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Příloha 1 Druhy jednokriteriálních metod 

 

 Jsou vyšetřovány náklady i důsledky projektu? 

Jsou 

porovnávány 

alespoň dvě 

varianty? 

 

 ne ano 

ne 

vyšetřovány 

pouze důsledky 

vyšetřovány 

pouze náklady 

Částečné hodnocení 

Popis nákladů a výstupu 

Částečné hodnocení 

Popis                      Popis 

výstupu                  nákladů 

ano 

Částečné hodnocení 

Hodnocení               Analýza  

efektivnosti              nákladů 

Plné ekonomické hodnocení 

Analýza minimalizace nákladů 

Analýza účinnosti nákladů 

Analýza nákladů a uţitečnosti 

Analýza nákladů a přínosů 

Zdroj: Mališová (1997) 

 

Pojem „částečné hodnocení“ je zvoleno z důvodu, ţe alespoň jedno hodnocení 

nesplňuje podmínku porovnávání minimálně dvou variant projektu nebo analýzy nákladů a 

důsledků projektu. Není moţné tak přinést validní výsledky v oblasti efektivnosti. Označení 

„částečné hodnocení“ tak platí pro odpovědi „ne“ na otázku „Jsou porovnávány alespoň dvě 

varianty?“, kdy je hodnocen pouze jeden projekt a odpovědi „ne“ na otázku „Jsou 

vyšetřovány náklady i důsledky projektu?“. V tomto případě jsou porovnávány sice alespoň 

dvě alternativy, ty se ovšem zabývají pouze náklady, či pouze důsledky jednotlivých variant 

projektů.  

Pro metody, které se nachází ve čtvrtém kvadrantu a splňují obě podmínky 

ekonomického hodnocení, je uveden pojem „plné ekonomické hodnocení“. To je moţné 

naplnit několika technikami. Důvodem pestrosti technik je charakteristika jednotlivých 

důsledků, které pramení z hodnocených alternativ. Identifikace nákladů a jejich měření 

peněţními jednotkami je v jednotlivých technikách podobné.  



 

  

Příloha 2 Rozhodovací diagram způsobu analýzy projektu 

 

Zdroj: Ochrana (2001, s. 186-187)



 

  

 

Příloha 3 Charakteristika zimního stadionu 

Lokalita zimního stadionu 

Zimní stadion se nachází ve východní části města Rýmařov. Areál zimního stadionu je 

oplocen, a tvoří tak homogenní celek. V areálu se nachází dva objekty. Jedním je zděná 

budova, v níţ je umístěna strojovna chladícího zařízení stadionu, garáţ pro frézu, která se 

pouţívá pro úpravu ledové plochy a šatny se sociálním zařízením určené pro veřejnost, popř. 

pro mimoměstské hráče hokeje. Druhý objekt je dřevostavbou o dvou patrech postavenou v 

druhé polovině 20. století místní firmou zabývající se stavbou rodinných domků – 

dřevostaveb. V této budově se nachází šatny lokálních hokejových týmů umístěné v prvním 

patře a části přízemí. Zbývající část přízemí je pronajímána jako restaurační pohostinství. 

V blízkosti zimního stadionu, západním směrem ve vzdáleností cca 50 metrů, se 

nachází místní sídliště „Dukelská“ čítající šest sedmipatrových panelových domů o celkovém 

počtu 192 bytových jednotek. Z jiţní strany lemuje zimní stadion zástavba řadových 

rodinných domů a sahá aţ do výše tří nadzemních pater. Na východní části jsou umístěny 

garáţe vyuţívané především obyvateli sídliště. Ze severní strany areálu teče Podolský potok, 

za kterým se nachází parkoviště pro autobusy. 

 

 

Zdroj: maps.google.com 



 

  

Město Rýmařov je se svými 8 765 obyvateli a správním územím 60 km
2
 podhorským 

městem na úpatí Jeseníků v nadmořské výšce 570 - 615 m. Rýmařov je spádovým městem pro 

několik menších obcí v jeho okolí. Jedná se konkrétně o okolní obce Stará Ves se Ţďárským 

Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí; Malá Morávka s Karlovem; Malá 

Štáhle; Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi; Jiříkov se Sovincem a s Těchanovem; 

Ryţoviště; Tvrdkov s Rudou; Horní Město s Rešovem, s Dobřečovem, se Skálami a 

Stříbrnými Horami. Nejbliţším větším městem je okresní město Bruntál. Správně spadá 

město Rýmařov pod Moravskoslezský kraj, a je tak jedním z jeho nejzápadnějších měst.  

Rýmařov je dopravně spojen s okolím dvěmi dopravními tahy. Prvním je státní silnice 

č.11 Šumperk - Bruntál - Opava – Ostrava, druhým pak z jihu silnicí směrem od Šternberku 

přes Sovinec - Stránské nebo přes Uničov a Dlouhou Loučku. Rýmařov je konečnou stanicí 

vlakové dopravy, která je navázaná na spojení ve směru Valšov a dále na ţelezniční trať 

Olomouc - Krnov - Opava. 

Podnebí je v Rýmařově relativně chladné, coţ je ovlivněno jeho polohou v horské 

oblasti. Lokalita Rýmařovska patří v republice k jedné z nejdeštivějších. Celoroční průměr 

sráţek se pohybuje kolem 842 mm, kdy lednový průměr je 63 mm a červencový 101 mm. 

Sněhová pokrývka dosahující v kopcích Hrubého Jeseníku aţ čtyř metrů výrazně ovlivňuje 

teplotu v Rýmařově, průměrná roční teplota dosahuje k 5,8°C. V lednu se pohybuje na            

- 4,7°C, zatímco červencová na 15,9°C.
1
  

Majetkové vztahy 

Zimní stadion se nachází na pozemku města. Veškeré nemovitosti a také itinerář na 

tomto pozemku je majetkem města Rýmařov. 

Správou jak areálu zimního stadionu, tak i itineráře (vybavení šaten, kotelny, 

strojovny, lední fréza, mantinely, střídačky, lavičky, časomíra) je pověřena firma Městské 

sluţby Rýmařov s.r.o.. Jejím jediným a tedy i 100% společníkem je město Rýmařov.  

Městské sluţby Rýmařov s.r.o. se starají o řádný provoz a výběr nájmu z uţívání 

kluziště. Zisk či ztráta jdou následně plně na vrub města Rýmařov. 

Městské sluţby Rýmařov s.r.o. mají na starosti v Rýmařově také úpravu a údrţbu 

komunikací, zeleně, osvětlení, kanalizace atd.. 

                                                 
1
 Zdroj: http://rymarov.cz/o-meste-historie/mesto-rymarov 



 

  

Historie zimního stadionu 

Zimní stadion, coby prostor se zázemím, ohrazený mantinely, určený pro hokej a 

bruslení, byl v Rýmařově zprovozněn v 50. letech 20. století. Od té doby doznal, především 

vlivem urbanizace a inovací, řady změn. Do roku 2004 bylo na zimním stadionu pro tvorbu 

ledové plochy vyuţíváno pouze povětrnostních podmínek, coţ činilo celou hokejovou sezónu 

značně variabilní. Rovněţ úprava plochy díky občasným výkyvům teplot nebyla snadná, čímţ 

rostla ekonomická náročnost provozu.  

V roce 2004 došlo k první zásadní změně v rámci zimního stadionu, a to investicí 

města Rýmařov do vytvoření tzv. umělé ledové plochy. Jednalo se především o nákup 

technologie a úpravu stávajícího zázemí pro moţnost chlazení ledové plochy, a tím 

prodlouţení jejího vyuţití a zefektivnění údrţby. 

Současné využití zimního stadionu 

Od roku 2004 došlo k nárůstu návštěvnosti zimního stadionu. To bylo způsobeno 

nejen vyšší kvalitou ledu, ale především prodlouţením období provozu, díky moţnosti 

konstantní temperace ledu. Celoroční provoz zimního stadionu je moţné rozdělit na zimní a 

letní sezónu. 

Zimní sezóna začíná obvykle začátkem listopadu při příchodu prvních zimních 

mrazíků, kdy průměrná denní teplota klesá pod 0°C, a končí závěrem února, kdy dochází k 

oteplování. Zimní sezóna trvá tedy cca 4 měsíce. V tomto období je v provozu umělá ledová 

plocha a zimní stadion je vyuţit především místními hokejovými sdruţeními, jeţ vytvořily i 

vlastní hokejovou ligu, občany k veřejnému bruslení a školami. Provozní doba zimního 

stadionu je v tomto období od pondělí do neděle, zpravidla od 10:00 do 22:00 ve všední dny a 

od 8:00 do 22:00 o víkendech. 

Letni sezóna je pak v období mezi únorem a listopadem. V letní sezóně není zimní 

stadion prakticky vyuţit. Přesto je stadion uzpůsoben k letním sportům, jako je tenis, volejbal, 

basketbal, fotbal, či házená. Jedná se pouze o občasné aktivity místních občanů. Z tohoto 

důvodu není ani stanovena provozní doba. 



 

  

Personální zajištění 

Pro chod zimního stadionu v zimní sezóně je zapotřebí celkem 4 pracovníků, kteří 

zabezpečují jeho bezproblémový provoz. Jedná se o dva strojníky, uklizečku a pokladní. 

Strojníci, zaměstnaní na plný úvazek, mají za úkol obsluhu chladícího agregátu, běţnou 

obsluhu a údrţbu areálu a údrţbu ledové plochy za pomoci lední rolby vţdy mezi 

jednotlivými aktivitami (hokejový zápas, hokejový trénink, veřejné bruslení, soukromé 

bruslení). Náplň práce uklizečky je úklid veřejných šaten vţdy po veřejném bruslení, či 

pronájmu šaten, především hokejisty. Pokladní se stará o výběr vstupného v případě 

veřejného bruslení. Primární pracoviště uklizečky i pokladní je mimo zimní stadion, na něj 

docházejí pouze na 2-3h denně. 

Letní sezóna je na zimním stadionu oproti zimní téměř bezúdrţbová. Z toho důvodu 

není zapotřebí stálých pracovníků. Pracovníci, kteří se starají o provoz v zimní sezóně, jsou v 

době letní sezóny převedeni na jiné práce v rámci Městských sluţeb Rýmařov s.r.o.. 

 



 

  

Příloha 4 Ceník sluţeb zimního stadionu 

 

Typ služby Cena 

Hokejisté do 15 let do 12:00 250 Kč/hod 

Hokejisté nad 15 let do 12:00 400 Kč/hod 

Hokejisté mladší žáci 250 Kč/hod 

Hokejisté starší žáci 400 Kč/hod 

Hokejisté muži, se stálou šatnou 930 Kč/hod 

Hokejisté muži, bez stálé šatny 1010 Kč/hod 

Školy - bruslení 200 Kč/hod 

Veřejné bruslení - děti do 15 let 20 Kč/bruslení 

Veřejné bruslení - dospělí 30 Kč/bruslení 

Individuální pronájem do 12:00 400 Kč/hod 

Příplatek za použití šatny 200 Kč 

Počítá se každá započatá 1/4hodina 

        Zdroj: Městské sluţby Rýmařov 

 Výše uvedený ceník sluţeb zimního stadionu je platný pouze pro zimní sezónu, 

konkrétně pro období od 1.11.2011 do 28.2.2012. Ceny se ovšem meziročně příliš nemění a 

jsou uvedeny vč. DPH. 



 

  

Příloha 5 Průměrná vytíţenost zimního stadionu 

 

 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 
8:00 

      

soukromý 

pronájem 

8:15 
      8:30 
c      8:45 
      9:00 
     pronájem 

HC Rýmařov 

9:15 
     9:30 
     9:45 
     10:00 
      

pronájem 

HC Rýmařov 

10:15 
      10:30 
     

soukromý 

pronájem 

10:45 
     11:00 
     11:15 
     11:30 
     11:45 
     12:00 
      12:15 
      12:30 
      12:45 
      13:00 
       13:15 
       13:30 
       13:45 
       14:00 

bruslení 

veřejnosti 

bruslení 

veřejnosti 

bruslení 

veřejnosti 

bruslení 

veřejnosti 

bruslení 

veřejnosti 

bruslení 

veřejnosti 

bruslení 

veřejnosti 

14:15 

14:30 

14:45 

15:00 

15:15 

15:30 

15:45 

16:00 

16:15 

16:30 
       16:45 
       17:00 

soukromý 

pronájem 

pronájem 

HC Rýmařov 

pronájem 

HC Rýmařov 

pronájem 

HC Rýmařov 

 

pronájem 

HC Rýmařov 

pronájem 

liga 

17:15 
 17:30 

pronájem 

liga 

17:45 

18:00 
    18:15 

pronájem 

liga 

pronájem 

liga 

pronájem 

liga 
pronájem 

okresní přebor 

18:30 
 18:45 
 19:00 

 
pronájem 

liga 

19:15 

pronájem 

HC Rýmařov 

19:30 
 19:45 

    20:00 
   

bruslení 

veřejnosti 

20:15 

pronájem 

liga 
soukromý 

pronájem 

pronájem 

liga 

  20:30 

bruslení 

veřejnosti 

soukromý 

pronájem 

 20:45 

soukromý 

pronájem 

21:00 

21:15 

21:30 

21:45 
  22:00 
       

Zdroj: Městské sluţby Rýmařov 

Z náhledu běţného týdenního provozu je patrné, ţe zimní stadion je hojně vyuţíván. 

Je ovšem potřeba poznamenat, ţe v tabulce nejsou uvedeny pronájmy zimního stadionu 

školami, stejně jako soukromé bruslení, které se odehrává vţdy v dopoledních hodinách o 

všedních dnech a termíny jsou velmi náhodné, dle operativní objednávky. 



 

  

Příloha 6 Přehled vytíţenosti zimního stadionu 

 

 hokej  bruslení veřejnosti soukromý pronájem suma 

pondělí 3 2,5 1 6,5 

úterý 2,5 2,5 2 7 

středa 4 2,5   6,5 

čtvrtek 3 4   7 

pátek 2,5 2,5 1,5 6,5 

sobota 3,5 4,5 1,5 9,5 

neděle 6 2,5 3,25 11,75 

suma 24,5 21 9,25 54,75 

    Zdroj: vlastní výpočty, v hodinách 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe celková doba vytíţenosti zimního stadionu je 

téměř 55 hodin týdně. K této době je nutné připočíst i dobu, která je potřebná pro úpravu 

kluziště, pak se doba provozu zimního stadionu prodlouţí aţ na téměř 65 hodin týdně. 



 

  

Příloha 7 Přehled nákladů a trţeb zimního stadionu za jednotlivé sezóny 

 

 Sezóna 2009/2010 Sezóna 2010/2011 

Spotřeba PHM 28 168 Kč 33 052 Kč 

Spotřební materiál 9 936 Kč 44 062 Kč 

Spotřeba elektrické energie 563 886 Kč 445 928 Kč 

Mzdové náklady 286 343 Kč 287 540 Kč 

Ostatní služby 134 435 Kč 25 618 Kč 

Náklady celkem 1 022 768 Kč 836 199 Kč 

   

Tržby z prodeje služeb 527 838 Kč 438 929 Kč 

Tržby celkem 527 838 Kč 438 929 Kč 

   

Výsledek hospodaření -494 930 Kč -397 270 Kč 

Počet dnů provozu 134 110 

Výsledek hospodaření na den provozu -3 694 Kč -3 612 Kč 

      Zdroj: výkazy Městské sluţby Rýmařov s.r.o. 

Z tabulky je patrné, ţe meziročně došlo k poklesu ztráty, coţ bylo způsobeno 

především poklesem celkových nákladů spolu s poklesem nákladů klesaly ovšem i trţby z 

pronájmů, ale ne tak rychle jako náklady. 

Důleţitým aspektem je počet dnů provozu, jelikoţ v sezóně 2009/2010 byla 

prodlouţena sezóna o 10 dní z důvodu jarních prázdnin. Přepočtem výsledku hospodaření na 

den provozu se tak ztráta zmenší. Přesto v sezóně 2009/2010 jsou náklady na elektrickou 

energií vyšší, a to především z důvodu větší spotřeby v měsíci březnu vlivem vyšších 

průměrných denních teplot, a tím i větší potřeby pro chlazení ledové plochy. 

Vývoj nákladů a příjmů pro další roky v případě nulové varianty byl odhadnut jako 

aritmetický průměr sezón roku 2009/2010 a 2010/2011. Je tak moţné předpokládat, ţe se 

jedná o reprezentativní odhad, který je mírně nadhodnocen, jelikoţ se jiţ nepředpokládá 

prodluţování provozu zimního stadionu v nepříznivém počasí, byť by byly jarní prázdniny. 



 

  

Příloha 8 Harmonogram realizace projektu 

Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je na počátku úvah o investiční variantě, kdy probíhá výběr 

subjektu pro vypracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti. Zároveň se jedná 

o první váţnější komunikaci záměru investice směrem k veřejnosti. 

Pro tvorbu projektové dokumentace byla vybrána firma Vesper Homes s.r.o., která se 

specializuje na dřevostavby. Jejím úkolem je navrţení vhodné varianty zastřešení kluziště 

zapadající do okolního prostředí jak konstrukcí tak vzhledem, při respektování lokálních 

povětrnostních podmínek. V rámci úspor na celý projekt je dán důraz na jednoduchost a 

účelnost, kdy zastřešení by mělo zasahovat pouze za hranice mantinelů kluziště. Projekt by 

neměl obsahovat tribuny, šatny apod., avšak měl by vytvořit zastřešený koridor spojující 

zastřešené kluziště s budovou, přilehlou ke kluzišti, ve které se nachází strojovna a šatny. 

Studii proveditelnosti zpracovává firma KP Projekt s.r.o., která má také zkušenosti s 

podáváním ţádostí o dotace vyhlašované z Regionálního operačního programu. Studie by 

měla být následně přiloţena spolu s projektovou dokumentací k ţádosti o dotaci z 

Regionálního operačního programu dílčí oblasti 3.2. Subregionální centra vyhlášeném 

Regionální radou Moravskoslezsko. Případné spolufinancování investičního projektu z 

Regionálního operačního programu by výrazně sníţilo velikost investice města Rýmařov. 

Veřejnou komunikaci záměru investice do zastřešení zimního stadionu započalo 

vedení města Rýmařov jiţ v roce 2011 zvýšením její priority v rámci integrovaného 

dokumentu města Rýmařov. Do konce roku 2011 byl záměr komunikován v místním 

dvoutýdeníku. 

Výběr samotného dodavatele stavby bude proveden v první polovině roku 2012. O 

formě výběru není ještě rozhodnuto. V úvahu připadají dvě standardní metody výběru 

dodavatele, a to buď tzv. obálkovou metodou nebo pomocí elektronické aukce. V dnešní 

ekonomické situaci se jedná o jednu ze zásadních oblastí realizace investice, na které je 

moţné vytvořit úsporu oproti odhadu, a to především díky převaze nabídky stavebních prací 

nad jejich poptávkou. Z tohoto důvodu by bylo vhodné vyuţít nástroje elektronické aukce, 

která při splnění podmínek její aplikace můţe být vhodným nástrojem pro tlak na sníţení 

realizační ceny se zachováním kvality provedení. 



 

  

Realizační fáze 

Samotná realizační fáze započne na konci února 2013. Plán realizace investice je 

stanoven tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do provozu zimního stadionu. Stavba by měla 

být realizována v období letní sezóny, tedy od začátku března do konce srpna. Od září se 

předpokládá zkušební dvouměsíční provoz, při kterém nenastane kapacitní omezení vyuţití 

ledové plochy. Při realizace investice nebude narušen provoz zimního sezónu a plynule se 

přejde ze 4 měsíčního na 8 měsíční provoz. 

Investiční fáze bude trvat 6 měsíců, během kterých bude provedena samotná stavba 

zastřešení zimního stadionu od výkopových prací, injektáţe, stavby základů, nosných pilotů a 

pilířů, stavba konstrukce střechy a opláštění.  

Stavba a také realizační fáze je ukončena kolaudací stavby a jejím předáním 

investorovi – městu Rýmařov k uţívání. 

Provozní fáze 

Samotnému provozu zimního stadionu bude předcházet zkušení provoz, především pro 

prověření správného chodu technologie, která je pouţita pro chlazení, ale také ventilačního 

zařízení a osvětlení, které bude nově na zimní stadion instalováno. Toto období bude trvat 2 

měsíce od zahájení provozu stadionu v září roku 2013. Předpokládá se, ţe v období 

zkušebního provozu nebude omezena kapacita vyuţívání zimního stadionu pro veřejnost. 

Správcem zimního stadionu i nadále zůstane firma Městské sluţby s.r.o.. Ta bude 

zajišťovat provoz stadionu, drobné opravy, úklid a úpravu ledové plochy. 

Ţivotnost stavby je stanovena a plánována na 50 let od kolaudace. V tomto období se 

neuvaţuje, krom běţné údrţby a oprav, o potřebě výraznější investice do zastřešení zimního 

stadionu. 



 

  

Příloha 9 Sazby pronájmů po zastřešení 

 

Typ služby Sazba 

Hokejisté do 15 let do 12:00 375 Kč 

Hokejisté nad 15 let do 12:00 600 Kč 

Hokejisté mladší žáci 375 Kč 

Hokejisté starší žáci 600 Kč 

Hokejisté muži, se stálou šatnou 1 395 Kč 

Hokejisté muži, bez stálé šatny 1 515 Kč 

Školy - bruslení 200 Kč 

Veřejné bruslení - děti do 15 let 20 Kč 

Veřejné bruslení - dospělí 30 Kč 

Individuální pronájem do 12:00 600 Kč 

Příplatek za použití šatny 200 Kč 

  Zdroj: vlastní výpočty 

Ceny za pronájem kalkulované pro investiční variantu jsou navýšeny o 50 %. Vstupné 

nebylo změněno. Kalkulace je provedena z ceníku nulové varianty, viz Příloha 4. 



 

  

Příloha 10 Přehled ţáků na základní a středních školách 

 

 Počet žáků 

2.stupeň základní školy 254 

Střední škola Rýmařov 259 

SSOŠ Prima Rýmařov 118 

Gymnázium Rýmařov 274 

 905 

Zdroj: výroční zprávy jednotlivých škol 

Celkový počet ţáků od 10 do 18 let, tedy ţáků druhého stupně základní školy a ţáků 

středních škol, je v Rýmařově celkem 905. Tento stav se ovšem můţe v čase vyvíjet dle 

demografické křivky. V práci se počet ţáků předpokládá jako konstantní. 



 

  

Příloha 11 Historický vývoj cen elektřiny 

 

Historický vývoj cen elektřiny na PXE
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 Zdroj: vlastní zpracování dat z www.pxe.cz, v CZK/MWh a EUR/MWh 

Obrázek znázorňuje historický vývoj cen elektřiny na Praţské energetické burze. 

Jelikoţ jsou ceny uváděny v EUR, bylo nutné je převést na CZK. Z vývoje je patrné, ţe kurz 

české koruny k Euru příznivě působí na výši ceny elektřiny pro českého nákupce. 

 



 

  

Příloha 12 Vývoj predikovaných výnosů cen elektřiny na burze 

 

0,0000000

0,0500000

0,1000000

0,1500000

0,2000000

0,2500000

0,3000000

0,3500000

0,4000000

0,4500000

-2,02 -1,47 -0,91 -0,36 0,20 0,76

třídy

p
ra

v
d

ě
p

o
d

o
b

n
o

s
t

 

          Zdroj: vlastní zpracování, v procentech 

Při pohledu na rozloţení vývoje predikovaných cen elektřiny na burze a porovnání s 

křivkou normovaného normálního rozloţení je patrné, ţe vývoje predikovaných cen elektřiny 

na burze má větší špičatost neţli normované normální rozlišení. Přesto je patrné, ţe rozloţení 

jako takové se jeví jako rovnoměrné. 

 



 

  

Příloha 13 Výpočet daně z příjmu právnických osob 

 

Jelikoţ zamýšlená investice je hmotným majetkem přesahující hodnotu 40 000Kč, je 

nutné stanovit odpisování tohoto majetku. Protoţe se jedná o dřevostavbu, budou se daňové 

odpisy řídit, dle přílohy 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 4 odpisovou skupinou. 

Pro ni je charakteristická doba odpisování 20 let. Město Rýmařov, jakoţto právnická osoba, si 

stanovila rovnoměrnou dobu odpisování zastřešení zimního stadionu. Charakter 

rovnoměrného odpisování pro výše uvedenou investici je následující: 

 

Odpisování v 1. roce 2,15 

Odpisování v dalších letech 5,15 

 

Při investici 32 974 216 Kč bez DPH je pak odpisováno v prvním roce 708 945 Kč a v 

dalších letech 1 698 172Kč.  

Výnosy plynoucí z provozu zimního stadionu jsou v prvním roce 314 961 Kč a 629 

921 Kč  v dalších letech. 

 

 1. rok další roky 

Výnosy 314 961 Kč 629 921 Kč 

   

Odpis 708 946 Kč 1 698 172 Kč 

   

Daňový základ  -400 164 Kč -1 080 609 Kč 

 

Z výpočtu vyplývá, ţe základ daně pro daň z příjmu právnických osob je záporná. 

Město Rýmařov tedy nebude odvádět ţádnou daň z příjmu právnických osob. Nevzniknou mu 

z titulu úhrady daní další výdaje. 

 

 

 



 

  

Příloha 14 Vývoj ČSH 

 

Třídy Kumulativní četnosti Četnosti Relativní kumulované četnosti 

-6619 1 1 0,000025  min -6894,714 

-6343 1 0 0,000025  max 5793,078 

-6067 1 0 0,000025  E -550,8177 

-5791 1 0 0,000025  směrodatná odchylka 482,6476 

-5516 1 0 0,000025    

-5240 1 0 0,000025  kvantil 5% -1270,698 

-4964 1 0 0,000025  kvantil 95% 169,0625 

-4688 3 2 0,000075    

-4412 3 0 0,000075  počet tříd 46 

-4136 4 1 0,0001  šíře třídy 275,8216 

-3861 4 0 0,0001 

-3585 9 5 0,000225 

-3309 14 5 0,00035 

-3033 26 12 0,00065 

-2757 46 20 0,00115   pravděpodobnost ČSH = 0 7,304000% 

-2482 80 34 0,002 

-2206 126 46 0,00315 

-1930 267 141 0,006675 

-1654 584 317 0,0146 

-1378 1380 796 0,0345 

-1102 3635 2255 0,090875 

-827 10907 7272 0,272675 

-551 20001 9094 0,500025 

-275 29094 9093 0,72735 

1 36366 7272 0,90915 

277 38621 2255 0,965525 

552 39417 796 0,985425 

828 39734 317 0,99335 

1104 39875 141 0,996875 

1380 39921 46 0,998025 

1656 39955 34 0,998875 

1932 39975 20 0,999375 

2207 39987 12 0,999675 

2483 39992 5 0,9998 

2759 39997 5 0,999925 

3035 39997 0 0,999925 

3311 39998 1 0,99995 

3587 39998 0 0,99995 

3862 40000 2 1 

4138 40000 0 1 

4414 40000 0 1 

4690 40000 0 1 

4966 40000 0 1 

5241 40000 0 1 

5517 40000 0 1 

5793 40000 0 1 

 



 

  

Příloha 15 Vývoj čisté současné hodnoty – scénář B 

Níţe je uveden vývoj čisté současné hodnoty, pro scénář B, ve kterém dojde k úspoře 

5% na spotřebě elektřiny oproti předpokládané spotřebě. V modelu je uvaţováno 10 000 

variant vývoje ceny elektřiny. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

Z vývoje čisté současné hodnoty je patrné, ţe z velké části je projekt ztrátový. 

Ziskovým se stává pouze z 5% pravděpodobností. Realizace projektu je tak při tomto scénáři 

vysoce riskantní. 

 

 



 

  

Příloha 16 Vývoj čisté současné hodnoty – scénář A 

V grafu je uveden vývoj čisté současné hodnoty, pro scénář A, ve kterém dojde 

k úspoře 10% na spotřebě elektřiny oproti předpokládané spotřebě. V modelu je uvaţováno 

10 000 variant vývoje ceny elektřiny. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

Z vývoje čisté současné hodnoty, je patrné, ţe z velké části je projekt ztrátový, přesto 

se stává ziskovým z 20,3% pravděpodobností, coţ je o mnohem více, neţli u ostatních 

scénářů. Realizace projektu je tak při tomto scénáři riskantní. 



 

  

Příloha 17 Vývoj indexu rentability 

 

Třídy Kumulativní četnosti Četnosti Relativní kumulované četnosti 

0,85 1 1 0,000025  min 0,843061 

0,86 1 0 0,000025  max 1,18541 

0,87 1 0 0,000025  E 0,985509 

0,87 1 0 0,000025  Směrodatná odchylka 0,012676 

0,88 1 0 0,000025    

0,89 3 2 0,000075  kvantil 5% 0,96683 

0,90 3 0 0,000075  kvantil 95% 1,004586 

0,90 4 1 0,000100    

0,91 7 3 0,000175  počet tříd 46 

0,92 14 7 0,000350  šíře třídy 0,007442 

0,92 28 14 0,000700 

0,93 56 28 0,001400 

0,94 94 38 0,002350 

0,95 187 93 0,004675 

0,95 425 238 0,010625   pravděpodobnost IR = 1 7,304000% 

0,96 1077 652 0,026924 

0,97 2909 1832 0,072723 

0,98 9228 6319 0,230694 

0,98 20000 10772 0,499988 

0,99 27892 7892 0,697283 

1,00 35995 8103 0,899853 

1,01 38498 2503 0,962426 

1,01 39348 850 0,983675 

1,02 39706 358 0,992625 

1,03 39855 149 0,996350 

1,04 39911 56 0,997750 

1,04 39943 32 0,998550 

1,05 39969 26 0,999200 

1,06 39982 13 0,999525 

1,07 39987 5 0,999650 

1,07 39994 7 0,999825 

1,08 39997 3 0,999900 

1,09 39997 0 0,999900 

1,10 39998 1 0,999925 

1,10 39998 0 0,999925 

1,11 39998 0 0,999925 

1,12 40000 2 0,999975 

1,13 40000 0 0,999975 

1,13 40000 0 0,999975 

1,14 40000 0 0,999975 

1,15 40000 0 0,999975 

1,16 40000 0 0,999975 

1,16 40000 0 0,999975 

1,17 40000 0 0,999975 

1,18 40000 0 0,999975 

1,19 40001 1 1,000000 

 



 

  

Příloha 18 Vývoj indexu rentability – scénář A a B 

Vývoj indexu rentability pro scénář B, ve kterém nastane 5% úspora spotřeby 

elektřiny je uvedený v grafu níţe. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

Na základě vývoje indexu rentability pro scénář B je moţné usoudit, ţe realizace 

projektu je při tomto scénáři vysoce riskantní. Při pohledu na vývoj distribuční funkce je 

patrné, ţe z velké části je projekt ztrátový. Ziskovým se stává pouze z 5% pravděpodobností.  

 

V grafu níţe je uvedený vývoj indexu rentabilit pro scénář A, tedy vývoj ve kterém se 

uvaţuje 10% úspora spotřeby elektřiny oproti předpokládané spotřebě. 
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Zdroj: vlastní zpracování  

Z vývoje indexu rentability, je patrné, ţe z velké části je projekt ztrátový, přesto se 

stává ziskovým z 20,3% pravděpodobností, coţ je o mnohem více, neţli u ostatních scénářů. 

Realizace projektu je tak při tomto scénáři riskantní. 



 

  

Příloha 19 Vývoj doby splatnosti 

 

Třídy Kumulativní četnosti Četnosti Relativní kumulované četnosti 

17,02 1 1 0,000025  min 16,8718 

17,17 1 0 0,000025  max 23,72308 

17,32 1 0 0,000025  E 20,29744 

17,47 1 0 0,000025  směrodatná odchylka 0,260625 

17,62 1 0 0,000025    

17,77 1 0 0,000025  kvantil 5% 19,90871 

17,91 1 0 0,000025  kvantil 95% 20,68616 

18,06 3 2 0,000075    

18,21 3 0 0,000075  počet tříd 46 

18,36 4 1 0,000100  šíře třídy 0,148941 

18,51 4 0 0,000100 

18,66 9 5 0,000225 

18,81 14 5 0,000350 

18,96 26 12 0,000650 

19,11 46 20 0,001150   pravděpodobnost doba splatnosti = 20 7,304000% 

19,25 80 34 0,002000  pravděpodobnost doba splatnosti = 19 0,079998% 

19,40 126 46 0,003150  pravděpodobnost doba splatnosti = 21 99,338000% 

19,55 267 141 0,006675 

19,70 584 317 0,014600 

19,85 1380 796 0,034500 

20,00 3635 2255 0,090875 

20,15 10907 7272 0,272675 

20,30 20000 9093 0,500000 

20,45 29094 9094 0,727350 

20,60 36366 7272 0,909150 

20,74 38621 2255 0,965525 

20,89 39417 796 0,985425 

21,04 39734 317 0,993350 

21,19 39875 141 0,996875 

21,34 39921 46 0,998025 

21,49 39955 34 0,998875 

21,64 39975 20 0,999375 

21,79 39987 12 0,999675 

21,94 39992 5 0,999800 

22,08 39997 5 0,999925 

22,23 39997 0 0,999925 

22,38 39998 1 0,999950 

22,53 39998 0 0,999950 

22,68 40000 2 1,000000 

22,83 40000 0 1,000000 

22,98 40000 0 1,000000 

23,13 40000 0 1,000000 

23,28 40000 0 1,000000 

23,43 40000 0 1,000000 

23,57 40000 0 1,000000 

23,72 40000 0 1,000000 



 

  

Příloha 20 Vývoj vnitřního výnosového procenta 

 

Třídy Kumulativní četnosti Četnosti Relativní kumulované četnosti 

2,75% 1 1 0,000025  min 2,66% 

2,83% 1 0 0,000025  max 6,66% 

2,92% 1 0 0,000025  E 4,83% 

3,01% 1 0 0,000025  směrodatná odchylka 0,001497 

3,09% 1 0 0,000025    

3,18% 1 0 0,000025  kvantil 5% 4,61% 

3,27% 1 0 0,000025  kvantil 95% 5,05% 

3,36% 1 0 0,000025    

3,44% 3 2 0,000075  počet tříd 46 

3,53% 3 0 0,000075  šíře třídy 0,00087 

3,62% 3 0 0,000075 

3,70% 4 1 0,000100 

3,79% 5 1 0,000125 

3,88% 9 4 0,000225 

3,96% 17 8 0,000425   pravděpodobnost VVP = 5% 7,304000% 

4,05% 29 12 0,000725   pravděpodobnost VVP = 4% 99,96200% 

4,14% 48 19 0,001200   pravděpodobnost VVP = 6% 0,00600% 

4,23% 82 34 0,002050 

4,31% 130 48 0,003250 

4,40% 273 143 0,006825 

4,49% 593 320 0,014825 

4,57% 1393 800 0,034824 

4,66% 3705 2312 0,092623 

4,75% 11308 7603 0,282693 

4,83% 20001 8693 0,500012 

4,92% 29896 9895 0,747381 

5,01% 36692 6796 0,917277 

5,10% 38744 2052 0,968576 

5,18% 39482 738 0,987025 

5,27% 39765 283 0,994100 

5,36% 39890 125 0,997225 

5,44% 39925 35 0,998100 

5,53% 39963 38 0,999050 

5,62% 39981 18 0,999500 

5,70% 39988 7 0,999675 

5,79% 39996 8 0,999875 

5,88% 39997 1 0,999900 

5,96% 39998 1 0,999925 

6,05% 39998 0 0,999925 

6,14% 39999 1 0,999950 

6,23% 40000 1 0,999975 

6,31% 40000 0 0,999975 

6,40% 40000 0 0,999975 

6,49% 40000 0 0,999975 

6,57% 40000 0 0,999975 

6,66% 40001 1 1,000000 

 


