bez DPH. Ceny za jednotlivé 

poloţky byly získány z interních dokladů města Rýmařov. 

Přímé náklady investiční fáze 

Velikost finančních nákladů v investiční fázi je odvislá od výsledku výběrového 

řízení, které se uskuteční za účelem výběru dodavatele investičního projektu. Rozpočet 

projektu spočtený projekční kanceláří je ve výši 32 974 216 Kč bez DPH. Jelikoţ je město 

Rýmařov plátcem DPH, není potřebné uvaţovat DPH coby náklad investiční fáze. 

Výsledná cena ovšem není konečná, je moţné uvaţovat, ţe se po výběrovém řízení 

můţe konkurenčním tlakem dodavatelů sníţit, a to z důvodu poklesu poptávky na stavebním 

trhu, který způsobuje zostřenější konkurenční boj. 
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Přímé náklady provozní fáze 

Po ukončení investiční fáze nastává fáze zkušebního provozu, po něm následuje 

provozní fáze. Náklady v provozní fázi se oproti stávajícímu provozu zvýší, coţ je způsobeno 

rozšířením období provozu. To se po realizaci investice zdvojnásobí na osm měsíců. 

Odhadované náklady za rok provozu zimního stadionu jsou odhadnuty zpracovatelem 

projektové dokumentace, viz Tabulka 4.5, na 1 322 211 Kč. Jedná se o částku o cca 60 % 

vyšší oproti provozním nákladům nulové varianty, přičemţ investiční varianta bere v úvahu 

jednonásobně delší dobu provozu zimního stadionu. Úspora, která tak vznikla, nastala z 

důvodu kvalitnější izolace stadionu od vnějších povětrnostních podmínek a nahrazení dvou 

zaměstnanců pracujících na částečný úvazek zaměstnanci na plný pracovní poměr. 

Sníţení návštěvnosti sportovních center 

Rozšířením provozu zimního stadionu vznikne ostatním sportovním centrům v 

Rýmařově nová konkurence. Je tak moţné uvaţovat o finanční újmě vzniklé těmto centrům.  

Rozšířením moţností a sníţením finanční náročnosti hokejového sportu je moţné 

uvaţovat o navýšení počtu dětí a mládeţe v hokejovém klubu HC Rýmařov, dle trenérů klubu 

aţ o 30 %. V současnosti tým mladších ţáků čítá 16 a starších ţáků 18 hráčů. Mohlo by tak 

dojít k celkovému nárůstu o 10 hráčů. Při průměrné ceně 500 Kč s DPH zájmového krouţku v 

místní organizaci Středisko volného času p.o. za rok tak vzniká újma této organizaci 5 000 Kč 

ročně, bez DPH o 4 385 Kč ročně. Za předpokladu, ţe by tyto děti a mládeţ jinak 

navštěvovaly jeden z krouţků. 

Jednorázové návštěvy zimního stadionu v rámci veřejného bruslení by neměly být 

významným důvodem pro permanentní změnu zájmů návštěvníků sportovních center, jelikoţ 

není moţné povaţovat některé sporty za substituty. 

Sníţení trţeb prodejců PHM 

Vlivem sníţení dopravy hráčů zimního hokeje na cizí zimní stadiony dojde také ke 

sníţením trţeb prodejcům pohonných hmot. Celkem urazí hráči hokeje za rok 39 750 km. 

Průměrná cena pohonných hmot se pohybuje u částky 3,20 Kč/km, viz výše. Celková částka 
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uspořená hráči hokeje za PHM je 127 200 Kč. Při běţné marţi prodejců PHM, která činí v 

průměru 2kč na litr
9
, dosahuje jejich celková újma dosahuje výše 7 194,75 Kč. 

Je nutno také dodat, ţe realizace investičního projektu bude znamenat pro prodejce 

PHM i přínos v podobě moţného zvýšení zájmu o zimní stadion v Rýmařově u přespolních 

hráčů. Tak by se celková újma prodejcům PHM mohla sníţit. 

Zvýšení nákladů škol 

Spolu s prodlouţením provozu zimního stadionu je uvaţováno o zvýšení návštěvnosti 

stadionu ţáky středních škol a druhého stupně základní školy. Cena za pronájem zimního 

stadionu pro účely výuky byla doposud hrazena z rozpočtu jednotlivých škol. Tento trend je 

uvaţován i do budoucna.  

Zvýšením počtu návštěv ze současných 450 dětí a studentů aţ na 1 500 dojde k 

nutnému navýšení poloţky v rozpočtu škol na cca 30 000 Kč. Pro vypočtení ceny bylo 

uvaţováno s cenou 20 Kč na osobu za 90 minut pronájmu kluziště. Po odečtení nákladů, které 

jsou v současnosti za návštěvu ţáků zimního stadionu školou vynaloţeny, se celkový nárůst 

nákladů zvýší o 21 000 Kč. Jelikoţ školy v Rýmařově jsou plátci  DPH, je nutné odečíst DPH, 

pak se jedná o částku 18 421 Kč. 

Navýšením poloţky v rozpočtu škol by následně došlo k tlaku pro tvorbu úspor u 

jiných poloţek rozpočtu školy, pravděpodobnější je ovšem přesun zvýšených nákladů za 

provoz školy na zřizovatele školy. 

Zvýšení provozu v okolí 

V průběhu výstavby zastřešení dojde ke zvýšení dopravy, hlučnosti a prašnosti. Tento 

stav bude trvat po období šesti měsíců. Tato nepříjemná situace spojená s výstavnou postihne 

především obyvatele blízkého okolí zimní stadionu, a budou tak muset nést tuto újmu, oproti 

ostatním obyvatelům Rýmařova. 

Rozšířením provozu zimního stadionu a zvýšením zájmu o hokej dojde ke zvýšení 

dopravního provozu v okolí zimního stadionu. Z důvodu nedostatečné kapacity parkoviště v 

blízkosti zimního stadionu, které pojme asi 10 aut, dojde s největší pravděpodobností k 

parkování podél vozovky. To způsobí horší průjezdnost silnic u zimního stadionu a také horší 

dostupnost některých domů v okolí. 

                                                 
9
 Zdroj: http://www.financninoviny.cz/os-finance/zpravy/ceny-pohonnych-hmot-krome-lpg-zastavily-rust-a-   

              mirne-klesly/750088 
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Odstranění tohoto omezení si vyţádá další investice do dopravní infrastruktury, které 

by mělo město Rýmařov v budoucnu vynaloţit. 

4.4.3 Sumarizace přínosů a nákladů projektu 

Z výše uvedených výpočtů je moţné sestavit přehled přínosů a nákladů projektu, které 

byly převedeny na peněţní částky.  

Faktorem, na který je nutné brát ohled, je rok 2013, kdy se bude mísit část zimní 

sezóny z nulové varianty (leden-únor) s částí sezóny investiční varianty (září-prosinec). Proto 

je nutné upravit vývoj výnosů a nákladů pro rok 2013 oproti ostatním rokům vývoje výnosů a 

nákladů investiční varianty. 

 

Tabulka 4.13 Finanční přínosy (v Kč) 

Přímé přínosy 2013 další roky 

Příjmy z pronájmu zimního stadionu 1 003 381 1 531 000 

Zbytková hodnota investice - 19 784 530 

Přímé přínosy celkem 1 003 381 21 315 530 
   

Socioekonomické přínosy 2013 další roky 

Zvýšení zaměstnanosti 121 618 364 855 

Úspora státu zvýšením zaměstnanosti 73 083 219 250 

Úspora nákladů na pronájem 25 931 51 862 

Úspora nákladů na dopravu 139 125 278 250 

Úspora časových nákladů 253 125 506 250 

Socioekonomické přínosy celkem 612 882 1 420 467 
   

Přínosy celkem 1 616 263 22 735 997 

Zdroj: vlastní výpočty 

Celkové přínosy generované realizací projektu by dosahaly výše necelých 23 milionů 

korun. Tato částka se skládá především z přímých finančních výnosů, a to z provozu a ze 

zbytkové hodnoty investice. Druhou sloţkou jsou socioekonomické příjmy, které jsou dány 

pozitivním vlivem realizace projektu na okolí. 

Náklady, které s sebou nese realizace projektu, tvoří z velké části hodnota investované 

částky, která je odhadnuta na téměř 33 milionů korun. 
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Tabulka 4.14 Finanční náklady (v Kč) 

Přímé náklady 2013 další roky 

Přímé náklady předinvestiční fáze - 845 725 

Přímé náklady investiční fáze - 32 974 216 

Přímé náklady provozní fáze 1 168 866 1 322 211 

Přímé náklady celkem 1 168 866 35 142 152 
   

Socioekonomické náklady 2013 další roky 

Sníţení návštěvnosti sportovních center 2 192 4 385 

Sníţení trţeb prodejců PHM 3 597 7 194 

Zvýšení nákladů škol 9 210 18 421 

Socioekonomické náklady celkem 15 000 30 000 
   

Náklady celkem 1 183 866 35 172 152 

Zdroj: vlastní výpočty 

Celkové náklady investičního projektu dosahují částky 35 172 152 Kč. Tato cifra 

ovšem má velmi slabou vypovídací hodnotu, jelikoţ jsou v ní zahrnuty předinvestiční 

náklady, které se pro CBA neuvaţují, jelikoţ se jedná o tzv. utopené náklady. Náklady pouze 

investiční a provozní fáze tak činí 34 326 427 Kč. Při očištění částky o náklady investiční 

fáze, které jsou  vydány pouze na počátku realizace investice, jsou výsledkem roční náklady 

spojené s provozní fází projektu, a to 1 352 211 Kč. 

4.5 Predikce vývoje cen elektřiny 

V provozní fázi projektu, jako v jediná fázi, jsou generovány příjmy. Charakter téměř 

všech přímých nákladových poloţek, které ovlivňují ziskovost provozní fáze, je konstantní, aţ 

na vývoj plateb za spotřebovanou elektrickou energii. 

Spotřeba elektřiny je v investiční variantě odhadována projektantem stavby jako 

poloviční oproti spotřebě v nulové variantě. Při prodlouţení období provozu ze 4 na 8 měsíců 

je pak spotřeba elektřiny investiční varianty totoţná, jako při nulové variantě. Je nutné ovšem 

uvaţovat o moţnostech změny spotřeby elektřiny v investiční variantě. Z tohoto důvodu bylo 

vytvořeno 5 alternativních scénářů vývoje, kdy je spotřeba elektřiny v investiční variantě o     

-10 %, -5 %, 0 %, 5 %, 10 % vyšší  oproti nulové variantě.  

Cena elektřiny stanovená poskytovatelem je na roční bázi. Její změna je vysoce 

závislá na ceně silové elektřiny na energetické burze.  

Pro predikci vývoje ceny elektřiny byl pouţit geometrický Brownův proces s 

logaritmickými cenami. Základem je analýza historických cen na burze POWER 
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EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. v Praze, více viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

kdy denní ceny ročního kontraktu na 1 MWh silové elektřiny v EUR byly převedeny na CZK, 

ze kterých byla získána střední hodnota a směrodatná odchylka vývoje cen na roční bázi. Dle 

výše uvedeného procesu byl simulován vývoj cen silové elektřiny pro 21 let a 10 000 

alternativ. Výsledné hodnoty byly upraveny o marţi poskytovatele elektrické energie, 

spočtenou z úhrad elektřiny Městskými sluţbami s.r.o. v roce 2011.  

Náhodnost vývoje pro všech 10 000 scénářů byla získána z aplikace MS Excel 

Generátor pseudonáhodných čísel tak, aby hodnoty splňovaly podmínku normálního 

rozloţení, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Obrázek  4.2 Vývoj prodejní ceny elektřiny (v Kč/MWh) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Predikovaný vývoj cen elektrické energie na 20 let je, viz Obrázek  4.2, variabilní. Pro 

získání přehledu ve vývoji je, viz Obrázek  4.2, naznačen vývoj střední hodnoty všech 

alternativ cen pro daný rok za pomoci modré linie. Vývoj cen elektřiny pro 95. a 5. kvantil 

pak znázorňují oranţová  a červená linka v obrázku, kdy oranţová je platná pro 95. kvantil a 

červená pro 5. kvantil. Přesné znázornění predikce vývoje cen elektřiny je uvedeno, viz 

Obrázek 4.3, ve kterém je uvedena střední hodnota, 5. a 95. kvantil predikované ceny 

elektřiny pro jednotlivé roky.   
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Obrázek 4.3 Charakteristika vývoje ceny elektřiny (v Kč/MWh) 
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   Zdroj: vlastní výpočty 

Z výše uvedeného obrázku je patrný vývoj ceny elektřiny pro jednotlivé roky, kdy 

cena elektřiny z dlouhodobého hlediska klesá, coţ je patrné na vývoji střední hodnoty všech 

náhodných alternativ vývoje ceny elektřiny vyznačených modou linií. 

Výpočet úhrady za spotřebu elektrické energie se skládá z fixní a variabilní sloţky. 

Variabilní sloţkou je skutečná spotřeba elektřiny navýšená o daň z elektřiny o 12,84 

Kč/MWh. Fixní částku tvoří měsíční pronájem jističů a odběr elektřiny o celkové částce 15 

165 Kč/měsíc. 

Pro jednotlivé varianty vývoje spotřeby elektřiny byla spočtena nákupní cena elektřiny 

pro spotřebitele, aby se čistá současná hodnota rovnala 0. Cena elektřiny se pro výpočet 

uvaţuje jako konstantní po celou dobu projektu – 20 let. 

 

Tabulka 4.15 Cena elektřiny pro ČSH=0 

  rozdílová spotřeba nákupní cena elektřiny 

A -10% 2 594 Kč 

B -5% 5 216 Kč 

C 0% neexistuje 

D 5% neexistuje 

E 10% neexistuje 

 Zdroj: vlastní výpočty 

U scénáře D a E, kdy by došlo k nárůstu spotřeby elektřiny, je nereálné, aby byla čistá 

současná hodnota projektu nulová. Rovněţ tak i u scénáře C, viz výše. Pokud by nastala 

úspora ve spotřebě, se zvyšující se úsporou roste pravděpodobnost, ţe čistá současná hodnota 

projektu se bude rovnat nule. 
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4.6 Hodnocení efektivnosti projektu 

Hodnocení efektivnosti projektu bude provedeno za pomoci výpočtu ukazatelů 

finanční analýzy uvedených v předchozí kapitole. Všechny hodnoty pro finanční analýzu jsou 

uvedeny v nominálním vyjádření a vychází z kvantifikovaných újem a přínosů. 

Jednotlivé scénáře mají stejnou pravděpodobnost výskytu. Vzhledem k velkému počtu 

hodnot pro kaţdý kriteriální ukazatel, celkem 50 000, jsou tyto hodnoty pro jednotlivé scénáře 

prezentovány jako spojité. Uvedené grafy tak mají spíše ilustrativní charakter. Vybrané 

hodnoty kriteriálních ukazatelů pro vybrané scénáře jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

Čistá současná hodnota 

Pro hodnocení projektu je důleţitým ukazatelem čistá současná hodnota, tedy rozdíl 

současné hodnoty všech příjmů a výdajů projektu. Rozhodujícím prvkem čisté současné 

hodnoty je společenská diskontní sazba, která určuje míru diskontování peněţních toků. 

Hodnota společenské diskontní sazby je dlouhodobě stanovena ve výši 5% p.a.. Výše 

společenské diskontní sazby byla stanovena na základě doporučení metodické příručky 

Analýza nákladů a přínosů (Sieber 2004).  Následně se postupuje dle vzorce 3.1. 

Při uvaţování původního vývoje spotřeby elektřiny, kdy by došlo k 0% odchylce 

spotřeby elektřiny, by nastal níţe uvedený vývoj cashflow. 

Konstrukce cashflow je zaloţena na datech očištěných o DPH. Z důvodu převahy výše 

daňových odpisů nad výší příjmů, které plynou z provozu zimního stadionu, je daň z příjmu 

právnických osob nulová, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Obrázek 4.4 Čistá současná hodnota s 0% odchylkou spotřeby elektřiny (v tisících Kč) 
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Čistá současná hodnota projektu je záporná, za 20 let dosahuje provoz zimního 

stadionu v investiční variantě -550 817 Kč. Investiční projekt je tedy ztrátový, a za této 

situace není vhodné uvaţovat o jeho realizaci. 

Vývoj spotřeby elektrické energie můţe být oproti předpokladu rozdílný, a tak se 

uvaţuje vývoj spotřeby v dalších 4 scénářích. Čistá současná hodnota byla spočtena pro všech 

5 scénářů spotřeby elektřiny o 10 000 alternativách vývoje cen, tedy pro 50 000 hodnot. 

Výsledné hodnoty jsou rozděleny do tříd, viz histogram níţe, více viz Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.. 

 

Obrázek 4.5 Vývoj čisté současné hodnoty projektu (v tisících Kč) 
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Zdroj: vlastní zpracování  

Vývoj čisté současné hodnoty naznačuje, ţe projekt bude z větší pravděpodobnosti 

ztrátový. Konkrétně, pokud by se uvaţoval spojitý model, dle vývoje distribuční funkce, 

existuje cca 92,7% pravděpodobnost, ţe projekt bude ztrátový, tedy pouze 7,3% 

pravděpodobnost, ţe projekt bude generovat zisk. Dle Tabulka 4.15 je patrné, ţe u scénářů, ve 

kterých nedojde k úspoře elektřiny neexistuje pravděpodobnost, ţe by čistá současná hodnota 

projektu byla kladná. Rovněţ je nutné mít na paměti, ţe vývoj cashflow je po celou dobu 

referenčního období záporný a pouze zůstatková hodnota investice je příčinou ziskovosti 

projektu. 

Při uskutečnění scénáře B, kdy spotřeba elektřiny při provozu zimního stadionu je o 

5% niţší oproti předpokládané spotřebě, je z 10 000 variant vývoje cen elektřiny pouze 2,6% 

pravděpodobnost, ţe čistá současná hodnota bude kladná, viz Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. U scénáře A, kdy dojde k 10% úspoře elektřiny, je pravděpodobnost, ţe čistá 

současná hodnota bude kladná 20,3%, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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Nedojde-li k výrazné úspoře spotřeby elektřiny, oproti předpokládané spotřebě, není 

dle čisté současné hodnoty projekt realizovatelný. 

Rentabilita investice 

Index rentability značí výnosnost jednotky nákladu, tedy kolik jednotek výnosu 

přinese investovaná jednotka. Pro výpočet bylo pouţito vzorce 3.2. Výsledný index rentability 

pro zkoumaný investiční projekt při nulovém rozdílu spotřeby elektřiny, tedy scénáři C, je 

0,9853. Hodnota větší neţ 1 značí, ţe kaţdá jednotka nákladu přinese více jak jednotku 

příjmu, a tedy je projekt ziskový. Jak bylo zmíněno u čisté současné hodnoty, se kterou je 

index rentability provázán, pokud nenastane při realizaci projektu úspora ve spotřebě 

elektřiny, neexistuje moţnost, ţe by projekt byl ziskový. 

Vývoj indexu rentability pro všech 50 000 alternativ je naznačen níţe na obrázku, 

vytvořeném dle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Obrázek 4.6 Vývoj indexu rentability projektu 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikoţ index rentability je spojen s čistou současnou hodnotou, je i u tohoto ukazatele 

pravděpodobnost ziskovosti projektu 7,3%. Výsledná hodnota projektu je velmi nízká. I malé 

vychýlení odhadu nákladů či příjmů můţe učinit projekt nerentabilním. 

Obdobně, jako u čisté současné hodnoty, je projekt rentabilní pouze v případě, ţe by 

došlo k úspoře spotřeby elektřiny. Pro uvaţované scénáře B a A, tedy 5% a 10% úspory 

elektřiny oproti předpokladu, se stává projekt rentabilním s 2,6% pravděpodobností u scénáře 

B a 20,3% pravděpodobností u scénáře A, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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Projekt z vysokou pravděpodobností nebude rentabilní a tedy ani ziskový. Při jeho 

realizaci by tak bylo podstupováno relativně vysoké riziko vzniku ztráty. 
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Doba návratnosti 

Ke stanovení doby, po kterou musí ekonomický subjekt čekat, neţli mu investice 

přinese kladný peněţní tok, se pouţívá ukazatel doby návratnosti. Ten pro investiční projekt 

dosahuje prosté doby návratnosti 20,1620 let, tedy 20 let a 59 dní. Coţ mírně přesahuje 

referenční období 20 let, kdy se projekt nachází ve 40 % fyzické ţivotnosti investice. Do 

konce fyzické ţivotnosti, tedy po dobu 3/5 ţivotnosti, bude projekt zdrojem pozitivního 

finančního toku. 

V případě diskontovaných hodnot bude doba návratnosti 20,2974 let, tedy 20 let a 109 

dní, coţ je nad rámec referenčního období, které trvá 20 let. Diskontovaná doba návratnosti se 

od prosté doby návratnosti liší o 50 dní. Tento rozdíl není příliš význačný a je platný pokud 

nedoje ke změně spotřeby elektřiny.  

 Pokud by nastala změna ve spotřebě elektřiny, dle variant A,B, D a E, dojde rovněţ ke 

změně doby návratnosti. Pro výpočet byla uvaţována pouze diskontovaná doba návratnosti. 

 

Obrázek 4.7 Vývoj diskontované doby návratnosti (v letech) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj diskontované doby návratnosti je velmi podobný vývoji čisté současné hodnoty 

především z důvodu, ţe diskontovaná doba návratnosti z čisté současné hodnoty vychází. 

Rovněţ i zde existuje 7,3% pravděpodobnost, ţe diskontovaná doba návratnosti bude niţší, 

neţli referenční období 20 let.  

Při prodlouţení referenčního období na 21 let nastane téměř 99,3% pravděpodobnost, 

ţe projekt bude splacen. Naopak při zkrácení referenčního období na 19 let nedojde ke 

splacení projektu s 99,94% pravděpodobností, více viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
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Vývoj diskontované doby návratnosti nastiňuje moţnost, ţe projekt by byl téměř 

s jistotou ziskový při prodlouţení referenčního období o jeden rok na 21 let, a to pro všechny 

uvaţované scénáře spotřeby elektrické energie. Tedy i pro scénář nárůstu spotřeby elektřiny 

aţ o 10% oproti původnímu předpokladu. 

Vnitřní výnosové procento 

Stanovení výnosnosti investičního projektu je provedeno za pomoci ukazatele 

vnitřního výnosového procenta. Ten udává míru ziskovosti projektu. Vnitřní výnosové 

procento investičního projektu ve spojitém modelu je cca 4,66 %. Tato hodnota je niţší neţli 

předpokládaná společenská diskontní sazba, která je ve výši 5 %. Projekt je tedy po 

ekonomické stránce nepřijatelný, pokud by nedošlo ke sníţení nároků na výnosnost investice. 

Vývoj vnitřního výnosového procenta při uvaţování dalších alternativ vývoje 

cashflow znázorňuje obrázek níţe, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Obrázek 4.8 Vývoj vnitřního výnosového procenta (v procentech) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Rovněţ jako u čisté současné hodnoty, indexu rentability a diskontované doby 

návratnosti je při uvaţování spojitého modelu vnitřního výnosového procenta pro všechny 

uvaţované scénáře a vývoje elektřiny pravděpodobnost 7,3%, ţe projekt bude ziskový, a to na 

hranici 5% společenské diskontní sazby. 

Jak bylo uvedeno výše, projekt je vysoce náchylný ke ztrátovosti, a tak je nutné uváţit, 

zda nekvantifikované pozitivní benefity převáţí nad ekonomickou analýzou a nad benefity 

negativními. Hraničním bodem je hodnota 4 %, kdy vývoj vnitřního výnosového procenta 
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naznačuje, ţe téměř neexistuje pravděpodobnost, ţe by projekt dosáhl horšího výsledku. Je 

tak třeba zváţit, zda je tato hodnota pro investora ještě únosná. 

4.7 Celkové zhodnocení investice 

Pokud by kritériem pro rozhodnutí o realizaci investičního projektu byly pouze 

výsledky finanční analýzy a hodnoty kriteriálních ukazatelů, které vychází z kvantifikovaných 

újem a přínosů, bylo by doporučení pro investora projekt zastřešení zimního stadionu 

nerealizovat. Projekt se nachází mírně pod hranicí rentability, a tak i malá negativní odchylka 

od předpokládaného vývoje trţeb či nákladů můţe způsobit větší ztrátu. 

Z důvodu výskytu nekvantifikovaných újem a přínosů, které jsou realizací projektu 

generovány, je nutné vzít na ně ohled při rozhodnutí o realizaci projektu. Dle názoru autora 

práce by ani pozitivní vlivy realizace projektu, jako je potenciální zvýšení turismu a zájmu 

cizích hokejových týmů, či omezení hluku a osvícení okolí, výrazně nezvýšily rentabilitu 

investice. Odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí projektu je uvedeno níţe. 

Záměr realizace investičního projektu je logickým vyústěním současného provozu 

zimního stadionu, kdy investicí by byly minimalizovány identifikované hrozby a slabé 

stránky provozu. V rámci integrovaného dokumentu města Rýmařov byl projekt přesunut 

mezi projekty s prioritním hodnocením, a stal se tak i veřejnosti komunikovaným záměrem, 

který přinesl kladný ohlas. 

Investice do zastřešení zimního stadionu v Rýmařově nezpůsobí vznik nového 

zařízení, ale dojde ke zkvalitnění poskytované sluţby současného sportoviště, kdy bude 

moţné širší vyuţití stávajícího zázemí. 

Současný stav zimního stadionu neumoţňuje dostatečné vyuţití jeho potenciálu, který 

by mohl mít při prodlouţení období provozu. Vlivem neuspokojené poptávky po ledové ploše 

v podzimních a jarních měsících dochází k jejímu odlivu do okolních měst, kde můţe být 

uspokojena. Zamezení odlivu této poptávky by mělo být dosaţeno realizací investičního 

projektu zastřešení zimního stadionu ve městě Rýmařov. 

Dle předpokladu je moţné uvaţovat aţ o zdvojnásobení počtu návštěv na stadionu, a 

to nejen místními obyvateli, ale také turisty a obyvateli okolních měst a obcí. 

Hodnota investice se pohybuje u částky 32 974 216 Kč bez DPH. Na základě 

předpokládaného cashflow, které je uvaţováno v rámci realizace projektu, by se investiční 

projekt stal ziskovým několik dnů po 20. roce provozu investice, přičemţ fyzická ţivotnost 

investice se odhaduje na 50 let. Pro referenční období, které je staveno na 20 let, je tak 

rentabilita investičního projektu silně závislá na přesnosti odhadovaného vývoje cashflow. 
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Ten ovlivňují ceny spotřebovávaných produktů a práce. Drobné negativní odchylky mohou 

dobu splatnosti investice prodlouţit o několik let, a nebo při pozitivním vývoji naopak zkrátit. 

Díky tomu se stává celý investiční projekt vysoce rizikovým. 

Případná ziskovost projektu je tak velmi malá, ţe je nutné zváţit, zda podstoupené 

finanční riziko vyváţí nekvantifikované benefity, které realizace zastřešení zimního stadionu 

v městě Rýmařov přinese. Jedná se především o moţnost zvýšení zájmu turistů a hokejových 

týmu o návštěvu zimního stadionu a s tím spojený přínos místní hoteliéry. Pozitivním 

benefitem je rovněţ sníţení hlučnosti a osvětlení okolí způsobené provozem stadionu. 

Pozitivní vliv realizace investice můţe mít také dopad na zlepšení zázemí jak pro ţáky a 

studenty, kteří by navštěvovali stadion v rámci výuky i mimo ni. Zároveň je nutné brát ohled 

na moţné zvýšení provozu v lokalitě zimního stadionu, coţ by nepříznivě působilo především 

na obyvatele okolních domů a bytů. 

Financovat investiční projekt by za současné situace město Rýmařov nedokázalo z 

vlastních prostředků. Hodnota investičního projektu dosahuje cca 20 % rozpočtu města, a 

jelikoţ realizační fáze projektu proběhne v jednom roce, není moţné vyčlenit byť jednorázově 

dostatečné mnoţství prostředků pro pokrytí investice. Financování z cizích soukromých 

zdrojů by znamenalo navýšení nákladů na projekt, čímţ by se projekt stal ještě méně 

rentabilním. 

Pro sníţení nákladů, které by vznikly investorovi - městu Rýmařov, a také pro moţné 

sníţení rizika proti negativnímu vývoji, by bylo optimální variantou spolufinancování 

projektu s cizími veřejnými zdroji, konkrétně z výzvy Regionální rady Moravskoslezska. Ta 

nabízí moţnost získání spolufinancování projektu, při němţ by v nejlepším případě byla 

investice města Rýmařov pouze 15% hodnoty investice, tedy necelých 5 mil. Kč. Takovou 

výši investice by bylo město Rýmařov schopno pokrýt ze svého rozpočtu bez nutnosti přijetí 

úvěru. Ovšem nutností pro získání spolufinancování je nutné, aby projekt byl za referenční 

období, které je stanoveno na 20 let, ziskový. Bylo by tedy nutné posoudit a obhájit 

významnost nekvantifikovaných pozitivních benefitů, které jsou s realizací projektu spojeny.  
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5 Závěr 

Cílem práce byla analýza efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. 

Projektem, který byl předmětem práce, se stalo zastřešení zimního stadionu v Rýmařově. 

Zimní stadion je ve vlastnictví města Rýmařov, je spravován soukromou firmou, která je plně 

ve vlastnictví města Rýmařov a provoz zimního stadionu vytváří jak pozitivní, tak i negativní 

externality pro své okolí. Touto charakteristikou splnil projekt podmínku veřejně prospěšného 

investičního projektu. 

Hlavním důvodem pro analýzu projektu bylo kaţdoroční generování ztráty provozem 

zimního stadionu a předpoklad, ţe zastřešením zimního stadionu bude jeho provoz ziskový.  

Pro dosaţení cíle projektu byla v práci pouţita ex-ante analýza nákladů a přínosů 

(CBA), coby metoda pro hodnocení přímých i nepřímých přínosů a nákladů, které jsou s 

realizací projektu spojeny. 

Neveřejná data potřebná pro zpracování práce byla poskytnuta městem Rýmařov, 

společností Městské sluţby Rýmařov s.r.o. a hokejovým týmem HC Rýmařov. Jednalo se 

především o ceny projektových prací a studií, jednotlivé výkazy provozu zimního stadionu, 

přehled vyuţívání zimního stadionu a cizích zimních stadionů. 

Do provedené analýzy nákladů a přínosů byly zahrnuty veškeré přímé náklady a 

výnosy provozu zimního stadionu, které s sebou nese investiční varianta projektu. K nim byly 

připočteny nepřímé náklady a přínosy plynoucí z realizace projektu. Mezi nejdůleţitější 

patřily úspory státu ze sníţení nezaměstnanosti; úspory hokejových týmů z dopravy, 

pronájmů a času; zvýšení nákladů škol a újma pro prodejce pohonných hmot. Jako 

nekvantifikované náklady a přínosy bylo bráno v potaz omezení osvětlení okolí a hlučnosti, 

zvýšení zájmu turistů, ale i dopravy. 

Za dodrţení predikovaného vývoje cashflow, které vychází z kvantifikovaných újem a 

přínosů projektu pro zvolené referenční období, by investiční projekt zastřešení zimního 

stadionu dosáhl ztráty. 

Z důvodu vysokého zastoupení nákladů ze spotřeby elektrické energie na přímých 

nákladech provozu zimního stadionu byl simulován vliv změny ceny elektřiny a spotřeby 

elektřiny na čistou současnou hodnotu investice pomocí geometrického Brownova procesu s 

logaritmickými cenami.  

Výpočtem predikovaných cen elektřiny pro 5 rozdílných scénářů spotřeby elektřiny 

bylo získáno 50 000 čistých současných hodnot projektu. Pozitivního vývoje čisté současné 
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hodnoty, kdy by projekt zastřešení zimního stadionu generoval zisk, bylo dosaţeno pouze u 

scénářů s úsporou spotřeby elektřiny, oproti spotřebě předpokládané projektantem. I přes 

pozitivní vliv úspor spotřeby elektřiny na čistou současnou hodnotu je pravděpodobnost 

ziskovosti projektu velmi nízká, coţ značí vysoké riziko ztrátovosti projektu po investici. 

Ztrátovost projektu, dle názoru autora práce, nevyváţí ani nekvantifikované pozitivní 

benefity, jako výšení zájmu turistů a hokejových týmů v okolí pro návštěvu zimního stadionu, 

či sníţení hluku a osvětlení okolí stadionu. Jako negativní nekvantifikovaný benefit pak 

působí moţnost zvýšení dopravy v okolí zimního stadionu. 

Na základě výsledků, které byly získány analýzou nákladů a přínosů, predikce cen 

elektřiny a spotřeby elektřiny, s ohledem na moţnosti financování projektu zastřešení zimního 

stadionu městem Rýmařov, je doporučení autora práce nerealizovat záměr veřejně 

prospěšného investičního projektu zastřešení zimního stadionu. Riziko vzniku ztráty z 

realizace projektu je neúměrné vůči benefitům, které s sebou realizace projektu přinese. 

Práce a její výsledky byly předány pro posouzení investorovi projektu – městu 

Rýmařov, konkrétně vedoucímu odboru Ţivotního prostředí a regionálního rozvoje města 

Rýmařov, coby zástupci města pro stavební investiční projekty. Rovněţ byla práce předána 

jednateli firmy Městské sluţby Rýmařov s.r.o., jakoţto správci zimního stadionu. Věřím, ţe 

výsledky práce budou brány v potaz při rozhodování o přijetí či nepřijetí veřejně prospěšného 

investičního projektu zastřešení zimního stadionu v Rýmařově. 
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Seznam zkratek 

 

apod. - a podobně 

atd. - a tak dále 

Bt - přínos v období t 

C - celkové náklady investičního projektu 

CBA - Cost and Benefit Analysis, analýza nákladů a přínosů 

cca -  circa 

CFt roční tok peněţních přínosů z investice 

CI - náklady na investiční projekt 

Ct - náklad v období t 

CZK - koruna česká 

dt - hodnota rozdílu dvou t, délka jednoho roku 

dz - hodnota rozdílu dvou náhodných proměnných  

Er - roční průměrný čistý přínos realizovaného projektu 

EUR - Euro 

FV - budoucí hodnota 

I - velikost investičních výdajů v nultém období 

Kč - koruna česká 

mmj. - mimo jiné 

NPV - čistá současná hodnota investice 

obr. - obrázek 

p.a. – per annum 

popř. - popřípadě 

PP - doba návratnosti investičního projektu 

PV - současná hodnota 

r - diskontní sazba 

resp. - respektive 

rI - výnosnost projektu 

t - časové období 

T - konec časového období 

tab. - tabulka 

tj. - to jest 

tzn. - to znamená 
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tzv. - takzvaně 

viz - „videlicet“, „lze vidět" 

x - cena aktiva 

α - trendový parametr uvádějící průměrný výnos aktiva za dané období 

σ - směrodatná odchylka daného období 

z~ - náhodná proměnná z normovaného normálního rozloţení 
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