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1 ÚVOD 

Vedle podnikatelských subjektů fungujících v tržní ekonomice na bázi ziskového motivu, 

existují i ekonomické subjekty, které zabezpečují produkty bez zisku a bez hnacího motoru 

tržní konkurence v zájmu uspokojování rozličných potřeb občanů. Tyto subjekty  

jsou zřizovány na úrovni územních samosprávních celků- obcí a krajů a hospodaří 

s prostředky plynoucími zejména z veřejných rozpočtů. V případě realizace projektů 

uskutečňovaných těmito subjekty se nepředpokládá jejich ziskovost, ale spíše přínos  

pro společnost. Nástrojem poznání, zda je projekt pro společnost přínosný je provedení 

ekonomické analýzy, která vychází z výsledků analýzy finanční. Pomocí těchto nástrojů  

je pak možné odhalit slabá místa v hospodaření, je možné porovnávat výsledky podobných 

projektů, případně řešit změny ve vytvářených produktech, poskytovaných službách,  

aby nejlépe vyhovovaly potřebám občanům. 

Podle akčního plánu města Kyjova na rok 2013- 2014 je jedním z mnoha plánů 

vybudování sociálních bytů na ulici Riegrova 385. Projekt řeší stavební úpravy objektu 

bývalé elektrárny na bytový dům s nově vybavenými byty a klubovnou. Smyslem projektu 

výstavby nových bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Počet nových bytových jednotek je 8. 

Harmonogram realizace je v akčním plánu města Kyjova stanoven na rok 2012- 2014. 

Momentálně je zpracována projektová dokumentace, která stanovila výši investičního záměru 

v rozmezí od 11 - 12 mil. Kč. Předpokládaný nárok projektu z rozpočtu města byl stanoven  

na 4 500 000,- Kč. Město chce podat žádost o dotaci na SFRB (Státní fond rozvoje bydlení), 

konkrétně se bude jednat o úvěr na výstavbu nájemních bytů. I když podle harmonogramu  

se měl projekt uskutečnit v letech 2012- 2014, projekt je ve fázi stagnace a ani v následujícím 

období se neuvažuje nad jeho realizací. Důvodem tohoto stavu je neznalost celkové výše 

potřebných nákladů na realizaci projektu a tím spojená otázka výše úvěru. Dalším problémem 

je otázka přínosnosti sociálního bydlení pro společnost. Jelikož nebyl projekt realizován, 

stanovená výše částky určená na výstavbu bytů byla investována do jiného záměru. 

Cílem diplomové práce je prokázat, zda je projekt efektivní z hlediska potenciálně 

vložených prostředků, zda je celospolečensky přínosný a z těchto důvodů také realizovatelný. 

K dosažení tohoto cíle bude použita finanční a ekonomická analýza projektu. Součástí 

finanční analýzy je vyhodnocení celkových investic na projekt, jeho příjmů a výdajů  

jak v nulové, tak i investiční variantě. Díky finanční analýze se pak určí potřebná výše 
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financování z vlastních zdrojů a výše úvěru. Součástí ekonomické analýzy je zhodnotit 

celospolečenský dopad projektu a na základě výpočtů pomocí vybraných ukazatelů 

rozhodnout, zda je projekt pro společnost přínosem či nikoli.  

Dle momentálně známých informací z projektové dokumentace se domnívám,  

že z hlediska finanční analýzy, bude projekt splacen a vytvářet pouze příjmy za 20 let 

provozu. Ekonomická analýza bude neefektivní, jelikož projektem bude ovlivněno pouze 

malý okruh lidí, tedy 24 nájemníků. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou 

teoreticko-metodologické, zbylé části aplikačně ověřovací. První kapitola je zaměřena  

na základní pojmy týkajících se hodnocení projektů v regionálním rozvoji. Především  

jsou zde rozebírány pojmy, jako je regionální rozvoj, projekt a rozdělení projektu na veřejný  

a soukromý. Pozornost je věnována metodám hodnocení veřejných projektů, které jsou 

postupně rozebírány a porovnávány.  

Druhá kapitola popisuje postup, který vede k výpočtu finanční efektivnosti projektu. Jsou 

zde stanovena kritéria přijatelnosti jak u komerčních projektů, tak i u projektů veřejně 

prospěšných. 

Postup pro provedení výpočtu efektivnosti ekonomické analýzy je uveden ve třetí 

kapitole diplomové práce. V úvodu kapitoly je navržena základní struktura ekonomické 

analýzy, v závěru jsou pak popisovány metody převodu společenských přínosů a újmů  

na finanční toky. V závěru je pak zpracována problematika analýzy rizik a citlivosti plynoucí 

z projektu. 

Aplikačně-ověřovací část začíná rozborem investičního záměru výstavby bytů  

a pokračuje popisem základních informací poskytnutých Městským úřadem v Kyjově, 

potřebných ke správnému sestavení finanční a ekonomické analýzy.  

V poslední šesté a sedmé kapitole je prováděn výpočet finanční a ekonomické analýzy. 

Potřebné údaje k provedení těchto analýz vychází z informací, které byly poskytnuty 

Městským úřadem v Kyjově. Jako doplněk analytické části je provedena analýza rizik, které 

mohou vzniknout v průběhu i po skončení realizace daného projektu.  
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2 REGIONÁLNÍ ROZVOJ A JEHO HODNOCENÍ 

Hlavním problémem při řízení a hodnocení regionálních rozvojových projektů je absence 

obecně platné metodiky pro hodnocení regionálního rozvoje. Důvodem je množství 

rozdílných pojetí regionálního rozvoje i množství alternativních indikátorů a jejich souborů, 

které mají k jeho hodnocení sloužit. [21] 

Podle Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006, s. 6) pod pojmem regionální 

rozvoj rozumíme: „růst socioekonomického a environmentálního potenciálu  

a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní úrovně a kvality života jejich 

obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a vyvážený rozvoj regionální struktury příslušného 

územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a odstraňování popřípadě zmírňování 

regionálních disparit“. [23, s. 6] 

Ucelený pohled na vymezení teorií regionálního rozvoje i jejich metodologických 

přístupů, lze nalézt v knize „Teorie regionálního rozvoje“ od Jiřího Blažka a Davida Uhlíře. 

V závislosti na přijetí různých kritérií lze teorii regionálního rozvoje klasifikovat mnoha 

způsoby, nejčastěji je však členěna do dvou skupin. Do první skupiny spadá teorie regionální 

rovnováhy, také označována jako konvergenční teorie, která vyplívá z cílů a definic politiky 

soudržnosti. Zastánci této teorie sdílejí názor, že základní tendencí regionálního rozvoje  

je vyrovnávání rozdílů (disparit) mezi regiony. Druhou skupinu tvoří teorie regionální 

nerovnováhy neboli divergenční teorie, jejichž příznivci jsou přesvědčeni, že v průběhu 

vývoje dochází spíše k dalšímu zvětšovaní rozdílů mezi regiony. I přes velký počet teorií 

regionálního rozvoje se dosud žádná nezabývá stanovením ukazatelů, které by sloužili 

k hodnocení regionálního rozvoje. [1], [21] 

V současné době za obecně platné a nejčastěji používané lze považovat ukazatele,  

za které jsou považována především makroekonomická data za jednotlivé regiony. Například 

se může jednat o výši HDP na 1 obyvatele, průměrné mzdy, nezaměstnanost, vzdělanost, 

životní prostředí aj. Ukazatele regionálního rozvoje byly v ČR definovány v rámci zpracování 

Strategie regionálního rozvoje ČR. Celkem bylo definováno 95 ukazatelů sdružených do 26 

deskriptorů, na jejichž základě byly vymezeny hospodářsky slabé a strukturálně postižené 

regiony. [21] 
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Hodnocení regionálních rozvojových projektů může být založeno na kritériu jejich 

přínosu nebo významu, kdy za pozitivní projekt lze považovat záměr rozvíjející hospodářsky 

slabý region (konvergentní přístup), nebo naopak záměr rozvíjející hospodářsky vyspělý 

region (divergentní přístup). Hodnocení projektů pro regionální rozvoj lze založit i na míře 

přispění k regionálnímu rozvoji. Základním hodnotícím kritériem je soubor indikátorů 

vymezených pro hodnocení regionálního rozvoje a systém vah zohledňující jejich význam. 

[21] 

 

2.1 Pojem projekt 

Dříve než se budeme zabývat soukromým a veřejným sektorem, definujeme si samotný 

pojem projekt. Pojem projekt má několik definic. Může se jednat o určité úsilí vynaložené  

na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku. Kerzner definoval projekt 

jako sled aktivit a úkolů, které jsou dány specifickým cílem, jejichž pomocí má být úkol 

splněn. U projektu je definován datum začátku a konce uskutečnění a stanoven rámec  

pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. Dle normy ČSN ISO 10 006 je projekt 

„jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení  

a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifikovaným 

požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“. [10, s. 198] 

Projekty a projektové řízení nabývají stále většího významu a to nejen v organizacích 

ziskových i neziskových, ale i v celé společnosti. [15] 

Projekt je charakterizován několika atributy: 

 účelovost- projekt má předem definovaný výsledek, je rozdělen do dílčích úkolů, které 

musí být dokončeny, aby bylo dosaženo projektových cílů. Projekt vyžaduje pečlivou 

koordinaci a řízení v oblasti časového plánování, nákladů, vzájemných vztahů mezi 

činnostmi a výstupy z činností.  

 životní cyklus- projekt začíná malým rozvojem, nabírá na mohutnosti a po dosažení 

maxima klesá a je ukončen. 

 souvztažnost- projekt probíhající v organizaci má vztah k jiným projektům,  

ke standardům uplatňovaných v organizaci a k existujícím operacím. 

 unikátnost- každý projekt je něčím výjimečným, žádné dva projekty nejsou identické.  
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 konfliktnost- všechny zainteresované strany v projektu mají odlišně definované zájmy 

a cíle. Projekt tak svádí boj s funkčními odděleními o zdroje, zejména lidské  

a jednotlivé projekty se dohadují o zdroje mezi sebou, proto se musí redukovat 

konflikty při rozdělování zdrojů a při stanovování řídících kompetencí. [15] 

Úspěšnost projektu závisí na kritických faktorech, kterými jsou technologické parametry 

(výkonnost, kvalita), čas (datum ukončení) a náklady (celkové investice, cash-flow). Dále zde 

může být zařazen zisk, využití zdrojů, dosažení tržních cílů atd. Tyto faktory jsou hlavními 

problémovými oblastmi při řízení projektů a stanovení požadovaných cílů projektu vychází 

z těchto faktorů. Jakmile jsou navrženy cíle je možno vytvořit i způsob měření parametrů 

těchto cílů, navrhnout organizační strukturu a potřebné zdroje, zejména lidské, které budou 

zajišťovat dosažení cílů. Cíle by pak měly být konkrétní a měřitelné.
 
[15] 

S ohledem na dosažení stanovených cílů je možno přijmout různé varianty řešení projektu. 

U každého projektu by měly být uvažovány alespoň tři alternativy a to: nulová varianta, 

investiční varianta a rozdílová varianta. [21] 

 Nulová varianta nazývaná též jako scénář bez projektu popisuje vývoj jednotlivých 

veličin po celou dobu referenčního období za předpokladu, že projekt nebude 

realizován. Nulová varianta obsahuje výdaje, které již byly vynaloženy a to bez ohledu 

na to, zda investice bude realizována či nikoliv, jedná se o tzv., utopené náklady. [24], 

[25] 

 Investiční varianta neboli scénář s projektem určuje očekávaný vývoj jednotlivých 

veličin po dobu referenčního období v případě, že projekt bude realizován. Do této 

varianty se zahrnují náklady investice do nové i do stávající infrastruktury a také 

příjem vytvořený celkovou infrastrukturou projektu. [24] 

 Rozdílová varianta se vypočítá jako rozdíl mezi hodnotami jednotlivých veličin 

v nulové a investiční variantě. Do finanční a ekonomické analýzy potom vstupují 

hodnoty v rámci rozdílové varianty. [24], [25] 
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2.2 Třídění projektů, veřejný a soukromý sektor 

Regionální rozvojové projekty lze třídit v závislosti na zvolených kritériích. Zejména  

se jedná o kritéria jako je forma (typ) vlastníka financujícího kapitálu, charakter realizace 

nebo povaha (účel) projektu. Dle hodnocení regionálních rozvojových projektů  

je nejdůležitější jejich členění podle formy vlastníka financujícího kapitálu, tedy na soukromé 

a veřejné.
 
[16], [21] 

Soukromopodnikatelské aktivity jsou vymezeny kritériem ziskovosti a kapitál vložený 

do investice se soukromý podnikatel snaží zpravidla zhodnotit co nejrychleji. Soukromé 

projekty jsou realizované pomocí soukromého domácího nebo zahraničního kapitálu  

na úrovni podniků či firem nebo kapitálu investovaného soukromými osobami (jednotlivci). 

[8], [16] 

Pro harmonický rozvoj měst je zde nezbytně nutná řada investic, které však nesplňují 

kritéria ziskovosti jak je tomu u soukromých investic. Příkladem mohou být investice  

do veřejné dopravy, technické infrastruktury, likvidace komunálního odpadu apod. Nositelem 

investic, kde nelze očekávat krátkodobě a často ani dlouhodobě přímý zisk pro investora, 

bývá veřejný sektor. Veřejný sektor má na rozdíl od soukromého sektoru možnost získat 

potřebné prostředky nikoliv na trhu nabízených služeb, ale nuceně, z daní poplatníků. Efekty 

veřejně prospěšných investic, jejichž výsledkem bývá veřejný statek, mají zpravidla povahu 

pozitivních externalit. [8] 

Pod veřejný projekt spadají jakékoliv aktivity, činnosti či úkoly probíhající v rámci 

veřejného sektoru, při kterých jsou použity veřejné výdaje. Projekt má veřejný charakter, 

pokud splňuje alespoň jednu ze tří podmínek: 

1. Důležitá část zdrojů pochází z přímého nebo nepřímého veřejného financování (státní 

rozpočet, daňové úlevy). 

2. K realizaci projektu jsou využity jiné nástroje hospodářské politiky (státní regulace 

cen,…). 

3. S projektem jsou spojeny významné externality. [9] 
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2.3 Kritéria veřejných investic 

Kritériem pro rozhodování o realizaci veřejného projektu je jejich obecná prospěšnost, 

tedy dosažení společenského efektu. Vzhledem k povaze veřejných statků se společenský 

efekt nedá vyčíslit běžnými ekonomickými kalkulacemi, protože se zpravidla týká řady 

subjektů. Tento efekt nespočívá pouze v tom, čeho bylo dosaženo, ale také čemu se předešlo 

či zabránilo. [8] 

Pro posouzení, zda změna je či není veřejně prospěšná, se užívá tzv. „Paretovo 

kritérium obecné prospěšnosti“. Podle tohoto kritéria je změna obecně prospěšná, pokud 

alespoň jednomu z dotčených subjektů přinese užitek a žádnému neuškodí. V praxi ve většině 

případů urbanistický rozvoj někoho poškodí, a proto se spíše uplatňuje tzv. „potenciální 

Paretovo kritérium“, kde újma, kterou by změnou utrpěl některý subjekt je efektivně 

kompenzována. [8] 

Dalším kritériem pro rozhodování o realizaci veřejného projektu je efektivita. Zde  

je třeba rozhodnout o co nejlepším veřejně prospěšném užití zdrojů, jejichž množství, které 

jsou u veřejných investic k dispozici, je omezené. Rozdělení těchto zdrojů však nevypovídá  

o tom, zda byly veřejné zdroje rozděleny spravedlivě. [8] 

Otázka spravedlnosti je problém, kterému se při rozhodování o veřejných investicích 

nelze vyhnout. Jelikož zdrojem veřejných příjmů jsou hlavně daně vybírané od poplatníků  

a jelikož výše daně je diferencována podle majetku poplatníka, je sporné, co lze považovat  

za spravedlivé rozdělení. Otázkou je zda lze považovat za spravedlivé: 

 rozdělení daní všem stejným dílem, 

 rozdělení dle toho, jaké bylo daňové zatížení jednotlivých subjektů, 

 rozdělení podle potřebnosti, tedy zvýhodnění těch, kdo se na příjmu veřejného 

rozpočtu podíleli nejméně.  

Problém spravedlivého rozdělení daní se stává politickou záležitostí.
 
[8] 
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2.4 Podstata ekonomického a finančního řízení projektu 

V návaznosti na vymezení projektu lze definovat i pojem „řízení projektů“. Řízení 

projektu vyžaduje pět odlišných manažerských činností: 

 Definování- definování projektových cílů. 

 Plánování- naplánování jak budou splněny podmínky trojimperativu tj. specifikace 

provedení, časového plánu a finančního rozpočtu. 

 Vedení- uplatnění manažerského stylu řízení lidských zdrojů, podřízených a jiných 

(včetně dodavatelů), který je povede k tomu, že svou práci budou vykonávat efektivně 

a včas. 

 Monitoring- kontrola stavu a postupu projektových prací, aby se včas zjistili odchylky 

od plánu a mohlo se rychle přistoupit k jejich korekci.  

 Ukončení- ověření, že hotový úkol odpovídá definici toho, co se mělo udělat  

a uzavření všech nedokončených prací např. dokumentace. [14] 

2.4.1 Finanční řízení projektu 

Finanční řízení projektu zajišťuje, že ve všech fázích projektu investor ví, jak velké 

finanční zdroje je třeba vynaložit v jednotlivých časových intervalech v projektu. Výše 

potřebných finančních zdrojů závisí na nákladech projektu, časovém harmonogramu  

a na platebních podmínkách stanovených ve smlouvě. Může se stát, že dostupné finanční 

zdroje budou překračovat jejich čerpání, nebo nebudou využívány dostatečně. Proto musí 

existovat finanční rezervy a jejich nákladové ohodnocení, které budou k dispozici pro krytí 

neočekávaných požadavků v průběhu životního cyklu projektu. Mimo jiné, cash-flow 

projektu musí být neustále aktuálně počítáno a vyhodnocováno. Proces získávání finančních 

zdrojů tím nejrozumnějším a nejpříznivějším způsobem zahrnuje proces finančního řízení 

projektu. Pro financování projektu existují různé zdroje, např. interní finanční zdroje, 

bankovní půjčky, provozování a prodej, případně sdílení vlastnictví toho, co může být 

projektem dodáno. Pro každý projekt je třeba možnosti financování přezkoumat a vybrat 

vhodnou variantu v dostatečném předstihu. [3] 
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2.4.2 Ekonomické řízení projektu 

Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (Economy, Efficiency, Effectiveness-  

3 E) jsou určujícími kritérii pro ekonomické řízení projektů. V těchto kritériích je vyjádřena 

ekonomická potřeba racionálního nakládání s veřejnými zdroji s ohledem na jejich vzácnost  

a stanovené výdajové cíle. [10] 

Při kritériu hospodárnosti jde o takové použití veřejných prostředků, kdy stanovených 

cílů a úkolů dosahujeme s co nejnižšími vynaloženými zdroji. Aby byla splněna podmínka 

minimalizace použitých zdrojů stanovených úkolů a cílů, musí být dodržena odpovídající 

kvalita. Ukazatelem hospodárnosti je tedy minimalizace nákladů na vstupech za předpokladu 

splnění stanoveného cíle. V ČR je jako kritérium hospodárnosti používáno např. kritérium 

nejnižší nabídkové ceny. Při sledování kritéria hospodárnosti však nesmí být opomenuto 

hledisko kvality stanoveného cíle či stanoveného standardu. V případě, že při použití kritéria 

hospodárnosti není dodržena odpovídající kvalita, dochází k ekonomicky neúčelnému použití 

zdrojů, poněvadž nejsou splněny parametry cílů. [10] 

Další povinností je postupovat tak, aby daná alokace splňovala kritérium efektivnosti, 

kterou můžeme sledovat ve dvou základních formách. První formou je nákladová efektivnost, 

jejíž podstatou je zjišťování toho, jaké náklady byly vynaloženy na jednu naturální jednotku 

výstupu. Ta varianta, která má nejnižší náklady na jednotku výstupu, je variantou 

nejefektivnější. Druhou formou sledování kritéria efektivnosti je produktivita veřejných 

výdajů. Jedná se o takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného 

rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených 

na jejich plnění. Nejvyšší produktivitu má taková produkční jednotka, která z dané jednotky 

rozpočtu dosáhne nejvíce jednotek výstupu při požadované kvalitě. [10] 

Posledním sledovaným kritériem při vynakládání veřejných zdrojů je kritérium 

účelnosti. Účelnost znamená takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru 

dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. Podstata prověřování účelnosti spočívá 

v porovnávání stanovených cílů s dosaženými výsledky. Účelnost se vztahuje ke konečnému 

stavu, proto je nejčastějším ukazatelem splnění účelnosti procentní naplnění stanovených cílů. 

Kritérium účelnosti je nejvyšším druhem ze všech kritérií 3 E. [10] 
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2.5 Metody hodnocení veřejných projektů 

Subjekt veřejného sektoru nemůže ohodnotit své vstupy a výstupy pomocí tržních cen 

jako firma, protože tyto ceny buď neexistují, neboť se za některé vstupy a výstupy neplatí  

na trhu, nebo nereprezentují skutečné mezní náklady a užitky. V rámci ekonomických analýz 

používaných v oblasti hodnocení veřejných projektů existují různé varianty, které můžeme 

rozdělit na jednokriteriální a vícekriteriální metody. Použití jednokriteriální metody je závislé 

na tom, zda existuje jedno dominantní kritérium, na které lze ostatní kritéria převést. [9] 

K jednokriteriálním metodám patří: 

 analýza minimalizace nákladů (CMA), 

 analýza efektivnosti nákladů (CEA), 

 analýza užitečnosti nákladů (CUA), 

 analýza nákladů a přínosů (CBA), 

Společným charakteristickým rysem těchto metod je, že všechny měří náklady (cost), 

které jsou měřeny v hodnotových (peněžních) jednotkách. Jejich odlišnost však spočívá 

v různé kvantifikaci výstupů. Tyto metody jsou také někdy označovány jako inputově 

outputové (nákladově výstupové) metody. Při použití jednokriteriálních metod hodnotíme 

předpokládané účinky veřejných výdajů (v rámci kontroly ex ante), průběžné efekty 

veřejných výdajů (v průběžné kontrole), či výsledné dopady veřejných výdajů (při kontrole  

ex post) na základě jednoho kritéria. [10], [12] 

Tab. 2.1: Základní výstupové metody a možnosti využití ve veřejném sektoru 

Metoda Forma měření výstupů Příklad použití 

CMA Neměří se  Fáze programování v systémech programové alokace 

zdrojů 

 Výběr varianty při reorganizaci pracovišť 

 Měření výdajů podpůrných analogických prvků 

CBA Peněžní jednotky  Při hodnocení stavebních projektů (výstavba 

infrastruktury) 

 Protidrogové programy 

 Ekologické projekty 

CEA Naturální jednotky  Vzdělávací a přeškolovací programy 

 Logistické projekty 

CUA Užitečnost  Hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže 

 Hodnocení zdravotních programů 

Zdroj: [12] 



15 

 

Metoda vícekriteriální analýzy se používá, je-li každý cíl odvozen od jiného kritéria. 

K vícekriteriálním metodám patří např.: 

 analýza datových obalů (DEA). [9] 

2.5.1 Metoda CMA (Cost - Minimization Analysis) 

Uvedená metoda patří k nejjednodušším metodám, kdy kvantifikujeme pouze vstupy 

(náklady). Kritériem výběru je tudíž minimalizace nákladů (nejnižší cena), k jehož stanovení 

lze použít různých metod. První metodou je průmyslově inženýrská, kdy lze náklady 

kalkulovat přímo. Podstata kalkulace nákladů spočívá v tom, že každá činnost je nákladově 

ohodnocena a tak lze určit celkové náklady dané kalkulační jednotky. Výhodou je poměrně 

dobrá přesnost a spolehlivost stanovených nákladů, naopak problémem je získávání 

potřebných informací. Druhou metodou je parametrický odhad nákladů, kdy náklady nelze 

z různých důvodů přímo stanovit. V tomto případě se jedná o náklady, jejichž zdrojem 

informací pro parametrický odhad jsou např. expertní odhady, katalogové ceny, technicko-

finanční standardy a technologie. Použití metody CMA je možné pouze pokud 

předpokládáme, že výstupy všech uvažovaných alternativ jsou v podstatě srovnatelné  

a shodné, a za předpokladu, že lze zanedbat váhu jednotlivých užitných vlastností. Tato 

metoda se nejčastěji používá k výběru nabídek od různých dodavatelů. [11], [12] 

2.5.2 Metoda CEA (Cost–Effectiveness Analysis) 

Analýza efektivnosti nákladů je založena na použití kritéria nákladové efektivnosti 

vynaložených výdajů na naturální jednotku výstupu. Nákladová efektivnost se vypočítá jako 

podíl nákladů (vyjádřené v peněžních jednotkách) a efektu (výstupu, vyjádřené v naturálních 

jednotkách).  Zvolena je pak varianta s nejnižší nákladovou efektivností. Metoda CEA může 

být použita pro porovnání podobných projektů. Při použití této metody předpokládáme,  

že existuje pouze jediný cíl, kdy je možné sledovat účinnost porovnávaných programů. 

V případě, že existuje více cílů, metoda CEA se mění na metodu CMA. Metoda CEA se liší 

od CMA tím, že při této metodě kalkulujeme, jaké jsou náklady na jednotku výstupu. 

Výhodou této metody je, že neoceňujeme nehmotné položky, na straně druhé má metoda své 

omezení v tom, že oceňujeme tentýž druh výstupu. [10], [11], [12] 
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2.5.3 Metoda CUA (Cost–Utilization Analysis) 

Následující metoda je založena na porovnání přírůstků vstupů a inkrementálních 

výstupů, které se měří ve formě užitku z daného programu. K vyjádření užitku se požívá 

různých bodovacích stupnic, v nichž uživatel vyjadřuje pocit svého uspokojení 

z porovnávaných alternativ. Podstatou měření užitku je výpověď respondenta o očekávání 

toku užitků, která jsou seřazena do měřících stupnic. Pokud je obtížné vyjádřit užitek daného 

programu, používá se tzv. multi-goal analysis, jehož podstatou je porovnání alternativ  

na základě kritéria plnění cílů. Cíle se mohou měřit jak peněžně, tak i v procentním plnění. 

Metoda se převážně používá ve zdravotnictví např. metoda QALY (Quality Adjusted Life 

Years), kdy je zjišťována míra uspokojení pacienta z kvality přepočtených let života, jež mu 

přinášejí možné léčebné programy. [11], [12] 

2.5.4 Metoda CBA (Cost–Benefit Analysis) 

CBA je koncepčně nejdokonalejším a metodicky velmi propracovaným nástrojem  

pro finanční a ekonomické hodnocení investičních projektů v oblasti regionálního rozvoje. 

Účelem analýzy je porovnat přínosy navrhovaných variant a doporučit k realizaci 

nejvhodnější variantu. Při analýze nákladů a přínosů kalkulujeme celkové náklady a celkové 

výstupy v peněžních jednotkách po celou dobu životnosti projektu. Při CBA bychom měli 

zohledňovat celkové společenské náklady a celkové společenské přínosy, kdy za přínos 

bereme každé zvýšení užitku, nákladem je pak jeho snížení. Snížení užitku je měřeno náklady 

příležitosti, jimiž se rozumí hodnota obětované alternativní akce. V praxi je často nemožné 

přesně kvantifikovat přínosy a náklady v peněžních jednotkách, proto bychom je měli 

ohodnocovat stínovými cenami. Pokud je to stěží proveditelné, používají se modely  

tzv. náhražkových trhů, které umožňují stínové ceny odvodit. Příkladem můžou být rozdílné 

ceny bytů v rušném centru města a ceny bytů v tiché zóně. [11], [12] 

2.5.5 Metoda DEA (Data Envelopment Analysis) 

Metoda datových obalů slouží pro hodnocení technické efektivity produkčních 

jednotek na základě velikosti vstupů a výstupů. Těmito hodnocenými jednotkami mohou být 

pobočky bank, supermarkety, nemocnice, školy, úřady apod. Jelikož vstupů a výstupů může 

být více druhů, řadí se DEA mezi metody vícekriteriálního rozhodování. Metoda je vhodná  

ke zjišťování technické efektivity jednotek, které jsou vzájemně srovnatelné, tzn., že používají 

stejné vstupy k produkování stejných výstupů, ale v jejich výkonech jsou jisté rozdíly. 
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Veškeré jednotky jsou porovnávány mezi sebou a zjišťuje se, které z nich jsou efektivní  

a které neefektivní. V případě neefektivních jednotek lze touto metodou zjistit, jak má taková 

jednotka redukovat své vstupy, popřípadě navýšit své výstupy, aby se stala efektivní. [28]   

Podstatou metody je rozdělení zkoumaných objektů na efektivní a neefektivní podle 

velikosti spotřebovávaných zdrojů a množství vyráběné produkce nebo jiného typu výstupů. 

Modely DEA vycházejí z Farrelova modelu pro měření efektivity jednotek s jedním vstupem 

a jedním výstupem, který rozšířili Charnes, Cooper a Rhodes (CCR) a Banker, Charnes  

a Cooper (BCC). [28] 

Modely datových obalů jsou založeny na tom, že pro daný problém existuje množina 

produkčních možností, určena efektivní hranicí, tvořená všemi přípustnými kombinacemi 

vstupů a výstupů. Pokud kombinace vstupů a výstupů u příslušné jednotky leží na hranici 

produkčních možností, jedná se o efektivní jednotku. Jednotka je efektivní, pokud 

spotřebovává malé množství vstupu na velké množství výstupu. Pokud jednotka efektivní 

není, tzn., neleží na hranici produkčních možností, je nutné upravit velikost jejich vstupů, 

popřípadě výstupů. [29] 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA 

Finanční analýza a hodnocení projektů poskytují základní informace pro rozhodování  

o přijetí či zamítnutí projektu, jejímž cílem je určit, analyzovat a interpretovat všechny 

finanční důsledky projektu, které mohou být významné pro finanční a investiční rozhodnutí. 

Hodnocení a výběr projektů vede ke dvěma závažným rozhodnutím- investiční a finanční. 

Investiční rozhodnutí se týká věcné náplně projektu, tedy určuje, do jakých konkrétních aktiv 

se bude investovat. Pokud se investor rozhodne realizovat určitý projekt, pak musí zvolit 

velikost a strukturu finančních zdrojů, kterou bude realizace projektu vyžadovat, tzn. učinit 

finanční rozhodnutí. Rozsah finanční analýzy by měl být úměrný, neboť v případě 

nedostatečně provedené finanční analýzy existuje riziko, že bude učiněno chybné investiční  

a finanční rozhodnutí. Naopak podrobně provedená finanční analýza s sebou přináší vyšší 

náklady a tím plýtvání omezenými disponibilními finančními zdroji. [5], [13] 

Finanční analýza patří mezi nástroje finančního řízení plánovaných a realizovaných 

investic. Tento nástroj stále více nabývá na intenzitě ve veřejném sektoru, a to zvláště 

v případě projektů dotovaných z dotací EU. Finanční analýza se zde používá jako výchozí bod 

pro provedení následné ekonomické analýzy. V případě komerčních projektů se na základě 

finanční analýzy rozhoduje o tom, zda se projekt uskuteční. Nezbytným krokem  

pro provedení finanční analýzy je sestavení finančního plánu, který se sestavuje  

jak pro nulovou, tak investiční variantu. Do výpočtu efektivnosti vstupuje až rozdíl těchto 

dvou variant (investiční – nulová varianta). [20] 

Finanční analýza se skládá z několika kroků, které spoluvytváří finanční obraz projektu. 

Nejprve se stanoví celkové investiční výdaje nezbytné na realizaci projektu, dále se provede 

odhad provozních výdajů a příjmů (cash-flow) v případě realizace projektu a rozbor zdrojů 

financování, na jejichž základě je připravena analýza finanční udržitelnosti projektu. Hlavním 

účelem finanční analýzy je použít prognózy týkající se cash flow projektu k výpočtu vhodné 

výnosové míry a odpovídající finanční čisté současné hodnoty. [13], [18] 
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3.1 Stanovení celkových investičních výdajů 

Do celkových investičních výdajů spadají všechny náklady kapitálového charakteru, 

které je třeba v souvislosti s projektem vynaložit. Ve finančním plánu je třeba investiční 

výdaje vymezit v jednotlivých fázích projektu- předinvestiční a investiční. [13], [20] 

Do předinvestiční fáze spadají všechny výdaje, které vznikly v období přípravných 

prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Zpravidla 

se jedná o výdaje na zhotovení projektové dokumentace, zpracování ekonomických studií 

(samotná studie proveditelnosti, CBA, resp. jiné dokumenty), realizační tým, který projekt 

připravuje apod. Výdaje vzniklé v tomto období jsou irelevantní pro posouzení smysluplnosti 

investice a nesmí její hodnocení ovlivnit. Jedná se o tzv. sunk costs neboli utopené náklady, 

které investor vynaloží bez ohledu na to, zda investice bude realizovaná či nikoliv. Utopené 

náklady je nutné uvést jak v nulové, tak i investiční variantě, aby jejich hodnota dále 

nevstupovala do finanční a ekonomické analýzy, tím dojde k jejich vynulování v rámci 

rozdílové varianty. [25], [26] 

Investiční fáze vychází z výdajů vzniklých v období od začátku investiční výstavby 

projektu do zahájení jejího provozu. V tomto období dochází z hlediska hotovostních toků 

k převýšení výdajů nad příjmy. Výše investičních výdajů vychází z oceněného položkového 

rozpočtu investice. [20], [26] 

Rozpočet je hlavním nástrojem používaný pro zachycení celkových investičních výdajů. 

Sestavení rozpočtu úzce souvisí s plánováním realizace projektu, jež má zajistit koordinaci 

všech činností prováděných v období realizace projektu, výstupem je pak realistický časový 

plán (harmonogram). Správně sestavený rozpočet by měl určit cenu zdrojů a výdaje  

na realizaci projektu, které by měly zahrnovat i výdaje vzniklé pravděpodobným zvýšením 

cen do doby zahájení realizace projektu. Takto odhadnuté výdaje vstupující do finanční 

analýzy. [13] 
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3.2 Stanovení provozních výdajů a příjmů 

Provozní výdaje vznikají v období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. 

Jedná se o zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění provozu např. materiál a suroviny, energie, 

nájemné, opravy a udržování, mzdové výdaje, reinvestice
1
 atd. [20], [26] 

Výše provozních příjmů je závislá na charakteru projektu a typu provozovatele.  

Při sestavování provozních příjmů je nejdůležitější stanovit odhad poptávky a stanovení ceny 

jednotlivých produktů či služeb. Pro stanovení těchto příjmů je nezbytným předpokladem 

provedení kvalitní marketingové analýzy.[20] 

 

3.3 Zdroje financování projektů 

V dalším kroku je třeba vymezit hlavní položky zdrojů financování, které budou 

použity ke krytí výdajů v jednotlivých fázích projektu. Obecné dělení zdrojů financování  

je následující: [13] 

Tab. 3.1: Zdroje financování projektů 

Hledisko Členění zdrojů 

Způsob získání 

Externí 

Interní 

Vlastnictví 

Vlastní 

Cizí 

Doba 

Krátkodobý 

Dlouhodobý 

Zdroj: [13] 

 

 

 

                                                 

1
 Reinvestice- výdaje spojené s výměnou zařízení a vybavení, které byly pořízeny v rámci realizace projektu a  

jeho životnost je kratší než referenční období.   
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Mezi nejvýznamnější zdroje financování patří místo, odkud se tyto zdroje získávají  

a vlastnictví těchto zdrojů. Podle místa se zdroje financování rozlišují na interní a externí. 

V praxi často dochází k zaměňování interních zdrojů za vlastní a externích zdrojů za cizí. [4], 

[13] 

Pojetí vlastních zdrojů je širší než pojetí zdrojů interních, neboť zahrnuje i tu část 

externích zdrojů, která má charakter vkladů vlastníků. Interní zdroje financování přicházejí 

v úvahu tehdy, jestliže projekt realizuje již existující firma, jelikož představují výsledky 

z vlastní provozní činnosti projektu. Mezi tyto zdroje patří např. zisk po zdanění, odpisy  

a přírůstky rezerv, odprodej některých složek dlouhodobého majetku, snížení oběžných aktiv. 

[4], [13] 

Pojem cizí zdroje je naopak užší než externí zdroje, jelikož zahrnují veškeré externí 

zdroje snížené o vklady vlastníků. Použití externích zdrojů přichází na řadu v případě nově 

vznikajících firem. Externí zdroje jsou získávány od nejrůznějších subjektů, jedná se např.  

o vklady a podíly investorů (vlastníků)- financování z vlastních zdrojů, dlouhodobé bankovní 

(dodavatelské) úvěry, dluhopisy (obligace), finanční leasing, finanční podpora státu a jiných 

institucí. [4], [13] 

Druhým hlediskem členění zdrojů financování je na vlastní zdroje a cizí zdroje. 

Vlastní kapitál tvoří veškeré interní zdroje a některé zdroje externí. Výhodou je, že vlastní 

kapitál není třeba splácet, počet akcionářů a věřitelů zůstává stejný a také finanční riziko 

projektu je nízké. Nevýhodou tohoto způsobu financování je však to, že vlastní zdroje nemusí 

stačit k pokrytí všech nákladů a také to, že financování z vlastních zdrojů je dražší, neboť 

nelze uplatnit úroky z cizích zdrojů jako nákladovou položku a tím snížit vyměřovací základ 

daně. Snížení vyměřovacího základu daně u cizích zdrojů zvyšuje výnosnost vlastních zdrojů. 

[4], [13] 

Základní formy financování z vlastních zdrojů: 

 základní vklad při založení společnosti 

 navýšení základního kapitálu 

 nerozdělený zisk z minulých období 

 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

 výnosy z prodeje 
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 subvence 

 dary [4] 

V případě financování projektu z cizího kapitálu je třeba hradit náklady např. v podobě 

úroků z bankovních úvěrů a jednak tento kapitál splatit, v podobě splátek jistin bankovních 

úvěrů. Vzhledem k těmto vlastnostem představuje cizí kapitál rizikovější způsob financování 

investičních projektů. [4] 

Základní formy financování z cizích zdrojů: 

 bankovní úvěry- rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky 

 obligace 

 dodavatelské a investiční úvěry [4] 

Základním pravidlem při financování zdrojů je, že dlouhodobý majetek by měl být 

financován dlouhodobými zdroji, aby nenastaly potíže při zajišťování splatnosti těchto zdrojů. 

Krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji. Pokud by byl krátkodobý 

majetek financován výhradně dlouhodobými zdroji, bylo by to neefektivní. [13] 

Samostatnou formou je tzv. projektové financování, kdy jsou prostředky na financování 

projektu získávány od investora cíleně pouze v souvislosti s projektem. Financování projektu 

je tak odděleno od ostatních činností. Poskytnutí a splácení úvěru je spjato s peněžními toky 

projektu jak ve fázi výstavby, tak i provozu. Výhodou tohoto typu financování je, že riziko 

projektu je do značné míry přeneseno na banky a další věřitele a nikoliv na investory.
 
[4], [13] 

 

3.4 Stanovení peněžních toků 

Podstatou stanovení peněžních toků je porovnání příjmů a výdajů v jednotlivých letech 

referenčního období a sestavení čistých hotovostních toků, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji. 

Existují dva způsoby stanovení cash-flow, a to přímá a nepřímá metoda. [13], [20] 

Koncepce přímé metody cash-flow je nezávislá na konkrétní účetní osnově, neboť  

je sestavena na základě reálných peněžních toků (abstrahuje od odpisů). Přímá metoda cash-

flow je definována jako rozdíl mezi veškerými peněžními příjmy a výdaji projektu za časovou 

jednotku. Rozhodující složku příjmů tvoří příjmy z tržeb, proto je třeba stanovit příjmy  

v každém roce provozu. Tyto příjmy se však mohou odlišovat od výnosů z tržeb, pokud 
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dochází ke změně pohledávek. V případě růstu pohledávky, skutečné příjmy z tržeb v každém 

roce budou nižší právě o přírůstek pohledávek (a naopak). Největší rozdíl mezi příjmy  

a výnosy bývá v prvních letech provozu, kdy je rozdíl umocněn přírůstkem zásob 

nedokončené výroby a hotových výrobků. Stejně tak je třeba rozlišovat mezi náklady a výdaji 

v období provozu, kdy vznikají odchylky v souvislosti se zvyšujícími se zásobami surovin  

a materiálů. Právě v období náběhu provozu jsou výdaje na pořízení surovin a materiálů vyšší 

než náklady, tj. spotřeba surovin a materiálů. V následujících letech se již nepředpokládají 

významnější odchylky, a to za předpokladu stabilizovaného množství zásob surovin  

a materiálů a nevelkých změn v krátkodobých závazcích (platebním režimu). Příčinou 

trvalých odchylek mezi náklady a výdaji jsou především odpisy a také nákladové položky, jež 

jsou předmětem časového rozlišení (náklady hrazené předem či zpětně). Výhodou přímé 

metody je to, že zobrazuje hlavní kategorie peněžních příjmů a výdajů, naopak nevýhodou  

je skutečnost, že nejsou patrné zdroje a užití peněžních prostředků. [6], [13] 

Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření zjištěného v podvojném účetnictví, 

tzn. z rozdílu mezi výnosy a náklady, který se transformuje na tok peněz. Cash-flow  

je definováno nepřímo z výkazu zisku a ztráty, obvykle jako součet zisku, odpisů a případně  

i úroků. Nepřímá metoda se v podstatě pouze zabývá tzv. čistým cash-flow a v neposlední 

řadě vytváří dojem, že cash-flow je pouze jakýmsi nadbytečným přepisem výkazu zisku  

a ztráty do jiné podoby. [6], [13] 

U typického průběhu životního cyklu projektu se cash-flow mění ze záporného  

na kladné. Během provozu se postupně zvyšuje objem výroby, dostavují se první příjmy  

z tržeb, tím dochází v důsledku kladných přírůstků cash-flow ke zmenšování počáteční 

záporné hodnoty až do té doby, kdy se kumulované cash-flow dostane do kladných čísel.  

Podle konkrétního druhu zachycovaných peněžních toků vycházejících z přímé metody 

rozlišujeme mezi finančním a čistým cash-flow. [13] 

Finanční cash-flow je definováno jako rozdíl mezi veškerými reálnými peněžními 

příjmy a výdaji bez ohledu na to, zda souvisí s jeho provozem nebo s jeho financováním.  

Na základě tohoto cash-flow se posuzuje finanční životaschopnost (udržitelnost) projektu. 

[13] 

Čisté cash-flow je definováno jako rozdíl pouze těch příjmů a výdajů, které se vztahují 

k provozu a nikoliv k financování projektu. Peněžní tok čistého cash-flow byl očištěn  
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od položek spojených pouze s financováním projektu (splátky, půjčky, úvěry apod.)  

a na základě tohoto cash-flow se posuzuje efektivnost projektu jako investice. [13] 

3.5 Finanční udržitelnost projektu 

Finanční udržitelnost znamená, že projekt s sebou nenese riziko nízké nebo špatné 

likvidity a měla by se projevit ve finančním plánu. Žadatel pomocí finanční udržitelnosti 

prokazuje, že projekt má po celou dobu existence dostatek zdrojů k pokrytí očekávaných 

výdajů. Finanční udržitelnost se považuje za ověřenou, pokud celkové kumulované finanční 

cash-flow vykazuje ve všech letech kladné hodnoty, nebo je roven nule. Jelikož se jedná  

o kumulované toky, výdaje některých let mohou být hrazené z přebytku zdrojů let 

předchozích, tzn., že čisté peněžní toky nemusí být v jednotlivých letech kladné. Pro tyto 

účely by čisté peněžní toky měly zohledňovat investiční náklady, veškeré finanční zdroje  

a čisté příjmy. [13], [24] 

 

3.6 Hodnocení finanční efektivnosti projektu 

Hodnocení finanční efektivnosti projektu je zpravidla vyžadováno v případě 

předkládání projektových návrhů pro podporu z veřejných zdrojů. Na základě výsledků pak 

implementační orgány posuzují efektivnost investice bez ohledu na formu a způsob 

financování. [21] 

Základem pro rozhodnutí, zda daný projekt bude přijat a realizován, či který 

z navržených projektů, by měl být zvolen k realizaci, je propočet finanční efektivnosti 

projektu prostřednictvím tzv. kriteriálních ukazatelů. Kritéria zpravidla měří výnosnost 

(návratnost) zdrojů, vynaložených na realizaci projektu. Pro hodnocení finanční efektivnosti 

projektů se nejčastěji používají kritéria, jako jsou: 

 Finanční čistá současná hodnota (FNPV) 

 Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) 

 Index rentability (FNPV/I) 

 Diskontovaná doba návratnosti (DNN) [5], [20] 
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3.6.1 Finanční čistá současná hodnota 

Finanční čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) představuje součet 

současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a investičních výdajů. 

Můžeme ji tedy definovat jako součet diskontovaných čistých peněžních toků projektu během 

jeho života, zahrnujícího jak období výstavby, tak i období provozu. Finanční čistou 

současnou hodnotu lze vyjádřit jako: [5], [20] 

 

Rov. 3.1: Finanční čistá současná hodnota 

 

Zdroj: [20]  

 NPV - čistá současná hodnota investice 

 CFt - hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

 r - diskontní sazba 

 t - období (rok) od 0 do n [20] 

 

Projekt s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu podniku, neboť výnosnost 

projektu je větší než náklady na kapitál, projekt se zápornou čistou současnou hodnotou 

snižuje hodnotu podniku. Tedy čím je čistá současná hodnota větší, tím je projekt výhodnější. 

Projekty s nulovou NPV jsou ekonomicky neutrální, neboť nezvyšují ani nesnižují hodnotu 

podniku. [2], [5] 

Za přednost lze považovat, že vychází z finančních toků, je respektován faktor času, 

náklad kapitálu může být měněn v čase a vlastnost aditivity
2
.  Nevýhodou tohoto kritéria  

je možnost umělého nadhodnocování projektu tím, že se stanoví delší doba životnosti 

projektu, než odpovídá reálným podmínkám. [2] 

 

 

                                                 

2
 Aditivita- možnost sčítat NPV jednotlivých projektů [2] 
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3.6.2 Finanční vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) lze definovat jako úrokovou 

míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě 

kapitálových výdajů na investice. IRR můžeme vyjádřit následovně: [7] 

 

Rov. 3.2: Finanční vnitřní výnosové procento 

 

 

Zdroj: [20] 

 IRR – vnitřní výnosové procento 

 CFt - hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

 r - diskontní sazba 

 t - období (rok) od 0 do n [20] 

 

Hodnotu IRR nelze vypočítat přímo, neboť se jedná o implicitní hodnotu. 

Z matematického hlediska je IRR rovno takové diskontní sazbě, při které je čistá současná 

hodnota rovna 0. [2], [5] 

Projekt by měl být realizován, pokud je vnitřní výnosové procento vyšší než diskontní 

sazba, tj. požadovaná výnosnost projektu. Pokud je IRR projektu nižší než diskontní sazba, 

projekt by se měl zamítnout. Čím je IRR vyšší, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější. 

[5] 

Předností tohoto kritéria je, že se vychází z finančních toků a je respektován faktoru času. 

Nevýhodou je, že nelze snadno sčítat projekty, nadhodnocování projektu prodlužováním doby 

životnosti a možnost nabývání více hodnot. [5] 
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3.6.3 Index rentability 

Index rentability či ziskovosti (Profitability Index, FNPV/I) kolik připadá současné 

hodnoty provozních finančních toků na jednu korunu investičních výdajů. Číselně index 

rentability vypočítáme jako poměr budoucích diskontovaných peněžních příjmů z investice 

k jednorázovým kapitálovým výdajům, čili: [2] 

 

Rov. 3.3: Index rentability 

  

Zdroj: [20] 

 FNPV - čistá současná hodnota investice 

 CFt - hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

 CF0 - hotovostní tok plynoucí z investice v období 0  

 I – velikost investičních výdajů v nultém období 

 r - diskontní sazba 

 t - období (rok) od 0 do n [20] 

 

Pokud je čistá současná hodnota rovna nule, nabývá index rentability hodnotu 1. 

V případě, že je NPV větší než nula, index rentability je větší než 1, tedy FNPV/I > 1  

a projekt může být realizován. Při záporné NPV je index rentability menší než 1, FNPV/I < 1 

a projekt by měl být zamítnut. Z toho plyne, že čím je index rentability vyšší, tím je projekt 

efektivnější a měl by být přijat k realizaci. [2], [5] 

Vzhledem k tomu, že vstupní údaje pro výpočet indexu rentability jsou stejné jako u čisté 

současné hodnoty, jsou i výhody a nevýhody obdobné. Výjimkou je pouze nemožnost sčítat 

projekty.
 
[2] 
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3.6.4 Diskontovaná doba návratnosti 

Doba úhrady, někdy označovaná jako doba návratnosti představuje počet let, za který 

se kapitálový výdaj splatí peněžními příjmy z investic. Dobu návratnosti můžeme vyjádřit 

následovně: [7] 

 

Rov. 3.4: Diskontovaná doba návratnosti 

 

Zdroj: [20] 

 CFt – provozní hotovostní tok plynoucí z investice- konstantní pro všechna t od 1 do n 

 I – velikost investičních výdajů v nultém období [20] 

 

Podle tohoto kritéria bude projekt přijat, pokud bude doba úhrady kratší než stanovená 

doba projektu. [2] 

Výhodou tohoto kritéria je srozumitelnost, jednoduchost a snadná porovnatelnost. Mezi 

nedostatky patří především to, že ignoruje příjmy projektu po době úhrady, zdůrazňuje příliš 

rychlou finanční návratnost projektu a nerespektuje faktor času. Vzhledem k těmto 

nedostatkům doba úhrady není příliš dobrým kritériem pro hodnocení a výběr projektů,  

je však vhodná pro hodnocení projektů s krátkou dobou životnosti a pro značně rizikové 

projekty. [5] 

 

3.7 Shrnutí výpočtů finanční efektivnosti projektu 

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt bude finančně efektivní pokud: 

 finanční čistá současná hodnota je větší nebo rovna nule. Při vzájemném porovnávání 

projektů by měl být volen ten projekt, jehož čistá současná hodnota je vyšší. 

 finanční vnitřní výnosové procento je větší než stanovená diskontní sazba. Tedy čím  

je IRR vyšší, tím je daný projekt ekonomicky výhodnější. 
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 index rentability je větší než 1. Čím je hodnota indexu rentability vyšší, tím lepší 

rentabilitu (návratnost) projekt dosahuje. 

 doba úhrady je kratší než stanovená doba projektu. Přičemž čím je doba návratnosti 

nižší, tím lepší je z tohoto hlediska projekt. 

Výše uvedené podmínky se však týkají komerčních projektů, veřejně prospěšné projekty tyto 

podmínky nejsou schopny splnit. 

 

Problém hodnocení projektů, které mají přinášet určitý veřejný prospěch, spočívá  

v tom, že je není možné hodnotit pouze na základě finančních hotovostních toků z nich 

plynoucích, jak je tomu obvykle u projektů v komerční sféře. U veřejně prospěšných projektů 

se totiž nepředpokládá finanční návratnost a ziskovost. [24] 

U veřejně prospěšných projektů může být: 

 finanční čistá současná hodnota menší než 0; 

 finanční vnitřní výnosové procento menší než reálná finanční diskontní sazba, tj. 5 %; 

(Diskontní sazba použitá při finanční analýze, by měla odrážet náklady příležitosti 

kapitálu pro investora. Evropská komise stanovila, aby byla jako orientační referenční 

hodnota pro projekty veřejných investic spolufinancovaných z fondů použita 5 % 

reálná finanční diskontní sazba). 

 diskontovaná doba návratnosti větší než referenční období. [17], [25] 

Tab. 3.2: Podmínky finanční přijatelnosti projektu 

Ukazatel 
Podmínka smysluplnosti investice 

Komerční projekt  Veřejně prospěšný projekt  

FNPV > 0 < 0 

FRR 
> reálná finanční diskontní 

sazba (5 %) 

< reálná finanční diskontní 

sazba (5 %) 

FNPV/I čím více, tím lépe  --- 

DDN 

< referenční období 

(životnost projektu) 

> referenční období 

(životnost projektu) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U veřejně prospěšných projektů jsou předmětem bodového hodnocení ukazatelé FNPV  

a FRR. Pokud projekt nesplní podmínky FNPV < 0 a FRR < 5 %, jedná se o tzv. eliminační 

kritérium a projekt nebude doporučen k financování. [25] 
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4 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Ekonomická analýza, někdy též nazývána analýzou nákladů a přínosů hodnotí projekt  

z hlediska ekonomického blahobytu regionu nebo země. Na rozdíl od finanční analýzy  

se provádí na základě hodnocení celé společnosti. [18] 

Používání ekonomické analýzy dosáhlo největšího významu v souvislosti s financováním 

veřejných projektů ze strukturálních fondů EU a od té doby je na něj kladen důraz, coby 

způsob měření efektivnosti veřejných projektů. Díky ekonomické analýze můžeme porovnat 

efektivnost projektů, které nedosahují zisku a jsou finančně natolik neefektivní, že není 

možné, aby tyto projekty realizoval soukromý sektor. Tyto projekty jsou přesto přínosné  

a potřebné a jejich realizace je pro společnost významná. Ekonomická analýza, dokáže jejich 

efektivitu měřit tak, že se posuzují přímé i nepřímé efekty projektu- finanční i nefinanční 

efekty investice. [19] 

Podkladem pro výpočet ekonomické analýzy (ekonomické návratnosti projektu)  

jsou plány cash flow z analýzy finanční. I zde je třeba sestavit finanční plány příjmů a výdajů 

za referenční období pro minimálně dvě varianty. Variantu investiční v případě, že investici 

zrealizuji a variantu nulovou v případě neuskutečnění investice. [19] 

Při zpracování regionálních rozvojových projektů a posouzení jejich společenského 

dopadu na realizaci projektu je základní struktura ekonomické analýzy zpravidla tvořena 

následujícími kroky:  

 identifikace ekonomického prostředí projektu  

 analýza dotčených subjektů 

 identifikace nákladů a výnosů 

 očištění tržních cen na ceny stínové 

Výstupem jednotlivých kroků je ekonomické cash-flow projektu, na jehož základě  

je prováděn výpočet kriteriálních ukazatelů. [19], [21] 
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4.1 Ekonomické prostředí projektu 

Prvním krokem při tvorbě ekonomické analýzy je vymezení zájmového území (oblasti), 

ve kterém budou všechny dopady analyzovány. Vymezená oblast musí být v souladu s účelem 

hodnocení. Hodnocená oblast může být vymezená na místní úrovni (obec), regionální úrovni 

(kraj, účelově vymezené území…), národní úrovni (úroveň státu) či neomezeně (neohraničené 

území). Do hodnocení ekonomického prostředí projektu vstupují nejen výnosy a náklady 

zájmového území, ale i vnější vazba a vztahy řešeného území k sousedním regionům, vyšším 

územně samosprávným celkům, státu, případně také mezinárodní a národní vazby.  

Standardně přijímanou hranicí zájmového území projektu jsou hranice státu. Příkladem 

můžou být ekonomické náklady vzniklé v zemi A způsobené odchodem významné firmy  

do země B, kde nejsou v případě hodnocení vstupu investice v zemi B uvažovány. V zemi B 

se hodnotí pouze přínosy příchodu firmy do této země. Tento předpoklad je u ekonomické 

analýzy výrazným nedostatkem, kdy nedochází k zachycení veškerých celospolečenských 

vlivů projektu. [21] 

 

4.2 Analýza dotčených subjektů 

V případě analýzy dotčených subjektů je třeba prozkoumat, kdo bude mít prospěch, 

případně ztrátu z realizace projektu. Těmito subjekty mohou být obyvatelé zájmového území, 

obecní úřad, kraj, region atd. Všichni, kteří jsou realizací projektu určitým způsobem 

ovlivněni, jsou definováni jako zainteresované skupiny (stakeholders). Zainteresované 

skupiny můžeme chápat jako osoby, na které působí dopady projektu a rovněž i osoby,  

které mohou ovlivnit projekt a dopady realizovaných aktivit. Analýza dotčených subjektů  

je prováděna pouze v rámci vymezeného zájmového území. Zainteresované subjekty můžeme 

rozdělit do dvou skupin- primární a sekundární. Osoby v primární skupině mají buď přímý 

užitek z projektových aktivit, nebo na ně působí negativní dopad z realizace projektu. Druhou 

skupinou jsou osoby s nepřímým dopadem, mají hmotný nebo jiný zájem na zdrojích, 

případně mají pravomoci vztahující se k problému. Účelem analýzy dotčených subjektů  

je identifikovat míru a způsob ovlivnění projektu u jednotlivých skupin. [19], [21] 
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4.3 Identifikace nákladů a výnosů 

Po vymezení zainteresovaných subjektů přichází na řadu identifikace nákladů a výnosů 

způsobena realizací projektu. Identifikace nákladů a výnosů musí být provedena jak ve vztahu 

vymezeného zájmového území, tak zainteresovaných skupin. Ve výstupu tak budou zahrnuty 

všechny dotčené subjekty a kvantifikovány veškeré relevantní dopady vznikající v daném 

zájmovém území. U jednotlivých zainteresovaných skupin je nezbytné definovat jejich 

velikost (počet těchto skupin) a ve vztahu k nim detailně specifikovat základní předpokládané 

vlivy (náklady a přínosy) realizace projektu. Vymezení zájmového území, zainteresovaných 

skupin a identifikace nákladů a výnosů je vstupem pro další fázi zpracování ekonomické 

analýzy- korekce tržních cen. [21] 

 

4.4 Korekce tržních cen 

Při finanční analýze jsou rozhodující tržní ceny zboží a služeb, které jsou stanoveny  

na trhu, ve výjimečných případech mohou být kontrolovány státem a jsou placeny  

nebo získávány realizátorem projektu. Tržní ceny jsou tedy hodnoty, které nositel projektu 

očekává, že bude muset zaplatit, nebo které získá za produkované zboží, tedy prodejem svých 

výrobků či služeb. Tržní ceny tak vstupují do finanční analýzy, kde se přímo promítnou 

v účetnictví. Tržní ceny však neodrážejí skutečné ekonomické náklady nebo přínosy projektu 

jednotlivých položek vůči společnosti. To je způsobeno ať již zásahy státu (daně, cla),  

tak tržními selháními (monopoly, existencí veřejných statků, externalit apod.).  Od finanční 

k ekonomické analýze přejdeme pomocí transformace tržních cen použitých ve finanční 

analýze na ceny účetní (stínové). Pro převod tržních cen na ceny stínové neboli 

celospolečenské, se používá očištění od deformačních faktorů. V praxi se při očištění  

od deformačních faktorů nejčastěji používá očištění o daň z přidané hodnoty a očištění 

mzdových nákladů o povinné zdravotní a sociální pojištění. [13], [18], [19] 
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Při výpočtu ekonomické návratnosti projektu je třeba provést určité úpravy: 

 Daňové opravy. Při korekci tržních cen, které vstupují do ekonomické analýzy,  

je nutné odečíst nepřímé daně (např. DPH), subvence
3
 a čisté převodní platby (např. 

očištění mzdových nákladů o povinné zdravotní a sociální pojištění). Do cen by však 

měly být započteny přímé daně a také zahrnuty konkrétní nepřímé daně  

nebo subvence, pokud mají představovat opravu v důsledku externalit. [17], [19] 

 Opravy v důsledku externalit. Někdy se můžou objevit dopady, které se z projektu 

rozšíří na další hospodářské subjekty bez jakýchkoliv náhrad. Tyto dopady mohou být 

jak záporné (nová silnice zvyšující úrovně znečištění a hluku), tak kladné (nová 

železnice snižující dopravní zácpy na silničních komunikacích). U záporných 

externalit jde v podstatě o náklady, u kladných externalit jde o přínosy. Tyto 

externality vznikají bez peněžní náhrady a nejsou obsaženy ve finanční analýze, proto 

musí být v ekonomické analýze odhadnuty a oceněny. Těmto faktorům by měla být 

přiřazena peněžní hodnota, pokud to není možné, tyto faktory by měly být 

kvantifikovány prostřednictvím nepeněžních ukazatelů. [13], [17] 

 Stanovení stínových cen. Kromě již zmíněných daní a externalit mohou vzdálit ceny 

od rovnováhy efektivního trhu i jiné faktory. K těmto cenovým deformacím může 

přijít z důvodu existence monopolu, obchodních překážek, regulaci práce, neúplných 

informací atd. V těchto případech jsou tržní (finanční) ceny zavádějící a proto je třeba 

pro hodnocení projektu místo nich použít ceny účetní (stínové). Stínové ceny odrážejí 

náklady příležitosti vstupů a ochotu spotřebitelů platit za výstupy. [13], [17] 

 

 

 

 

                                                 

3
 Subvence- systematická hmotná podpora nebo výpomoc z veřejných prostředků 
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4.5 Převod celospolečenských přínosů a nákladů na finanční toky 

Neproblematičtějším krokem ekonomické analýzy je převod celospolečenských přínosů  

a nákladů na finanční toky. Pro převod celospolečenských přínosů a nákladů na finanční toky 

je definována celá řada teoretických metod. Přesto, že se ekonomická analýza používá při 

hodnocení efektivnosti veřejných projektů, v případě použití různých metod ocenění mohou 

být výsledky odlišné a to i za předpokladu, že máme k dispozici řádná data pro převod. 

Z tohoto důvodu je důležité velmi pečlivě zvolit metodu přenosu přínosů a nákladů  

na finanční toky. Ekonomická analýza je i přes své nepřesnosti nejefektivnější metodou, která 

umožňuje měřit a hodnotit projekty, které spadají do veřejné sféry a porovnat je tak mezi 

sebou. Aby bylo možné projekty mezi sebou lépe porovnat, operační programy pro výpočet 

ekonomické efektivnosti projektů předem definovaly celospolečenské přínosy a náklady, 

jejichž jednotkové hodnoty ocenily řídící orgány těchto operačních programů. [19] 

V praxi se nejčastěji setkáváme se třemi typy oceňování přínosů a nákladů. 

4.5.1 Kontingentní oceňovací technika 

Metoda je založena na sociologickém průzkumu, kdy spotřebitelé vyjadřují velikost 

své „ochoty platit“ za poskytnutí hodnotného statku. Obdobně se vyjadřují v případě utrpení 

škody, kdy respondenti vyjadřují velikost své „ochoty přijímat kompenzaci“ za přijetí 

negativních dopadů. Pro stanovení ceny respondentem může být použito mnoha technik, např. 

dotazník, interview apod. Metoda se zaměřuje na preference jednotlivců, kteří vyjadřují své 

hodnocení přímo, nikoliv však v reálné situaci. Při této metodě je třeba zajistit 

reprezentativnost vzorku populace, která bude dotazována a jasné vymezení předmětu 

hodnocení. Respondenti musí mít dostatečné množství informací, které však musí být natolik 

neutrální, aby výsledné odpovědi nebyly ovlivněny jimi vyvolaným modelem chováním. 

K přednostem metody patří snadnost získání dat a začlenění dotčených skupin do procesu 

hodnocení, nevýhodou jsou vysoké náklady spojené s realizací průzkumu a široká 

metodologická příprava. [21] 

 

 



36 

 

4.5.2 Metoda souvisejících trhů 

Tato metoda je také nazývána metodou odhalených preferencí a je založena  

na nepřímém oceňování jednotlivých dopadů na společnost. Mezi nejznámější metodám 

souvisejících trhů patří metoda náhradních trhů a hédonistická oceňovací technika  

na nákladovém principu je založena metoda cestovních nákladů a metoda defenzivních 

nákladů. [21] 

 

a) Metoda náhradních trhů 

Spočívá v ocenění netržních statků na základě trhů s obdobnými produkty. Příkladem  

je oceňování služeb poskytovaných veřejným sektorem zdarma (např. školství, zdravotnictví), 

nebo oceňování času či života. [21] 

 

b) Hédonistická oceňovací technika 

Využití hédonistické oceňovací techniky předpokládá nalezení trhu s jiným zbožím  

či statkem, který je ovlivněn vstupem hodnoceného netržního statku (např. trh s nemovitostmi 

– kvalita prostředí ovlivňuje jejich hodnotu, trh práce – pracovní rizika ovlivní výši mzdy). 

Při této metodě se ohodnocuje efekt odvozením od ceny jiného aktiva, pro který trh existuje. 

Mezi těmito dvěma statky musí existovat určitá logická vazba. Nevýhoda metody  

je, že ne vždy existuje vhodné aktivum, ze kterého je možné cenu odvozovat. Příkladem  

je výstavba zvukové stěny, kdy přínosem je snížení hlučnosti v lokalitě. Rozdíl je v ceně mezi 

domy nacházejících se v odhlučněném prostředí a v ceně obdobných domů bez zvukové 

stěny. [19] 

 

c) Metoda cestovních nákladů 

Metoda je využívána pro stanovení rekreační hodnoty přírodních lokalit a ekosystémů 

jako např. národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších přírodně atraktivních 

míst. Princip metody spočívá v tom, že pokud chce spotřebitel užívat rekreačních služeb 

určité lokality, musí danou lokalitu navštívit a tím vynaloží cestovní náklady na tuto návštěvu. 

Do modelu je tak zahrnuta odpovídající časová a finanční náročnost návštěv daných lokalit. 
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Metoda předpokládá, že lidé reagují na růst cestovních nákladů a tedy čím vyšší budou 

náklady na cestu do dané lokality, tím bude četnost návštěv menší. [27] 

 

d) Metoda defenzivních nákladů či averzních nákladů 

Metoda je založena na hypotéze o možnosti zabránění nějakého negativního dopadu  

a to pomocí vynaložení peněžních prostředků na nákup odpovídajícího statku. Jedinci  

tak vynakládají peníze, aby zabránili vzniku negativního statku. Například při zvýšení hladiny 

hluku jednotlivci vynakládají peněžní prostředky na dvojité zasklení oken či na zvukovou 

izolaci stěn. Při znečištění vody dochází k nákupu balené minerální vody, k instalaci vodních 

filtrů v domácnostech, ke zřízení vlastní studně apod. [21] 

4.5.3 Použití sekundárních zdrojů dat 

Metoda je založena na ocenění přínosů nebo nákladů na základě existujících statistik 

např. z dat policie, ministerstev, obcí, Českého statistického úřadu atd. Příkladem je výstavba 

bezpečnostních prvků na silnici (kruhový objezd, zpomalovací pruhy, přechod pro chodce 

atd.), kde přínosem je počet neuskutečněných nehod vynásobenými průměrnými ročními 

náklady společnosti na léčení úrazu způsobené nehodou. Nevýhodou této metody je náročnost 

na získání statistických dat a také skutečnost, že data je třeba v řadě případů průměrovat, čímž 

ztrácejí na přesnosti. [19] 

 

4.6 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Výpočet ekonomické efektivnosti projektu lze provést v případě, pokud máme 

identifikovány přínosy a náklady, které projekt vytváří, ve finančním plánu je provedena 

korekce tržních cen a finanční plán je doplněn o další příjmy a výdaje, které jsme získali 

oceněním celospolečenských přínosů a nákladů. Ukazatelé ekonomické efektivnosti  

jsou shodné s ukazateli finanční analýzy. 

 Ekonomickou výkonnost projektu lze vypočítat pomocí následujících ukazatelů: 

 Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) 

 Ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR) 
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 Ekonomická doba návratnosti (DDN) 

Charakteristika ukazatelů i vzorce pro výpočet jsou shodné s ukazateli finanční analýzy, 

rozdíl je však ve vstupních hodnotách, které se do vzorců dosazují. [19] 

Na rozdíl od finanční analýzy, kde můžou veřejně prospěšné projekty dosahovat  

i záporných hodnot kriteriálních ukazatelů, u ekonomické analýzy je třeba prokázat 

celospolečenské užitky a hodnoty ukazatelů v kladných číslech. [25] 

Ekonomická analýza by měla být u všech typů projektů následující: 

 ekonomická čistá současná hodnota větší než 0, 

 ekonomické vnitřní výnosové procento větší než reálná společenská diskontní sazba 

5,5 %, (Ekonomická analýza používá pro výpočet socioekonomických přínosů  

a nákladů hodnoty diskontní sazby tzv. společenskou diskontní sazbu. Evropská 

komise stanovila společenskou diskontní sazbu ve výši 5,5 %.) 

 diskontovaná doba návratnosti menší než referenční období (doba životnosti). [13], 

[25] 

 

Tab. 4.1: Podmínka přijatelnosti u ekonomické analýzy 

Ukazatel Výsledná hodnota 

ENPV > 0 

ERR 
> společenská diskontní sazba 

(5,5 %) 

DDN 
< referenční období (doba 

životnosti) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Předmětem bodového hodnocení jsou hodnoty ukazatelů ENPV a ERR. Pokud nebudou 

splněny výše uvedené podmínky, tedy ENPV > 0 a ERR > 5,5 %, bude se jednat o eliminační 

kritérium a projekt nebude doporučen k financování. Projektem dosažená hodnota ukazatele 

ERR je bodově rozlišená, tedy čím větší hodnota ukazatele ERR, tím více bodů projekt získá. 

[25] 
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4.7 Rozdělení socioekonomických přínosů a nákladů  

Jak už bylo uvedeno výše, ekonomická analýza posuzuje přispění projektu 

k ekonomickému blahobytu regionu nebo země tzn., zahrnuje přínosy a sociální náklady. 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko definovala 30 možných přínosů  

a nákladů pro společnost, popsala způsob využití a stanovila jejich výpočet.  

Definované přínosy a náklady můžeme rozdělit do oblastí jako je např. oblast 

zaměstnanosti, zdravotnictví, dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, sportu a volného 

času, bydlení, sociální vybavenosti a kultury. V  oblastech jsou pak definovány jednotlivé 

socioekonomické přínosy a náklady. Níže je definováno devět oblastní, k nimž jsou přiřazeny 

jednotlivé socioekonomické přínosy. 

1. Zaměstnanost- zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa), zlepšení uplatnitelnosti 

na trhu práce, zlepšení postavení na trhu práce - zvýšení platu. 

2. Zdravotnictví- prevence vzniku nemoci, zkrácení léčby pacientů, snížení úmrtnosti 

pacientů, prodloužení života pacientů. 

3. Doprava- zlepšení dostupnosti (úspora času), zvýšení bezpečnosti dopravy, zvýšení 

komfortu cestujících v dopravě (nové dopravní prostředky). 

4. Životní prostředí- změna ekologických funkcí území. 

5. Bezpečnost- prevence kriminality (eliminace trestných činů). 

6. Sport a volný čas- rozvoj cestovního ruchu v regionu, zvýšení komfortu cestujících  

při odbavení, rozšíření cyklostezek, rozšíření cyklotras s doprovodnou infrastrukturou, 

rozšíření cyklotras bez doprovodné infrastruktury, pravidelně udržované běžecké 

lyžařské trasy, zlepšení stavu parků a veřejné zeleně - klidové zóny, zlepšení stavu 

parků a veřejné zeleně – průchozí, zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky), 

zlepšení stavu infrastruktury pro sport a volný čas. 

7. Bydlení- zlepšení kvality bydlení obyvatel. 

8. Sociální vybavenost- bezbariérové úpravy, sociální integrace znevýhodněných osob, 

zlepšení stavu zařízení sociální péče - denní stacionáře, zlepšení stavu zařízení sociální 

péče - lůžková zařízení 
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9. Kultura- zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu, zlepšení stavu škol a školských 

zařízení, technické zhodnocení památek, zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 

 

Některé výše definované přínosy se mohou dále ještě dělit na několik úrovní. V případě, 

že v důsledku projektu dojde ke zvýšení zaměstnanosti či zlepšení uplatnitelnosti na trhu 

práce jsou tyto přínosy zadávány dle úrovně, a to: základní, střední bez maturity, střední 

s maturitou, vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské. 

U přínosu prevence vzniku nemoci a zkrácení léčby pacientů žadatel zadá počet osob,  

u nichž dojde k zamezení vzniku nemoci. Žadatel si může vybrat z následujících druhů 

nemocí: infekční a parazitární nemoci, novotvary, nemoci krve a krvetvorných orgánů, 

nemoci endokrinní a metabolické, poruchy duševní a poruchy chování, nemoci nervové 

soustavy, nemoci oka, nemoci ucha, nemoci oběhové soustavy, nemoci dýchací soustavy, 

nemoci trávící soustavy, nemoci kůže, nemoci svalové, kosterní a pojivové tkáně, nemoci 

močové a pohlavní soustavy, těhotenství, porod a šestinedělí, stavy vzniklé v perinatálním 

období, vrozené vady a deformace, příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní 

nálezy, poranění a otravy, faktory ovlivňující zdravotní stav.  

Projekty zaměřené na zlepšení kvality bydlení obyvatel se vybere úroveň: rodinný dům, 

byt či stavební pozemek, a to dle toho u čeho dojde ke zvýšení tržní ceny.  

U přínosu, zvýšení bezpečnosti dopravy jsou úrovně následující: s usmrcením člověka,  

s těžkým zraněním, s lehkým zraněním, jen s hmotnou škodou. 

U zlepšení stavu škol a školských zařízení nebo zlepšení stavu zařízení sociální péče 

(denní stacionáře) si žadatel zvolí, zda dojde ke zlepšení stavebních úprav či ke zlepšení 

vybavení. 

Poslední přínos, který je možný ještě dělit na úrovně je přínos zlepšení stavu 

infrastruktury pro sport a volný čas a zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu. Tyto přínosy 

jsou děleny dle úrovně na jednorázoví, nebo pravidelní uživatelé.  

Všechny realizované projekty nevytvářejí pouze pozitivní dopad pro společnost, proto 

výše uvedené přínosy můžou být stejně tak i nákladem, tedy újmou pro společnost.  
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4.7.1 Příklad výpočtu socioekonomických přínosů a nákladů 

Jako modelový příklad výpočtu socioekonomických přínosů a nákladů si uvedeme  

již výše zmíněnou výstavbu bezpečnostních prvků, konkrétně výstavbu kruhového objezdu. 

Jelikož se jedná o záměr, který přispěje ke snížení nehodovosti v dopravě, bude se jednat  

o přínos „Zvýšení bezpečnosti dopravy“. Tento přínos se dělí na 4 úrovně: s usmrcením 

člověka, s těžkým zraněním, s lehkým zraněním, jen s hmotnou škodou.  

Výpočet pro daný rok a úroveň je následující: počet eliminovaných dopravních nehod 

zvolené úrovně (v nehodách/rok). 

Předpokládejme, že počet nehod s lehkým zraněním před realizací projektu je 250  

za rok. Pokud bude na místě vystaven kruhový objezd, počet nehod s lehkým zraněním bude 

35. Počet eliminovaných nehod tak je 218 za rok. Počet eliminovaných nehod se získá z dat 

Policie ČR. 

 

4.8 Analýza rizik a citlivosti 

Součástí analýzy přínosů a nákladů by mělo být posouzení rizika a vypořádání  

se s nejistotou, která je ve všech investičních projektech přítomna. Cílem analýzy rizika  

a nejistoty je poskytnout dostatek podkladů pro investiční a finanční rozhodnutí s ohledem  

na zjištěná rizika a nejistotu budoucího vývoje. Zjednodušeně lze říci, že se snaží popsat 

problémy typu „co když se stane něco jiného, než se předpokládá?”. Při posouzení rizika  

a stanovení nejistoty by měla být provedena analýza citlivosti a analýza rizik. [13], [17] 

4.8.1 Analýza citlivosti 

Cílem analýzy citlivosti je zjištění kritických proměnných projektu, které vykazují 

nejvyšší citlivost, tzn., hledáme takové proměnné, jejichž malá změna má významný dopad  

na budoucí vývoj projektu, převážně pak na čistou současnou hodnotu investice. Jsou  

to takové kritické proměnné, jejichž malá změna způsobí největší změnu v kriteriálních 

ukazatelích. Zjišťování kritických proměnných se provádí tak, že se proměnné projektu 

postupně mění o určité procento a sledují se následné změny ukazatelů finanční i hospodářské 

výkonnosti. Z proměnných by se měla měnit vždy pouze jedna a ostatní parametry by měly 

zůstat neměnné. Jako obecné kritérium se doporučuje považovat ty proměnné, u nichž změna 

(kladná či záporná) o 1 % způsobuje odpovídající změnu základní hodnoty NPV o 5 %. 
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Nevýhodou této analýzy je, že posuzuje změny jednotlivých faktorů izolovaně, zatímco tyto 

faktory v reálném světě obvykle působí komplexně. [17], [20] 

4.8.2 Analýza rizik 

Analýza rizik se zaměřuje na prozkoumání pravděpodobnosti, že projekt dosáhne 

uspokojivých výsledků v porovnání s nejlepším dříve učiněným odhadem. Pokud se kritickým 

proměnným přidělí vhodné rozdělení pravděpodobnosti, lze odhadnout rozdělení 

pravděpodobnosti finančních a hospodářských ukazatelů výkonnosti. Rozdělení 

pravděpodobnosti umožní poskytnout zajímavé statistické údaje o výkonnostních ukazatelích 

projektu: očekávanou hodnotu, standardní odchylku, variační koeficient atd. Analýza rizik  

se provádí tak, že jsou nejprve vstupní údaje a předpoklady užité ve finanční analýze 

konfrontovány s možnými riziky a nejistotou plynoucí z možného odchylného budoucího 

vývoje. Poté jsou s určitou mírou pravděpodobnosti stanovovány různé hodnoty těchto 

vstupních údajů pomoci scénářů (pesimisticky, optimisticky apod.) případně pozměňovány 

předpoklady simulačního modelu. [13], [17] 
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5 CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

BYTOVÉHO DOMU 

Objekt bytového domu je situován na nároží křižovatky ulic Riegrova a Dr. Joklíka  

ve městě Kyjov. Investorem výstavby je město Kyjov.  

Město Kyjov se rozkládá na 2988 ha, nachází se v okrese Hodonín v Jihomoravském 

kraji na řece Kyjovce. Leží 50 km jihovýchodně od Brna, 20 km severně od Hodonína a 25 

km na západ od Uherského Hradiště a je kulturním střediskem severní části Slovácka.  

Město je obklopeno Kyjovskou pahorkatinou a severně od města se rozprostírá pohoří Chřiby. 

Město Kyjov se skládá se ze čtyř katastrálních území: Bohuslavice, Boršov, Kyjov, Nětčice. 

Město Kyjov k datu 1. 1. 2013 čítá 11 483 obyvatel. Městem prochází silnice I/54, která 

spojuje Brno se Slovenskem a železnice Veselí - Kyjov - Bučovice - Brno. Město Kyjov patří 

mezi obce mikroregionu Babí Lom. [22], [30]  

Obr. 5.1: Poloha města Kyjov 

 

Zdroj: [22] 

Objekt byl vystavěn počátkem 20. století jako elektrárna, později byla využívána  

jako kancelářský objekt s byty, nyní je však objekt nevyužíván. Nově bude objekt využíván 

jako bytový dům s osmi byty, v přízemí bude část podlaží využita na provoz klubovny 

zájmových spolků města s vlastním zázemím. Klubovna bude využívána investorem,  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjovsk%C3%A1_pahorkatina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99iby
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tj. městem Kyjov dle jejich potřeb. V prostoru klubovny však nesmí být provozovány např. 

hudební kroužky či jiné hlukově náročné zájmy, tímto prostor nebude ovlivněn hlukovou 

zátěží. 

Pro možnost parkování osobních vozů jsou před objektem na stávající zpevněné ploše 

k dispozici 4 nevyznačená parkovací stání, další možnost parkování je asi 20 m od objektu  

na zpevněné ploše u parkové zeleně v křižovatce ulic Dr. Joklíka a Riegrova. Pro potřeby 

objektu je třeba 6 parkovací stání. 

Charakter zástavby ulice vytváří řadové a solitérní rodinné domy městského stylu. V ulici 

Riegrova je objekt bývalé elektrárny svým stylem ojedinělí, což je vzhledem k době svého 

vzniku a funkci, kterou objekt plnil pochopitelné. Architektura objektu nebude rekonstrukcí 

nijak výparně ovlivněna. Stavebními úpravami bude objektu zlepšena stavebně-fyzikální 

stránka, tj. bude zateplen a bude mít nově řešenou fasádu. Stávající cihelná fasáda,  

přes veškerou snahu nebude možné zachovat z důvodu požadavku zlepšení energetického 

standardu budovy. Nevznikne tím ale přílišný zásah do urbanistického řešení zástavby,  

ale spíše do architektonického pojetí celé fasády. Z hlediska územního plánu a jeho směrnic 

nevznikne stavebními úpravami odlišné řešení od požadovaných limitů zástavby ulice  

a celého celku. 

Obr. 5.2: Současný stav objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1 Stávající popis objektu 

V prvním podzemním podlaží se nacházejí sklepní prostory (čtyři sklepy a chodba) 

přístupné vnitřním schodištěm vedoucím do zádveří domu. 

V prvním nadzemním podlaží (v přízemí) se nachází zádveří domu, na které navazuje 

schodiště a chodba, z níž jsou přístupné dvě kanceláře a WC po pravé straně, dva sklady  

a umývárna po levé. V prvním skladu jsou dveře ze severní fasády budovy a ze zadní části 

chodby je ještě jeden vstup do objektu od sousední budovy E.ON-u. 

Ve druhém nadzemním podlaží (1. patro) ze schodišťového prostoru a podesty jsou 

přístupné dva byty. Bytu vpravo náleží chodba, předsíňka a WC. Z chodby je přístup  

do kuchyně, na kterou navazuje spíš a koupelna a do obývacího pokoje propojeného 

s kuchyní, na který navazují dva pokoje. V levém bytě je chodba, WC, kuchyň s přístupem  

do pracovny a koupelny a obývací pokoj propojený s kuchyní, a dalším pokojem. Dále 

schodiště pokračuje do původního prostoru, v současnosti nevyužívaného.  

Objekt je přístupný v 1.NP vstupem z ulice od západu, v současné době je však 

nevyužíván vstup směrem ze severní strany do skladu a na východě k sousednímu objektu 

E.ON-u. 

 

5.2 Navrhovaná dispozice objektu 

V prvním přízemí by bylo zachováno stávající schodiště a chodba, původní 3 sklepení 

budou přebudovány na menší sklepní kóje, celkem tedy 8, první místnost v západní části 

dispozice bude využívána jako technická místnost s výměníkovou stanicí pro teplovod a další 

rozvody ZTI. Strop nad sklepním prostorem bude ze spodní části zateplen. 

V přízemí vstup, zádveří, schodiště i chodba zůstanou stávající. Z chodby bude řešen 

přístup do dvou nově vznikajících bytů v pravé části dispozice. První obsahuje předsíň, 

koupelnu a kuchyni s obývacím pokojem. Druhý přístupný ze zadní části chodby bude mít 

předsíň koupelnu a obývací pokoj s kuchyňským koutem. V levé části dispozice bude 

z chodby přístupná klubovna s šatnou a sociálním zařízením- WC muži, WC ženy, úklid  

a WC ZTP. Schodiště zůstane stávající, povrch i zábradlí však bude opraveno a opatřeno 

novým madlem. Vstup na východní fasádě objektu v zadní části chodby bude zachován, dveře 
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do klubovny budou nahrazeny na severní fasádě oknem. Před západním vstup bude zřízena 

rampa pro přístup ZTP do objektu. 

V 1. patře se bude nacházet schodiště, které povede na chodbu, ze které bude přístup  

do čtyř samostatných bytových jednotek. V první bytové jednotce po pravé straně je řešena 

předsíň, koupelna a kuchyně s obývacím pokojem. Ve druhé v pravé části dispozice bude 

chodba, WC propojené s koupelnou, obývací pokoj a kuchyně. V levé části bude první byt 

obsahovat předsíň, koupelnu a obývací pokoj s kuchyní. Druhý pak chodbu, WC propojené 

s koupelnou, obývací pokoj a kuchyní. 

Podkroví bude nově řešeno jako obytné, kdy ze schodiště budou přístupné dvě bytové 

jednotky. Každá bude obsahovat chodbu, koupelnu, obývací pokoj s kuchyňským koutem  

a ložnici. Základní prvek tj. chodba a koupelna jsou stejné, rozčlenění dispozice bytů lze řešit 

i jinak, mohou vzniknout byty dispozice 2 + KK nebo 3 + KK. 

Nově bude řešena také střecha doplněná o vikýře. Dominantními prvky na celém 

objektu budou výrazné cihelné členění fasády a střecha s vikýři. Jako výrazný prvek 

vystupuje na střeše z čelní fasády prvek cihelného pilíře. Celý objekt bude zateplen fasádním 

zateplovacím systémem s omítkou a obkladem cihelnými pásky, které budou navazovat  

na původní technický ráz budovy. Obloženy budou také stávající pilastry a římsy na fasádě. 

Veškerá okna i vstupní dveře budou nová, plastová či dřevěná s izolačními trojskly, venkovní 

odstín bude zvolen v odstínu dřeva. Vnitřní rámy budou bílé. V objektu budou použity 

standardní podlahy (vinil, keramické dlažby) a omítky či keramické obklady.  

Celková zastavěná plocha bude činit 221,82 m
2
, obestavěný prostor 2299,13 m

2
a užitná 

plocha 569,23 m
2
. Výška hřebene střechy bude ve výšce 13,18 m. 

5.2.1 Technická infrastruktura 

V současnosti je objekt napojen na vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci  

a elektroinstalaci.  

V rámci rekonstrukce bude řešena nová přípojka teplovodu vedoucího ulicí Riegrova. 

Přípojka bude přivedena do místnosti ve sklepě, která bude plnit funkci technické místnosti. 

Vodovodní přípojka zůstane stávající. 
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Nově je řešena napojení na kanalizační přípojku vedoucí v současné době na veřejnou 

kanalizaci v ulici Dr. Joklíka. Dešťové vody budou likvidovány stejně jako v současnosti 

odvedením do kanalizace, splašková kanalizace bude řešena s úpravou. Stávající splašková 

jímka s odtokem bude odstraněna a nahrazena přímým napojením na kanalizační přípojku.  

Ta je společná i pro sousední objekt E.on-u. 

Stávající vzdušná přípojka elektroinstalace z ulice Riegrova bude nahrazena novou 

podzemní přípojkou z ulice Dr. Joklíka. 

5.2.2 Zpevnění plochy a terénní úpravy 

Před západním průčelím objektu je v současné době zpevněná plocha tvořená 

živičným povrchem, plocha volně navazuje na kolem vedoucí komunikaci ulice Riegrova. 

Zpevněná plocha byla a je využívána k parkování osobních vozidel. Před objekt se vejdou 4 

osobní vozidla s vynecháním prostoru před vchodem do objektu. Tato zpevněná plocha bude 

ponechána bez úprav, případně budou na ploše vyznačena parkovací stání s rezervací  

pro uživatele objektu. Před vstupem bude řešena přístupová rampa pro ZTP.  

Před východním průčelím je řešen zadní přístup do objektu přes pozemek E.on-u,  

kde vede terénní schodiště k zadnímu vstupu. Zpevněná plocha vedoucí od schodiště 

k oplocení je řešena betonovou zámkovou dlažbou. Tato plocha bude ponechána bez zásahu, 

bude opravena jen v místech narušení z důvodu úpravy kanalizace před objektem.  

Podél jižní fasády objektu je v současnosti okapový chodník z betonových desek. 

Objekt bude vybaven novým okapovým chodníkem z betonové zámkové dlažby do pískového 

podloží.  

Jižní předzahrádka je v současnosti zatravněna nevzhlednou neudržovanou zelení,  

po realizaci oprav domu a vyčištění staveniště bude provedeno přerytí celé předzahrádky  

a nové zastavění plochy. Stávající túje bude odstraněna a plocha zatravněna. Případně  

dle zájmu bude předzahrádka osázena nízkou vzrostlou okrasnou zelení. 

Stávající oplocení předzahrádky má zděnou podezdívku a stav omítky je špatný  

a předpokládá se, že bude nahrazena novou, případně vyspravena v místech porušení.  
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5.2.3 Bezbariérový přístup 

V 1. NP je řešen prostor pro klubovnu, který bude možno využívat i osobami ZTP. 

Vzhledem k tomu bylo u tohoto prostoru řešeno WC pro osoby ZTP.  Přístup do tohoto 

podlaží, které je cca o 700 mm nad úrovní terénu je však problematické. Proto v zádveří  

u schodiště bude do 1 NP umístěna hydraulická zvedací plošina sklopná ke schodišťové stěně. 

Půjde o jednostrannou rampu sklonu 8 % s oboustranným zábradlím. Rampa bude založena 

na samostatném základovém pasu, konstrukce bude desková monolitická, povrch rampy bude 

tvořen keramickou mrazuvzdornou dlažbou s protiskluzovou úpravou. Zábradlí bude tyčové 

nerezové, kotvené do země a do boku rampy.  

5.2.4 Hluková a protipovodňová ochrana 

Výstavba nových bytů má styl rezidenčního bydlení s minimálním provozem osobních 

automobilů. Vzdálenost objektu od železniční trati Kyjov- Vlkoš je cca 110 m vzdušnou 

čarou. Dráha je od objektu oddělena zástavbou podél trati a vzrostlou zelení na křižovatce ulic 

Riegrova – Dr. Joklíka. Proto nemusí být realizovány dodatečné ochrany proti hluku.  

V objektu sice nebyly patrné známky podzemní vody, ale objekt se však nachází 

v území ohroženém povodněmi. Dle vyjádření Povodí Moravy jsou u objektu následující 

výšky hladin při povodních: 

 Q20 = 187,31 m n. m 

 Q50= 187,59 m n. m 

 Q100= 187,85 m n. m 

 Q500= 187,93 m n. m 

Podlahy 1 NP se proto doporučují navrhnout min nad kótu 188,35 m n. m. Ochrana 

suterénu a vstupního mezipatra je tedy řešena následovně: 

 v rámci stavby budou do ostění zabudovány 4 vnitřní závitové hmoždinky, do kterých 

bude v případě povodně nasazena a přišroubována protipovodňová deska s těsněním 

po obvodu. Výška desky bude sahat do 188,00 m n. m., čímž bude splňovat kritéria 

pro 100 i 500 letou vodu. 

 okna do suterénu budou chráněna novými anglickými dvorky, budou to 3- stěnné 

monolitické železobetonové konstrukce s pevným dnem s ochranou proti vzedmutí. 
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Voda bude odvedena do kanalizace. Horní hrana betonových anglických dvorků bude 

do výšky 188,00 m n. m., čímž bude splňovat kritéria pro 100 i 500 letou vodu. 

Výška podlahy 1.NP je 188,35 mm, požadavek Povodí Moravy je tak splněn.  
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6 METODIKA VÝZKUMU  

Pro naplnění stanovených cílů bude zpracována finanční analýza, díky které dostaneme 

informace o celkové výši potřebných výdajů a možných příjmů při realizaci projektu. Nejprve 

tedy bude stanovena výše celkových výdajů potřebných k realizaci projektu, poté se určí výše 

výdajů a příjmů, které by nastaly v případě realizace projektu. Z těchto údajů  

pak bude vypočítána finanční efektivnost. Dalším krokem je určení možných přínosů či újmů 

společnosti, plynoucích díky realizaci projektu a převedení těchto dopadů na peněžní toky. 

Nakonec definujeme možná rizika, která mohou vzniknout v souvislosti s projektem.  

Pro zpracování finanční a ekonomické analýzy byly zhodnoceny různé přístupy  

a metody. Nakonec byla vybrána samotná metoda cost-benefit analýza. I když město Kyjov 

patří do Jihomoravského kraje, tedy při zpracování analýzy by měl být použit portál 

regionální rady Jihovýchod, přesto bylo využito portálu Moravskoslezska. Prvním důvodem 

je, že u portálu Jihovýchod jsou do výsledků finanční efektivnosti započítány i dotace z ROP, 

tudíž finanční analýza bude vždy kladná a nebyly by tak známy skutečné výsledky finanční 

analýzy. Druhý důvod přišel v momentě stanovení ekonomických nákladů, kdy po vyplnění 

socioekonomických přínosů a nákladů nebyly ihned spočítány hodnoty ekonomické analýzy. 

Tyto hodnoty jsou posuzovány až příslušnými orgány.  Jelikož cílem diplomové práce  

je zjistit, zda je projekt finančně a ekonomicky efektivní, byl vybrán portál Moravskoslezsko, 

kde jsou tyto hodnoty počítány přímo. V diplomové  práci bude dále zpracována prognóza 

ekonomických efektů projektu, jejich kvantifikace podle vhodných postupů a výpočet 

ekonomické a finanční návratnosti na základě přesných ukazatelů např. čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti. V rámci tvorby diplomové práce budou 

využity zejména metody analýzy a syntézy.  

Město Kyjov chce žádat o dotaci na SFRB. Dle pokynů SFRB pro čerpání úvěru lze 

poskytnout úvěr na projektovou dokumentaci, na technický dozor investora, stavbu budovy  

a její technologických částí (plošina pro bezbariérový vstup). Výše úvěru se vypočte  

ze způsobilých výdajů, úvěr však nesmí překročit 70 % výdajů rozhodných pro určení úvěru. 

Doba splatnosti úvěru bude 10 let, při úrokové sazbě 1 %.  

Dalším možným zdrojem financování, může být dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, z podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů“, jež umožňuje žádat o dotaci  

ve výši podpory 550 000,- Kč na jeden byt.  
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6.1 Shrnutí informací potřebných pro výpočet finanční a ekonomické 

analýzy 

Město Kyjov (plátce DPH), počet obyvatel k 1. 1. 2013 činil 11 483, má ve vlastnictví 

nevyužívanou budovu bývalé elektrárny, která donedávna sloužila jako kancelářský objekt 

s byty. V současné době se již nevyužívá a objekt chátrá.  

Současné provozní výdaje jsou výdaje na energie ve výši 72 762,- Kč ročně. Výdaje  

na údržbu a opravy se pohybují okolo 22 000,- Kč ročně. Opravy a údržbu zajišťuje firma 

Bytasen, spol. s.r.o. - plátce DPH. Město Kyjov nemá z objektu v současné době žádné 

příjmy. Po dobu výstavby nebude město vynakládat finanční zdroje na elektřinu, vodu a plyn, 

ty budou zajištěny stavební firmou. Po dobu rekonstrukce nebudou prováděny žádné 

udržovací práce.  

Město Kyjov se projektem začal zabývat v srpnu roku 2011, kdy byl záměr veřejně 

projednán. Záměrem projektu je vybudovat bytový dům, jehož součástí by mělo být: 

 vybudování 8 bytů, 

 klubovna, 

 bezbariérový přístup, 

 parkovací plochy, 

 chodník, 

 drobná zeleň. 

Předpokládaná výše investice: 10 974 769,- Kč bez DPH. Všechny části investice jsou 

uvedeny bez základní sazby DPH, tj. 21 %. 

 9 914 521,- Kč bez DPH- rozpočet stavby 

 827 511,- Kč bez DPH- vybavení bytů 

 67 447,- Kč bez DPH- vybavení klubovny  

 165 290,- Kč bez DPH- nájezdová rampa pro tělesně postižené 

Podrobný rozpočet nákladů stavby a vybavení bytů s klubovnou je uveden v přílohách č. 1  

a 2. 
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Bytový dům bude sloužit pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Cílovými skupinami 

jsou tedy osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb 

vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace- věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti 

jejich života. Tito lidé předkládají žádost o nájem bytu na odboru majetku, který vede 

evidenci žádostí o nájem bytu.  Evidence je tvořena seznamem žadatelů podle velikosti 

požadovaného bytu, rodinného stavu a podle naléhavosti jejich bytové potřeby. V současné 

době se eviduje 83 žádostí a z tohoto důvodu se také předpokládá plná obsazenost bytového 

domu již v první den provozu. Druhou cílovou skupinou jsou zájmové spolky využívající 

prostor klubovny. Momentálně není ve vlastnictví města Kyjova k pronájmu žádná klubovna. 

Zájmové spolky užívají Obecní dům v Kyjově-Nětčicích, kde se střídají dle týdenního 

rozvrhu. Užívání klubovny funguje na základě smlouvy o výpůjčce a jedinou platbou je roční 

příspěvek 1000,- Kč za subjekt. Marketingová analýza poptávky po využívání klubovny  

byla zjišťována mou osobou a to pomocí e-mailu a osobního dotazování. Pomocí e-mailu 

odpověděla pouze zájmová skupina Klub českých turistů Kyjov, která měla zájem o využívání 

prostor klubovny. Osobní dotazování proběhlo přímo v Obecním domě, kde z šesti 

dotazovaných zájmových spolků vyjádřilo zájem o prostory klubovny čtyři níže uvedené 

skupiny. Všem osloveným skupinám poplatek vyhovoval, a tudíž bude zachován  

i při využívání nové klubovny. Níže jsou uvedeny zájmové spolky, které projevily zájem  

o prostory klubovny. 

 

Tab. 6.1: Přehled zájmových skupin a jejich předpokládaných návštěv 

Název klubu Návštěvnost Počet členů 

Skautské středisko Kyjov  2,5 hod./5x týdně 122 

Klub vozíčkářů Kyjov 3 hod./1x týdně 17 

Klub rybářů Kyjov  3 hod./2x týdně 35 

Malebné Kyjovsko  2 hod./2x týdně 26 

Klub českých turistů Kyjov  2 hod./3x týdně 42 

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Zájem o využívání klubovny však bude ovlivněn typem nájemníků budovy,  

proto by měla být provedena nová marketingová analýza poptávky po klubovně v době,  

kdy bude znám typ osob obývající bytový dům.  
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Město Kyjov je vlastníkem a zároveň provozovatelem bytového domu, a jelikož  

je plátcem DPH, veškeré provozní příjmy rovněž obsahují DPH.  

V roce 2011 byla zpracována dokumentace pro územní řízení ve výši 142 152,- Kč 

bez DPH. V roce 2012 došlo ke zpracování dokumentace pro stavební povolení, jejíž cena 

byla 208 490,- Kč bez DPH. Poslední dokumentace pro provedení stavby byla zpracována 

v roce 2013 a náklad na vypracování se vyšplhal na 245 815,- Kč bez DPH. Osoba 

zpracovávající projektovou dokumentaci je také projektovým manažerem, který se stará  

o průběh výstavby.  Pokud by se město rozhodlo projekt realizovat, musí být dále zpracována 

projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci, kterou ve městě Kyjov vyhotovuje OHK 

servisní, s.r.o. Předpokladem tedy je, že se město rozhodlo o realizaci projektu a v červnu 

2014 byla zpracována tato projektová dokumentace, jejíž částka byla 45 000,-Kč. 

Investiční fáze bude zahájena v červenci 2014, a to pouze v případě přiznání dotace. 

Pokud město Kyjov neobdrží dotaci na projekt, pak práce realizačního týmu na projektu 

končí. Investiční fáze bude zahájena vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Realizace výběrového řízení bude probíhat od 1. 7. 2014 – 26. 7. 2014, vyhlášení vítěze 

výběrového řízení se uskuteční 27. 7. 2014. Předpokládaná výše výběrového řízení činí 

30 000,- Kč bez DPH.  

Město Kyjov bude mít pro zajištění hladkého průběhu realizace stavby projektového 

manažera, který je, jak již bylo uvedeno výše, i osobou zpracovávající projektovou 

dokumentaci. Odhad nákladů na práci projektového manažera je 135 000,- Kč bez DPH.  Dále 

chce město Kyjov zajistit technický a autorský dozor. Výpočet honoráře za technický  

a autorský dozor vychází z výpočtu ze stránek: 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vypocet_kom.htm. Odhad nákladů na technický 

a autorský dozor činí 144 000,- Kč bez DPH, přičemž z této částky byla účtována asi ¼  

na výkon autorského dozoru a ¾ na výkon technického dozoru. Na autorský dozor tedy město 

vynaloží 36 000,- Kč a na technický dozor 108 000,- Kč. Ostatní aktivity bude mít na starosti 

zaměstnanec městského úřadu (právní náležitosti, koordinace projektu, finanční řízení  

a kontrolu). 

 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/vypocet_kom.htm
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Projektový manažer začne pracovat hned při zahájení investiční fáze - 6 měsíců 

(2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015). Autorský a technický dozor investora pracují od zahájení 

fyzických prací na stavbě tj. od 11. 8. 2014 - 3 týdny a 4 měsíce (2014), 2 týdny a 4 měsíce 

(2015). 

Postup výpočtu mzdy technického dozoru 

Mzda technického dozoru investora byla vyčíslena na 108 000,- Kč bez DPH, mzda 

s DPH tedy činí 130 680,- Kč. Poté dojde k pokrácení vzhledem k rokům realizace stavby. 

Celkově technický dozor investora pracoval 9 měsíců a 1 týden (130 680/9,25= 14 128,- Kč 

za měsíc), v roce 2014 pracoval 3 týdny a 4 měsíce, za tento rok tedy dostane 67 105,- Kč (14 

128 x 4,75). V roce 2015 se na projektu podílel 2 týdny a 4 měsíce a na jeho mzdu bylo  

v tomto roce vynaloženo 63 576,- Kč (14 128 x 4,5). Výpočet mzdy projektového manažera  

a autorského dozoru je obdobný. 

Rozpis výdajů v jednotlivých letech: 

Technický dozor- 130 680,- Kč- 3 týdny a 4 měsíce (2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015 

2014- 67 106,- Kč 

2015- 63 574,- Kč 

Projektový manažer- 135 000,- Kč bez DPH, 163 350,- Kč - 6 měsíců (2014), 2 týdny a 4 

měsíce (2015) 

2014- 93 342,- Kč 

2015- 70 007,- Kč 

Autorský dozor- 43 560,- Kč- 3 týdny a 4 měsíce (2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015) 

2014- 22 369,- Kč 

2015- 21 191,- Kč 

 

Realizace stavebních prací bude probíhat od 11. srpna 2014 do 15. května 2015. 

Od 16. května 2015 bude bytový dům přístupný nájemcům. Harmonogram stavebních 

prací je uveden v příloze č. 3. 
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Na základě stavebního harmonogramu a rozpočtu se předpokládá, že v roce 2014 

budou stavební výdaje ve výši 9 914 521,- Kč bez DPH (rozpočet stavby), a v roce 2015  

ve výši 1 060 248,- Kč bez DPH (vybavení bytů, klubovny + nájezdová rampa pro ZTP). 

Žadatel předpokládá, že vyúčtování dotace proběhne v květnu 2015, avšak splátka 

úvěru bude splacena za 10 let, tedy v roce 2024. 

Lidské zdroje pro realizaci projektu 

Na projektu se kromě projektového manažera, autorského a technického dozoru bude 

podílet i zaměstnanec Městského úřadu Kyjov. V případě výstavby bytů, tímto zaměstnancem 

bude vedoucí odboru rozvoje města. Při vyčíslení mzdy tohoto zaměstnance se vychází 

z průměrného platu na městském úřadě v daném roce. Průměrný hrubý měsíční plat 

vedoucího odboru je 27 000,- Kč, přičemž se musí počítat i s povinnými odvody 

zaměstnavatele za zaměstnance. Odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele  

za zaměstnance činí 34 % z hrubé mzdy.  

Zaměstnanec bude pracovat od předinvestiční fáze až do doby ukončení projektu  

tj. do 15. května 2015. V předinvestiční fázi bude pracovat asi 1 hodinu týdně, čemuž 

odpovídá úvazek 0,025. V realizační fázi to budou 2 hodiny týdně, což odpovídá úvazku 0,05.  

Předinvestiční fáze projektu trvala od 22. 8. 2011 do 9. 4. 2013- týden a 4 měsíce 

(2011), 12 měsíců (2012), týden a 3 měsíce (2013). Realizační fáze projektu bude trvat  

od 1. 7. 2014 do 15. 5. 2015-  6 měsíců (2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015) 

Výpočet mzdy zaměstnance je vypočítán jako:  

Průměrná hrubá měsíční mzda x počet odpracovaných hodin na projektu (úvazek) x 

odvody sociálního a zdravotního pojištění x počet měsíců, kdy se zaměstnanec na projektu 

podílí.  

 

Mzda vedoucího odboru rozvoje města  

Předinvestiční fáze- týden a 4 měsíce (2011), 12 měsíců (2012), týden a 3 měsíce (2013) 

2011- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 4 + 226 (týden)= 3 844,- Kč 

2012- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 12= 10 854,- Kč 

2013- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 3 + 226 (týden)= 2 940,- Kč 
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Realizační fáze- 6 měsíců (2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015) 

2014- 27 000 x 0,05 x 1,34 x 6=  10 854,- Kč 

2015- 27 000 x 0,05 x 1,34 x 4 + 905 (2 týdny) = 8 141,- Kč 

 

Po ukončení realizace projektu bude bytový dům udržován místním údržbářem, 

který se stará o funkčnost bytů. Současnému údržbáři, který je zaměstnán na poloviční 

úvazek, se tak úvazek zvedne na 0,6. Pro projekt to bude 0,1 úvazek. Ke mzdě údržbáře jsou 

připočítány výdaje na sociální a zdravotní, tj. 34 %. Mzda údržbáře při polovičním úvazku  

je 7 200 Kč za měsíc, tzn. při plném úvazku je průměrná hrubá měsíční mzda údržbáře  

14 400,- Kč. Náklady ročně jsou 14 400 x 1,34 x 0,1 x 12= 23 155,- Kč. Údržbář  

bude zaměstnán až po skončení záruční doby, tedy v roce 2020.  

Náklady na energie, dle projektové dokumentace, se v provozní fázi předpokládají  

na 241 610,- Kč ročně bez DPH, vodné a stočné ve výši 62 140,- Kč bez DPH. 

 Potřeba energie a paliva- úsek vytápění 62 680,- Kč. 

 Potřeba energie a paliva- úsek ohřevu pitné vody 37 668,- Kč. 

 Roční spotřeba vody 71 461,- Kč.  

 Roční spotřeba plynu 192 000,- Kč.  

Dále je nutné vynakládat výdaje na údržbu a opravy bytového domu. Prvních 60 měsíců 

provozu je toto řešeno v rámci záruky, následně odhadované náklady na údržbu a opravy 

bytového domu se pohybují kolem 42 000,- Kč ročně bez DPH. 

V současné době je objekt nevyužíván a město z něj nemá žádné příjmy. Po rekonstrukci 

město zpoplatní pronájem bytů ve výši 50,50 Kč/ m
2
/ měsíc + poplatky za energie. Celková 

užitná plocha bytů je 569,23 m
2
, tudíž roční příjem plynoucí z pronájmu bytů bude 344 953,- 

Kč. Dále bude zpoplatněno využívání klubovny. Klubovnu bude využívat 5 oddílů. Celkově 

tyto oddíly zaplatí 5 000,- Kč ročně.  
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7 FINANČNÍ ANALÝZA 

7.1 Celková výše investice 

Celkové investiční výdaje projektu jsou rozděleny na výdaje nulové varianty a výdaje 

investiční varianty. Nulová varianta obsahuje tzv. utopené náklady, tedy výdaje, které byly 

vynaloženy bez ohledu na to, zda projekt bude realizován či nikoliv. Výdaje nulové varianty 

jsou vyplněny i ve variantě investiční, aby jejich hodnota dále nevstupovala do finanční  

a ekonomické analýzy, a tím došlo k jejich vynulování v rámci rozdílové varianty. Investiční 

varianta obsahuje výdaje, které zhodnotí investici tj. technické zhodnocení v případě realizace 

projektu. Výdaje jsou uváděny včetně DPH a u mzdy zaměstnance městského úřadu 

včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. 

7.1.1 Nulová varianta 

a) Předinvestiční fáze 

Město Kyjov se poprvé začalo projektem zabývat v srpnu 2011 a od této doby také začala 

práce na projektu zaměstnancem městského úřadu. Postupně byly vypracovány projektové 

dokumentace a byla podána žádost o dotaci. V červenci 2014 se předpokládá zahájení 

investiční fáze, a to vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby.  

Níže je uveden přehled vynaložených prostředků podle jednotlivých let: 

 Mzda vedoucího odboru rozvoje města  

2011- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 4 + 226 (týden)= 3 844,- Kč 

2012- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 12= 10 854,- Kč 

2013- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 3 + 226 (týden)= 2 940,- Kč 

 Projektové dokumentace: 

2011- dokumentace pro územní řízení 172 004,- Kč 

2012- dokumentace pro stavební povolení 252 272,- Kč.  

2013- dokumentace pro provedení stavby 297 436,- Kč.  

2014- projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci 45 000,- Kč. 
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b) Investiční fáze 

 V případě nulové varianty investiční fáze je položka nulová, protože město nebude 

vynakládat žádné zdroje na likvidaci, konzervaci budovy. Jelikož byl objekt donedávna 

obýván, je pravidelně udržován a nejsou zde patrné známky podzemní vody, sanace objektu 

se v následujících letech nepředpokládá. 

7.1.2 Investiční varianta 

Investiční fáze je zahájena 1. 7. 2014 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby. 

Náklady stavby byly dle projektové dokumentace vyčísleny na 11 996 570,- Kč. Součástí 

stavby je i bezbariérová plošina pro ZTP, díky které budou moci užívat prostor klubovny. 

Plošina byla vyčíslena na 200 000,- Kč. Vybavování bytů a klubovny nábytkem proběhne 

v květnu 2015. Vybavení celého objektu vyšlo na 1 082 899,- Kč. Projektový manažer začne 

pracovat hned při zahájení investiční fáze - 6 měsíců (2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015). 

Autorský a technický dozor investora pracují od zahájení fyzických prací na stavbě tj. od 11. 

8. 2014 - 3 týdny a 4 měsíce (2014), 2 týdny a 4 měsíce (2015). Konec stavebních prací a 

vyúčtování dotace proběhne 15. 5. 2015, splátka úvěru bude 10 let. 

a) Způsobilé výdaje v předinvestiční fázi 

Jak již bylo uvedeno výše, do investiční fáze musí být zahrnuty výdaje uvedené v nulové 

variantě. Do způsobilých výdajů předinvestiční fáze byly do jednotlivých let zařazeny 

náklady na projektovou dokumentaci. Mzda zaměstnance městského úřadu a projektová 

dokumentace k podání žádosti o dotaci je uvedena u nezpůsobilých výdajů. Toto rozdělení 

vychází z podmínek výzvy ze SFRB, která přesně vymezuje, jaké zdroje lze z této dotace 

financovat.  

Přehled způsobilých výdajů předinvestiční fáze podle let vynaložení 

2011- dokumentace pro územní řízení 172 004,- Kč 

2012- dokumentace pro stavební povolení 252 272,- Kč.  

2013- dokumentace pro provedení stavby 297 436,- Kč.  
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b) Způsobilé výdaje investiční fáze 

Dle podmínek uvedených v pokynech pro čerpání úvěru ze SFRB, lze do způsobilých 

výdajů zařadit náklady na technický dozor, náklady stavby a jeho technologických částí. Dále 

zde bude zařazena částka na vybavení bytů a klubovny, která bude proplacena z MMR. 

Podrobný výpočet mzdy technického dozoru investora je uveden v kapitole 6. 

 

Tab. 7.1: Rozpis způsobilých výdajů investiční fáze dle let vynaložení 

  

Náklady v jednotlivých letech v Kč 

2014 2015 

technický dozor 67 106 63 574 

náklady stavby 11 996 570    

bezbariérová plošina   200 000 

vybavení bytů a klubovny   1 082 899 

Celkové způsobilé výdaje  12 063 676 1 346 473 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

c) Nezpůsobilé výdaje 

Město Kyjov musí ze svého rozpočtu vynaložit finanční prostředky na výběrové řízení 

dodavatele stavby, projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci, výdaje  

na projektového manažera a autorský dozor a v neposlední řadě na mzdu zaměstnance 

městského úřadu, který se zahájením realizační fáze začne projektem znovu zabývat. V této 

fázi bude pracovat 2 hodiny týdně, čemuž odpovídá úvazek 0,05. Podrobný výpočet mzdy  

je uveden v kapitole 6. 

 Mzda vedoucího odboru rozvoje města v předinvestiční fázi 

2011- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 4 + 226 (týden)= 3 844,- Kč 

2012- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 12= 10 854,- Kč 

2013- 27 000 x 0,025 x 1,34 x 3 + 226 (týden)= 2 940,- Kč 
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Tab. 7.2: Přehled nezpůsobilých výdajů investiční fáze dle let vynaložení 

  

Náklady v jednotlivých letech v Kč 

2014 2015 

mzda vedoucího odboru rozvoje města 10 854 8 141 

projektový manažer  93 342 70 007 

autorský dozor 22 369 21 191 

náklady na výběrové řízení 36 300   

projektová dokumentace pro podání žádosti o dotaci 45 000   

Celkové nezpůsobilé výdaje  207 865 99 339 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 7.3. Celková výše investice v tis. Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

7.2 Provozní výdaje 

7.2.1 Nulová varianta 

Momentálně město Kyjov vynakládá na provoz a údržbu objektu 94 762,- Kč. Podrobný 

rozpis výdajů je uveden níže, výdaje jsou uváděny bez DPH. 

 Energie 

Současné provozní výdaje jsou výdaje na elektřinu a plyn ve výši 48 322,- Kč ročně  

a výdaje na vodné a stočné ve výši 12 428,- Kč bez DPH. 
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 Opravy a udržování 

Současné náklady na opravu a údržbu budovy se pohybují okolo 22 000,- Kč ročně 

(18 182 bez DPH). Opravy a údržbu zajišťuje firma Bytasen, spol. s.r.o., jež je plátce DPH. 

 DPH 

Náklady na DPH z elektřiny a plynu je tak každoročně ve výši 10 148,- Kč, DPH 

z vodného a stočného ve snížené sazbě 15 % je 1 864,- Kč. DPH z oprav a údržby areálu  

je ve výši 3 818,- Kč.  

7.2.2 Investiční varianta 

Pokud by došlo k realizaci projektu, městu by se zvýšily náklady na energie, opravu  

a údržbu objektu. V rámci záruky budou opravy prováděny až 60 měsíců po této době, tedy 

v roce 2020. V tomto roce bude zaměstnán i údržbář, který bude zajišťovat správný chod  

a provoz budovy. Drobné opravy si nájemníci budou vykonávat samy. Podrobný rozpis a výše 

nákladů je uveden níže. 

 Mzdové náklady 

Průměrná hrubá měsíční mzda údržbáře je 14 400,- Kč. Údržbář bude zaměstnán  

po skončení záruční doby na 0,6 úvazku. Pro projekt to bude 0,1 úvazek. Ke mzdě údržbáře  

je nutno připočíst výdaje na sociální a zdravotní, tj. 34 %. Náklady ročně jsou 14 400 x 1,34 x 

0,1 x 12= 23 155,- Kč.  

 Energie 

Náklady na energie se v provozní fázi předpokládají na 241 610,- Kč ročně bez DPH, 

vodné a stočné ve výši 62 140,- Kč bez DPH. Vodné a stočné je ve snížené sazbě DPH  

tzn. 15 %. V prvním roce provozu (rok 2015) budou náklady kráceny na skutečné měsíce 

provozu, tzn. 2 týdny a 7 měsíců. V roce 2015 budou náklady na energii tedy ve výši 90 604,- 

Kč bez DPH, vodné a stočné bude v roce 2015 vypočteno na 22 008,- Kč bez DPH. Celkem 

tedy 112 612,- Kč bez DPH. Následující roky budou náklady na energie a vodné a stočné  

již ve výši 303 750,- Kč bez DPH.  
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 Opravy a udržování 

V rámci záruky nebudou 60 měsíců vynakládány žádné výdaje na opravy a udržování.  

Po skončení záruční lhůty se budou náklady na údržbu a opravy bytového domu pohybovat 

kolem 48 000,- Kč ročně bez DPH. 

 Reinvestice 

V této položce jsou zařazeny výdaje spojené s výměnou zařízení a vybavení, které  

bylo pořízeno v rámci projektu a jehož životnost je kratší než délka referenčního období.  

Po 10 letech bude tedy třeba vyměnit elektroniku ve výši 249 871 Kč bez DPH. 

 DPH 

Náklady na DPH z elektřiny a plynu v roce 2015 je 19 027,- Kč, DPH z vodného  

a stočného je 3 301,- Kč. V dalších letech je DPH z elektřiny a plynu 50 738,- Kč, vodné  

a stočné 9 321,- Kč. Od roku 2020 je DPH z oprav a udržování 10 080,- Kč. V roce 2025  

bylo vyčísleno DPH z reinvestice, což je 52 473,- Kč 

 

Tab. 7.4: Provozní výdaje v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož je město Kyjov plátce DPH, je v jednotlivých letech provozu vyplněn odvod DPH.  

 

7.3 Provozní příjmy 

7.3.1 Nulová varianta 

Město Kyjov nemá v současné době z objektu žádné příjmy. 

7.3.2 Investiční varianta 

V případě realizace projektu městu poplynou příjmy z pronájmu bytů a klubovny. 

Město Kyjov eviduje v současné době 83 žádostí o nájmu městského bytu, tudíž  

se předpokládá plná obsazenost již v době ukončení stavby. Celková užitná plocha bytů  

je 569,23 m
2
, cena pronájmu bytu je ve výši 50,50 Kč/ m

2
/ měsíc. Předpokládaný roční příjem 

plynoucí z pronájmu bytů bude 344 953,- Kč (285 085,- Kč bez DPH). V prvním roce 

provozu (rok 2015) bude nájem zkrácen na skutečné měsíce provozu, tzn. 2 týdny a 7 měsíců. 

Nájem v roce 2015 bude ve výši 215 596,- Kč (178 179,- Kč bez DPH). 

Kromě nájemného musí nájemci uhradit i výdaje za energie. Výdaje za energie  

jsou uvedeny výše u provozních výdajů. 
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Dále bude zpoplatněno využívání klubovny. Klubovnu bude využívat 5 oddílů. 

Poplatek za využívání klubovny je 1 000,- Kč za rok. Celkově tedy město obdrží 5 000,- Kč 

ročně (4 132,- Kč bez DPH). Jelikož má většina zájmových spolků zaplacen poplatek  

do konce roku 2015, poplatek za užívání nové klubovny bude placen až od roku 2016. 

 DPH 

Daň z příjmů fyzických osob je 15 %, sazba daně právnických osob dosahuje 19 %. Město 

Kyjov je právnickou osobou, DPH z příjmů je tedy počítáno ve výši 19 %. DPH z pronájmu 

bytů činí v roce 2015 34 423,- Kč, v ostatních letech je DPH vyčísleno na 55 077,- Kč. 

Náklady na DPH z energií, vodného a stočného v roce 2015 je 21 396,- Kč. V dalších letech 

je DPH z energií, vodného a stočného 57 713,- Kč. Náklady DPH z pronájmu klubovny činí 

798,- Kč. 

Celkově tedy DPH v prvním roce provozu činí 55 819,- Kč, v ostatních letech to dělá 113 

588,- Kč. 

 

Tab. 7.5: Provozní příjmy v tis. Kč 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož je město Kyjov plátce DPH, je v jednotlivých letech provozu vyplněna vratka DPH. 

 

7.4 Výsledky finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy jsou vyplněny automaticky na základě údajů zadaných  

v předchozích záložkách a automaticky jsou vypočteny také ukazatele finanční analýzy. 

 

Tab. 7.6: Finanční analýza projektu v tis. Kč 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 7.7: Výsledné hodnoty finanční analýzy projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z hodnot kriteriálních ukazatelů vyplývá, že výsledky finanční analýzy dosahují výrazně 

nepříznivých hodnot. Bylo zjištěno, že současná hodnota všech peněžních toků souvisejících 

s investičním projektem je po dobu hodnocení projektu -7 493 593,- Kč. Na základě indexu 

rentability jsme zjistili, že by město prodělalo 54,7 % objemu investic a po dobu hodnocení 

projektu se investice nevrátí. Projekt jako investice není efektivní, čisté provozní výnosy 

nezajišťují návratnost investice. Realizace projektu je do značné míry závislá na dotačním 

financování.  

7.5 Cash-flow přípravy a realizace projektu 

V této části byly rozpracovány celkové výše výdajů, které budou vynaloženy v případě 

realizace projektu. Hodnoty cash-flow vycházejí z hodnot investiční varianty projektu  

a jsou vyplňovány pro období od vzniku prvního výdaje až do okamžiku finančního ukončení 

projektu. Podrobné sestavení cash-flow je uvedeno v příloze č. 4.  

Po sestavení cash-flow zjistíme, že výše způsobilých výdajů, na které SFRB poskytuje 

úvěr je 14 131 900,- Kč, z této sumy však musí být odečtena částka na vybavení objektu  

a klubovny, tedy 1 082 900,- Kč, která bude hrazena z MMR. Výdaje pro určení výše úvěru 

tedy vychází na 13 049 000,- Kč. Podle ustanovení § 8, odst. 3 nesmí úvěr překročit 70 % 

těchto výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. Při splnění daných podmínek pak bude výše 

úvěru poskytnutého ze SFRB činit 9 134 300,- Kč (70 % z 13 049 000), který bude rozdělen 

mezi způsobilé výdaje. Doba splatnosti je 10 let a úroková míra činí 1 %. Úvěr bude 

poskytnut v roce 2014 a bude čerpán na krytí způsobilých výdajů v období  realizace projektu. 

Metodický pokyn pro čerpání úvěru a stanovení způsobilých výdajů jsou dostupné na: 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-vystavbu-najemnich-bytu/dokumenty-a-metodicke-

pokyny/. 

Dotace z MMR je dle pokynů vyčíslena na 550 000,- Kč na jeden byt. V případě 

výstavby 8 bytů bude částka dotace 4 400 000,- Kč. Z této částky již bylo uhrazeno veškeré 
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vybavení bytů a klubovny ve výši 1 082 900,- Kč. Zbylé 3 317 100,- Kč budou vynaloženy  

na samotnou rekonstrukci objektu.  

Zbylé způsobilé výdaje a veškeré výdaje nezpůsobilé budou zaplaceny z rozpočtu 

města Kyjov.  

 

Tab. 7.8: Cash-flow přípravy a realizace projektu v tis. Kč. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše dotace poskytnutá z MMR je 31,14 %, zbylých 68,86 % musí město financovat 

z vlastních zdrojů. Aby bylo město schopné tuto částku uhradit, zažádá o úvěr ze SFRB. 

Z vlastních zdrojů bude muset město v rámci realizace projektu uhradit 922 400,- Kč. Od roku 

2014 však město musí po dobu 10 let navíc splácet úvěr a s tím spojené úroky z úvěru. Úroky 

z úvěru celkově přijdou na 468 100,- Kč. Tato splátka může být částečně hrazena ze zbylých 

příjmů, tedy až po zaplacení všech výdajů potřebných pro provoz bytového domu. Ze zbylých 

příjmů tak může být během 10 let uhrazeno 2 425 100,- Kč. Jelikož díky reinvestic v roce 

2025 budou výdaje převyšovat nad příjmy, musí být z vlastních zdrojů navíc uhrazeno 

31 900,- Kč, aby byla zajištěna udržitelnost projektu. 

 

7.6 Finanční udržitelnost projektu 

Podstatou této kapitoly je posouzení finanční udržitelnosti projektu v období  

od zahájení přípravných prací až do skončení povinné udržitelnosti projektu. Toto posouzení 

vychází z hodnot uvedených pro investiční variantu projektu. Jednotlivé řádky jsou vyplněny 

automaticky na základě uvedených údajů.  
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Tab. 7.9: Finanční udržitelnost projektu v tis. Kč 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Aby byla prokázána udržitelnost projektu, musí být kumulované cash- flow po celou dobu 

udržitelnosti nezáporné, tedy buď nulové, nebo kladné. V případě výstavby bytů  

je kumulované cash-flow do roku 2024 nulové, od roku 2025 začne nabývat kladných hodnot. 

Nulové hodnoty jsou zde v důsledku toho, že část příjmů, které zbudou po uhrazení všech 

výdajů z provozu, jsou použity k úhradě splátek úvěru. Finanční udržitelnost je i tak po celou 

dobu projektu splněna.  
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8 EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Na rozdíl od finanční analýzy, ekonomická analýza zahrnuje i tzv. nefinanční efekty. Její 

cílem je posoudit celospolečenský dopad projektu a prokázat celospolečenské užitky 

v kladných číslech. Aby bylo možno tyto celospolečenské užitky vypočítat, je třeba vycházet 

z údajů rozdílové varianty použité ve finanční analýze. Tyto údaje byly nejprve upraveny  

a očištěny o DPH a odvody sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem  

za své zaměstnance, poté byly kvantifikovány socioekonomické přínosy a náklady.  

 

8.1 Kroky od finanční k ekonomické analýze 

a) Očištění provozních příjmů 

Jelikož je město Kyjov plátce DPH, je nutno nejprve očistit provozní příjmy, tedy provést 

odečet DPH. Tento odečet se v jednotlivých letech vypočte z údajů obsažených u provozních 

příjmů jako: (DPH na výstupu + vratka DPH v investiční variantě) – (DPH na výstupu  

+ vratka DPH v nulové variantě). 

 

b) Očištění celkové výše investice 

 Druhým krokem je očištění celkové výše investice o odvody DPH, jež jsou obsaženy 

v jednotlivých položkách celkových výdajů projektu. Nejprve bylo spočítáno DPH u nulové 

varianty v jednotlivých letech, poté DPH u investiční varianty v jednotlivých letech  

a to jak ze způsobilých, tak z nezpůsobilých výdajů projektu. Rozdíl mezi DPH celkovými 

výdaji u investiční a nulové varianty projektu je odečet DPH.   

Celková výše investic v roce 2014 je ve výši 12 271 541,- Kč, avšak DPH z této 

částky nelze počítat, protože částka 10 854,- Kč tvoří výdaje na zaměstnance městského 

úřadu, ze kterého se DPH nepočítá. Dále jsou zde započítány i výdaje na projektovou 

dokumentaci, které tvoří tzv. utopené náklady. Z toho důvodu je výše odpočtu DPH počítáno 

jako 21 % z částky 12 217 965,- Kč. (V částce jsou zahrnuty prostředky na výběrové řízení- 

36 300,- Kč, stavba bytového domu- 11 996 570,- Kč, projektový management, autorský  

a technický dozor- 185 095,- Kč). Částka 12 217 965,- Kč je včetně DPH, proto je nutno  

při výpočtu 1 % dělit číslem 121. Odečet DPH je tedy 12 217 965/121 x 21= 2 120 473,- Kč. 
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V roce 2015 je situace obdobná. DPH byla počítána z částky 1 437 671,- Kč, která neobsahuje 

osobní výdaje zaměstnance městského úřadu, odečet DPH je 249 513,- Kč. V letech 2011- 

2013 odečet DPH nebyl uvažován, jelikož výdaje v těchto letech obsahují osobní výdaje,  

kde se DPH neuvažuje a projektovou dokumentaci, která však patří do utopených nákladů  

a při výpočtu by byla nulová.  

 Pokud je očištěna výše investice, na řadu přichází očištění o odvody sociálního  

a zdravotního pojištění. Opět jsou nejprve vypočteny odvody ve výši 34 % u nulové a poté  

u investiční varianty pro každý rok, v němž probíhá investiční fáze projektu a funguje 

projektový tým. Rozdíl mezi odvody investiční varianty a odvody nulové varianty se udává 

po položky odečet odvodů SP a ZP (ZV i NV). Při výstavbě bytů bylo v roce 2014 

vynaloženo na mzdu zaměstnance městského úřadu 10 854,- Kč, která je uvedena včetně 

odvodů sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34 %, proto musí být při výpočtu 1 % výdaj 

10 854,- Kč dělen 134 (10 854/134 x 34= 2 754,- Kč). V roce 2015 je situace obdobná. 

Odečet odvodů SP a ZP se počítá z částky 8 141,- Kč, odečet odvodů SP a ZP je 2 066,- Kč. 

 

c) Očištění provozních výdajů 

Stejně jako u provozních příjmů i u provozních výdajů byl proveden odečet DPH. 

Tento odečet se v jednotlivých letech vypočte z údajů obsažených u provozních výdajů jako: 

(DPH na vstupu + odvod DPH v investiční variantě) – (DPH na vstupu + odvod DPH 

v nulové variantě). 

Posledním krokem je očištění o odvody zdravotního a sociálního pojištění, kdy byly 

nejprve vypočteny odvody u nulové varianty a poté u investiční varianty pro každý rok 

provozu. Město Kyjov nezaměstnává v nulové variantě žádné zaměstnance, odvody jsou tedy 

pro každý rok 0,- Kč. V květnu 2020 po vypršení záruční doby, začnou vznikat mzdové 

výdaje na údržbáře ve výši 23 155,- Kč. Mzda údržbáře je uvedena včetně odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění ve výši 34 %, proto musí být při výpočtu 1 % výdaj 23 155,- Kč dělen 

134, tzn. 23 155/134 x 34= 5 875,- Kč.  

 

 

 



71 

 

Tab. 8.1: Kroky od finanční k ekonomické analýze 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.2 Socioekonomické přínosy  

V této kapitole jsou definovány hlavní pozitivní dopady projektu na zvolené 

beneficienty, které jsou dále převedeny na hotovostní toky. Jelikož celá ekonomická analýza 

musí být očištěna o DPH, všechny socioekonomické přínosy a náklady, jejichž jednotkou  

jsou hodnoty v Kč, jsou udávány v cenách bez DPH. 

Výstavba bytů přinese následující typy přínosů:  

 zlepšení komfortu a kvality bydlení osob se sociální potřebou 

 výdaje přímo související s investicemi do bezbariérovosti  

 zlepšení kvality volnočasových aktivit  
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 úspoře času zájmové skupině 

 

a) Zlepšení komfortu a kvality bydlení osob se sociální potřebou 

Sociálně slabí obyvatelé mnohdy žijí v nepříznivých podmínkách pro bydlení či tíživé 

sociální situaci. Může se jednat o lidi ukončující výkon trestu nebo resocializační program, 

opouští ústavní výchovné zařízení, náhradní rodinnou péči, azylový dům apod. Při výstavbě 

bytů se tak těmto lidem zlepší podmínky bydlení, nejen co se týká stavebních úprav,  

ale i zlepšení vybavení. 

 

Výpočet zlepšení komfortu a kvality bydlení 

počet uživatelů v osobách za rok 

x 

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu (v %)  

 

Bytový dům bude využívat 24 osob, jelikož se jedná o novou výstavbu, míra zlepšení jak 

u stavebních úprav, tak vybavení, bude 100 %. Výpočet je tady následující: 24 x 1 = 24 

uživatelů za rok. 

 

b) Bezbariérové úpravy 

V rámci výstavby bytů, bude dle harmonogramu v roce 2015 vybudována plošina  

pro imobilní. Přínosem budou investice umožňující zpřístupnění a užití výsledků a výstupů 

projektu osobám se zdravotním postižením. Tato nájezdová rampa pro ZTP byla vyčíslena  

na 165 290,- Kč bez DPH, přínos vzniká v roce, v němž prokazatelně výdaje na bezbariérové 

úpravy vznikly, tedy v roce 2015. 

 

c) Zlepšení kvality volnočasových aktivit 

Nová klubovna přispěje ke zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity. Pravidelnými 

uživateli budou skauti z Kyjova, klub vozíčkářů a rybářů Kyjov, skupina angažující  

se v ochraně přírody a krajiny Kyjov a Klub českých turistů z Kyjova. Pravidelných uživatelů 

využívající novou klubovnu je 242. Klub vozíčkářů bude využívat klubovnu 1krát týdně, klub 
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rybářů a skupina Malebné Kyjovsko 2krát týdně a Klub českých turistů 3krát týdně. Poslední 

skupinou je skautské středisko v Kyjově se 122 členy, tito členové budou rozděleni  

do 5 skupin, každá tato skupina navštíví klubovnu jednou týdně, tzn., každý člen této zájmové 

skupiny využije klubovnu 1krát týdně. Z výše uvedeného vyplývá, že klubovna se bude 

využívat všemi členy celkem 9krát týdně, tj. 242 x 9= 2 178 uživatelů za týden, 2 178 x 4= 

8 712 uživatelů měsíčně. Celoročně bude klubovna využívána 104 544 uživateli za rok (8 712 

x 12= 104 544) 

 

Výpočet zlepšení kvality volnočasových aktivit: 

počet uživatelů (v osobách/rok) 

× 

míra zlepšení oproti stavu před realizací projektu (v %)  

 

Jelikož všichni členové zájmových skupin využívají své zastaralé klubovny, míra 

zlepšení nové klubovny (budou zde k dispozici nové zařízení a vybavení) oproti stavu jejich 

kluboven je 50 %. Výpočet zlepšení kvality volnočasových aktivit je následující: 104 544 x 

0,50= 52 272 uživatelů za rok.  

V roce 2015 bude provoz probíhat od 15. května, tzn., že v roce 2015 bude klubovna  

v provozu 2 týdny a 7 měsíců. Počet pravidelných uživatelů v roce 2015 bude 3 630 uživatelů 

(52 272/12= 4 356 uživatelů za měsíc, 4 356/2= 2 178 uživatelů za 2 týdny, 4 356 x 7 + 2 

178= 32 670 uživatelů za rok 2015). 

 

d) Zlepšení dostupnosti (úspora času) 

Jelikož musí zájmová skupina Klub českých turistů za svou klubovnou dojíždět  

do sousední obce Vlkoš, výstavbou klubovny by došlo k úspoře času, těchto členů.  

Výpočet úspory času je následující: 

průměrná úspora času uživatele služeb při dojíždění za službami (v hod/osobu) 

× 

počet uživatelů služeb, u kterých dojde ke zkrácení dojíždění (v osobách/rok) 
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Vzdálenost mezi těmito místy je 10 minut jízdy autem tam i zpět. Tito členové jezdí do 

Vlkoše 3krát týdně. Vynásobení 4, pro získání času za měsíc, tj. 120 minut za měsíc (10 x 3 x 

4). Za rok to je 1 440 minut= 24 hodin. V této zájmové skupině je celkem 42 členů. 

Výstavbou klubovny členové ušetří 1 008 hodin za rok (24 x 42). V prvním roce provozu  

to bude 672 hodin. (1 008/12= 84 hodin za měsíc, 84/2= 42 hodin za 2 týdny, 84 x 7 + 42= 

630 hodin za rok). 

 

e) ostatní 

Dalším možným přínosem by mohla být úspora výdajů zájmové skupiny Klub českých 

turistů na dopravu, protože tito členové musí do klubovny dojíždět do sousední obce. Jelikož 

však nevíme, jak se osoby do klubovny dopravují, zda využívají hromadnou dopravu  

nebo automobil, výpočet není možný. 

 

8.3 Socioekonomické náklady 

V této kapitole jsou definovány hlavní negativní dopady projektu na zvolené beneficienty 

a tyto dopady jsou převedeny na hotovostní toky. 

 

a) Pokles cen okolních nemovitostí 

 Jelikož jsou byty určeny pro sociálně slabé, v okolí takové stavby dochází k poklesu 

zájmu o nemovitosti a jejich cena tak klesá. Městský úřad Kyjov však nesleduje ceny 

nemovitostí jiných vlastníků a nedokáže tak odhadnout snížení ceny. Realitní kancelář Gaia 

však stanovila snížení cen nemovitostí umístěných v okolí sociálně slabších občanů až o 20 % 

a mnohdy i více. Při výpočtu se tedy vychází z těchto informací, avšak v případě realizace 

projektu musí být proveden odborný posudek. 

 

Výpočet změny tržní ceny domu v daném roce je následující:  

průměrné snížení ceny domu díky realizaci projektu v daném roce (v %)  

×  

počet domů ovlivněných projektem (v ks) 
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Celkově je na ulici Riegrova 30 domů, v ulici Krátká 17 domů a v ulici Dr. Joklíka 20 

domů. V této lokalitě se dále nachází budova s kancelářskými byty a 2 firmy- firma Metall  

a E. ON. V této lokalitě se nenacházejí žádné rodinné byty. Ke snížení ceny domů však dojde 

pouze v okolí této stavby. Bude se jednat o 15 domů v ulici Riegrova, 5 domů v ulici Krátká  

a 8 domů v ulici Dr. Joklíka. Do výpočtu tak bude zahrnuto 28 domů, u nichž dojde ke snížení 

ceny domu o 20 %. Výpočet je tedy následující: snížení ceny domu o 20 % x počet domů,  

tj. 0,2 x 28= 5,6. 

 

Obr. 8.1: Mapa domů ovlivněných projektem v okolí výstavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [28] 

 

Tab. 8.2: Socioekonomické přínosy a náklady 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

8.4 Ekonomická analýza 

Všechny uvedené údaje byly vyplněny automaticky na základě údajů v předchozích 

záložkách.  

 

Tab. 8.3: Ekonomická analýza projektu v tis. Kč 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 8.4: Výsledné hodnoty ekonomické analýzy projektu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Získané ukazatele dosahují příznivých hodnot. Ekonomická hodnota projektu je přijatelná. 

Z hlediska socioekonomických dopadů návratnosti investice, je čistá současná hodnota 

kladná, výnos bude ve výši 20 % a po dobu hodnocení projektu se investice vrátí za dva roky 

provozu. Na základě těchto údajů, lze projekt doporučit k realizaci (ENPV je 1 399 204,155 

tis. Kč, což je více než požadovaná hodnota 0, ERR je větší než 20 %, projekt tedy splňuje 

hodnoty eliminačního kritéria, kdy ERR musí být větší než 5,5 %). 

 

8.5 Analýza rizik 

Aby nedocházelo k narušení plánovaného průběhu realizace projektu, musí být 

definována možná rizika tohoto narušení a stanovena jejich možná eliminace. Portál 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod umožňuje tyto rizika identifikovat  

U jednotlivých rizik je nutno uvést jejich závažnost, pravděpodobnost výskytu a eliminaci 

rizika. Závažnost rizika lze vybrat z těchto variant: neznatelné, drobné, významné, velmi 

významné, nepřijatelné. Pravděpodobnost lze vybrat z variant: téměř nemožné, výjimečně 

možné, běžně možné, pravděpodobné, hraničí s jistotou. Význam je kalkulován automaticky 

jako závažnost rizika x pravděpodobnost. Rizika, která mohou narušit projekt, jsou uvedeny 

v tabulce. 

Tab. 8.5: Rizika plynoucí z projektu 

Druh rizika Závažnost 
Pravděpodo

bnost 
Význam 

Předcházení 

rizika/eliminace 

Neschopnost 

splácet úvěr 

velmi 

významné 

běžně možné vážné Budou prozkoumány 

možnosti financování a 

v dostatečném předstihu 

vybrána nejvhodnější 

varianta.  
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Nepřidělení dotace velmi 

významné 

výjimečně 

možné 

přijatelné Budou kvalitně zpracovány 

podklady a včas odevzdány 

všechny dokumenty s tím 

spojené. Pro její zpracování 

se využije zkušeného 

externího zpracovatele. 

Nedostatek 

finančních 

prostředků pro 

realizaci 

velmi 

významné 

běžně možné vážné Na výstavbu bytového 

domu bude přidělena dotace 

z MMR a poskytnut úvěr ze 

SFRB. 

Nedostatek 

finančních 

prostředků 

v provozní fázi. 

velmi 

významné 

výjimečně 

možné 

přijatelné Byla zpracována finanční 

analýza, která prokázala, že 

projekt bude v provozní fázi 

vykazovat zisk i po úhradě 

veškerých výdajů určených 

na provoz budovy. 

Zvýšení nákladů 

během období 

realizace 

velmi 

významné 

běžně možné vážné Je vyhotoven detailní a 

reálný rozpočet projektu, 

bude pečlivě vybrán 

dodavatel stavby a všechny 

dodavatelské vztahy budou 

smluvně ošetřeny. 

Nedostatky 

v projektové 

dokumentaci 

drobné výjimečně 

možné 

zanedbatelné Projektová dokumentace 

byla zpracována zkušeným 

a kvalifikovaným 

odborníkem.  

Nesplnění termínů 

realizace projektu  

drobné běžně možné přijatelné Je zpracován kvalitní 

harmonogram realizace 

výstavby s podrobným 

rozpisem projektových 

prací, vymezen zodpovědný 

manažer a vedoucí 

jednotlivých činností a 

vybrán vhodný dodavatel 

stavebních prací. Za 

nedodržení termínu projektu 

bude zodpovědný dodavatel 

stavby a v případě porušení 

harmonogramu mu 

bude udělena pokuta. 

 

Dodatečné změny 

v projektu 

drobné běžně možné přijatelné Před zadáním vypracování 

projektové dokumentace byl 

zvážen rozsah záměru. Ve 

spolupráci s ostatními 

členy projektového týmu 

byl průběžně dodefinován 
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investiční záměr do konečné 

podoby. 

Nekoordinovanost 

stavebních prací 

velmi 

významné 

téměř 

nemožné 

zanedbatelné Bude sestaven kvalitní 

projektový tým, na který 

budou kladeny vysoké 

kvalifikační a odborné 

požadavky.  

Výběr nekvalitního 

dodavatele 

velmi 

významné 

téměř 

nemožné 

zanedbatelné Město Kyjov má bohaté 

zkušenosti s prováděním 

výběrového řízení, které 

zajišťují zkušení pracovníci 

městského úřadu 

Nevyřešené 

vlastnické vztahy 

v místě realizace 

projektu  

drobné téměř 

nemožné 

zanedbatelné Město Kyjov je již 

vlastníkem objektu a 

k prokázání vlastnictví má 

příslušné dokumenty. 

Nevhodný výběr 

personálu pro 

provoz 

drobné téměř 

nemožné 

zanedbatelné Údržbář, který se bude 

starat o bytový dům, je již 

zaměstnán a jsou tak známi 

jeho kvality. 

Živelná pohroma velmi 

významné 

běžně možné vážné V případě povodní byla 

ochrana bytového domu 

navržena tak, aby objekt 

splňoval kritéria pro 100 i 

500 letou vodu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi významná rizika, která mohou ovlivnit projekt je neschopnost splácení úvěru, 

nedostatek finančních prostředků pro realizaci a zvýšení nákladů během období. Tyto rizika 

spolu úzce souvisí a eliminace jednoho rizika může zmírnit dopady na rizika ostatní. Další 

významné riziko by nastalo v případě živelné pohromy. 
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9 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na zpracování finanční a ekonomické analýzy k posouzení 

jejich efektivnosti a to jak z hlediska vložených prostředků, tak i celospolečenských přínosů  

a nákladů.  

Finanční analýza dosahuje výrazně záporných hodnot a daný projekt se stává neefektivní. 

Pokud by byl tento projekt realizován ze soukromých zdrojů investora, příjmy plynoucí 

z výstavby bytů by neuhradily vynaložené náklady a došlo by ke značným finančním ztrátám. 

Soukromý investor by za 20 let provozu prodělal 54,7 % objemu investic a během těchto let 

by měl ztrátu 7 439 593,- Kč. Jelikož se však jedná o veřejně prospěšný projekt, 

nepředpokládá se finanční návratnost a ziskovost a výsledky finanční analýzy mohou být  

i záporné. Skutečnost, že projekt nebude splacen ani za dobu dvaceti let provozu, vyvrátila 

hypotézu, která byla stanovena v úvodu diplomové práce.  

Z hlediska socioekonomických dopadů návratnosti investice, je po dobu hodnocení 

projektu čistá současná hodnota kladná, výnos je ve výši 20 % a investice bude vrácena  

za dva roky provozu. Aby však ekonomická analýza prokazovala kladné hodnoty, musí být po 

celou dobu využívána klubovna. Pokud by byla klubovna nevyužívána, socioekonomické 

náklady by převážily nad přínosy a výstavba bytů by byla pro společnost nepřijatelná. 

Stanovená hypotéza u ekonomické analýzy, která byla odhadnuta jako neefektivní z důvodu 

zapojení malého okruhu lidí do projektu, tak byla odhadnuta částečně. Z tohoto důvodu musí 

být proveden marketingový výzkum a to v době, kdy budou přesně známy osoby, které budou 

obývat bytový dům.  

 Doufám, že provedená finanční a ekonomická analýza dá městu Kyjov představu  

o výši objemu investic a dopadů projektu na společnost a pomůže tak k realizaci projektu.  

 

 

 

 

 

 



81 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, 

implikace. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 978-80-246-

1974-3. 

 

[2]  DLUHOŠOVÁ, Dana et al. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, 

investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3., rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 

 

[3] DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL a B. LACKO et al. Projektový management podle IPMA: 

příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a jejich řízení, kontrola a změny, 

vyhodnocení a ukončení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 507 s. ISBN 978-80-

247-2848-3. 

 

[4]  FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, 

financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2011. 416 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 

 

[5]  FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 1999. 220 s. ISBN 80-7169-812-1. 

 

[6]  KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. 

 

[7] MÁČE, Miroslav. Finanční analýza investičních projektů: praktické příklady a 

použití. 1.vyd. Praha: Grada, 2006. 80 s. ISBN 80-247-1557-0. 

 

[8] MAIER, Karel a Jiří ČTYROKÝ. Ekonomika územního rozvoje. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2000. 144 s. ISBN 80-7169-644-7. 

 

[9] MALIŠOVÁ, Iva a Ivan MALÝ. Hodnocení veřejných projektů: učební text pro 

studenty oboru veřejná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 88 s. 

ISBN 80-210-1591-8. 

 

[10] OCHRANA, F., J. PAVEL a L. VÍTEK et al.. Veřejný sektor a veřejné finance: 

financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 261 s. ISBN 978-80-247-3228-2. 

 

[11] OCHRANA, František. Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů. 2. přeprac. 

vyd. Praha: Aspi, 2001. 220 s. ISBN 80-85963-96-5. 

 

[12] OCHRANA, František. Manažerské metody ve veřejném sektoru: teorie, praxe a 

metodika uplatnění. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 178 s. ISBN 80-

86929-23-X.  

 

[13] POTLUKA, Oto et. al. Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční 

řízení projektů Fondu soudržnosti. 1.vyd.  Praha: IREAS, Institut pro strukturální 

politiku. 216 s. ISBN 80-866-8417-2. 



82 

 

[14] ROSENAU, Milton D. Řízení projektů: příprava a plánování, zahájení, výběr lidí a 

jejich řízení, kontrola a změny, vyhodnocení a ukončení. 2. vyd. Praha: Computer 

Press, 2003. 344 s. ISBN 80-722-6218-1. 

 

[15] VYTLAČIL, Dalibor. Projektové řízení a řízení projektů. 1. vyd. Praha: České vysoké 

učení technické, 2008. 142 s. ISBN 978-80-01-04001-0. 

 

[16] ŽÍTEK, Vladimír. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních 

rozvojových projektů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 128 s. ISBN 80-

210-3291-X. 

 

 

 

Elektronické dokumenty  

 

[17] EUROPEAN COMMISSION. Guidance on the Methodology for Carrying out Cost-

Benefit Analysis. DG Regional Policy, 2006. [online]. © 2011. [cit. 2014-02-25]. 

Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm 

  

[18] EUROPEAN COMMISSION. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. 

DG Regional Policy, 2008. [online]. © 2011. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm 

 

[19] GAVLASOVÁ, Hana. Ekonomická analýza. Ostrava, 2012. Studijní materiál. Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra regionální 

a environmentální ekonomiky.  

 

[20] GAVLASOVÁ, Hana. Finanční analýza. Ostrava, 2012. Studijní materiál. Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická, Katedra regionální 

a environmentální ekonomiky.  

 

[21] HALAMÁNEK, Petr. Finanční a ekonomické analýzy regionálních rozvojových 

projektů. Brno, 2007. Doktorská disertační práce. Masarykova univerzita, 

Ekonomicko- správní fakulta. 

 

[22] MĚSTO KYJOV. Strategická plán rozvoje města Kyjova do roku 2015. Odbor 

územního plánu a rozvoje, 2007. [online]. © 2010 [cit. 2014-03-20]. Dostupné z: 

http://www.mestokyjov.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=7843&id_osnovy=9

860&p1=2924&query=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n+m%C4%9Bsta&submit=H

ledat 

 

[23] MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. Strategie 

regionálního rozvoje České republiky. Praha, 2006. [online]. © 2010 [cit. 2014-03-20]. 

Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-

politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na 

 

[24] NAŘÍZENÍ RADY. Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy. 2011. 

[online]. © 2011 [cit. 2014-02-15]. Dostupné z: http://www.strukturalni-



83 

 

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Dokumenty/Legislativa/Narizeni-ke-

strukturalnim-fondum-a-Fondu-soudrznos 

 

[25] REGIONÁLNÍ RADA MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera: 

manuál k aplikaci Cost-benefit analýza. [online]. © 2007-2013 [cit. 2014-03-08]. 

Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1422 

 

[26] SIEBER, Patrik. Studie proveditelnosti: metodická příručka. Společný regionální 

operační program. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004 [online]. © 2010 [cit. 2014-

02-20]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Systemove-

stranky/Vyhledavani?searchtext=Studie+proveditelnosti%3a+metodick%C3%A1+p%

C5%99%C3%ADru%C4%8Dka&searchmode=anyword 

 

Internetové zdroje: 

[27] ENVIWIKI. Metoda cestovních nákladů. Enviwiki. cz [online]. © 2010. [cit. 2014-03-

02]. Dostupné z: 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Metoda_cestovn%C3%ADch_n%C3%A1klad%C5%AF 

 

[28] MAPY. Kyjov. Maps. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/place/Riegrova+385%2F25/@49.0058216,17.1213624,1

7z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471321159152516f:0xb2df019e5707aa0?hl=cs 

 

[29] Metoda analýzy datových obalů (DEA). Dostupné z: 

http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/prednasky_komplet/skriptaRM_DEA.pdf 

 

[30] WIKIPEDIE. Kyjov. Cs wikipedia. org [online]. © 2014. [cit. 2014-04-02]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjov 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enviwiki.cz/wiki/Metoda_cestovn%C3%ADch_n%C3%A1klad%C5%AF
http://www2.ef.jcu.cz/~jfrieb/prednasky_komplet/skriptaRM_DEA.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjov


84 

 

Seznam zkratek 

%  procento 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

cca  přibližně 

č.   číslo 

ČR  Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

Kč  Korun českých  

m
2
  metr čtvereční 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

např.  například 

Obr.  Obrázek 

Rov.  rovnice 

SFRB   Státní fond rozvoje bydlení 

tab.  Tabulka 

Tis.  tisíce 

tj.  to je 

tzv.  tak zvaný 

ZTP  zdravotně tělesně postižení 

 

 

 

 



85 

 

Seznam tabulek 

Tab. 2.1: Základní výstupové metody a možnosti využití ve veřejném sektoru .................. 14 

Tab. 3.1: Zdroje financování projektů .................................................................................. 20 

Tab. 3.2: Podmínky finanční přijatelnosti projektu .............................................................. 29 

Tab. 4.1: Podmínka přijatelnosti u ekonomické analýzy ..................................................... 38 

Tab. 6.1: Přehled zájmových skupin a jejich předpokládaných návštěv .............................. 52 

Tab.7.1: Rozpis způsobilých výdajů investiční fáze dle let vynaložení ............................... 59 

Tab. 7.2: Přehled nezpůsobilých výdajů investiční fáze dle let vynaložení ......................... 60 

Tab. 7.3. Celková výše investice v tis. Kč ........................................................................... 60 

Tab. 7.4: Provozní výdaje v tis. Kč ...................................................................................... 62 

Tab. 7.5: Provozní příjmy v tis. Kč ...................................................................................... 64 

Tab. 7.6: Finanční analýza projektu v tis. Kč ....................................................................... 65 

Tab. 7.7: Výsledné hodnoty finanční analýzy projektu ....................................................... 66 

Tab. 7.8: Cash-flow přípravy a realizace projektu v tis. Kč. ................................................ 67 

Tab. 7.9: Finanční udržitelnost projektu v tis. Kč ................................................................ 68 

Tab. 8.1: Kroky od finanční k ekonomické analýze ............................................................ 71 

Tab. 8.2: Socioekonomické přínosy a náklady .................................................................... 75 

Tab. 8.3: Ekonomická analýza projektu v tis. Kč ................................................................ 76 

Tab. 8.4: Výsledné hodnoty ekonomické analýzy projektu ................................................. 77 

Tab. 8.5: Rizika plynoucí z projektu .................................................................................... 77 

 

Seznam obrázků 

Obr. 5.1: Poloha města Kyjov .............................................................................................. 43 

Obr. 5.2: Současný stav objektu ........................................................................................... 44 

Obr. 8.1: Mapa domů ovlivněných projektem v okolí výstavby .......................................... 75 

 

Seznam rovnic 

Rov. 3.1: Finanční čistá současná hodnota .......................................................................... 25 

Rov. 3.2: Finanční vnitřní výnosové procento ..................................................................... 26 

Rov. 3.3: Index rentability .................................................................................................... 27 

Rov. 3.4: Diskontovaná doba návratnosti ............................................................................ 28 



86 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce  

Prohlašuji, že  

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou  práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím 

s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ……………  

………………………….. 

jméno a příjmení studenta 

 



87 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby 

Příloha č. 2: Rozpočet vybavení bytů a klubovny 

Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací 

Příloha č. 4: Cash-flow přípravy a realizace projektu v tis. Kč 

Příloha č. 5: Zbytková hodnota investice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby 
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Příloha č. 2: Rozpočet vybavení bytů a klubovny 

Vybavení bytů Kusy Cena s DPH 

Cena 

celkem 

Koupelna       

koupelnová sestava (5 skříní) 8 6450 51600 

umyvadlo 8 1100 8800 

umyvadlová baterie 8 800 6400 

hadice na přívod vody 8 42 336 

sifon pro umyvadlo 8 149 1192 

umyvadlová výpusť 8 318 2544 

WC 8 1200 9600 

záchodové sedátko 8 284 2272 

splachovací systém 8 600 4800 

napouštěcí zařízení 8 151 1208 

vypouštěcí zařízení 8 208 1664 

připojovací nástavce 8 201 1608 

hadice na přívod vody 8 46 368 

ventily  8 378 3024 

vana  6 4500 27000 

vanové baterie 6 930 5580 

vanový sifon 6 400 2400 

sprchový kout 2 3990 7980 

sprchový komplet 2 784 1568 

sprchové baterie 2 770 1540 

hadice pro přívod vody 2 46 92 

sifon pro sprchovou vaničku 2 408 816 

zrcadlo do koupekny 8 400 3200 

automatická pračka 8 7299 58392 

dávkovač na mýdlo 8 80 640 

držák na ručníky 8 350 2800 

držák na toaletní papír 8 260 2080 

držák WC štětky 8 140 1120 

koupelnové osvětlení 8 750 6000 
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Kuchyně     0 

Kuchyňská sestava 8 8880 71040 

kuchyňský dřez 8 1390 11120 

dřezová výpusť 8 263 2104 

sifon dřezový 8 173 1384 

dřezová baterie 8 700 5600 

sporák 8 5270 42160 

odsavač par 8 1930 15440 

lednička s mrazákem 8 5599 44792 

mikrovlná trouba 8 1200 9600 

myčka nádobí 8 6990 55920 

rychlovarná konvice 8 569 4552 

jídelní sety (stůl + 4 židle) 8 2830 22640 

osvětlení kuchyně 8 1100 8800 

nádobí do kuchyně 8 4300 34400 

Obývací pokoj+ložnice     0 

obývací stěna 8 3740 29920 

rozkládací sedací souprava 8 10860 86880 

konferenční stolek 8 1840 14720 

televize 8 6000 48000 

DVD přehrávač 8 799 6392 

postel 16 2500 40000 

rošty 16 900 14400 

matrace 16 3250 52000 

osvětlení 8 1200 9600 

Předsíň     0 

předsíňová stěna (věšák, botník a 

skříňka) 8 3410 27280 

osvětlení 8 800 6400 

Ostatní     0 

skříně 16 4550 72800 

komody 8 1200 9600 

regál 8 890 7120 
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police 16 350 5600 

psací stůl 8 2500 20000 

zrcadlo 8 550 4400 

Cena celkem     1001288 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vybavení klubovny kusy 

cena s 

DPH 

cena x 

kusy 

WC pro tělesně postižené  1 2500 2500 

WC  2 1200 2400 

záchodové sedátko 3 284 852 

splachovací systém 3 600 1800 

napouštěcí zařízení 3 151 453 

vypouštěcí zařízení 3 208 624 

připojovací nástavce 3 201 603 

hadice na přívod vody 3 46 138 

ventily  3 378 1134 

umyvadlo pro tělesně 

postižené  1 1600 1600 

umyvadlo 2 1100 2200 

umyvadlové baterie 3 800 2400 

hadice na přívod vody 3 42 126 

sifon pro umyvadlo 3 149 447 

umyvadlová výpusť 3 318 954 

madlo pro tělesně postižené 1 1160 1160 

výlevka (úklid) 1 1560 1560 

rošt k výlevce  1 284 284 

pisoár 2 1070 2140 

sifon pisoárový 2 225 450 

zrcadlo do koupekny 2 400 800 

dávkovač na mýdlo 2 80 160 

držák na toaletní papír 2 260 520 

držák WC štětky 2 140 280 
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vysoušeč rukou 2 2400 4800 

koupelnové osvětlení 2 711 1422 

šatna (skříňky) 20 120 2400 

stůl+ lavice 1 10 000 10000 

nástěnky 4 250 1000 

psací tabule 1 362 362 

dataprojektor 1 7168 7168 

projekční plátno 1 1300 1300 

televize 1 12000 12000 

DVD přehrávač 1 799 799 

skříň 1 2500 2500 

police 1 290 290 

lednička 1 4900 4900 

rychlovarná konvice 1 569 569 

mikrovlná trouba 1 1200 1200 

elektrický 2 plotýnkový vařič 1 1100 1100 

kancelářské potřeby    600 600 

vybavení kuchyňky nádobím   2590 2590 

osvětlení klubovny 1 1025 1025 

Cena celkem     81610 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací 

 

Zdroj: vlastní zpracování, odborná pomoc Ing. Josef Tomeček, hlavní stavbyvedoucí, GEMO 

OLOMOUC, spol. s.r.o. 
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Příloha č. 4: Cash-flow přípravy a realizace projektu v tis. Kč 
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Příloha č. 5: Zbytková hodnota investice 

 

 


