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1 SLOVNÍK POJMŮ A ZKRATEK 
CBA Cost Benefit Analysis – Analýza nákladů a přínosů 

CZVP Celkové způsobilé výdaje projektu 

DPH Daň z přidané hodnoty 

DVz Dotační vztahy 

EPC Energy Performance Contracting 

EPNV Ekonomická čistá současná hodnota projektu 

ERR Ekonomické vnitřní výnosové procento 

FNPV Finanční čistá současná hodnota projektu 

FRR Finanční vnitřní výnosové procento 

FTE Full-time equivalent – Přepočtené pracovní místo (1 úvazek) 

HMP Hlavní město Praha 

MČ Městská část 

MF Ministerstvo financí ČR 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

NSA Národní sportovní agentura 

OP PPR Operační program Praha pól růstu 

OP ŽP Operační program životní prostředí 

p.o. příspěvková organizace 

PPP Public Private Partnership - Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

SFŽP Státní fond životního prostředí 

z.o. Zřizovaná organizace 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚRS Ústav racionalizace stavebnictví 
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3 ÚVODNÍ INFORMACE 
Projekt řeší vybudování a provoz multifunkční sportovní haly (dále také „projekt“) v městské části Praha-Suchdol 

(dále jen „MČ Praha-Suchdol). 

Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční 

hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné 

výchovy nutné zajistit další prostory. Pro základní školu, pro suchdolskou mládež a i dospělé je důležité, aby v 

těsném sousedství školy mohla vzniknout multifunkční hala, která by byla doplněna např. klubovými prostory pro 

polytechnickou výuku dětí, venkovními hřišti apod. 

Potřeby a problémy MČ Praha-Suchdol: 

• Nedostatečná kapacita kvalitních sportovních hal v městské části (ČZU, ZŠ – tělocvična, gymnastický sál, 

Sokol – tělocvična) 

• Stávající haly (ZŠ, Sokol) nesplňují podmínky pro pořádání mistrovských zápasů a turnajů; 

• Sportovní kluby a spolky – nemožnost kvalitního tréninku, popř. hraní zápasů; 

• ZŠ Mikoláše Alše – nedostatek vhodných prostor pro hodiny tělesné výchovy a realizaci mimoškolních aktivit 

(žákovské turnaje ve florbalu, fotbalu, košíkové apod.) v kontextu zvyšujícího se počtu žáků a 

prognostických odhadů rozvoje MČ Praha-Suchdol;  

• Veřejnost – pociťující nedostatek víceúčelové sportovní haly pro sportovní vyžití. 

V uplynulých dvou letech byla realizována soutěž na zpracování architektonické studie, na základě výsledků soutěže 

byl vybrán dodavatel projektové dokumentace a autorského dozoru při samotné stavbě. Projektová dokumentace 

budou sloužit pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Na výstavbu nové haly z vlastních zdrojů nemá v současné době MČ Praha-Suchdol vlastní volné finanční prostředky. 

Tato studie proveditelnosti zastřešuje dosavadní dokumentaci k projektu a rozšiřuje ji především o: 

 podrobné cash-flow projektu do úrovně provozních příjmů a výdajů; 

 zpracovanou Cost-Benefit analýzu, která identifikuje a kvantifikuje širší celospolečenské náklady a přínosy 

projektu;  

 plán finančního řízení investice včetně zajištění potřebných finančních zdrojů;  

 přehled dotačních a jiných možností externího financování investice, včetně posouzení administrativní a 

časové náročnosti, předpokládaných podmínek a předpokládaných aktivit na straně MČ; 

 posouzení variant investice včetně návrhu etapizace projektu a jeho hladkou realizaci. 

Tato studie proveditelnosti je zpracována nejen jako podklad pro rozhodnutí MČ Praha-Suchdol o realizaci projektu, 

ale také především jako podklad pro případnou žádost o dotaci. Proto některé obsažené informace se mohou zdát 

pro zástupce MČ Praha-Suchdol samozřejmé, ale jsou zde uvedeny právě v návaznosti na potenciální žádost o 

dotaci. V případě podávání žádosti o dotaci by tato studie byla aktualizována podle aktuálních dostupných 

informací. 
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3.1 PŘEHLED DOSAVADNÍ REALIZACE PROJEKTU 

 

 

 

  

  
Leden 2018 Anketa mezi občany MČ Praha-Suchdol 

 

Září 2017 Rozhodnutí o nákupu pozemků pro výstavbu sportovní haly 

Zastupitelstvo městské části schválilo nákup pozemku parc.č. 1068/1 k.ú. 

Suchdol  od společnosti Rezidence Suchdol za cenu kupní cenu: 20 194 020 Kč 

(tj. 2.790 Kč /m2) s tím, že na nákup bude využita dotace z HLMP ve výši 18 mil. 

Kč. 

31. 1. 2018 Ustanovení komise pro přípravu zadání  

Rada městské části ustanovuje Komisi pro přípravu zadání multifunkční haly, 

jejímiž členy budou zástupci školy, spolků, sportovní veřejnosti a přizvaných 

odborníků, a která shromáždí požadavky a měla by připravit optimální zadání 

pro novou halu. 

 19. 2. 2018 Veřejné projednávání záměru 

proběhlo setkání s veřejností a se spolky  k přípravě zadání multifunkční haly s 

venkovním sportovištěm u ZŠ. Na setkání bylo představeno pět variant 

typového umístění haly. 

Duben 2018 Příprava zadání urbanisticko-architektonické soutěže 

Urbanisticko-architektonická soutěž „Multifunkční hala s venkovním 

sportovištěm“ byla plánována jako „dvoufázová“. V prvním fázi byla zveřejněna 

výzva k podání žádosti o účast v soutěži o návrh, kdy uchazeči předloží portfolio 

své činnosti a porota pak dle kritéria – kvalita provedených prací – sníží počet 

uchazečů a vyzve jejich omezený počet k vypracování a předložení soutěžních 

návrhů. 

Červen 2018 Jednání se Sokolem a zpřesnění zadání pro UAS 

Během června proběhlo jednání s výborem TJ Sokol ohledně možnosti zahrnout 

do řešeného území i část pozemku parc.č. 1068/2 mezi budovami sokolovny a 

ZŠ na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou. Rozhodnutí bylo negativní. 

Vyhlášení architektonické soutěže 

Během června proběhlo jednání s výborem TJ Sokol ohledně možnosti zahrnout 

do řešeného území i část pozemku parc.č. 1068/2 mezi budovami sokolovny a 

ZŠ na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou. Rozhodnutí bylo negativní. 

2. 7. 2018 
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Březen 2019 

 

Říjen 2018 Posouzení předložených návrhů  

Dne 18. října 2018 proběhlo posouzení 10 návrhů “Multifunkční hala u ZŠ s 

venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole“, které byly předloženy v rámci užší 

architektonické soutěže (původní zájem 31 účastníků). 

Vítězný návrh je z autorské dílny: ov architekti, s.r.o. / Jiří Opočenský, Štěpán 

Valouch 

Uzavření smlouvy na tvorbu projektové dokumentace 

Dne 11. 3. 2019 byla uzavřena smlouva na tvorbu projektové dokumentace a 

autorského dozoru po doby výstavby sportovní haly s výherci architektonické 

soutěže. 

Srpen 2019 

Studie řešení multifunkční haly 

Zpracovateli projektové dokumentace byla předložena studie řešení haly, 

spojovacího krčku, venkovního hřiště a vyvolaných úprav v areálu sokolovny, 

rozbor možných zdrojů tepla a propočtů stavebních a provozních nákladů. 

Září – prosinec 

2019 

Zpracování podkladů pro zdůvodnění nárůstu ceny výstavby 

zářijové jednání zastupitelstva vzalo na vědomí studii řešení multifunkční haly s 

venkovním sportovištěm v odhadovaných nákladech 241 mil. Kč (bez DPH), 

která popisuje uspořádání celého sportovního areálu a uložilo prověřit splnění 

podmínek soutěže, požádat o odůvodnění zásadního zvýšení předpokládané 

ceny, předložení možností snížení stavebních nákladů, realizaci výstavby areálu 

po etapách a upřesnit možnosti financování výstavby a jejího provozu. 

Březen 2020 

Zpracování Studie proveditelnosti výstavby haly. 

Studie se zaměřuje na praktický postup při rozhodování MČ jak dál. Důraz byl 

kladen na: 

1. Podrobné cash-flow projektu do úrovně provozních příjmů a výdajů.  

2. Pro další rozhodování v rámci přípravy projektu je klíčová tzv. Cost-

Benefit analýza, která identifikuje a kvantifikuje širší celospolečenské 

náklady a přínosy projektu  

3. Plán finančního řízení investice včetně zajištění potřebných finančních 

zdrojů.  

4. Pro volbu varianty a skladby vícezdrojového financování projektu bude 

třeba vypracovat přehled dotačních a jiných možností externího 

financování investice.  
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4 ANALÝZA POTŘEB, CÍLŮ A POŽADAVKŮ 
ZADAVATELE 

Městská část se dlouhodobě snaží připravit dostatečné prostory pro zajištění řádného vzdělání suchdolským dětem. 

Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční 

hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné 

výchovy nutné připravit další prostory. Tento jev byl potvrzen i zpracovanou sociodemografickou studií, která 

hodnotí plánovanou výstavbu v území „Nový Sedlec“. 1 

Plánovaná nová rezidenční výstavba v území „Nový Sedlec“ se nachází na rozhraní MČ Praha 6 a MČ Praha-Suchdol. 

Posuzovanou širší oblast tak tvoří bilanční územní celek (BUC) Praha 6 – Sedlec a MČ Praha-Suchdol. BUC Praha 6 – 

Sedlec (jde o katastrální územní Sedlec na území MČ Praha 6) patří mezi populačně malé BUC. Celkově zde žije 

přibližně 350 obyv., přičemž tento počet se v posledních letech příliš nemění. Je to způsobeno primárně nízkým 

počtem nově vystavěných rezidenčních staveb. V MČ Praha-Suchdol žije v současné době 7,2 tis. obyv., přičemž 

počet obyvatel poměrně dynamicky roste (mezi roky 2011 až 2018 byl patrný přibližně 10% přírůstek) 

Plánovaná nová rezidenční výstavba v území „Nový Sedlec“ se předpokládá v objemu 5 125 obyv. (1 925 obyv. v 

severní části Nového Sedlce a 3 200 obyv. v jeho jižní části). Jedná se tedy o výrazné navýšení současného počtu, 

které bude mít pochopitelně výrazný dopad na občanskou vybavenost. Jelikož se do novostaveb stěhují ve větší 

míře mladší lidé, lze očekávat, že velká část nově příchozích bude ve věku 3 až 14 let, tedy ve věku dětí navštěvující 

mateřské a základní školy.  

Podrobnější informace jsou uvedeny ve výše zmíněné studii. Nicméně do roku 2050 lze očekávat nárůst počtu 

obyvatel MČ Praha-Suchdol na cca 10 000 (13 000 s výstavbou v území „Nový Sedlec“). Deficit kapacit MŠ ve vztahu 

k současným kapacitám MŠ (231) by mohl být kolem 200 míst v roce 2040, resp. 250 míst v roce 2045. Ještě 

dynamičtější přírůstek můžeme očekávat u dětí navštěvující ZŠ. Deficit kapacit ZŠ v roce 2040 by mohl být kolem 

500 míst, přičemž do roku 2050 by se ještě mohl zvýšit až na 700 míst. 

4.1 POPIS SOUČASNÉ SITUACE 

Širší řešené území tvoří areál základní školy M. Alše s tělocvičnou a venkovním hřištěm, areál sokolovny s venkovním 

hřištěm „UEFA“ pro malou kopanou (pozemky parc. č. 1069/1, 1068/2, 1068/3), který vlastní TJ Sokol Suchdol-

Sedlec (TJ Sokol) a sportoviště s historickým atletickým hřištěm a kurty na odbíjenou a tenis (pozemek parc. č. 

1068/1), který v prosinci 2017 koupila MČ Praha-Suchdol za účelem vybudování školní tělocvičny (multifunkční haly) 

a venkovního sportoviště. Pozn. uvedené pozemky se nachází v k. ú. Suchdol, obec Praha. 

Základní škola M. Alše v Praze Suchdole je jedinou spádovou základní školou městské části Praha-Suchdol se stále 

narůstajícím počtem žáků (v současné době je jich více než 540) a s nedostatečnou prostorovou kapacitou pro výuku 

tělocviku. V obou stávajících budovách školy je bezbariérové řešení na všech podlažích (výtah je v nové i ve staré 

budově). 

 

 

1 Analýza občanské vybavenosti v území „Nový Sedlec“ a jeho okolí (širší oblasti) 
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ZŠ má nyní pro zajištění výuky tělocviku k dispozici tyto prostory (jejich vlastníkem je zřizovatel školy MČ): 

 Tělocvična v nové budově školy z devadesátých let (herní plocha 25,3 x 12,5 m). 

 Malý gymnastický sál v krčku původní budovy školy (herní plocha 12,5 x 7,5 m cca 90 m2). 

 Venkovní multifunkční hřiště o rozměrech 43 x 21,5 m s umělým povrchem Nurteks - volně přístupné. 

 Malé streetballové hřiště o rozměrech 13 x 11 m - volně přístupné.  

 Původní venkovní sportoviště z50. let minulého století, které tvoří atletické hřiště se škvárovou dráhou; 

plocha cca 5 000 m2 (část pozemku parc. č. 1068/1).  

ZŠ si dále najímá sousední sportoviště, která vlastní TJ Sokol: 

• Tělocvičnu s herní plochou 19 x 10 m a jeviště (využívané jako malá tělocvična) s plochou 10 x 8,5 m v 

budově sokolovny z třicátých let minulého století. 

• Venkovní hřiště „UEFA“ s umělou trávou III. generace o rozměrech 43 x 22 m pro malou kopanou a případně 

odbíjenou (pozemek parc. č. 1068/2). 

4.2 ANALÝZA POTŘEB, CÍLŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE 

Městská část se dlouhodobě snažila zajistit dostatečné prostory pro řádné vzdělávání suchdolským dětem. V 

posledních letech probíhají ve škole každým rokem stavební úpravy, kterými se rozšiřují prostory pro třídy apod. 

Bohužel stávající areál již ale není možné dále rozšiřovat a škola potřebuje ještě další prostory, protože stále roste 

počet žáků, které škola vzdělává. 

Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční 

hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné 

výchovy nutné zajistit další prostory. 

V těsném sousedství školního areálu je pozemek parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol o rozloze 7.238 m2, na kterém se 

nachází historický sportovní areál s atletickým oválem. Tento pozemek vlastní od roku 2006 privátní investor 

Rezidence Suchdol, s.r.o., kterému jej v roce 2006 prodal suchdolský fotbalový klub TJ Slavoj. Fotbalisté jej tehdy 

městské části nenabídli. 

Investor předpokládal projednání změny územního plánu tak, aby zde mohl stavět bytové domy, MČ Praha-Suchdol 

s touto změnou nesouhlasila. Změnu na bydlení nepodpořilo ani hlavní město Praha, pozemek je tedy v platném 

územním plánu vymezen jako území pro sport. 

Pro základní školu, pro suchdolskou mládež a i dospělé je důležité, aby v těsném sousedství školy mohla vzniknout 

multifunkční hala, která by byla doplněna např. klubovými prostory pro polytechnickou výuku dětí, venkovními 

hřišti apod. Rozsah a náplň nového objektu vyjde z diskuse nad studií zástavby, kterou městská část připravuje. 

Základní požadavky MČ Praha-Suchdol jsou determinovány potřebou výstavby haly a stávajícími možnostmi 

městské části (velikost pozemku, vzhled haly, finanční možnosti atd.). Výstavba nové haly bude realizována v 

intencích zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí, popř. dalších stupňů projektové dokumentace. 

Základní požadavky: 

 Dodržení stávající dokumentace pro územní rozhodnutí, popř. vyššího stupně dokumentace, bude-li 

zpracována; 
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 Optimální rozměr hrací plochy 40 x 20 x 7 m s možností hraní mistrovských utkání; 

 Venkovní sportoviště s co největší plochou; 

 Kvalitní zázemí pro sportovce a diváky; 

 Propojení s areálem ZŠ, napojení na tělocvičnu Sokola; 

 Využití – zejména školy a sportovní kluby; 

 Regulace provozu haly (ceny, obsazenost); 

 Vyřešení dopravní obslužnosti, nová parkovací místa 

Hala by měla být primárně využívána školami a sportovními kluby v MČ Praha-Suchdol v předem dohodnutých 

časech za sjednané (výhodnější) ceny (ambice tedy směřuje k dlouhodobým pronájmům). Jedná se zejména o školu, 

kde zřizovatelem je městská část a sportovní kluby, které jsou dlouhodobě podporovány ze strany městské části a 

vykazují dobrou práci s mládeží. Až následně pak bude volná kapacita haly nabídnuta široké veřejnosti k možnému 

pronájmu za tržní cenu. 

Cílem tedy není plně komerční využití sportovní haly, nicméně i tak by provoz haly měl být efektivní. 

4.3 IDENTIFIKACE ZÁJMOVÝCH SKUPIN 

U přípravy multifunkční sportovní haly je identifikována řada zájmových skupin a subjektů. 

Tabulka 1: Identifikace zájmových skupin projektu 

Zájmová 

skupina 
Postoj zájmové skupiny 

Vztah 

k projektu 

Možnost 

ovlivnit 

průběh 

projektu 

Následky projektu na 

skupinu 

MČ Praha-

Suchdol 

Iniciátor a leader projektu. 

Spolurealizátor projektu a budoucí 

smluvní strana. V současné době je 

plná podpora projektu ze strany 

zastupitelstva. 

Kladný Vysoká 
Vybudování nové haly. 
Zlepšení komfortu pro 
studenty a občany. Navýšení 
rozpočtových 
výdajů. Možná redefinice 
dotační politiky městské 
části. 

Hl. město 

Praha 

Hlavní město Praha již dvěma 

dotacemi podpořilo projekt. 

Vzhledem k faktu, že se jedná o 

zkvalitnění veřejného prostoru a 

rozšíření služeb v prostoru hlavního 

města, jedná se o logický postoj. Je 

otázkou, do jaké míry se bude dále 

Praha podílet na nákladech 

spojených s projektem. 

Mírně 
kladný 

vysoká 
Obecně nejsou následky 
registrovány. Pozitivní vliv na 
udržení zaměstnanosti.  
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Min. financí MF by zejména zajímal rozpočtový 

dopad celé transakce (dlouhodobé 

mandatorní výdaje, dodržení 

metodiky a příslušných vyhlášek MF v 

oblasti PPP – v případě, že by se 

postupovalo dle Koncesního 

zákona).2 

Neutrální  střední Rozpočtový dozor. 

Vydání stanoviska k hledisku 

možných dopadů přijímaných 

závazků obsažených ve 

smlouvě (v případě postupu 

dle KZ). 

ÚOHS ÚOHS bude zejména dozírat nad 

transparentností celého procesu a 

dodržení související legislativy. 

Neutrální  střední Možnost přezkoumání 

výběru soukromého 

partnera. 

Řídící orgány 

dotací 

V případě přiznání jakékoli dotace se 

jedná o klíčovou zájmovou skupinu 

z hlediska kontroly naplnění 

indikátorů a naplnění účelu projektu. 

Může se jednat o HMP, jednotlivá 

ministerstva ČR, která přerozdělují 

EU dotace či nově zřízená Národní 

sportovní agentura. 

Neutrální vysoká Vyčerpání alokace konkrétní 

výzvy, efektivní hospodaření 

s veřejnými prostředky, 

podpora smysluplného 

projektu. 

ZŠ Mikoláše 

Alše 

Zřizovatelem ZŠ je městská část 

Praha-Suchdol. Pro tuto organizace 

bude mít projekt pozitivní vliv. 

Významný prvek na straně poptávky 

– obsazenost haly. 

Kladný nízký Rozšíření kapacity základní 

školy, vytvoření družiny. 

Zkvalitnění hodin TV, 

rozšíření možností realizovat 

žákovské turnaje. 

TJ Sokol TJ Sokol je přímo dotčenou zájmovou 

skupinou, protože budova Sokolovny 

je součástí plánovaných investic a 

bude propojena s celým areálem. TJ 

Sokol bude rovněž do projektu 

zapojen finančním podílem.  

kladný střední Benefitem pro TJ Sokol je 

napojení vlastní tělocvičny na 

nový areál, uvolnění kapacit 

vlastního prostoru a možná 

přestavba Sokolovny na 

ubytovací zařízení. 

Veřejnost Chování veřejnosti bude významně 

ovlivněno prezentací samotného 

Projektu, jeho dopadem a 

začleněním do stávající zástavby a 

celkové infrastruktury v dané 

lokalitě.  

V současné době není monitorováno 

žádné účelově založené sdružení 

kladný malá/ 

střední 

Mohou nastat určité 

dopravní problémy a dočasná 

omezení v souvislosti s 

výstavbou.  

Pozitivem bude zvýšení počtu 

parkovacích míst a nové 

prostory pro konání 

sportovních popř. 

 

2   Relevantní v případě realizace PPP projektu (koncese). 
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nebo iniciativa, která by byla proti 

Projektu. Veřejnost však může 

argumentovat, že pomoc potřebují 

jiné priority.  

společenských akcí. 

S veřejností se počítá jako 

s cílovou skupinou pro 

obsazenost haly ve večerních 

hodinách a o víkendech. 

Sportovní 

kluby 

Hala bude realizována zejména pro 

kluby, které jsou podporovány ze 

strany městské části (resp. které jsou 

místně přímo příslušné). Klíčový 

prvek v obsazenosti haly v 

odpoledních a večerních hodinách. 

Kladný  střední Možnost tréninků a odehrání 

zápasů v nové hale. Možnost 

pořádání mládežnických 

turnajů. 

Soukromý 

partner 

Potenciální soukromý partner 

prozatím nebyl identifikován. 

? vysoká Dlouhodobá smlouva 

zajišťující stabilní cashflow v 

případě dodržení 

požadovaných 

(smluvních) parametrů. 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

4.4 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ 

Jak již bylo zmíněno výše, MČ Praha-Suchdol disponuje omezeným množstvím sportovních ploch. Pomine-li 

prostory zapojených subjektů (ZŠ a TJ Sokol), tak se v nejbližším okolí nachází pouze sportovní areál České 

zemědělské univerzitě v Praze. Níže jsou uvedeni nejbližší „konkurenti“ z hlediska nabídky stejných služeb jako 

plánovaná multifunkční hala. Nicméně i tyto areály jsou v současnosti maximálně obsazeny a proto přímo 

neohrožují plánovanou realizaci projektu. Jejich monitoring je vhodný z hlediska otázky nastavení jednotkových cen 

pronájmů.  

4.4.1 Sportcentrum ČZU 

Sportcentrum ČZU je organizace, která ve sportovním areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole zajišťuje 

komplexní program tělesné výchovy a sportovních aktivit pro své studenty a zaměstnance, pro mládež a školy z 

Prahy 6, pro suchdolské občany i širokou veřejnost. 

Sportcentrum Suchdol ČZU s r.o. zajišťuje tyto aktivity pro: 

1. mládež 

 plavecká škola (plavecké kurzy pro děti 6-15 let), 

 plavecké kurzy pro základní školy, 

 letní příměstské tábory Suchdolské léto pro mládež 6-15 let, 

 všestranná sportovní příprava pro děti 6-10 let. 

2. veřejnost 

 hodiny plavání pro veřejnost v krytém bazénu (celoročně), 
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 pronájem bazénu pro organizace a potápěčské kluby (říjen-červen), 

 pronájem bazénu pro vodácké oddíly a jejich tréninky (víkendy listopad-duben), 

 pronájmy sportovišť pro organizace i pro veřejnost: 

 posilovna, tělocvičny, tenisová hala, tenisové kurty, volejbalové kurty, kurty na beachvolejbal, fotbalové 

hřiště, fotbalové hřiště s umělou trávou, aj., 

 organizované cvičení aerobiku a jeho různých forem, 

 půjčovna lyží a skiservis, 

 půjčovna lodí. 

3. podniky a firmy 

 organizace jedno i vícedenních sportovních her ve sportovním areálu včetně zajištění ubytování, 

stravování, občerstvení a společenského programu. 

Ceny pronájmu: 

Tabulka 2: Ceník ČZU Suchdol 

Ceník/hodinová sazba Veřejnost Studenti ČZU 

Velká tělocvična 400 Kč 300 Kč 

Malá tělocvična 300 Kč 200 Kč 

posilovna 60 Kč 50 Kč 

Zdroj: ČZU 

4.4.2 T.J. Sokol Praha – Hanspaulka 

Tělocvičnu Sokol pronajímá i soukromým osobám, pokud není využita vlastními oddíly. 

Tabulka 3: Ceník TJ Sokol Praha - Hanspaulka 

Ceník/hodinová sazba Veřejnost 

Sál 400 Kč 

Sál + nářadí/náčiní 500 Kč 

Sál + stoly/židle 600 Kč 

 Zdroj: T.J.Sokol Praha 

4.4.2.1 ČVUT - ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Ústav tělesné výchovy a sportu zajišťuje všechny formy pravidelné semestrální výuky TV na fakultách ČVUT, 

organizuje zimní a letní výcvikové kurzy v ČR i zahraničí, organizuje jednotlivé sportovní akce pro studenty a 

zaměstnance a především má ve správě tělovýchovná zařízení ČVUT: 

 sportovních haly,  

 víceúčelové tělocvičny,  
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 posilovny,  

 tělocvičny pro úpolové sporty,  

 lezecké stěny,  

 lukostřelecké střelnice,  

 herny stolního tenisu,  

 tenisové kurty s umělým povrchem a nafukovací halou v zimním období. 

Co se týče konkurenčního prostředí – významným prvkem je moderní sportovní hala v Praze 6 (areál Pod Juliskou). 

Hala o rozměrech (43 x 24 x 13,5m) je určená především pro tato sportovní odvětví: házená, futsal, florbal, volejbal 

(3 kurty), basketbal, nohejbal atd. Hala je vybavena světelnou tabulí. Hala nemá hlediště. V pronajatém čase jsou 

zahrnuty jak montáž, tak demontáž sportovních zařízení. 

Vedle velké haly jsou ve sportovním komplexu k dispozici dvě menší haly o rozměrech (30x12x8m), ideální pro 

volejbal, aerobic, nohejbal, badminton, basketbal (pouze v zelené), florbal… V těchto halách si přijdou na své 

zejména menší skupiny sportovních nadšenců. V pronajatém čase jsou zahrnuty jak montáž, tak demontáž 

sportovních zařízení. 

Tabulka 4: Ceník – ČVUT (areál pod Juliskou) 

Ceník/hodinová sazba Veřejnost Studenti ČVUT 

Velká hala 1 200 Kč 600 Kč 

2 x malá tělocvična 500 Kč 300 Kč 

posilovna 100 Kč 50 Kč 

Zdroj: ČVUT 

4.4.3 Tělocvična ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 

Jedná se o malou tělocvičnu při základní škole. Využívá se tedy primárně pro potřeby místní školy a souvisejícím 

zájmovým činnostem.  

Nabízí basketbalové hřiště a badmintonový kurt, obojí pouze pro rekreační sport (rozměry neodpovídají soutěžním 

požadavkům.) 

4.5 POPTÁVKA PRO VYUŽITÍ HALY 

Pro posouzení budoucího vytížení sportovní haly byly osloveny místně příslušené sportovní spolky a zvlášť byl 

uskutečněn individuální rozhovor s paní ředitelkou ZŠ Mikoláše Alše. Veřejnost byla oslovena anketou na začátku 

realizace projektu – zájem o novou halu je evidentní.  

Spolky byly osloveny formou emailového dotazníku, níže jsou uvedeny jednotlivé odpovědi. 

4.5.1.1 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL SUCHDOL-SEDLEC 

Bez vyjádření. 
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4.5.2 EWTO Česká republika 

Bez vyjádření 

4.5.3 Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol 

1) Popis klubu/spolku. Co všechno děláte? Jaké sporty? Fotbal (hlavní) a Lední hokej. 

2) Počet členů Vaší organizace? 243. 

3) Jak často – kolikrát týdně (kolik hodin a v jaké struktuře) probíhají tréninky či zápasy. PO- PÁ tréninky a SO 

- NE zápasy ( duben - říjen). 

4) Postačuje vám současné využití stávajících tělocvičen na území Prahy Suchdol a nejbližších částí? NE. 

5) Využíváte i jiné haly, tělocvičny v Praze? Jaké? Jaká je dostupnost a vzdálenost. Žádné. 

6) Jste spokojení s podmínkami (povrch, zázemí, ceny, lokality stávajících sportovních zařízení)? Co vám 

chybí?  Asi nic. 

7) Jaká změna pro váš klub by znamenala výstavba nové sportovní haly? Jaké by bylo budoucí předpokládané 

využití? Nová hala by byla od našeho klubu využívána  listopad - březen (cca 16.00 - 21.00 hod). 

8) Jakou nejvyšší hodinovou sazbu byste akceptovali u nabídky nové sportovní haly? 200 - 300 Kč/hod. 

9) Máte nějaké speciální požadavky na sportovní halu? Šatny, sprchy, posilovací sportovní zařízení (jenom 

takový ten základ). 

10)  Existuje nějaká spolupráce s jinými obdobnými spolky? Jakými? Ne. 

4.5.4 Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol 

1) Popis klubu/spolku. Co všechno děláte? Jaké sporty? JSDH Praha-Suchdol je výjezdovou jednotkou hasičů 

MČ. Využití sportovní haly je pro nás  vhodné v zimním období pro fyzickou přípravu členů jednotky. 

2) Počet členů Vaší organizace? Jednotka má aktuálně 16 členů. 

3) Jak často – kolikrát týdně (kolik hodin a v jaké struktuře) probíhají tréninky či zápasy. Výcvik jednotky 

probíhá jednou týdně. (4 hodiny celkem a obě jednotky). 

4) Postačuje vám současné využití stávajících tělocvičen na území Prahy Suchdol a nejbližších částí? V zimním 

období je problém najít volnou kapacitu tělocvičny. 

5) Využíváte i jiné haly, tělocvičny v Praze? Jaké? Jaká je dostupnost a vzdálenost. Nevyužíváme. 

6) Jste spokojení s podmínkami (povrch, zázemí, ceny, lokality stávajících sportovních zařízení)? Co vám chybí? 

Uvítali bychom například posilovnu, případně saunu. 

7) Jaká změna pro váš klub by znamenala výstavba nové sportovní haly? Jaké by bylo budoucí předpokládané 

využití? Mohli bychom se více věnovat fyzické přípravě členů jednotky. 

8) Jakou nejvyšší hodinovou sazbu byste akceptovali u nabídky nové sportovní haly? 400,- 

9) Máte nějaké speciální požadavky na sportovní halu? Nic mě nenapadá. 

10) Existuje nějaká spolupráce s jinými obdobnými spolky? Jakými? Sbor dobrovolných hasičů Praha-Suchdol, 

který by tělocvičnu využíval pro mladé hasiče. 



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

21 

4.5.5 Základní škola Mikoláše Alše 

Požadavky ZŠ jsou identifikovány jednak kapacitou stávajících sportovních zařízení a jednak kapacitou školy jako 

takové. Co se týče tělocvičen, ZŠ využívá vlastní tělocvičnu, gymnastický sál a zároveň tělocvičnu Sokola. Tělocvična 

Sokola je určena pro žáky druhého stupně. Prostory jsou zastaralé a nevyhovující (sociální zařízení atp.).  

Kapacita školského zařízení je v současnosti na limitní hranici. Pakliže se naplní prognózy růstu počtu obyvatel a tím 

i žáků, bylo by nutné školu rozšířit. Plánované klubovny v prostorách multifunkční haly tento aspekt mohou sanovat. 

Obsazenost tělocvičny ZŠ v současnosti vypadá následovně: 

 pondělí: 8.00 - 12.45 a 14.00 - 20.00 

 úterý:    8.00 - 13.30 a 14.00 21.30 

 středa:  8.00 - 20.00 

 čtvrtek: 8.00 - 21.30 

 pátek:  8.00 - 12.00 a 14.00 - 21.30 

 neděle: celý den 

Pro účely výuky je vyhrazen čas od 8:00 do zhruba 14:00, poté je tělocvična využívána spolky a veřejností. Není 

možné uspokojit všechny zájemce. 

Stávající využití tělocvičny ZŠ Mikoláše Alše a gymnastického sálu ukazují následující obrázky: 

Obrázek 1: Využití tělocvičny ZŠ Mikoláše Alše ve školním roce 2019/2020 

 

Zdroj: ZŠ Mikoláše Alše  
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Obrázek 2: Využití gymnastického sálu ZŠ Mikoláše Alše ve školním roce 2019/2020 

 

Zdroj: ZŠ Mikoláše Alše  

Shrnutí 

Konkurenční prostředí není limitující. Přímo v území MČ Prahy Suchdol se jedná pouze o sportovní areál ČZU, 

který je ale významně využíván pro vlastní potřeby. Kapacitně jsou tyto prostory na hranici svých možností, ČZU 

plánuje výstavbu nové tělocvičny. Ostatní sportovní zařízení jsou již součástí dalších „částí“ Prahy a nesplňují tak 

základní požadavek na dostupnost pro obyvatele MČ Praha-Suchdol. 

Napříč oslovenými zájmovými skupinami zní pozitivní vztah k výstavbě nové sportovní haly. Identifikované 

požadavky nemohou být uspokojeny současnou kapacitou sportovních zařízení v MČ Praha-Suchdol. V zimním 

období (listopad – březen) by se využití kapacity nové sportovní haly mohlo blížit k 100% - pouze se zahrnutím 

školy a spolků (bez ohledu na veřejnost). Navíc svoje požadavky nepředaly dvě organizace, z toho jedna „velká“ 

– Sokol. 

Průměrná cena, kterou by spolky byly ochotny za hodinu pronájmu hradit je 300 Kč. U veřejnosti se předpokládá 

cena za hodinu pronájmu ve výši 1 000 Kč za hodinu (vycházíme z konkurenčního prostředí). 

Jako námět k zamyšlení stojí zvážení rozšíření projektu o posilovnu či saunu. Může se jednat o nové „příjmové“ 

stránky provozu. Samozřejmě jsou s tím spojeny i nové pořizovací (neplánované) náklady.  
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5 POPIS PROJEKTU 
Kapitola „popis projektu“ je rozdělena do dvou komplexnějších celků. V první části je stručně představen samotný 

projekt z hlediska dispozičního, stavebního a technického řešení. Vzhledem k faktu, že k této části byla zpracována 

celá řada dokumentů, nemá smysl tyto informace opakovat ve stejné míře detailu. V případě podání žádosti o dotaci 

mohou být tyto materiály přílohou studie proveditelnosti. Jedná se o: 

1. Podklady MČ Praha-Suchdol pro architektonickou soutěž 

2. Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ v Praze – Suchdole (variantní řešení velikosti haly, 

variantní řešení spojovací chodby) – autor: ov architekti, s.r.o 

3. Materiál projednání s TJ Sokol Suchdol – Sedlec (návrh napojení na TJ Sokol) – autor: ov architekti, s.r.o 

4. Sportovní hala s venkovním sportovištěm u ZŠ v Praze - Suchdole čistopis dopracování studie – autor: ov 

architekti, s.r.o 

5. Studie možných zdrojů tepla a chladu – autor: Zbyněk Ulbrich (ALFATHERM) 

6. Propočet stavebních a provozních nákladů - autor: ov architekti, s.r.o 

7. Vysvětlení nárůstu stavebních nákladů, možnosti jejich snížení, možnosti realizace výstavby areálu po 

etapách, odhad provozních nákladů - autor: ov architekti, s.r.o 

Druhá část kapitoly je věnována návrhu etapizace projektu v kontextu případného čerpání externí finanční podpory 

(dotací). 

5.1 ARCHITEKTONICKÁ VIZE 

Školní areál na okraji starého a nového Suchdola má specifickou polohu nad terénní hranou. Soubor škol, původní 

z počátku 20. století a dostavby z devadesátých let vytváří spolu se sokolovnou a tělocvičnou vytváří hmotově 

složitou kompozici. Nová hala tuto srostlici doplňuje jednoduchým tvarem. Prázdná rohová parcela je doplněna 

jednoduchou budovu, která školní areál uzavírá. Místo v nároží je specifické a unese urbanistický akcent. Navrhli 

jsme solitérní oblou zděnou budovu, která místo pomáhá definovat.  

Ze zadání vychází, že hala bude provozně spojena se školou interiérovým prostředím. Byl navržen dlouhý krček, 

který se stal určující pro návrh. Krček propojuje školu, Sokolovnu a halu do jednoho celku. V místě napojení nové 

haly a krčku přechází lávka v pásové okno a obepíná dokola celou stavbu. Školáci lávkou prochází v obou směrech, 

užívají si výhledu na sportoviště, do krajiny a do prostoru hrací plochy. Budova využívá sklonu terénu a je funkčně 

rozdělena po podlažích. Herní plocha a hlavní vstup se vstupní halou a zázemím jsou navrženy v úrovni ulice. Pod 

halou je umístěna dvoupodlažní garáž s vjezdem z ulice Za Sokolovnou.  

Dvoupodlažní garáž má dva výstupy, jeden s výtahem do interiéru haly, druhý s přímým výstupem do venkovního 

prostředí hřiště. Za garážemi prvního podzemního podlaží jsou navrženy šatny, které jsou díky sklonu terénu ve 

stejné úrovni jako plocha venkovního hřiště s oválem. O podlaží výš nad úrovní haly, na straně budovy přilehlé k 

ulici, jsou navrženy tři místnosti s klubovnami určené pro družinu, s vlastním zázemím a obchozí galerie tělocvičny 

určená pro diváky. 

Školáci přichází krčkem. Pokud jsou převlečeni, mohou vstoupit přímo na hrací plochu. Pokud nejsou, sestupují o 

podlaží níže do šaten a zpátky čistým schodištěm na hrací plochu. Jdou-li do družiny, vystupují o podlaží výš, kde 

jdou po galerii nad hrací plochou do jednotlivých místností. Vstupní hala s toaletami návštěvníků, schody do garáží 
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a toalety přístupné z venkovní hrací plochy jsou navrženy pro špinavý provoz. Ostatní prostory budovy, tedy šatny 

v prvním suterénu, toalety pro sportovce a místnosti družiny a prostory diváků na galerii jsou uvažovány kompletně 

čisté. Rozhraní špinavých a čistých provozů je vždy vymezeno lavičkou.  

Hlavní hala má hrací plochu o rozměru 18 x 36 metrů a ochrannou zónu širokou 2 metry po obvodu hřiště. O podlaží 

výš nad úrovní hřiště je ochranná zóna od vnější hrany hřiště zmenšena na jeden metr (galerie je předsazená). Hřiště 

slouží pro mnoho různých sportů, základní uvažované sporty, pro které bude v hale vytvořeno lajnování, jsou florbal, 

basketbal, volejbal s hřištěm napodél a dvěma tréninkovými napříč, futsal. Množství lajnování je třeba dobře zvážit 

s ohledem na srozumitelnost oproti nepřehledné změti čar. Halu je možní napříč rozdělit na dvě tréninková hřiště. 

Pro basketbal jsou pod stropem osazeny pohyblivé sklápěcí koše s automatickým ovládáním.  

Místa pro diváky jsou na sníženém ochozu po obvodu stavby a střídačky jsou v úrovni hřiště naproti galerii. Kancelář 

je přímo napojena oknem na hrací plochu a rozhodčí nebo správce tak mají přehled. Prostor vstupu vytváří závětří 

stavby, i venkovní posezení s lavičkou. Vstupní hala je navržena na šířku budovy, může fungovat jako prostor pro 

občerstvení, čekají-li rodiče na své děti ze sportovních kroužků nebo družiny. Hala je dostatečně kapacitní a může 

při nárazovém konání společenských akcí sloužit jako foyer sálu. Druhá hala je obrácena k hrací ploše venkovního 

hřiště. Zde je prostor pro nárazové konání akcí s možností zřízení pultu pro výdej nápojů.  

Urbanistický akcent v nárožní poloze školního areálu, na rozhraní nového a starého Suchdola, potvrzuje výběr 

materiálu. Hra cihly a římsy patří k malebnému architektonickému jazyku původní stavby suchdolské školy. Nová 

budova s cihelným obkladem a detailem vystouplého parapetu a římsy pásového okna navazuje na architekturu 

historické školy. Barevný kontrast antuky (původně cihly) a zelené trávy patří ke sportu. Nová budova tento vztah 

doplňuje. Silueta haly má jemný detail tvarovaný střešní konstrukcí. Ve fasádě se uplatňuje navýšením atiky po 

uliční straně a prohloubení atiky ve středu po delší straně. Vypouklá střecha a její propis při čelní i boční straně 

neslouží jen k odvodu vody, ale stává se znakem budovy, jedinečnou siluetou. 

5.2 STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Budova je navržena jako železobetonový skelet založený na monolitické železobetonové vaně. Patro v podzemí je 

přechodové, na které je osazena montovaná stěna ze sloupů, vazníků a panelů. Nosná konstrukce je zateplena z 

vnější strany a obložena cihelnou přizdívkou. V přízemí jsou navrženy hliníkové výplně otvorů, v patře rovněž, ale 

mohou být nahrazena dřevěnými. Okna v podlaží jsou navržena otvíravá, tak aby bylo zaručeno přirozené větrání 

prostoru haly a nebylo nutné vybavit halu zařízením odvodu tepla a kouře. Okna jsou doplněna vnějším stíněním 

blackout, tak aby bylo možné halu zcela zatemnit. Prostor haly je doplněna akustickým obložením na stěnách v 

úrovni hrací plochy a je doplněna akustickým podhledem mezi nosníky stropu.  

Technologie, zejména chladící a vzduchotechnické jednotky jsou umístěny z důvodů akustiky v podzemí, prostorem 

je vedena kapacitní šachta pro svislé vedení potrubí. Na střeše jsou navrženy fotovoltaické panely. Podrobněji k 

technologiím viz další části studie.  

Konstrukční systém kombinuje montovaný železobetonový skelet z prefabrikovaných prvků s monolitickým prvky 

zhotovenými na stavbě. Nosné stojky, vazníky a výplně mezi sloupy hlavní konstrukce haly jsou navrženy 

prefabrikované. Stropní desky v zázemí haly jsou monolitické. Propojující lávka je navržena jako lehká ocelové 

konstrukce založená na betonových pasech, v místě napojení na halu se jedná o ocelovou příhradovou konstrukci. 

Stropní deska a podlaha jsou navrženy na ocelovém plechu. Obvodový pláště je prosklený s otvíravými částmi pro 

přirozené větrání. Vnitřní teplota pro vytápění krčku bude uvažována na 18 °C. V letním období je uvažováno 

přirozené větrání. 
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V krčku haly bude nutné odstranit část okenních výplní, stavebně podchytit krček (bude prověřeno dalšími 

průzkumy) a upravit rozvody ústředního topení. U hřiště Sokola se počítá s jeho rozšířením, náklady na rozšíření 

hřiště budou na straně Sokola. Sokolovna bude napojena do krčku přes nové zádveří, přímo do stávající vstupní 

chodby. Zde bude nutná dílčí úprava vstupních dveří a stavebních návazností, bude nutné odstranit dveře, částečně 

upravit základy a sokl budovy. V obou případech se jedná o zásahy, které nevyžadují náročný stavební zásah do 

stávajících konstrukcí souvisejících objektů. Předprostor Sokola bude doplněn o nových 6 parkovací stání, pro 

obsluhu budou použit stávající vjezd. Součástí práce na studii bylo vyhotovení katastrální situace s tabulkou výměry 

pozemků a návrh na jejich vypořádání. Pro Sokol je uvažováno s přeložkami osvětlení hřiště  

5.3 TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Návrh vychází z vyšších pořizovacích nákladů, které by se měly vrátit na nižších nákladech na provoz do deseti let. 

Uvažováno bylo několik variant, které jsou popsány v samostatné kapitole architektonické studie. Základní je 

rozhodnutí o využití čerpadel vzduch – voda nebo geotermálních vrtů zem-voda. Topným médiem je voda, 

rozvedená po budově do koncových radiátorů umístěných pod parapety. Pobytové místnosti jsou větrány uměle s 

rekuperací, aby vyhověly normovým požadavkům, ale všechny mají možnost přirozeného větrání včetně hlavní haly. 

Budova bude na střeše doplněna fotovoltaickými panely. 

5.4 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ HALY 

Soutěžní podmínky umožňovali návrh dvou velikostí hřiště - 36x18m nebo 40x20m. Od této velikosti se odvíjí i 

celková velikost objektu.  

Schválený návrh počítá s menším hřištěm umožňujícím provoz většiny sportů, vyjma házené se standardem hřiště 

pro mezinárodní házenou. Dispoziční řešení umožňuje procházet mezi přední a zadní hlavou haly (mezi krčkem a 

klubovnami) přes galerii nad hřištěm. Šířka hřiště je determinována svislicí 1m od obvodové čáry hřiště.  

Klady: 

• nejmenší překryv s hranou pozemku souseda 6m (2,5m)  

• nejmenší objem  

• 4 - stranná galerie (regulérní)  

• šířka průchodu na galerii 2050mm a 950mm 

Zápory: 

• neregulérní hřiště na házenou 

• překryv s hranou pozemku souseda 9m (5,5m) 

•  3 - stranná galerie, šířka průchodu 

• na galerii 1050mm 

 

 

 

 



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

26 

5.4.1 Propočet investičních nákladů 

V rámci architektonické soutěže byla cena návrhu odhadnuta na základě zkušenosti architekta s obdobnými 

zakázkami. Odhad byl stanoven z ceny za běžný metr krychlový stavby odpovídající cenové hladině postavených 

staveb během 2018. Celková cena za halu byla uvedena ve dvou úrovních, cena bez druhého suterénu za 100 

milionů korun a včetně druhého suterénu za 130 miliónů korun. Současný odborný odhad ceny zpracovaný na 

základě dopracování studie je odhadnutý na 241 milionů Kč. Cena se skládá z následujících položek:  

Tabulka 5: Základní přehled investičních nákladů realizace kompletního projektu dle architektonické studie 

Položka Suma celkem bez DPH 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 

Spojovací krček  13 869 750 Kč 

Venkovní sportoviště  17 403 400 Kč 

Hrubé terénní úpravy  1 323 800 Kč 

Zpevněné plochy  6 021 600 Kč 

Přípojky a areálové sítě  3 790 000 Kč 

Všeobecné práce  21 024 279 Kč 

Rezerva  19 848 560 Kč 

Celkem 235 999 434 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 

Zdroj: OV-A 

Oproti původní variantě, kdy se počítalo s cenou výstavbu zhruba na úrovni 100 mil. Kč, došlo k výraznému nárůstu 

investice.  

Hlavní důvody pro nárůst cen byly následující3:  

 V době současného ekonomické konjunktury rostou každý rok ceny ve stavebnictví, nárůst podle 

standardizovaných ceníků URS byl uvažován o 6%.  

 Během zpracování studie byly posouzeny varianty ekonomického provozu haly a provozu pro pasivní 

standard. S výhledem na získání možnosti dotačních prostředků je stavba navržena na pasivní standard, 

což ale znamená nárůst investičních nákladů. Navýšení obsahuje vyšší cenu obvodového pláště, kvalitnější 

okna, vyšší nároky na technologie a nutnost vytvořit prostory pro umístění technologií. Dům je doplněn o 

 

3   Zdůvodnění z podzimu 2019  
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zemní vrty pro tepelné čerpadlo, fotovoltaické systémy, vybudování retenčních a akumulačních nádrží a 

filtraci k využití dešťové vody pro splachování.  

 Návrh byl předjednán s dotčenými orgány státní správy, což vyvolalo další investice. Požadavek na počet 

parkovacích stání znamená nutnost rozšířit druhý suterén. Je nutné rozšířit chodník mezi školou a 

budovou haly a prodloužit kanalizační řad.  

 Byly provedeny geologický a hydrogeologický průzkum a ukázalo se, že je třeba stavbu založit s ohledem 

na složitější geologické podmínky, než byly uvažovány v návrhu. Navýšení obsahuje náročnější zajištění 

stavební jámy a zakládání na pilotách. Ze vsakovacích poměrů vzrostl požadavek na objemné retenční 

objemy a rozsáhlé vsakovací plochy.  

 Návrh byl doplněn o požadavky investora, který má také vliv na cenu stavby. Bylo změněno vedení krčku 

s ohledem na optimalizaci provozního řešení školy a přístupu žáků do prostorů nové sportovní haly i 

Sokolovny. Byl navýšen počet kluboven. 

 V soutěžním návrhu byl standard sportovních povrchů navržen s přírodním charakterem, převážně se 

zatravněním a antukou. V dopracování soutěžního návrhu byl nastaven vyšší standard, plochy byly 

doplněny o prostor pro parkur.  

 V soutěžním návrhu nebylo uvažováno vnitřní vybavení haly, které je v aktuálním propočtu zahrnuto. 

 Množství a hloubka vrtu byla upřesněna geologickým průzkumem, i zde náklady narostly.  

 Část nárůstu ceny vychází z nepřesnosti odhadu při zpracování na základě soutěžního návrhu.  

Shrnutí  

Oproti obdobným investicím sportovních hal činí rozdíl ceny hlavně dva podzemní suterény, obsahující parkoviště 

a technologické prostory. Z ceny samotné haly 150 miliónů tvoří podzemní parkoviště cenu cca 30 milionů.  

Dále tvoří investici oproti jiným halám krček, stavba venkovního sportoviště a okolní úpravy. Investici dále navyšuje 

splnění podmínek pro budovy v pasivním standardu. Obdobné sportovní haly, které byly postaveny, nebo jen 

soutěženy před dvěma až pěti lety jsou cenově o 20-30% levnější, než jsou dnes ceny na stavebním trhu. (například 

Sportovní hala Dolní Břežany 106,8 milionů, bez venkovního sportoviště a podzemního parkoviště, zahájeno 2016, 

dokončeno 2017).  

Shrnutí 

Cenu stavby tvoří především její velikost. Konstrukce stavby byla optimalizována pro nejvíce ekonomickou 

variantu. (Byl upraven rozpon sloupů z osmi metrů na 6 metrů, byly prověřeny varianty s dřevěnými vazníky nebo 

ocelovou konstrukcí a vycházely dražší). Možné úspory investice jsou k úvaze. Pokud se nezmění velikost 

stavebního záměru lze měnit standard budovy. První se nabízí obložení lícovou cihlou, které lze nahradit lepeným 

keramickým páskem v horším případě omítkou. Dále lze snižovat standardy sportovních povrchů nebo materiálů 

užitých ve stavbě. Pokud by nebyly vypsány dotační tituly je s ohledem na návratnost investice rozumné splnit 

normové požadavek energetických předpisů a necílit na stavbu pasivní. 
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5.5 FÁZE PROJEKTU 

5.5.1 Připravenost projektu k realizaci 

Technická připravenost 

Majetkoprávní vztahy 

Realizací projektu budou dotčené pozemky v katastrálním území MČ Praha-Suchdol, identifikovaná v následující 

tabulce: 

Tabulka 6: Přehled dotčených pozemků 

 

Zdroj: MČ Praha-Suchdol 

Pozemky jsou ve vlastnictví MČ Praha-Suchdol a  TJ Sokol Suchdol – Sedlec, která má zájem na realizaci projektu, 

tudíž v zde se v rámci majetkoprávních vztahů nepředpokládá závažnější komplikace. 

Připravenost projektové dokumentace 

Dne 11. 3. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo se společností ov architekti s.r.o. Předmětem této smlouvy je 

zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru v průběhu stavby. Zpracování projektové 

dokumentace probíhá v úzké komunikaci s představiteli MČ Praha-Suchdol. 

Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních 

Dokumentace k zadávacímu a výběrovému řízení není ještě připravena, protože očekávaný investor (MČ Praha-

Suchdol) v současnosti rozhoduje o způsobu financování celé akce. Otázkou je využití dotací, popř. dalších externích 

způsobů financování akce. 

Vzhledem k investiční náročnosti realizace akce a k finančním možnostem investora, není možné bez dotační 

pomoci projekt realizovat. Z tohoto důvodu není dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele připravena. 
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Přesto existuje jasná představa o tom, jak chce MČ Praha-Suchdol výběrové řízení realizovat. Investor bude při 

výběrovém řízení klást důraz na zkušenosti dodavatelů. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bude 

zpracována zadávací dokumentace tak, aby byl vybrán dodavatel, který má zkušenosti se stavbami obdobného 

charakteru – což bude dokládáno v rámci VŘ předložením referenčních listin. V rámci výběrového řízení bude 

požadováno předložení harmonogramu prací, který bude přílohou smlouvy o dílo. V harmonogramu budou 

zhotovitelem vyznačeny uzlové body, které budou navázány na sankce ve smlouvě o dílo. Nebude stanoven pouze 

konečný termín dokončení, ale průběžné sledování postupu prací dle uzlových bodů a kritické cesty. Vzhledem k 

těmto opatřením by měl investor ve spolupráci s technickým a autorským dozorem odhalit zpoždění již v okamžiku 

zárodku a příslušně na něj reagovat. Navázání sankcí na uzlové body projektu je motivací zhotovitele, aby bylo dílo 

prováděno dle harmonogramu prací a byl dodržen termín realizace projektu. 

Předpokládaný termín ukončení technické přípravy v případě rozpracovanosti. 

MČ Praha-Suchdol předpokládá ukončení technické přípravy v podobě dokončení zpracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby do poloviny roku 2020, neboť na jejímž základě bude vyhlášeno a zahájeno 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Finanční připravenost 

V současnosti MČ Praha-Suchdol nedisponuje dostatečnými vlastními prostředky pro realizaci projetu. Zajištění  

financování bude zásadním tématem v následujících letech. Z rozpočtu městské části lze počítat zhruba s 30-40 mil. 

Kč, podstatná část by tak měla být hrazena z dotačních zdrojů (dále v textu jako „dotace“ – tedy potenciální externí 

zdroje financování). V případě rozhodnutí o přidělení potenciální dotace4 si MČ Praha-Suchdol zařídí úvěr na 

předfinancování celého projektu. Základním specifikem úvěru by měla být možnost bez poplatků a sankcí umořit 

podstatnou část úvěru po vyplacení dotace. Vzhledem k rozsahu projektu je zřejmé, že bez dotační finanční 

podpory není možné projekt realizovat. V případě nepřidělení dotace není možné projekt zrealizovat. 

Představení žadatele 

Žadatelem o dotaci je MČ Praha-Suchdol, jež spadá pod veřejný sektor. Nejedná se o podnikatelský subjekt, příjmy 

jsou zajišťovány ze státního rozpočtu a správních poplatků za správní úkony. Náklady projektu budou kryty vlastními 

zdroji a z úvěru žadatele a posléze finančními příjmy z dotace. 

5.5.2 Fáze projektu 

Fáze projektu jsou navrženy od současného stavu postupu projektu (platné k březnu 2020) a jsou formulovány 

v kontextu plánovaného využití dotačních prostředků. 

1. Fáze před investiční (přípravná) Termín 1. 4. 2020 – 30. 6. 2022  

Etapy před investiční fáze: 

a) Příprava zadání projektu a předpokládané předložení žádosti o dotace – 1. 4. 2020 – 31. 7. 2021 

V této fázi bude probíhat spolupráce s generálním projektantem na projektové dokumentaci. Byla uzavřena 

smlouva se společností ov architekti s.r.o., jako generálním projektantem.  

Společnost ov architekti s.r.o. se ve Smlouvě o dílo zavázala k vypracování projektové dokumentace k vydání 

stavebního povolení, kompletnímu výkonu inženýrské činnosti pro zajištění stanovisek DOSS a rozhodnutí 

 

4 Pravděpodobně OPŽP a NSA 
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o povolení stavby, dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, výkonu autorského 

dohledu při realizaci stavby. Celková cena za provedení předmětu smlouvy byla stanovena na částku 

10.250. 000,00 Kč bez DPH.  Na základě zpracované projektové dokumentace budou dále v předinvestiční 

fází realizovány povolovací procesy pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 

Jedná se o časově i věcně způsobilý výdaj projektu (byla na tento výdaj obdržena dotace z rozpočtu hl. 

města Prahy) a bude zahrnuta do rozpočtu projektu. MČ Praha – Suchdol má tyto finanční prostředky před 

obdržením dotace alokovány ve svém rozpočtu. 

Podstatná část etapy bude směřovat za zajištěním dalších externích zdrojů na samotnou výstavbu sportovní 

haly. Předpokládá se využití dotace z programu Úspora energií popř. účelové dotace Národní sportovní 

agentury. Do konce roku 2021 by mělo být jasno, jaká forma financování bude zvolena. 

V této etapě bude také zajištěn souhlas Zastupitelstva MČ Praha – Suchdol s projektem, spolufinancováním 

projektu a podáním žádosti o dotaci. 

V této etapě předinvestiční fáze projektu nebudou probíhat téměř žádné další činnosti. MČ Praha-Suchdol 

prozatím nemá alokovány finanční prostředky pro zahájení výstavby sportovního areálu. Bude tedy 

vyčkávat na informaci, zda žádosti o dotaci bylo či nebylo vyhověno.  

V harmonogramu projektu může být pro toto období nastaveno pouze předběžné zveřejnění plánovaného 

výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Tento zákon umožňuje zrušit vypsané výběrové řízení, pokud zadavatel neobdrží dotaci. V případě 

neobdržení dotace bude v této fázi projekt zastaven. MČ Praha-Suchdol bude hledat jiné zdroje financování.  

b) Výběrová řízení – 1. 8. 2021 – 30. 6. 2022  

V této etapě předinvestiční fáze předpokládá MČ Praha-Suchdol, že již bude mít informaci, zda bude 

předloženým žádostem vyhověno či nikoliv. Pokud ano, začnou probíhat výběrová řízení na zhotovitele, 

projektového manažera, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Administraci nadlimitní veřejné 

zakázky na zhotovitele bude provádět externí společnost, kterou MČ Praha-Suchdol vybere na základě 

rozeslaných poptávek a vnitřních předpisů žadatele.  Administrátor zajistí veškeré úkony spojené s veřejnou 

zakázkou, včetně uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu zadavatele.  

Výběrová řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce zrealizují zaměstnanci MČ 

Praha-Suchdol v rámci svých pracovních úvazků. Touto etapou bude ukončena předinvestiční fáze projektu, 

budou podepsány Smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a projekt bude moci postoupit do fáze realizace, tzn. 

fáze investiční. 

2. Fáze investiční (realizační) Termín investiční fáze 1. 7. 2022 – 30. 11. 2024 

Investiční etapou je myšlena samotná výstavba sportovní haly a navazujících objektů. Na základě doporučené 

etapizace se jedná primárně o halu jako takovou, pro venkovní sportoviště bude realizační fáze kratší a posunutá 

v čase dle čerpání případné dotace z investiční rezervy hlavního města Prahy (přípravné práce, zemní práce, základy 

a de facto základní infrastruktura by měla být zrealizována naráz).  Pro stavební práce by měl být zpracován 

podrobný harmonogram, kdy lze očekávat následující etapy. 

Etapy investiční fáze:  

a) Hrubé stavební práce 

1. Přípravné práce 

2. Bourací práce  
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3. Zemní práce 

4. Základy 

5. Vodovod 

6. Požární voda 

7. Kanalizace 

8. Plyn 

9. Hydroizolace spodní stavby 

10. Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, zastřešení, podlahy, výplně otvorů, klempířské a zámečnické 

konstrukce 

11. Vytápění 

12. Vzduchotechnika 

13. Elektroinstalace, rozvody 

b) Dokončovací stavební práce 

1. Úpravy povrchů 

2. Ostatní konstrukce 

3. Zařizovací předměty (sociální zařízení atp.) 

4. Zpevněné plochy 

5. Vybavení sportovní haly 

6. Kolaudace 

3. Fáze provozní (III) Termín od 1. 1. 2024 

Poslední etapa projektu bude spuštěna k 1. 1. 2024 v případě multifunkční haly a venkovní sportoviště od 

1. 1. 2025. 

5.5.3 Návrh případné etapizace výstavby dle logiky jednotlivých prvků s ohledem na 
zajištění finančních zdrojů 

Na základě rešerše možných zdrojů financování projektu souhlasíme s navrženou etapizací projektu dle 

zpracovatelů architektonické studie bez realizace spojovacího krčku (viz ekonomická analýza projektu). A to 

v případě, že by se nepodařilo sehnat dostatek finančních zdrojů na realizaci celého díla naráz (mělo by jít o ideální 

stav).  

Tento návrh by umožnil naplnit hlavní účel projektu – předat do užívání ZŠ a „obyvatelům“ MČ Praha-Suchdol 

důstojný prostor pro sportovní činnosti. Venkovní sportoviště a spojovací krček jsou prvky, které doplňují celkovou 

vizi areálu a propojují ZŠ se sportovní halou. Nicméně nejde o zásadní a existenční prioritu. Sportovní hala by ze 

strany ZŠ byla primárně využívána pro žáky druhého stupně, kteří jsou schopni fungovat s venkovním přesunem – 

děje se to i doteď (přesun do tělocvičny Sokola). 

V případě využití etapizace návrh projektu počítá se dvěma stavebními fázemi (výběrové řízení na zhotovitele může 

být pouze jedno): 
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1) Vybudování haly (2022 – 2023), provoz od roku 2024. Zároveň dojde k veškerým přípravným akcím pro 

stavbu venkovního sportoviště. 

2) Vybudování venkovního sportoviště (2023-2024), provoz od roku 2024 až 2025. 

Viz ilustrace architektů níže: 

Obrázek 3: Návrh případné etapizace projektu 

 

Zdroj: OV-A 

5.5.4  Management projektu a řízení projektu 

Projektový tým, sestavený realizátorem (ÚMČ Praha-Suchdol) se bude podílet na přípravě projektu, bude se podílet 

na jeho realizaci a zároveň bude zodpovědný i v provozní fázi projektu, v tzv. období udržitelnosti projektu.  

Projektový tým bude sestaven tak, aby všichni členové projektového týmu měli dostatečné zkušenosti s přípravou, 

realizací a administrativou obdobných projektů a s činností, která je přímo vázaná na výsledek realizace projektu.  

Většinová část projektového týmu bude sestavena z řad ÚMČ Praha-Suchdol, lze tedy očekávat, že neporoste 

finanční zátěž úřadu, neboť činnost projektového týmu bude probíhat v rámci nákladů na výkon agendy úřadu 

městské části (režijních nákladů a mzdových nákladů).  
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Jednorázové náklady se nepředpokládají, jelikož nebude potřeba pořizovat hmotný či nehmotný majetek, neboť 

úřad městské části je plně vybaven potřebnými prostředky pro výkon agendy. V rámci zajištění provozu pro řízení 

projektu budou využity stávající kapacity úřadu a náklady spojené s tím budou v rámci režijních nákladů, které nelze 

přiřadit pouze ke stávajícímu projektu. Jedná se tedy o náklady spojené s paušální sazbou. Náklady na zajištění 

provozu pro řízení projektu budou stanoveny jako hospodárné, účelné a efektivní. 

Náklady na externí dodavatele (zhotovitele, dozoru atd.) jsou součástí rozpočtu projektu. 

5.5.5  Předpokládané složení projektového týmu 

Zástupce politického vedení městské části 

Starosta, místostarosta, případně nominovaný zastupitel /vedoucí týmu v přípravné i realizační fázi 

- koordinace finančního plánu pro realizaci 

- koordinace přípravy žádosti o případnou dotaci  

- projednání projektu v zastupitelstvu 

- výběr zhotovitele 

Zástupce úřadu městské části 

např. vedoucí Odbor hospodářské správy a obecního majetku, odborný pracovník v přípravné a realizační fázi 

- Koordinace jednotlivých dodavatelů  

- zajištění a koordinace architektonické a projektové dokumentace  

- získání příslušných povolení 

- koordinace výběru zhotovitele, technického a autorského dozoru stavby 

- zástupce investora v průběhu realizace 

- organizace kontrolních dnů  

Projektový manažer 

např. technický dozor investora, externí specialista, zástupce úřadu městské části 

- odborný pracovník v přípravné a realizační fázi 

- koordinace jednotlivých dodavatelů  

- zajištění a koordinace architektonické a projektové dokumentace  

- získání příslušných povolení 

- koordinace výběru zhotovitele, technického a autorského dozoru stavby 

- zástupce investora v průběhu realizace 

- organizace kontrolních dnů  

- kontrola financování projektu, fakturace 

Konzultant projektu  

externí poradce v oblasti získání dotace 
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- financování, administrace dotace 

Architekt 

externí dodavatel 

- autor celkové koncepce stavby (autorský dozor) 

- zhotovitel projektové dokumentace ve všech fázích 

- spolupráce při výběru zhotovitele 

- autorský dozor při realizaci 

- konzultace jednotlivých kroků při realizaci 

Další dodavatelé 

- zhotovitel stavby 

- technický dozor investora 

Organizační struktura projektu: 

Obrázek 4: Organizační struktura řízení projektu 

  

Vedení městské části 
Vlastník projektu 

Projektový manažer/investiční 

technik 

Finanční 
manažer 

 

Právník 

 

Administrátor 

dotace 

Externí 
dodavatelé Specialista VZ 

Vedoucí věcně příslušného 

odboru 

Architekt 
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Shrnutí 

Pakliže se nepodaří získat dostatek finančních zdrojů na realizaci kompletního díla v rámci jedné stavební etapy, 

projekt počítá s oddělenou výstavbou sportovní haly a venkovního sportoviště. Projekt je rozdělen do tří fází 

(před investiční, investiční a provozní). Tento model by ovšem znamenal vyšší finanční náročnost na zajištění 

staveniště. Proto je v dalších kapitolách studie proveditelnosti dán maximální důraz na zajištění projektu v plné 

výši bez těchto potenciálních komplikací. 

Klíčovým obdobím pro smysluplnou realizaci projektu je před investiční fáze s trváním do 30. 6. 2022, kdy má MČ 

Praha-Suchdol prostor na dostatečnou přípravu projektu, vytvoření projektového týmu a především zabezpečení 

externích zdrojů pro financování projektu. 

  



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

36 

6 FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU 

6.1 NÁKLADY A VÝNOSY SPOJENÉ S PROJEKTEM 

Provozní náklady a příjmy jsou odhadnuty na základě přepokládané vytíženosti haly, rozdělení mezi uživatele a 

stanovených jednotkových nákladech. V CBA analýze je možné tyto vstupní parametry opět upravovat. 

Vytíženost haly byla propočítána na první rok provozu – tedy rok 2024.  

Funkční doba sportovní haly se plánuje od 8:00 do 22:00, tedy 14 hodin denně. Maximální roční hodinová kapacita 

je poté odhadnuta na 4228 hodin pro rok 2024 (bez prázdnin a svátků). 

Tabulka 7: Kalendář 2024 (předpokládané využití sportovní haly) 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Vytíženost haly vychází z provedeného průzkumu „trhu“ a definovanému záměru pro využití0 jednotlivými cílovými 

skupinami. Pro vyčíslení byly zvoleny následující parametry: 

 Využití ZŠ - každý všední den - 7 hodin denně 

 Využití spolky a kluby – každý všední den – 4 hodiny denně 

 Využití veřejnost – každý všední den – 3 hodiny, každý víkendový den – 6 hodin 

V tomto modelu je počet provozních hodin v roce 2024 ve výši 3225. Vytíženost sportovní haly by tak byla 76,28% 

Změna jednotlivých parametrů pro odlišnou procentuální dobu vytíženosti bude dále kalkulována pro vybranou 

variantu. 

 

 

 

 

Kalendář 2024 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Suma

Počet pracovních dní 22 21 20 21 21 20 22 22 21 22 21 19 252

Počet dní víkend 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104

Svátky (v prac. dnech) 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3 10

Jarní prázdniny 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Letní prázdniny 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 44

Pololetní prázdniny 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vánoční prázdniny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Počet dní výuky 20 21 14 20 19 20 0 0 21 21 21 12 189

Počet dní provozu 29 29 25 29 29 30 8 9 30 30 30 24 302
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Tabulka 8: Potenciální vytíženost sportovní haly jednotlivými zájmovými skupinami 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

6.1.1 Výnosy 

Provedený průzkum mezi spolky a konkurenčními halami potvrzuje původní záměr a to nastavení cenové hladiny 

na: 

 300,- Kč bez DPH na hodinu pro sportovní kluby a spolky podporovaných MČ Praha-Suchdol (v případě 

provozní varianty s obchodní společností by tak výnosy byly ve výši 345,- Kč za hodinu  15% DPH). 

 1000,- Kč bez DPH na hodinu pro veřejnost (v případě provozní varianty s obchodní společností by tak 

výnosy byly ve výši 1150,- Kč za hodinu  15% DPH). 

V případě realizace provozní varianty s nárokem na odpočet DPH na vstupu (obchodní společnost vlastněná 

městem), se v rámci CBA analýzy automaticky počítají stanovené ceny s DPH. 

Kalkulace měsíčních výnosů vychází z předpokládaného hodinového obsazení haly v jednotlivých měsících, viz 

příloha CBA analýza list 9. 

Tabulka 9: Předpokládané roční výnosy sportovní haly 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Výnosy vychází z předpokladu, že komerční provoz haly bude směřovat k pronájmu haly, jako jednoho celku. Byla 

zvažována i možnost rozdělení tělocvičny na jednotlivé kurty, nicméně v závěru se finančně téměř nic nemění, proč: 

- Oddělený pronájem lze sledovat u konkurenčních hal pouze v případě oddělených tělocvičen (ČZU, ČVUT), 

kdy se i velká hala nikdy nepronajímá po částech.  

- Rozdělení haly na kurty se obvykle využívá např. u školní výuky, případě v prostorách, které jsou tomu přímo 

určeny – tzn. např. tři badmintonová hřiště vedle sebe. 

- Cena za jeden kurt by měla zhruba odpovídat třetině nákladů na celou halu, finanční benefit pak není tak 

významný, navíc hrozí riziko, že bude pronajat např. jeden kurt a zbytek haly nebude využit.  

Vytíženost haly Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Měsíční 

průměr

Vytíženost škola dny 20 21 14 20 19 20 0 0 21 21 21 12

Vytíženost škola hodiny 140 147 98 140 133 140 0 0 147 147 147 84 110,25

Vytíženost spolky 80 84 56 80 76 80 0 0 84 84 84 48 63

Veřejnost 114 111 120 111 111 120 0 0 117 114 117 111 95,5

Příjem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Škola 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Spolky 24 000,00 Kč 25 200,00 Kč 16 800,00 Kč 24 000,00 Kč 22 800,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 14 400,00 Kč 226 800,00 Kč

Veřejnost 114 000,00 Kč 111 000,00 Kč 120 000,00 Kč 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 117 000,00 Kč 114 000,00 Kč 117 000,00 Kč 111 000,00 Kč 1 146 000,00 Kč
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6.1.2 Provozní náklady 

Základní výpočty provozních nákladů jsou určeny pro variantu ekonomického standardu s dvěma podzemními 

podlažími a spojovacím krčkem. V rámci jednotlivých CBA analýz konkrétních variant jsou tyto náklady zpřesněny 

dle výpočtů níže. 
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Elektrická energie 

Objekt bude napojen na stávající maloodběr školy TS4039. V objektu bude osazen hlavní rozvaděč, z kterého budou 

napojeny jednotlivé podružné rozvaděče rozmístěné dle potřeb provozu objektu. V objektu se provede běžná 

světelná instalace s intenzitou na úrovni rekreačního využití, venkovní osvětlení, běžná zásuvková instalace a v místě 

potřeby zásuvková instalace pro zařízení s vyšším příkonem. Dále budou připojeny jednotky VZT.  

Návrh předpokládá zřízení dobíjecích stanic elektromobilů – náklady zde nejsou uvažovány, jelikož nelze odhadnou 

vytíženost a také se předpokládá jednotlivé hrazení za odběr uživateli.  

Požadavek vytápění a chlazení na zásobování el. energií je zohledněn dále ve variantním řešení vytápění a chlazení. 

 Požadovaný soudobý odběr – 96 kW. 

 Průměrný počet hodin provozu měsíčně – 278 

 Průměrný počet kWH měsíčně 13 348 

 Jednotková cena za 5,179,- Kč/kWh (tarif PRE pro podnikatele – Kombi 16 dle očekávaného jističe). 

Plánované průměrné měsíční náklady na elektrickou energii bez vytápění a chlazení jsou ve výši 69.000,- Kč. 

Pro potřeby porovnání řešených investičních variant z hlediska potenciální změny provozních nákladů byla 

odhadnuta energetická náročnost jednotlivých částí haly. Vzhledem k tomu, že tyto údaje nejsou součástí 

architektonické studie, jedná se o hrubý odhad. 

Primárně se vychází z hrubé podlažní plochy a odhadu procentuální spotřeby dílčí části na spotřebě celku. V tabulce 

níže je uvedena tato kalkulace pro elektrickou energii.  

Pro váhu prvku byla jako výchozí hodnota (100%) stanovena hala jako taková – tedy sportoviště – 1 a 2 nadzemní 

podlaží. Předpokládáme, že náklady na elektrickou energii budou u podzemních podlaží třetinové, u krčku pak 

pouze deseti procentní (ne-li méně). Vycházíme z logiky věci, že krček je plánovaný jako prosklený, tedy z 90% 

využívá denního světla, ve večerních hodinách se prakticky nepoužívá, protože slouží pro potřeby ZŠ. Podzemní 

prostory z velké části slouží jako parkoviště, které rovněž nevyžadují celodenní svícení. 

Tabulka 10: Odhad spotřeby elektrické energie pro jednotlivé prvky haly na základě podlahové plochy 

Podlaží 
Hrubá podlažní 

plocha v m2 Váha prvku 
Přepočtené roční 

spotřeba kWH 

Přepočtený hodinový 

odběr kWH 
% spotřeby 

2PP 1600 30% 25 015 15 16 % 

1PP 1430 30% 22 357 14 14 % 

1NP 1400 100% 72 960 44 46 % 

2NP 680 100% 35 437 22 13 % 

Krček 385 10% 2 006 1 1 % 

Celkem 5 495 - 157 776 96 100% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Vodné stočné 

Objekt bude napojen na vodovodní řad novou objektovou přípojkou. Voda bude užívána sociálním zařízením – 

hygiena, sprchy, úklid. Splachování toalet je navrženo vodou z akumulační dešťové nádrže, která dál slouží i k závlaze 

zelených ploch venkovního hřiště. Pro případ nedostatku akumulované vody budou toalety i nádrž napájeny 

vnitřním rozvodem vody z vodovodního řadu.  

Objekt bude odvodněn splaškovou kanalizační přípojkou. Splaškové odpadní vody budou odvedeny běžným 

způsobem. Odpadní vody ze sprch budou odváděny samostatným systémem do nádrže k odebrání tepla a následně 

vypouštěny do systému splaškové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže s přepadem do 

vsakovací galerie. Voda z nádrže bude využívána ke zpětnému odběru, resp. k závlaze zelně. 

Pro stanovení roční spotřeby vody vycházíme z odhadovaných počtů provozních hodin za jednotlivé cílové skupiny. 

Potřebu vody na jednoho návštěvníka určíme pomocí směrných čísel roční potřeby vody, která stanovuje vyhláška 

č. 120/2011 Sb. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné 

odpadní vody. Pro návštěvníky sportovních zařízení (aktivní návštěvníky) je průměrná roční spotřeba vody určena 

ve výši 20 m3. V tomto množství je zahrnuta voda na sprchování, toalety či mytí rukou. Rok se v tomto případě rovná 

255 dny. 

Je nutné konstatovat, že více jak 2/3 návštěvníků budou děti (především ZŠ), které ale sprchu po hodinách tělesné 

výchovy z velké části nevyužívají. Proto počítejme s následující kalkulací: 

Průměrná potřeba 1 účastníka na 1 hodinu „provozu“: 

 Jeden žák ZŠ či člen sportovní klubu (max. varianta) = 15,13 m3 vody za rok (20/255) * 193 (počet dní 

výuky) 

 Veřejnost = 20 m3 

Hodinová spotřeba pak může vypadat následovně 

 Jeden žák ZŠ = 0,011 m3 

 Jeden člen sportovního klubu = 0,0195 m3 

 Veřejnost = 0,013 m3 

Dále je nutné kalkulovat s: 

 Návštěvníky – doporučená hodnota 1 m3 na návštěvníka za rok (počítejme 50 diváků měsíčně) 

 Kropení travnatých hřišť – doporučená hodnota 20 m3 na rok 
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Tabulka 11: Kalkulace potřeby vody 

Cílová skupina 

Měsíční průměr 

obsazenost v 

hodinách 

Počet 

návštěvníků za 

hodinu 

Využití sprcha v 

% 

Celkem 

osobohodin 

Odhadovaná 

průměrná 

měsíční potřeba 

vody v m3 

Žáci 112,6 25 30 2815 9,29 

Spolky 64 15 60 960 18,72  

Veřejnost 96 15 60 1440 11,23 

Diváci     4,16 

Venkovní hřiště     1,66 

Celkem     45,06 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Výpočtová roční potřeba vody byla stanovena = 540,72  m3 /rok (rovněž i splaškových vod). 

Cena vody PVK od 1.1.2020 – 94,09 Kč/m3 včetně 15% DPH. 
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Náklady na vytápění 

Systém vytápění a chlazení je uvažován ve vícero variantách. Jedním z kritérií výběru je odhad provozních nákladů 

– podrobná analýza možných zdrojů tepla a chladu je samostatnou přílohou studie. Uvažované varianty jsou:  

 plynová kotelna + chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem - K  

 tepelná čerpadla země – voda - s elektrickou bivalencí – TČZ+EL  

 s bivalencí s plynovým kotlem – TČZ+K –  

 tepelná čerpadla vzduch – voda - s elektrickou bivalencí – TČV+EL  

 s bivalencí s plynovým kotlem – TČV+K Z  

Z výsledků studie zdrojů tepla a chladu se jako ekonomická jeví varianta K. V případ, že zadavatel bude cílit na získání 

dotace SFŽP, tedy splnění standardu pasivní budovy, bude využita varianta TČZ+EL. 

Roční náklady na jednotlivé varianty: 

Varianta: Plynová kotelna + chladící jednotka chlazená vzduchem = K 

Tabulka 12: Náklady na vytápění – varianta „K“ 

Varianta „K“ Výpočtová hodnota mj. cena/mj. [Kč] cena celkem/ rok 

[Kč] 

Plyn 165 600 kWh 1,32 218 592 Kč 

Elektřina 7 100 kWh 5,179 

+ pevná roční cena 

36 770 Kč 

11 417 Kč 

Celkem    266 779 Kč 

Zdroj: ALFATHERM Martin Plecitý 

Dále je nutné připočíst roční náklady na revizi ve výši 30.000,- Kč (v nákladové struktuře zahrnuto pod ostatními 

službami). 

Varianta: Tepelné čerpadlo země-voda s elektrickou bivalencí = TČZ+EL 

Tabulka 13: Náklady na vytápění – varianta „TČZ+EL“ 

Varianta „TČZ+EL“ Výpočtová hodnota mj. cena/mj. [Kč] cena celkem/ rok 

[Kč] 

Elektřina 46 800 kWh 2,23 

+ pevná roční cena 

104 364 Kč 

122 170 Kč 

Celkem    226 534 Kč 

Zdroj: ALFATHERM Martin Plecitý 

Náklady na revize jsou odhadovány v podobné výši jako u varianty s plynovým kotlem. 

V přepočtu na provozní hodiny: 

 varianta K – 1,545 Kč na kWh (elektřina + plyn dohromady – pro zjednodušení) 
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 varianta TČZ+EL – 4,84 Kč na kWh 

Průměrné měsíční náklady na vytápění jsou ve výši 34.347,- Kč (varianta K). 

Stejně jako u spotřeby elektrické energie je odhadnuta tepelná náročnost jednotlivých částí haly. 

Tabulka 14: Odhad spotřeby na vytápění pro jednotlivé prvky haly 

Podlaží 
Hrubá podlažní 

plocha 
Váha prvku 

Přepočtené roční 

spotřeba kWH 

Přepočtený hodinový 

odběr kWH 
% spotřeby 

2PP 1 600 20% 19 701 6 12 % 

1PP 1 430 20% 17 607 5  10 % 

1NP 1 400 100% 86 190 26  50 % 

2NP 680 100% 41 864 13 25 % 

Krček 385 20% 4 741 1 3 % 

Celkem 5 495 - 170 102 51 100% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Mzdové náklady  

Pro stanovení cenové hladiny mzdových nákladů vycházíme z údajů z Informačního systému o průměrném výdělku 

– regionální statistika ceny práce – Praha – rok 2019. 

Vzhledem k plánovanému využití haly (časové hledisko) a její velikosti (členitosti) by bylo vhodné zaměstnat tři celé 

úvazky na hale.  

 Správce/údržbář – denní přítomnost v hale včetně víkendů – tedy cca. 2 pracovní úvazky. Plat – 27 336 Kč 

hrubého (mzdový náklad celkem – 36 576 Kč měsíčně x 2). 

 Uklízečka – základní úklid během týdne (ráno, večer) – sociální zařízení, chodby atp. Plat – 17 839 Kč 

hrubého (mzdový náklad celkem – 23 86 Kč měsíčně). Možno řešit dvěma osobami á 0,5 úvazku (ráno x 

večer). Speciální úklid haly (sportovní plochy, parkoviště) – řešeno externími službami. 

Plánované měsíční mzdové náklady jsou ve výši 97 021 Kč při „plném provozu“5. V letních měsících můžou být 

mzdové náklady na ¼ maximálních hodnot (lze řešit formou DPČ – především u úklidu, úpravou smluv u správců 

objektu atp.) 

Ostatní služby  

 Odborný úklid haly – 2 x ročně (leden/srpen) - hrací plocha, parkoviště. Přepokládaná cena 50 000 Kč za 

jeden úklid. Případně lze řešit vlastními silami – nákupem podlahového mycího stroje (další náklad zhruba 

140 tis. Kč). 

 Odpady – 660 l/týdně. Měsíční náklad 768,- Kč 

 Revize kotel – Měsíční náklad – 2 500 Kč  

Plánované náklady za ostatní služby jsou ve výši 139 216 Kč za rok. 

Provozní a správní režie 

 Provozní a správní režie je kalkulována v úrovni 10% z ostatních provozních nákladů. Pod touto položkou 

jsou zahrnuty veškeré další náklady typu (kancelářské vybavení, hygienické prostředky, administrativní 

náklady atp.). 

Reinvestice  a odpisy 

 Obnova vybavení a sportovních potřeb. Vzhledem k novostavbě se nepředpokládá reinvestice do 

nemovitého majetku v průběhu referenčního (hodnoceného) období. 

 Od roku 2012 mají místní samosprávy povinnost odpisovat svůj majetku, kdy vešel v účinnost standard ČÚS 

708 – účinný od 31. 12. 2011, k tomuto datu obce provedly dooprávkování, proúčtování odpisů do nákladů 

zahájeno až v roce 2012 

 Ve stručnosti – města mají povinnost provádět tzv. účetní odpisy, daňové odpisy jsou dobrovolné – reálně 

 

5 Bez mzdových nákladů zaměstnanců obchodní společnosti v případě provozní varianty „Obchodní společnost 

vlastněná městem“. 
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slouží pro stanovení základu daně, což se samosprávných činností de facto netýká.  

 Výše účetních odpisů a způsob odpisování stanovuje tzv. odpisový plán. Účetní jednotky mají povinnost 

podle § 4 odst. 5 ZU sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu 

jeho používání. Přesné vymezení pojmu a obsahu odpisového plánu v zákoně nenalezneme. Pouze je 

stanoveno, že jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do záznamů nesoucích souhrnnou 

informaci, a mezi výčtem takových účetních záznamů jmenuje mj. i odpisový plán. Takové vymezení je však 

pro řadové účetní jednotky nesrozumitelné. Z odpisového plánu musí být patrné, jak dlouho a po jakých 

částech se každý jednotlivý dlouhodobý majetek bude účetně odpisovat. 

 Odpisový plán tak může obsahovat dvě části: 

o vymezující část, kde se specifikují jednotlivé druhy majetku a jejich rozdělení (limity vzniku DHM a 

DNM, metodika účtování drobného majetku apod.) a dále 

o metodickou část, ve které se stanoví metody, sazby a doby účetního odpisování. 

 Pro stanovení doby odpisování a tedy výši odpisů se nejčastěji využívá: 

o Doba životnosti 

o Výkonová spotřeba 

 Základní metodou účetního odpisování u obcí je zjednodušený způsob, je stanovena striktní doba 

odpisování majetku dle číselného kódu klasifikace v určité účetní odpisové skupině. Odpisové skupiny, které 

se využívají u daňových odpisů, upravují minimální dobu odpisování. 

 Účetní odpisování vychází z ceny včetně dotace, rozpouštění dotací a darů do výnosů – reálně tedy 

vynaložené vlastní prostředky. 

 Daňové odpisování vychází z ceny po odečtení dotace – skutečný pořizovací náklad pro MČ. 

 MČ Praha-Suchdol do projektu vloží zhruba 40 mil. Kč vlastních prostředků, přičemž sportovní hala spadá 

do 5 odpisové skupiny (pro daňové odpisy) – tedy min. doba odpisování 30 let. Daňové odpisy jako úspora 

pro stanovení daně je v tomto případě nerelevantní prvek, protože provoz haly bude ztrátový a hala nebude 

vykazovat zdanitelný příjem. Proto mohou být odpisy pouze v úrovni účetnictví a mohou být stanoveny na 

základě odpisového plánu a doby životnosti (opotřebení majetku) – tedy teoreticky mohou být odpisovány 

po celou dobu využívání haly. Odpisy budou počítány ze skutečné ceny projektu, nicméně do výnosů se 

budou účtovat výnosy z dotací. Reálně tento fakt znamená, že účetně bude každý rok MČ Praha-Suchdol 

evidovat odpis ve výši cca 1 mil. Kč. Pro CBA analýzu jsou odpisy nerelevantní, protože jsou investiční 

výdaje zahrnuty v plné výši v prvních letech projektu. 
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DPH na vstupu bez nároku na odpočet 

 Nerelevantní. Pouze  v případě varianty provozu obchodní společností – viz modul v MS Excel. 

 Měsíční náklady nebudou vždy totožné, odpovídají obsazenosti haly a ročnímu období, předpokládaný stav 

v roce 2024 ukazuje následující graf. 

Graf 1: Pravděpodobný výše měsíčních nákladů na provoz haly v roce 2024 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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6.1.3 Optimalizace provozních nákladů a příjmů 

V Excelovém modulu CBA analýzy je k dispozici list 10, který slouží k modelaci různých příjmových i nákladových 

variant. Resp. náklady jsou automaticky navázány na vytíženost a využití haly. Viz následující obrázek: 

Obrázek 5: Optimalizace provozních příjmů a nákladů – ukázka modulu v CBA analýze 

 

Pro zopakování – pro finanční a ekonomickou analýzu: 

- byly navrženy ceny pronájmu s ohledem na konkurenci a požadavky zájmových skupin 

- byly propočítány varianty pro cca 76% vytížení haly 

- vytíženost haly byla kalkulována tak, že: 

o provoz haly funguje po celý rok kromě letních prázdnin a svátků, v období dalších prázdnin hala 

funguje pro ostatní subjekty kromě školy 

o v letní prázdniny se kapacita haly počítá pouze pro víkendy (potenciál pro turnaje…) 

o denní provoz haly je určen: 8:00 – 22:00 (14 hodin denně) 

o v průběhu všedního týdne ZŠ využívá školu 7 hodin, spolky (zvýhodněná cena) 4 hodiny, veřejnost 

3 hodiny = ve všední den se tak očekává 100% vytíženost 

o o víkendech byl zvolen střízlivý odhad a to ve výši 6 hodin denně pro veřejnost 

Následující tabulka ukazuje potenciální náklady a výnosy při různé míře vytíženosti – předpoklad je zvyšování 

vytíženosti o víkendech a za ceny pro veřejnost. 

Tabulka 15: Provozní náklady a výnosy haly při různé míře vytíženosti (obsazenosti haly) 

Vytíženost Náklady Příjmy HV 

76 % 2 321 274 Kč  1 372 800 Kč  - 948 474 Kč 

80 % 2 376 727 Kč  1 546 800 Kč  - 829 927 Kč 

85 % 2 432 180 Kč  1 720 800 Kč  - 711 378 Kč 

89 % 2 487 633 Kč  1 894 800 Kč  - 592 833 Kč 

93 % 2 543 085 Kč  2 068 800 Kč  - 474 285 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Počet hodin provozu Všední den Víkend Sazba/hodina Venkovní sportoviště

Z toho ZŠ 7 0 0,00 Kč Počet akcí za rok 17,5

Z toho spolky 4 0 300,00 Kč Pronájem areálu 4 000,00 Kč 500/hod 

Z toho veřejnost 3 6 1 000,00 Kč s hřištěm Příjem 70 000,00 Kč

Kalendář 2024 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Suma

Počet pracovních dní 22 21 20 21 21 20 22 22 21 22 21 19 252

Počet dní víkend 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104

Svátky (v prac. dnech) 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3 10

Jarní prázdniny 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Letní prázdniny 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 44

Pololetní prázdniny 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vánoční prázdniny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Počet dní výuky 20 21 14 20 19 20 0 0 21 21 21 12 189

Počet dní provozu 29 29 25 29 29 30 8 9 30 30 30 24 302

Vytíženost haly Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Měsíční 

průměr

Vytíženost škola dny 20 21 14 20 19 20 0 0 21 21 21 12

Vytíženost škola hodiny 140 147 98 140 133 140 0 0 147 147 147 84 110,25

Vytíženost spolky 80 84 56 80 76 80 0 0 84 84 84 48 63

Veřejnost 114 111 120 111 111 120 0 0 117 114 117 111 95,5

2 321 274,13 Kč

-948 474,13 Kč

Hospodářský výsledek za rok

Optimalizace provozních nákladů a výnosů

-878 474,13 Kč

1 372 800,00 Kč

Roční příjmy celkem

Roční výdaje celkem

Maximální 

kapacita

4228

Hodin provozu za 

rok

Hodin údržby 

za rok
Vytíženost

3225 72 76,28%
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Z tabulky je patrné a logické, že se zvyšující se vytížeností, se snižuje ztráta z provozu. Je nutné ale opětovně 

zdůraznit, že v kalkulaci výše, se počítá s navyšováním hodin pro veřejnost o víkendech – tedy za vyšší ceny. U 

ostatních subjektů by tento nárůst nebyl tak výrazný.  

92,74% je v současnosti 100 kapacita. Do reálných provozních hodin nejsou zahrnuty prázdninové měsíce, kdy se 

sice kapacitně počítá s využitím víkendů, ale není proti těmto kapacitám kalkulována návštěvnost. 

Do provozních příjmů je bokem zařazen příjem z venkovního sportoviště, který se ale neprojevuje do finanční či 

ekonomické analýzy, protože se jedná o marginální aspekt a záleží spíše a přístupu a vizi správce haly, jak se 

sportovištěm pracovat, tuto myšlenku podporují níže uvedená fakta: 

- venkovní sportoviště má provozní dobu zhruba od poloviny dubna do konce září 

- venkovní sportoviště jsou především v začínajících letních měsících konkurencí haly, kdy se např. výuka ZŠ 

přesouvá ven – tím ale může dojít ke snížení provozních nákladů haly 

- venkovní sportoviště jsou často volně přístupná veřejnosti (minimálně atletický ovál) 

- venkovní sportoviště jsou obvykle využívány místními atletickými kluby a o víkendech na celodenní závody 

- pro kalkulaci tak bylo počítáno pouze s 1 celodenním závodem v průběhu sezónních víkendů, pronájem cca 

500 Kč za hodinu (4.000,- Kč na den), příjem z venkovního sportoviště tak může být ve výši zhruba 70.000,- 

Kč ročně. 

Ekonomická a finanční analýza ze své podstaty nepočítá s nárůstem jednotlivých nákladů, protože jde o budoucí 

finanční toky, které jsou „ošetřeny“ diskontováním. Tento údaj může být pro investora orientační z hlediska 

předpokládané kumulované hodnoty, kterou bude muset vynaložit na provoz haly v prvních např. 10 letech jejího 

fungování. 

Pro tuto orientační informaci vycházíme ze současných ekonomických údajů ČSÚ za uplynulý rok: 

- míra inflace (růst spotřebitelských cen) je ve výši 2,8% 

- průměrný růst mezd za uplynulých 5 let je ve výši 3,6% 

Tabulka 16: Předpokládaný vývoj ročních nákladů na provoz haly v období 2024 – 2035 v Kč 

Růst 
nákladů 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Celkem 

Elektrická 
energie 

677 190 696 151 715 643 735 681 756 280 777 456 799 225 821 603 844 608 868 257 7 692 096 

Vodné 
stočné 

50 102 51 906 53 775 55 711 57 716 59 794 61 946 64 177 66 487 68 880 590 494 

Náklady 
vytápění 

225 025 231 325 237 802 244 461 251 306 258 342 265 576 273 012 280 656 288 515 2 556 020 

Mzdové 
náklady  

1 018 721 1 055 394 1 093 389 1 132 751 1 173 530 1 215 777 1 259 545 1 304 888 1 351 864 1 400 531 12 006 389 

Ostatní 
služby  

139 212 143 110 147 117 151 236 155 471 159 824 164 299 168 900 173 629 178 490 1 581 288 

Provoz a 
správa 

211 025 216 934 223 008 229 252 235 671 242 270 249 053 256 027 263 196 270 565 2 397 000 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Za referenční období prvních 10 let provozu by MČ Praha-Suchdol při současném růstu jednotlivých ekonomických 

ukazatelů a  nastavení parametrů projektu vynaložila necelých 27 mil. Kč.  
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6.2 ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Pořizovaný majetek bude zařazen mezi dlouhodobý hmotný majetek. Celková výše investičních nákladů do 

hmotného majetku v průběhu pěti let realizace projekt bude cca 200 mil  Kč (varianta bez krčku a 2 pp). 

Po dodavatelích technologického zařízení bude vyžadována standardní zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců. 

Během této doby budou veškeré závady řešeny dodavatelskými firmami v rámci záručních podmínek zdarma. 

Pozáruční opravy budou řešeny vlastními zdroji provozovatele zařízení. Těmito zdroji budou řešeny také další nutné 

opravy majetku po uplynutí záruční doby. V případě, že by došlo během udržitelnosti projektu, tedy 5 let po 

ukončení realizace projektu, k nenávratnému poškození pořizovaného majetku, bude tento majetek nahrazen 

novým adekvátním zařízením, které bude plně financováno z vlastních zdrojů MČ Praha-Suchdol. 

Dlouhodobý hmotný investiční majetek pořízený v rámci realizace projektu bude odepisován v souladu se 

standardními účetními postupy v prostředí MČ Praha-Suchdol a v souladu s případnými podmínkami dotačních 

programů. 

6.3 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU (OBĚŽNÝ MAJETEK) 

Veškeré činnosti v projektu (zejména výstavba, dodávky a montáž technologických prvků a zařízení) budou řešeny 

příslušnými dodavateli vybranými na základě výběrových řízení. Pro projekt není relevantní vymezení oběžného 

majetku, materiálů, nedokončené výroby, skladování zboží ani pohledávky, neboť se nejedná o projekt zaměřený 

na výrobu ani o projekt, který by byl realizován pomocí vlastních výrobních faktorů městské části Praha-Suchdol. 

Z hlediska potřeb hotovostních prostředků na realizaci projektu se v rámci městské části Praha-Suchdol jedná o 

vysoce náročný projekt. Z hlediska vylepšení cash flow je projekt rozdělen na 2 etapy, kdy každá etapa může být 

zvlášť podpořena dotací. 

Výše a rozložení finančních prostředků v jednotlivých letech do projektu je uvedena v rámci kapitoly 9. Nedostatek 

vlastních finančních zdrojů na realizaci projektu je zřejmý z finančních výkazů MČ Praha-Suchdol. 

Shrnutí 

Samotný provoz haly bude stát MČ Praha-Suchdol (popř. jiného provozovatele) zhruba 500 tis. – 1. mil. Kč ročně 

podle vytíženosti haly a především podle subjektů, které halu budou využívat.  

Ambicí provozovatele by mělo být maximální využití tržního potenciálu víkendů (turnaje, dlouhodobé pronájmy 

typu amatérských lig atp.). To samé platí i pro venkovní sportoviště.  

Budeme-li uvažovat růst spotřebitelských cen a mezd, tak za referenční období prvních 10 let provozu by MČ 

Praha-Suchdol vynaložila cca 10 mil. Kč na provoz haly. 

 

 

 



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

50 

6.4 EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU 

Cílem kapitoly je posoužení ekonomického hodnoty projektu a to z důvodu, že se jedná o „veřejně prospěšnou“ 

investiční akci, jejímž smyslem není maximalizace zisku resp. čistého cash flow investora, ale zvýšení užitku 

jakýchkoli subjektů, jejichž blaho leží investorovi na srdci. Rozdíl oproti investicím realizovaným v komerční sféře 

je zásadní. Zajímá nás i užitek jiného, nežli investujícího subjektu. Kromě toho jsou veřejně prospěšné projekty 

realizovány obvykle za účelem dosažení efektů nejen nefinanční povahy, ale velmi často i povahy nehmotné.  

V komerční i veřejné sféře je principem ekonomické analýzy projektu zodpovězení dvou otázek: 

1. Je investice „smysluplná“?  

2. Který z investičních projektů je „nejlepší“? 

Kromě dvou zmíněných základních otázek investičního rozhodování je společný projektům soukromé i veřejné sféry 

ještě jedna základní myšlenka, totiž že realizace projektu by měla přinést více pozitiv než negativ. K jednoznačnému 

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

(kriteriálních) ukazatelů, které lze za určitých podmínek považovat za použitelné pro hodnocení investic jak 

komerční, tak i veřejné sféry. Velmi stručně řečeno, tímto výčet významných shod končí. Přestože hodnocení 

komerční investice nelze považovat za snadné, zhodnotit projekt se společenskými efekty je nutné označit přeci 

jen za obtížnější.6 Z tohoto důvodu jsou nastaveny tzv. socioekonomické dopady, které se snaží tento problém 

zjednodušit. 

Ekonomická analýza projektu stanovuje další parametry nutné pro posouzení efektivity investičního záměru a 

dlouhodobého dopadu na cílové skupiny projektu. Jednotlivé dopady, které vstupují do ekonomické analýzy 

projektu, jsou rovněž součástí CBA analýzy, která vyhodnocuje komplexně celý projekt, jak z hlediska finančního, 

tak z ekonomického (kapitola č. 7). 

6.4.1 Cílové skupiny projektu 

Obyvatelé MČ Prahy Suchdol 

V současné době  má městská část Praha-Suchdol cca 7 200 obyvatel. Realizací záměru dojde ke zlepšení a 

zkvalitnění služeb ve městě. Nová multifunkční hala  poskytne občanům místo, kde mohou trávit svůj volný čas, ať 

už se rozhodnou pro aktivní relaxaci sportem, nebo pro klidný pasivní odpočinek. 

Školy, organizace, sportovní spolky, zájmové skupiny 

Hlavním uživatelem sportovní haly jsou ZŠ Mikoláše Alše, sportovní spolky a zájmové skupiny v MČ Praha-Suchdol 

a jejím okolí. Hala by mohla v tomto případě sloužit jak k pravidelným tréninkům či cvičením, tak k pořádání 

soutěžních utkání či k dalším, nepravidelným sportovním událostem.  

Velkou výhodou je plánované umístění haly v rámci stávajícího areálu základní školy a budovy TJ Sokol, což 

centralizuje sportovní infrastrukturu do jednoho místa. Velmi výhodné je rovněž umístění v centru městské části, 

neboť cílové skupiny dětí a mládeže se budou schopni dopravit na místo bez nutnosti zapojení rodičů a rodinných 

příslušníků, z čehož plyne možnost většího zájmu a vytížení kapacity sportovní haly a celého areálu. 

 

 

6 Analýza nákladů a přínosů metodická příručka, MMR 2004 
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Podnikatelské subjekty  

Nárůst návštěvnosti by měl jistě i pozitivní dopad na podnikatelské subjekty v městské části Praha-Suchdol  i v jejím 

okolí. Zvýšila by se poptávka po zboží a službách. Naskytne se možnost bližší spolupráce podnikatelských subjektů 

s areálem sportoviště, a to formou sponzorských darů ze strany podnikatelů na jedné straně a zviditelnění a 

propagace podnikatelů na straně druhé.  

Městská část Praha-Suchdol  

Realizace záměru bude mít především pozitivní dopad nejen na samotnou městskou část Praha-Suchdol, ale zaslouží 

se také o zvýšení návštěvnosti/atraktivnosti širšího okolí (Lysolaje, Horoměřice, Sedlec). Městská část Praha-Suchdol 

výstavbou poskytne atraktivnější a širší doprovodnou turistickou a sportovní infrastrukturu. 

6.4.2 Přínosy a náklady projektu 

Hlavními cíli projektu jsou:  

 rozšíření kapacit ZŠ Mikoláše Alše pro výuku a mimoškolní aktivity 

 zlepšení sportovní infrastruktury v MČ Praha-Suchdol a jejím blízkém okolí (Lysolaje, Nebušice, Horoměřice, 

Přední Kopanina) – v širokém okolí není takovýto typ haly (nejblíže Juliska, částečně ČZU, obojí ale bez 

„diváckého zázemí“).  

 zatraktivnění MČ Praha-Suchdol pro případné budoucí obyvatel 

 zkvalitnění nabídky MČ Praha-Suchdol pro sportovní využití 

 snížení výskytu patologických jevů 

 zlepšení dopravní infrastruktury, především dopravy v klidu 

Z hlediska jednotlivých socio-ekonomických dopadů byly identifikovány následující oblasti 

6.4.3 Podpora rovných příležitostí 

Projekt umožní využít primárním cílovým skupinám aktivity, které by si jinak nemohli z různých důvodů dovolit (z 

hlediska kapacit, prostoru, dostupnosti).. Veškeré aktivity nabízené sportovním centrem budou pro veřejnost 

nabízeny vždy bez omezení, která by byla založena např. na rase, národnosti a státní příslušnosti, náboženství, 

světovém názoru, politickém přesvědčení, výši majetku, vzhledu a vkusu a podobně. 

Některé aktivity svou povahou určitá omezení vyžadují dle toho, jakým cílovým skupinám jsou určené - např. časové 

omezení (dopolední využití haly školou). Aktivity jsou tedy obecně přístupny pro všechny s ohledem na rovné 

příležitosti a to:  

 v používaných termínech (při oslovování cílové skupiny, v rámci výběrových řízení na dobrovolnické i 

zaměstnanecké pozice) 

 v zaměření činnosti (na aktivity pro celou škálu věků návštěvníků sportovní haly, pohlaví a předpokládané 

oblasti zájmu)  

 v oslovování cílových skupin (nastavení šíře a použití takových nástrojů, aby se informace dostaly i do 

odlehlejších lokalit a k těžko oslovitelným, až nemotivovaným potřebným)  

Projekt je zaměřen na podpoření široké veřejnosti v místě působení. Práce s potřebnými sama o sobě znamená 

podporu rovných příležitostí se zaměřením primárně na děti, jejich rodiny a prostředí, ve kterém se pohybují. Velká 

část aktivit multifunkční haly bude určena dětem a mládeži.  
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V žádné z aktivit multifunkční haly nedojde ke zvýhodňování či znevýhodňování osob na základě jejich pohlaví. 

Všechny klíčové aktivity jsou v cílové skupině dospělých osob nabízeny otevřeně stejně jak mužům, tak ženám, není 

dělán žádný rozdíl ani mezi dívkami a chlapci. 

Projekt generuje několik nových pracovních příležitostí. Dále umožňuje zapojení se do dobrovolnické činnosti a tím 

udržení či rozšíření zkušeností, znalostí a dovedností, anebo získání nových. Cílovým skupinám pomáhá také 

rozšířením kapacit pro vzdělávání. 

V CBA socioekonomický dopad nezařazen. 

6.4.4 Zdraví obyvatelstva  

Multifunkční hala je svojí povahou zaměřena především na aktivity zaměřené na výchovu k zdravému životnímu 

stylu a to především z hlediska fyzické stránky. Vybudování sportovního areálu významně ovlivní cílové skupiny MČ 

Praha-Suchdol a výrazným způsobem ovlivní prostor zájmových skupin pro fyzické zdraví. Využití haly půjde napříč 

cílovými skupinami (žáci, spolky, veřejnost). 

V dlouhodobém horizontu může mít využití haly dopad i na psychické zdraví, záleží pouze na typu aktivit, které se 

v hale mohou realizovat, případně na to, jakým způsobem budou vyžity nové kapacity (klubovny v hale, či uvolněné 

prostory v dalších objektech) –  může jít o pohybové aktivity, akce nenásilně prosazující zdravé stravování (např. 

workshopy, přednášky), péče o správný vývoj dítěte ve všech stádiích života od nejútlejšího věku (přednášky, 

nácvik), osvěta o ekologicky šetrných výrobcích, propagace principů zdravé výchovy apod. Se zdravím obyvatelstva 

souvisejí aktivity zaměřené na zdravý životní styl, environmentální aktivity a dopad projektu na životní prostředí. 

V CBA socio-ekonomický dopad zejména 5402. 

6.4.5 Zaměstnanost  

Zvýšení zaměstnanosti v místě realizace projektu je jedním z významných benefitů projektu. Projekt vytvoří 3 nová 

pracovní místa na pracovní poměr nebo DPČ. 

Většina nabízených míst má formu polovičních úvazků, s možností obsazení těchto pozic skupinovou 

znevýhodněných osob (důchodový věk, sociálně vyloučené skupiny, cizinci). V kontextu možného využití haly lze 

ovšem očekávat zvýšení požadovaných pracovních míst u pravidelných aktivit (kapacita ZŠ, bufet, zájmové spolky), 

tak i u jednorázových akcí (větší společenské akce, turnaje atp.). V těchto případech dochází k dalšímu výraznému 

růstu tohoto socio-ekonomického dopadu. 

Benefitem pro cílovou skupinu je zároveň možnost získat zaměstnání v místě bydliště. Jak nabízená pracovní místa, 

tak případné dobrovolnické zapojení v hale, může přispět k zlepšení pozice na trhu práce - udržení nebo dokonce 

zvýšení kvalifikace ve svém oboru, prodloužení prokazatelné praxe, obohacení životopisu, udržení pracovních 

návyků, možnost vyzkoušení si nových profesí apod.  

Socio-ekonomický dopad 3107, 3309. 

6.4.6 Mobilita pracovních sil  

Projekt multifunkční haly není zaměřen na podpoření mobility pracovních sil ve fyzickém smyslu slova. Aktivity haly 

mohou přinést: 

 umožňovat návštěvníkům i zaměstnancům sportovní haly uplatnit svůj skrytý talent, znalosti a dovednosti 

nejen jako hobby - např. umožní jejich zapojení ve sportovních činnostech, které doposud nevyzkoušeli 

nebo účasti na jednorázových akcích ostatního typu (společenské události). 
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 podporovat změnu/zvýšení kvalifikace uživatelů multifunkční haly (jak návštěvníků, tak zaměstnanců) - 

prostřednictvím rozšíření kapacity základní školy, nabídkou nových vzdělávacích prostor.  

Socio-ekonomické dopady 5402, 5102 a 5103. 

6.4.7 Vzdělanost 

Předpokládá se, že vzdělanost cílových skupin (především žáků základní školy) se zvýší díky zvýšení kapacity 

(prostor) pro výuku, moderním zázemím a tím i nové motivace pro vzdělávání.  

Plánované klubovny se případně dají využít i na jiné pravidelné volnočasové kurzy různého tematického zaměření. 

Například kurzy pro rodiče s nejmenšími dětmi obsahují vzdělávací složku, kdy jsou rodiče seznamováni s 

osvědčenými metodami komplexní péče o dítě, čímž jsou zvyšovány jejich rodičovské kompetence. Jiným příkladem 

jsou třeba kurzy pro školáky, typu Technik, kde se účastníci seznamují s některými fyzikálními zákony a jejich 

praktickým využitím. Zábavnou formou se tak vzdělávají a zároveň se buduje jejich vztah k danému oboru. 

Tento záměr může mít dopad na cílovou skupinu za předpokladu, že budou nabízeny cílovým skupinám za dostupné 

ceny, v odůvodněných případech s výraznější slevou či zdarma.  

Součástí fungování celého projektu je rovněž průběžné vzdělávání zaměstnanců multifunkční haly, ale i správců 

(ÚMČ). Každému zaměstnanci bude dle potřeby zajištěno školení potřebné pro udržení nebo zvýšení kvalifikace v 

oboru, např. pravidelná školení účetních, údržby apod. Při přijímání nových zaměstnanců nebo i dobrovolníků bude 

posouzeno, zda je potřeba doplnit jejich kvalifikaci o vhodné školení a bude jim dle možností umožněno.  

Socio-ekonomický dopad 3107, 3309, 5102 a 5103 (viz následující kapitola). 

6.4.8 Konkurenceschopnost žadatele  

Městská část se realizací projektu stane atraktivnější pro všechny věkové skupiny obyvatel a sníží se riziko, že občané 

budou mít tendenci z městské části odejít. Multifunkční hala (nebo kvalitnější tělocvična) pro výše specifikované 

cílové skupiny by měla být součástí vybavenosti každé městské části/obce s podobným počtem obyvatel (je to již 

standardem). Řada z aktivit, které budou v multifunkční hale realizovány, nelze zajistit na komerční bázi (především 

obsazení ZŠ), a proto je chce nabízet městská část.  

Socio-ekonomický dopad do CBA nezařazen. 

6.4.9 Konkurenceschopnost jiných subjektů, využívajících výstupy projektu  

Aktivity provozované v multifunkční hale by měly samozřejmě vést ke zlepšení schopností, znalostí a dovedností 

cílových skupin a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost např. v profesionálním sportu, na trhu práce, při snaze o 

přijetí na střední či vysoké školy apod.  

Projekt zvyšuje konkurenceschopnost vybraného provozovatele v provozní fázi tím, že mu umožňuje využívat 

prostory městské části a dále mu umožní rozvinout nové aktivity. Jak ale plyne z analýzy konkurence v městské části 

Praha-Suchdol, podobné zázemí nabízí minimální počet subjektů, které jsou navíc na hraně svých kapacit, proto 

neslouží primárně pro cílové skupiny městské části Praha-Suchdol.  

Socio-ekonomický dopad do CBA nezařazen. Částečně 5402. 

6.4.10  Dopravní infrastruktura  

V projektu se buduje nová dopravní infrastruktura. Parkovací místa budou součástí plánovaných podzemních pater 

multifunkční haly, součástí areálu budou i nové komunikace a spojnice se stávající dopravní infrastrukturou.  
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Socio-ekonomický dopad 2107. 

6.4.11  Dopravní obslužnost  

Objekt se nachází v nejhustěji obydlené oblasti, je tedy výborně dostupný pěšky a není potřeba přijímat žádná 

dopravní opatření ani posilovat spoje MHD. Tento dopad považujeme za pozitivní. Do vzdálenosti 50 m se nachází 

zastávka autobusů MHD. Interval mezi spoji je v době dopravní špičky méně než 10 minut. Budova ZŠ Mikoláše Alše  

a budova Sokola jsou ve vzdálenosti do 1 minuty chůze. 

Socio-ekonomický dopad do CBA nezařazen, jeho efekt je marginální.  

6.4.12  Životní prostředí  

V rámci realizace projektu budou voleny ekologicky šetrné technologie a materiály, případný odpad vytvořený 

během výstavby bude ekologicky zlikvidován, čímž bude minimalizován negativní dopad na životní prostředí. 

Investor samozřejmě počítá s dočasným zhoršením životního prostředí v okolí stavby. Toto se bude týkat pouze 

investiční fáze, tedy cca 12 měsíců samotné realizace stavby. V rámci projektu nebudou produkovány toxické ani 

jiné zdraví škodlivé látky zatěžující výrazně životní prostředí.  

V souladu s uvedeným popisem dopadů projektu na životní prostředí nejsou předpokládána žádná významná rizika 

pro životní prostředí nebo zdraví obyvatel.  

Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, rovněž v okolí se nenacházejí 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly být s ohledem na charakter záměru významně 

ovlivněny. Rizikem realizace stavby jsou pravděpodobná archeologická naleziště v blízkosti zájmového území. 

V městské části Praha-Suchdol se již v minulosti našla řada artefaktů svědčících o osídlení této oblasti lidem kultury 

s vypíchanou keramikou z období 3000 až 4000 let před naším letopočtem. Naposledy tu došlo k nálezu v roce 2007, 

kdy byly odkryty sídlištní objekty s rituálním pohřbem dítěte. 

V provozní fázi očekáváme mírně příznivý dopad na lokální životní prostředí. 

Budova bude vyhovovat současným požadavkům na energetickou náročnost (zateplení, moderní plynové vytápění 

i spotřebiče) - spotřeba energií bude vyhovovat normám a nebudou vznikat zplodiny z topení na tuhá paliva.  

Multifunkční hala bude v centru městské části, velmi dobře dostupná pěšky a MHD a 75% uživatelů budou nezletilé 

osoby. Neočekává se tedy zvýšená potřeba automobilové osobní dopravy (pouze v případě větších akcí o 

víkendech). Automobilovou dopravu by nicméně měla pozitivně ovlivnit možnost parkování v prostorách haly. 

Parkování by mělo být primárně určeno pro zaměstnance haly a ZŠ Mikoláše Alše (v počtu cca 22 aut). Zbytek 

parkovacích míst bude určen pro návštěvníky haly. V okolí haly tak v každodenním provozu může ubýt počet aut 

stojících na ulici a zároveň dojde k úspoře času cestujících při parkování osobních vozidel. 

Odpad vzniklý během provozu haly bude v maximální možné míře recyklován. V budově budou pro návštěvníky 

zřízena sběrná místa klasických druhů tříděného odpadu. 

Stručné shrnutí: 

 projekt může umožnit rozvíjet aktivity orientované na environmentální vzdělávání  

 energetická náročnost budovy je plánována jako minimální 

 bude zvelebena a udržována zeleň v okolí budovy, současný pozemek vyznačuje znaky brownfieldu  

 vznikne moderní areál, splývající s okolní zástavnou a s minimálním dopadem na životní prostředí 

 v oblasti dopravní infrastruktury může mít pozitivní dopad 

Socioekonomický dopad 2107.  
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7 CBA ANALÝZA 
Podstatou CBA je posouzení efektivnosti vynaložených prostředků (nákladů). Metoda porovnává benefity – 

přínosy (Benefits), které vyjadřují jakékoli pozitivní efekty, s náklady – újmami (Costs), kterými jsou zachyceny 

negativní efekty investice. Sleduje se společenská rentabilita, klíčovým faktorem posuzování tedy není zisk, ale 

společenský užitek pro daný subjekt. 

CBA navazuje na finanční analýzu, která je zpracována v předchozí kapitole a která sleduje peněžní toky z čistě 

finančního hlediska (výše investice, provozní příjmy a výdaje v čase (v letech). 

V rámci navazující ekonomické analýzy (CBA) je snaha finančně ocenit pozitivní i negativní dopady, které vznikají 

v souvislosti s projektem.  

Společenské náklady a přínosy se tedy vyjadřují a měří v peněžních jednotkách a převádí se do podoby peněžních 

toků. Díky tomu je možné vzájemně porovnávat projekty z hlediska jejich přínosů pro danou společnost (a to i 

projekty odlišné – např. rekonstrukce koupaliště vs. rozšíření domova pro seniory). 

Díky započítání nepřímých užitků či nákladů je možné hodnotit vhodnost dané investice i přesto, že jejím hlavním 

účelem není finanční návratnost, ale společenský užitek. Např. městská část vybuduje cyklostezku ze svého 

rozpočtu, ale je poměrně nepředstavitelné vybírat nějaký poplatek za její užívání občany. Městská část realizuje 

investici a nadále hradí údržbu a opravy, tedy z čistě finančního hlediska je projekt nerentabilní. Započteme-li však 

případné pozitivní efekty (zvýšení bezpečnosti cyklistů, růst cykloturistiky, příp. pokles individuální automobilové 

dopravy apod.), může být investice z celospolečenského hlediska rentabilní. 

Finanční a ekonomická analýza dává investorovi informaci o finanční náročnosti realizace projektu, následném 

provozu a udržitelnosti, ale i o celkovém přínosu projektu pro městskou část.  

7.1 ZÁKLADNÍ POJMY CBA ANALÝZY 

Postup při tvorbě samostatného výpočtového modulu CBA analýzy v programu MS Excel vychází z obvyklé 

metodologie zpracování CBA analýzy v projektech realizovaných veřejnou správou v ČR. Pro základní pochopení 

jednotlivých funkcionalit jo nutné znát níže uvedené pojmy a principy CBA: 

 Cash-flow 

Cash-flow neboli „peněžní tok“ je zjednodušeně příjem nebo výdej peněžních prostředků. Peněžní tok za 

určité období představuje rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji peněžních prostředků za toto 

období. Cash-flow je prakticky jediným sledovaným ukazatelem finanční analýy, 

 Pojetí času a diskontování 

Jednotlivé náklady a výnosy vznikají rozdílně v čase, jejich různá hodnota v čase musí být při hodnocení 

projektu zohledněna.  Základní důvody pro zachycení času shrnují tyto faktory: 

 růst cenové hladiny (inflace) 

 časová preference (diskontování) 

 alternativní náklady kapitálu 

 Diskontování 

Zahrnuje do hodnocení hodnotu časové preference využití zdrojů. Předpokladem je fakt, že hodnota zdrojů 



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

56 

v současnosti je vyšší, než jejich hodnota v budoucnosti (za jinak neměnných okolností). Tisíc korun, které 

obdržíme dnes, má vyšší hodnotu, než kdybychom je dostali za 5 let. 

Metoda diskontování umožňuje zahrnout do hodnocení hodnotu časové preference využití zdrojů. Budoucí 

hodnota vstupů (výstupů) může být převedena na jejich hodnotu v současnosti. 

 Diskontní sazba 

Je výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky (cash flow) na současnou 

hodnotu výše sazby závisí na situaci (míře rizika, výnosnosti srovnatelných investičních alternativ), je 

obvykle stanovena poskytovatelem dotace nebo metodikou; sazba by měla být vyšší, než inflace či úrokové 

sazby bank (v projektech nejčastěji používána sazba 4% - 5 %) 

 diskontnífaktor =
1

 

Současnou hodnotu finančního toku v roce t dostaneme jeho vynásobením tzv. diskontním faktorem, který 

je konstruován s využitím diskontní sazby r. 

Veškeré operace probíhají ve stálých cenách. Správná technika výpočtu cash-flow projektu v čase vyžaduje 

použití stálých (reálných) cen, které nezachycují vliv inflace. Stálými cenami se myslí ceny vybraného roku, 

který je zvolen za rok základní. V cenách toho roku jsou pak oceňovány investice (a následně provoz), i když 

byly provedeny v roce jiném. 

7.2 UKAZATELE FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ANALÝZY 

Finanční analýza (zahrnující přímé finanční investice a provozní příjmy a výdaje) a následně CBA projektu (rozšiřující 

finanční analýzu o nepřímé společenské přínosy, příp. náklady) se opírá o několik kriteriálních ukazatelů. Kriteriální 

ukazatele vypovídají o efektivnosti či neefektivnosti předmětné investice a umožňují vzájemné srovnání projektů. 

Tyto kriteriální ukazatele jsou automaticky kalkulovány v rámci výpočtového modulu MS Excel. Jedná se o: 

 čistá současná hodnota (NPV) 

 vnitřní výnosové procento (IRR) 

 doba návratnosti (DN) 

 index rentability (NPV/I) 

Čistá současná hodnota (NPV = Net Present Value) 

NPV = suma diskontovaných čistých cash-flow po dobu hodnocení projektu  

Kde: 

t = doba životnosti (referenční období)  

r = diskontní sazba 

CF = peněžní tok v daném roce 

Interpretace výsledku:  

NPV > 0  finančně/ekonomicky přijatelný projekt 
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NPV < 0  nepřijatelný projekt 

NPV = 0  neutrální projekt – projekt daný subjekt ani neobohatí, ani neochudí, rozhodnutí by se mělo opírat o jiná 

kritéria  

Rozhodujeme-li se mezi dvěma projekty, volíme ten, který dosahuje vyšší NPV. 

Vnitřní výnosové procento (IRR = Internal Rate of Return) 

IRR (vnitřní výnosové procento nebo také vnitřní míra návratnosti) je taková úroková (diskontní) míra, při které je 

čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule (NPV = 0). 

 

Kde: 

t = doba životnosti (referenční období)  

CF = peněžní tok v daném roce 

Interpretace výsledku:  

Investice je přijatelná, je-li její vnitřní míra výnosu větší než předpokládaná diskontní sazba (r). Čím je IRR větší, tím 

je projekt lepší. 

IRR < r nepřijatelný projekt 

IRR > r  přijatelný projekt  

Pokud NPV udává jinou informaci, je nutné přihlédnout ke struktuře toků. 

Úskalí IRR: 

 IRR nebere v potaz velikost projektu  

 při posuzování projektů se zjednodušeně předpokládá jedna diskontní míra po celou dobu referenčního 

období 

 ne všechny peněžní toky klesají s růstem diskontní míry  

 některé cash flow mohou generovat NPV=0 při dvou různých diskontních mírách (a to v určitých případech, 

kdy se v referenčním období mění kladné a záporné cash flow)  

Výpočet IRR 

Pro stanovení IRR je možno použít metody přibližování (pokus - omyl). Mění se výše diskontní sazby (r) tak dlouho 

dokud, není dosaženo výsledku NPV = 0. Tento postup ovšem není moc komfortní, lze proto použít funkce v MS 

Excel s názvem „MÍRA.VÝNOSNOSTI“, kdy je tato funkce vztažena na hodnoty cash flow. 
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Doba návratnosti (DN) 

Doba návratnosti bývá vyjadřována v letech, se započtením roku, kdy kumulovaný 

součet hotovostních toků projektu poprvé dosáhl nezáporné hodnoty. Ukazatel 

definuje počet let, které jsou potřebné k plnému pokrytí investice. Základní 

interpretace ukazatele doby návratnosti může být založena na srovnání jeho 

hodnoty s dobou hodnocení, doba návratnosti musí být kratší nebo maximálně 

shodná s dobou hodnocení. Doba návratnosti přesahující dobu hodnocení indikuje 

nenávratnost vložených investičních prostředků.  

Doba návratnosti investice nicméně není univerzálním kritériem. Udává pouze, jak rychle je projekt schopen 

vyrovnat investiční náklady. Nevypovídá však nic o tom, co se stane po jejím dosažení, tedy jak bude projekt výnosný 

z hlediska zvolené doby hodnocení (nezachycuje hotovostní toky časově přesahující dobu hodnocení). Doba 

návratnosti se stává praktičtějším a užitečnějším nástrojem tehdy, je-li interpretována společně s ukazatelem 

vnitřní míry výnosnosti (vnitřního výnosového procenta), zejména při posuzování rizika a likvidity.  

Přesnější vyjádření doby návratnosti vyjadřuje dynamická podoba ukazatele, která obdobně se statickým 

ukazatelem vyjadřuje časový úsek, kdy se součet čistých výnosů projektu vyrovná investičním nákladům, v tomto 

případě jsou ale pro kalkulaci ukazatele použity diskontované hodnoty cash-flow. 

Pro výpočet lze použít i metodou průměrování, kdy je výše investice podělena průměrným provozním cash flow. 

Pokud je ovšem průběh provozního cash flow značí větší výkyvy, dojde při použití této metody k určitému zkreslení 

výsledku. 

Index rentability (NPV/I) 

Index rentability vyjadřuje podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku nultého období (na 

investičních výdajích): Index udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou 

korunu. 

Jinými slovy říká, kolik přinese jedna koruna investovaná do projektu (př. NPV/I = 1,5 tzn. 1 investovaná koruna 

přinese 1,50 Kč)  

Kde: 

NPV = čistá současná hodnota 

t = doba životnosti (referenční období)  

CF = peněžní tok v daném roce 

r = diskontová sazba 

CF = generovaný peněžní tok v daném roce 

I = -CF0 

 

Interpretace: částka NPV udává reálné obohacení subjektu (společnosti) realizací projektu (investice) 

NPV/I > 0 přijatelný projekt (udává v relativním vyjádření „obohacení“ subjektu) 

NPV/I < 0 nepřijatelný projekt (udává v relativním vyjádření „zchudnutí“ subjektu) 
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7.3 OBDOBÍ HODNOCENÍ CBA  

Z hlediska metodické příručky tvorby CBA analýzy MMR z roku 2014 je možné projekt rozdělit (a posuzovat) ve 

čtyřech možných fází (etap). 

1. Předinvestiční fáze – jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se 

o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou 

dokumentaci, administrativní náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií a 

náklady na samotné hodnocení efektivnosti investičního záměru (např. CBA).  

V této fázi se investor obvykle nachází, kdy je CBA zpracováváno. Důležité je, že všechny příjmy a výdaje 

vzniklé v tomto období jsou irelevantní pro posouzení smysluplnosti investice a nesmí její hodnocení 

ovlivnit. Jedná se o tzv. SUNK COST, česky utopené náklady, které investor vydá, ať již se investice uskuteční 

nebo nikoli a proto se do rozhodování nezahrnují. 

2. Fáze investiční (investiční etapa) – jedná se o období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení 

jejího provozu. Z hlediska hotovostních toků bývá toto období obvykle ve znamení silného převýšení výdajů 

nad příjmy. 

3. Fáze provozní (provozní etapa) – jedná se o období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení. Občas 

se nazývá též životností projektu. Zjednodušeně řečeno by právě v tomto období měly Benefits převažovat 

Costs plynoucí z projektu a takto vzniklý „čistý příjem“ inkasovaný během jednotlivých let provozování 

projektu by měl současně pokrýt a převážit výdaje vynaložené v investiční fázi.  

4. Fáze poprovozní (likvidační etapa) – jedná se o období, ve kterém se projekt již neprovozuje, nicméně stále 

ještě může a nemusí jeho předchozí existence ovlivňovat Costs a Benefits (C&B) určitých subjektů. Na rozdíl 

od výdajů a příjmů předinvestiční fáze, pokud tyto C&B existují a jsou nezanedbatelné, musí být do 

hodnocení investice zahrnuty. Typickým příkladem takových důsledků investice jsou náklady na likvidaci 

zařízení, příp. výnosy z jeho prodeje. 

Pro účely vlastního hodnocení jsou řešeny první tři fáze.. 

7.4 VLASTNÍ CBA PROJEKTU 

7.4.1 Socioekonomické dopady 

Jak již bylo zmíněno výše, ekonomické hodnocení projektů ve veřejné sféře s širokým společenským dopadem jsou 

velice složité. Z tohoto důvodu se jednotlivé entity snaží v rámci konkrétních oblastí identifikovat, nastavovat a 

vyčíslovat tzv. socioekonomické dopady, které umožňují vyčíslení složitě měřitelných efektů při realizaci projektu. 

Pro účely Studie proveditelnosti byla využita Metodika zpracování Studie proveditelnosti Operačního programu 

Praha – půl růstu z roku 201, která stanovuje číselník socioekonomických dopadů7 pro vybrané veřejně prospěšné 

projekty. Tyto parametry jsou k dispozici v modulu CBA systému ISKP14+ (program pro zpracování žádostí o dotaci). 

 

7 http://prahafondy.ami.cz/cz/opppr/dokumenty/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-vcetne-pravnich-aktu/1365_ciselnik-

socioekonomickych-dopadu-v-modulu-cba-pro-op-ppr.html 
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Tyto ukazatele jsou stanovené na základě snahy o vyčíslení nefinančních dopadů realizovaných projektů 

v podporovaných oblastech výše uvedeného operačního programu.  

Jednotlivé dopady jsou v níže uvedené tabulce nastaveny dle odhadu a výchozích informací. V modulu CBA analýzy 

jsou tyto dopady nastaveny vzorci pro automatický výpočet včetně metodologie výpočtu 

Pro účely projektu výstavby sportovní haly v Praze-Suchdole byly vybrány následující socioekonomické dopady: 

Tabulka 17: Socioekonomické dopady využité při zpracování CBA analýzy 

Název dopadu Jednotka dopadu 
Jednotka míry 

dopadu 
Hodnota dopadu 

3107 | počet nově vytvořených 

pracovních míst v regionu CZ-NUTS II 

Praha - řemeslníci a opraváři 

FTE (1 pracovní úvazek) - 296 100 Kč/rok 

3309 | počet nově vytvořených 

pracovních míst v inovativním provozu 

v regionu CZ-NUTS II Praha - pomocní a 

nekvalifikovaní pracovníci 

FTE (1 pracovní úvazek) - 291 942 Kč/rok0 

5402 | zlepšení infrastruktury pro 

kulturu, sport a volnočasové aktivity 

(pravidelný uživatel) 

Počet pravidelných 

uživatelů 

Míra změny (%) 

 

Kalkulace 100% 

20 Kč za 1 pravidelného uživatele 

při 100% změně 

5102 | zlepšení infrastruktury pro 

vzdělávání - I. stupeň 
Počet žáků 

Míra změny (%) 
231 Kč za 1 žáka při 1% změně 

5103 | zlepšení infrastruktury pro 

vzdělávání - II. stupeň 
Počet žáků 

Míra změny (%) 
231 Kč za 1 žáka při 1% změně 

5107 I zlepšení organizace a metodiky 

výuky – I. stupeň 
Počet žáků 

Míra změny (%) 
469 Kč za 1 žáka při 1% změně 

5108 I zlepšení organizace a metodiky 

výuky – II. stupeň 
Počet žáků 

Míra změny (%) 
469 Kč za 1 žáka při 1% změně 

2107 | úspory času cestujících při 

parkování, osobní vozidla 
Počet vozidel 

Počet minut na 

osobní 

automobil 

8,7,- Kč na 1 minutu 

čekání/osobní auto 

Zdroj: ISKP14+ 

Metodologie výpočtu 

1. Indikátor: 3107: počet nově vytvořených pracovních míst v regionu CZ-NUTS II Praha - řemeslníci a 

opraváři: 

a. V projektu se počítá se dvěma celými pracovními úvazky na správu budov 

b. Hodnota dopadu je 296.100,00 Kč na rok za jeden pracovní úvazek 

c. Celkem se tento indikátor projevuje ekonomickým dopadem ve výši 592 000 Kč/rok. 
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2. Indikátor 3309 | počet nově vytvořených pracovních míst v inovativním provozu v regionu CZ-NUTS II 

Praha - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci: 

a. V projektu se počítá se jedním celým pracovním úvazkem na úklid budovy 

b. Hodnota dopadu je 291 942 Kč na rok za jeden pracovní úvazek 

c. Celkem se tento indikátor projevuje ekonomickým dopadem ve výši. 291 942 Kč/rok. 

3. Indikátor: 5402 | zlepšení infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (pravidelný uživatel)  

a. Projekt vytváří zcela novou sportovní infrastrukturu – míra změny je tedy 100% 

b. Hodnota dopadu je 20 Kč na 1 pravidelného uživatele při 100 % změně 

c. Počet pravidelných uživatelů je velmi střízlivě odhadnut na: 

- 621 žáků ZŠ Mikoláše Alše 

- 200 členů místních spolků 

- 200 veřejnosti (150 pravidelných uživatelů, 50 zaměstnanců školy) 

d. Kalkulace = 20 Kč x 100 (% změna) x 1021 = 2 042 000 Kč/rok 

a. Indikátor: 5102 | zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - I. Stupeň a Indikátor: 5103 | zlepšení 

infrastruktury pro vzdělávání - II. Stupeň – jsou nastaveny stejně, počítají se pro zjednodušení dohromady 

a. Počet žáků – 621 

b. Míra změny stanovena na 25% - rozšiřuje se kapacita nejen sportovní infrastruktury, ale i zázemí 

pro výuku, družiny, zájmovou činnost 

c. Míra změny (%) 231 Kč za 1 žáka při 1% změně  

d. Kalkulace = 231 Kč x 25 (% změna) x 621 = 3 586 275 Kč/rok 

b. Indikátor: 5107 | zlepšení organizace a metodiky výuky - I. stupeň a Indikátor: 5108 | zlepšení organizace 

a metodiky - II. Stupeň – jsou nastaveny stejně, počítají se pro zjednodušení dohromady 

a. Počet žáků – 621 

b. Míra změny stanovena na 7% - předpokládá se, že v průměru je týdenní vyučovací doba 30 hodin 

na žáka, z toho 2 hodiny připadají na tělesnou výchovu. Pomineme-li tedy potenciální nové zájmové 

aktivity, které se mohou v prostředí haly vykonávat, minimální změna je ve výši 7% (dotčená pouze 

TV). 

c. Míra změny (%) 469  Kč za 1 žáka při 1% změně  

d. Kalkulace = 469 Kč x 7 (% změna) x 621 = 2 038 743 Kč/rok 

c. Indikátor: 2107 | úspory času cestujících při parkování 

a. V projektu se počítá s 51 parkovacími místy 

b. Hodnota dopadu je 8,7 Kč na 1 minutu čekání osobního auta 

c. Předpokládá se, že realizací projektu může dojít ke zkrácení čekací doby (hledání parkovacího místa 

v okolí areálu haly), navíc  v případě větších sportovních akcí, o 5 minut 
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d. Kalkulace = 51 parkovacích míst x 365 dní v roce x 5 minut x 8,7 Kč = 809 752 Kč/rok 
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7.4.2 Výpočtový modul CBA analýzy a práce s ním 

Pro potřeby modelace CBA analýzy byl zpracován výpočtový modul v prostředí MS Excel. Modul byl sestaven tak, 

aby bez bližší znalosti fungování výpočtů mohli uživatelé pružně měnit jednotlivé parametry a tak si modelovat 

konkrétní scénáře. 

Úvodní list CBA analýzy umožňuje změnit základní vstupní parametry jako např. investiční náklady, spotřebu či 

příjmy. Tyto údaje se automaticky propisují do všech dalších výpočtů (listů). 

Co se týče příjmů a nákladů, počty ukazatelů jsou dopočítávány z listu „provoz haly“, jednotkové ceny lze měnit.  

CBA byla propočítávána na horizont 50 let (odpisová skupina 6 – veřejné budovy), přičemž doba hodnocení projektu 

byla stanovena na 30 let. I tyto parametry se mohou jednoduše změnit (okno výpočet zůstatkové hodnoty). Pole 

„DPH“ je určeno pro DPH na vstupu při kalkulaci investičních nákladů. DPH na výstupu je součástí provozních 

nákladů. Diskontní sazby byly stanoveny na základě obdobných projektů. 

LIST 0 – ÚVOD  

Obrázek 6: Výpočtový modul CBA analýzy – úvodní okno 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Základní informace

Název projektu:

Zahájení fyzické realizace 2017 Doba hodnocení 30 Začátek provozu 2024 Počet parkovacích míst 51

Diskontní sazba pro FA 4,0% Diskontní sazba pro EA 5,0% Cenová úroveň (CÚ) 2019 DPH stavba 21,0%

Položka Cena
Průměrná 

měsíční 

spotřeba

Jednotková 

cena v Kč

Celkem za 

měsíc

Počet hodin 

měsíčně

Jednotková 

cena

Celkem za 

měsíc

Pozemky 20 194 020,00 Kč El. Energie (kWh) 10896,41 5,18 Kč 56 432,48 Kč Škola 110,25 300 33 075,00 Kč

Sportovní hala 110 834 596,00 Kč Vodné stočné (m3) 44,3745 94,09 Kč 4 175,20 Kč Spolky 63,00 300 18 900,00 Kč

Krček 0,00 Kč Vytápění 12137,2475 1,55 Kč 18 752,05 Kč Veřejnost 95,5 1000 95 500,00 Kč

Venkovní sportoviště 11 960 400,00 Kč Mzdové náklady 84893,375 84 893,38 Kč Bufet 0,00 Kč

Hrubé terénní úpravy 1 323 800,00 Kč Ostatní služby 11601 11 601,00 Kč Parkování 0,00 Kč

Zpevněné plochy 6 021 600,00 Kč Režie 10,00% 175 854,10 Kč 17 585,41 Kč 0,00 Kč

Přípojky 3 790 000,00 Kč Reinvestice 0,00 Kč 0,00 Kč

Všeobecné práce 17 796 520,00 Kč DPH na výstupu 147 475,00 Kč 15,00% 22 121,25 Kč 0,00 Kč

Rezerva 13 393 040,00 Kč 215 560,76 Kč 147 475,00 Kč

Stavba celkem 165 119 956,00 Kč

Proj. Dokumentace 10 250 000,00 Kč

TDI, BOZP a ost. 8 255 997,80 Kč 5% Provozní zisk/ztráta za měsíc

Náklady Sokol 2 000 000,00 Kč Provozní zisk/ztráta za rok

VÝPOČTOVÝ MODUL CBA ANALÝZY

Multifuknční sportovní hala Praha Suchdol

Vyplnit pouze žlutě podbarvené buňky!

Investiční náklady Provozní náklady Příjmy

Průměrné náklady celkem Průměrné příjmy celkem

-817 029,13 Kč

-68 085,76 Kč
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LIST 1 – CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 

List „celkové investiční náklady“ je v pilotní verzi automaticky doplňován z úvodního okna CBA analýzy. Jednotlivé 

investiční náklady odpovídají vstupním údajům a jsou rozděleny do základních kapitol (pozemky, stavby, 

dokumentace atp.). Tento list lze nicméně i samostatně upravovat především z hlediska času jednotlivých 

investičních vstupů. Ekonomická i finanční analýza čerpá data právě z tohoto listu. Oranžová plocha vyznačuje před 

investiční fázi, která nevstupuje do ekonomické a finanční analýzy „Sunk Costs“. 

Obrázek 7: Výpočtový modul CBA analýzy – celkové investiční náklady 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Výpočet zůstatková hodnoty je určen pro potřeby hodnocení, resp. pro potřeby případné žádosti o dotaci, kdy by 

podmínky výzvy stanovovali délku hodnotícího období. V pilotním modelu jsou hodnoty nastaveny na: 

- 50 let životnosti projektu 

- 30 let hodnocení (odpisovací skupina 5 – sportovní zařízení) 

- 23 let provozní fáze (od roku 2024) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Celkové investiční náklady (CZK) V roce

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CÚ 2019

Přípravná a projektová dokumentace 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zábory a nákupy pozemků 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stavby a konstrukce (stavební náklady) 165 119 956 0 0 0 0 0 0 165 119 956 0

Stroje a zařízení, licence, software 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Technický dozor 8 255 998 0 0 0 0 0 0 8 255 998 0

Náklady Sokol 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0

DPH bez nároku na odpočet 36 828 950 0 0 0 0 0 0 36 828 950 0

Celkové investiční náklady bez rezervy 212 204 904 0 0 0 0 0 0 212 204 904 0

Rezerva 0

Celkové investiční náklady včetně rezervy 212 204 904 0 0 0 0 0 0 212 204 904 0

DPH s nárokem na odpočet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkové investiční náklady včetně DPH 212 204 904 0 0 0 0 0 0 212 204 904 0

Celk. projekt. 

náklady
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LIST 2 – ZŮSTATKOVÁ HODNOTA  

Obrázek 8: Výpočtový modul CBA analýzy – výpočet zůstatkové hodnoty 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

  

2.1. Výpočet zůstatkové hodnoty

Celková životnost projektu (v letech) 50

Doba hodnocení 30

Délka provozní fáze hodnotícího období 23

Životnost investice po skončení hodnotícího období 20

Průměrné čisté provozní cash-flow (nediskontované) -807 180

Průměrný tok dopadů projektu v posl. roce  (nediskontovaný) 4 961 514

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA PRO FA 0

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA PRO EA 61 831 431
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LIST 3 – PROVOZNÍ NÁKLADY  

List provozní náklady je plně automatický a čerpá data ze vstupního okna. Provozní náklady jsou kalkulovány od 

roku 2024, kdy by měl začít provoz sportovní haly.  

Jak u provozních nákladů, tak příjmů, je k dispozici i možnost využití scénáře bez projektu, který je možný 

samostatně použít, pakliže chceme porovnat např. dopady na stávající tělocvičnu ZŠ – jak se změní náklady/příjmy 

tohoto subjektu. Studie proveditelnosti je ale zaměřena na  výstavbu zcela nového objektu, proto tento výpočet 

není využit. 

Obrázek 9: Výpočtový modul CBA analýzy – provozní náklady 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

 

 

 

3.1. Celkové provozní náklady (CZK)

Scénář s projektem Celkem

Elektrická energie 34 536 679 0 0 0 0 0 0 0 677 190

Vodné stočné 2 555 220 0 0 0 0 0 0 0 50 102

Náklady na vytápění 11 476 253 0 0 0 0 0 0 0 225 025

Mzdové náklady 51 954 746 0 0 0 0 0 0 0 1 018 721

Ostatní služby 7 099 812 0 0 0 0 0 0 0 139 212

Provozní a správní režie 10 762 271 0 0 0 0 0 0 0 211 025

Reinvestice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DPH na vstupu bez nároku na odpočet 13 538 205 0 0 0 0 0 0 0 265 455

Celkové provozní náklady 131 923 186 0 0 0 0 0 0 0 2 586 729

3.2. Celkové provozní náklady (CZK)

Scénář bez projektu Celkem

Elektrická energie 0

Vodné stočné 0

Náklady na vytápění 0

Mzdové náklady 0

Ostatní služby 0

Provozní a správní režie 0

Reinvestice 0

DPH na vstupu bez nároku na odpočet 0

Celkové provozní náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3. Přírůstkové celkové provozní náklady (CZK)

Celkem

Elektrická energie 34 536 679 0 0 0 0 0 0 0 677 190

Vodné stočné 2 555 220 0 0 0 0 0 0 0 50 102

Náklady na vytápění 11 476 253 0 0 0 0 0 0 0 225 025

Mzdové náklady 51 954 746 0 0 0 0 0 0 0 1 018 721

Ostatní služby 7 099 812 0 0 0 0 0 0 0 139 212

Provozní a správní režie 10 762 271 0 0 0 0 0 0 0 211 025

Reinvestice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DPH na vstupu bez nároku na odpočet 13 538 205 0 0 0 0 0 0 0 265 455

Přírůstkové celkové provozní náklady 131 923 186 0 0 0 0 0 0 0 2 586 729

Scénář s projektem (CZK) 131 923 186

Scénář bez projektu (CZK) 0

Přírůstkové cash-flow (CZK) 131 923 186

20232021

2021

2022 2023 2024

2022

2021

2017 2018

2017 2019

20192017

2018

2018

2019 2020 2022 2023 2024

2024

2020

2020



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

67 

LIST 4 – PŘÍJMY  

List příjmy je v logice fungování totožný, jako provozní náklady. 

Obrázek 10: Výpočtový modul CBA analýzy – provozní příjmy 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Celkové provozní příjmy (CZK)

Realizace projektu v maximální verzi Celkem

Příjmy ZŠ 9 128 700 0 0 0 0 0 0 0 396 900

Příjmy spolky 5 216 400 0 0 0 0 0 0 0 226 800

Příjmy veřejnost 26 358 000 0 0 0 0 0 0 0 1 146 000

Bufet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkové provozní příjmy (CZK) 90 254 700 0 0 0 0 0 0 0 1 769 700

4.2. Celkové provozní příjmy (CZK)

Projekt nebude realizován Celkem

Příjmy ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy spolky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Příjmy veřejnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bufet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkové provozní příjmy (CZK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK)

Přírůstek cash-flow Celkem

Příjmy ZŠ 9 128 700 0 0 0 0 0 0 0 396 900

Příjmy spolky 5 216 400 0 0 0 0 0 0 0 226 800

Příjmy veřejnost 26 358 000 0 0 0 0 0 0 0 1 146 000

Bufet 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkové přírůstkové provozní příjmy (CZK) 90 254 700 0 0 0 0 0 0 0 1 769 700

Scénář s projektem (CZK) 90 254 700

Scénář bez projektu (CZK) 0

Přírůstek cash-flow (CZK) 90 254 700

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2017 2018 2019 2020 20242021 2022 2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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LIST 5 – FINANČNÍ ANALÝZA  

Do finanční analýzy automaticky vstupují všechny předchozí parametry a tento list slouží především k posouzení 

finančního toku celého projektu a především k výpočtu vlastního vynaloženého kapitálu ze strany MČ Praha-

Suchdol.  

Samostatný řádek je určen pro dotační zdroje, kdy v roce 2017 a 2020 je patrná přijatá dotace z investiční rezervy 

hl. města Prahy. Dále je možné v rámci finanční analýzy namodelovat případný úvěr či jiné soukromé zdroje. 

V dalších letech může být tento vstup průběžně upravován dle reality. Jak bude zmíněno níže, v případě získání 

očekávaných dotačních prostředků může být finanční čistá hodnota kapitálu (vložené finanční prostředky ze strany 

MČ Praha-Suchdol) kolem hodnoty 60 mil. Kč 

Obrázek 11: Výpočtový modul CBA analýzy – finanční analýza 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

5.1. Zdroje financování (CZK) CÚ 2019

a výpočet míry návratnosti kapitálu  Celkem

Investiční náklady 175 375 954 24 434 764 0 0 12 402 500 0 0 175 375 954 0

Zůstatková hodnota 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provozní náklady 131 923 186 0 0 0 0 0 0 0 2 586 729

Provozní příjmy 90 254 700 0 0 0 0 0 0 0 1 769 700

Čisté cash-flow -217 044 439 -24 434 764 0 0 -12 402 500 0 0 -175 375 954 -817 029

Dotace 0 18 000 000 0 0 8 000 000

Čisté cash-flow + dotace -217 044 439 -6 434 764 0 0 -4 402 500 0 0 -175 375 954 -817 029

Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0 0 0 0

Splátky úvěrů (jistina a úroky) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní zdroje financování (specifikujte) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vlastní prostředky 175 375 954 6 434 764 0 0 4 402 500 0 0 175 375 954 0

Celkové finanční zdroje 175 375 954 24 434 764 0 0 12 402 500 0 0 175 375 954 0

Celkové finanční cash-flow -41 668 486 0 0 0 0 0 0 0 -817 029

Kumulované celkové fin. cash-flow -1 083 380 623 0 0 0 0 0 0 0 -817 029

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C* #ČÍSLO!

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C (CZK) -185 613 528

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K* #ČÍSLO!

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K (CZK) -185 613 528

*ukazatel vnitřní výnosové procento není v některých případech možno zkalkulovat (např. záporné cash-flow v průběhu celého období hodnocení), v těchto případech prostředí MS Excel vrací chybovou hodnotu 

2017 2018 2019 2020 2023 20242021 2022
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LIST 6 – OSTATNÍ DOPADY  

Ostatní dopady neboli socioekonomické dopady vycházejí z číselníku socioekonomických dopadů v modulu CBA 

(systém ISKP14+) OP PPR viz kapitola socioekonomické dopady. Tyto ukazatele jsou stanovené na základě snahy o 

vyčíslení nefinančních dopadů realizovaných projektů v podporovaných oblastech výše uvedeného operačního 

programu (přehled uveden výše). 

Pro potřeby modelace jsou nastaveny automatické vzorce, které umožnují změny v těchto parametrech. Způsob 

výpočtu je uveden v kapitole věnující se tomuto tématu. 

Obrázek 12: Výpočtový modul CBA analýzy – ostatní sociodemografické dopady 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

6.1. Další socio-ekonomické dopady (CZK)*

Celkem

30 202 200 0 0 0 0 0 0 0 592 200 592 200 592 200 592 200

14 889 042 0 0 0 0 0 0 0 291 942 291 942 291 942 291 942

104 142 000 0 0 0 0 0 0 0 2 042 000 2 042 000 2 042 000 2 042 000

182 900 025 0 0 0 0 0 0 0 3 586 275 3 586 275 3 586 275 3 586 275

103 975 893 0 0 0 0 0 0 0 2 038 743 2 038 743 2 038 743 2 038 743

41 297 378 0 0 0 0 0 0 0 809 753 809 753 809 753 809 753

13 538 205 4 240 744 0 0 2 152 500 0 0 0 265 455 265 455 265 455 265 455

497 337 987 4 240 744 0 0 2 152 500 0 0 0 9 626 368 9 626 368 9 626 368 9 626 368

Ostatní dopady celkem (CZK) 497 337 987

* náklady (záporné dopady) uvádějte se záporným znaménkem. 

Dopady

počet nově vytvořených pracovních míst v regionu CZ-NUTS II Praha - řemeslníci a opraváři 1 2

počet nově vytvořených pracovních míst  - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 1 1

zlepšení infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (pravidelný uživatel) 100 1021

zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - I.  A II. stupeň 25 621

zlepšení organizace a metodiky výuky - I. A II. stupeň 7 621

úspory času cestujících při parkování, osobní vozidla 5 18615

DPH kalkulováno napřímo

úspory času cestujících při parkování, osobní vozidla

DPH

Ostatní dopady celkem (CZK) 

počet nově vytvořených pracovních míst v regionu CZ-NUTS II Praha - řemeslníci a opraváři

počet nově vytvořených pracovních míst- pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

zlepšení infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity (pravidelný uživatel)

zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - I. A II. stupeň

zlepšení organizace a metodiky výuky - I. A II. stupeň

2 042 000,00 Kč

3 586 275,00 Kč

2 038 743,00 Kč

809 752,50 Kč

291 942,00 Kč

20,00 Kč

231,00 Kč

469,00 Kč

8,70 Kč

291 942,00 Kčvytvořené místo

míra změny v %

míra změny v %

míra změny v %

počet minut na OA

FTE

Počet pravidelných uživatelů

Počet žáků

Počet žáků

počet vozidel

FTE vytvořené místo 296 100,00 Kč 592 200,00 Kč

Jednotka dopadu Jednotka míry dopad Hodnota míry dopadu (rok) Změna
Počet dopadů 

za rok

2023 2024 2025 2026 202720222017 2018 2019 2020 2021
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LIST 7 – EKONOMICKÁ ANALÝZA  

Ekonomická analýza sdružuje všechny předchozí údaje a tento list je zcela automatický bez nutnosti (a vhodnosti) 

jakýchkoli úprav. 

Klíčovou informací je čistá současná hodnota projektu (EPNV), která je sledována ve všech řešených variantách a je 

zásadním vstupem pro rozhodnutí o realizaci projektu. 

Obrázek 13: Výpočtový modul CBA analýzy – Ekonomická analýza 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

  

7.1. Ekonomická analýza (CZK)

Celkem

Celkem investiční náklady bez rezervy a DPH 175 375 954 20 194 020 0 0 10 250 000 0 0 175 375 954 0

Provozní výdaje celkem (s DPH) 131 923 186 0 0 0 0 0 0 0 2 586 729

Provozní příjmy celkem (bez kompenzací) 90 254 700 0 0 0 0 0 0 0 1 769 700

Ekonomická zůstatková hodnota (záporná) -109 783 828 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní dopady projektu 490 944 743 4 240 744 0 0 2 152 500 0 0 0 9 626 368

Celkové náklady projektu 307 299 139 20 194 020 0 0 10 250 000 0 0 175 375 954 2 586 729

Celkové příjmy projektu 690 983 270 4 240 744 0 0 2 152 500 0 0 0 11 396 068

Ekonomický tok projektu 383 684 131 -15 953 276 0 0 -8 097 500 0 0 -175 375 954 8 809 338

Diskontní sazba 5,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95

Diskontní cash flow 21 920 761 -15 953 276 0 0 -8 097 500 0 0 -175 375 954 8 389 846

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 5,730%

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (CZK) 20 876 915

Rentabilita nákladů 1,098

2022 2023 202420212017 2018 2019 2020
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LIST 8 – CITLIVOSTNÍ ANALÝA  

Citlivostní analýza je ve zpracovaném modulu pouze statickým ukazatelem, byl proveden samostatnými výpočty a 

závěry jsou popsány v samostatné kapitole. 

 

 

LIST 9 – PROVOZ HALY  

Poslední list je určen jednak pro výpočet vytíženosti haly a za druhé k automatickému výpočtu provozních nákladů 

ve vztahu k výsledkovým hodinám provozu. Pilotní model je určen pro rok 2024. Předpokládané obsazení haly je 

popsáno v kapitole výše.  

Předpokládané rozdělení měsíčních nákladů je pak možné porovnat v prvních letech provozu, zda odpovídají realitě.  

Obrázek 14: Výpočtový modul CBA analýzy – provoz haly 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

  

Kalendář 2024 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Suma

Počet pracovních dní 22 21 20 21 21 20 22 22 21 22 21 19 252

Počet dní víkend 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104

Svátky (v prac. dnech) 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 3 10

Jarní prázdniny 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Letní prázdniny 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 44

Pololetní prázdniny 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Vánoční prázdniny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Počet dní výuky 20 21 14 20 19 20 0 0 21 21 21 12 189

Počet dní provozu 29 29 25 29 29 30 8 9 30 30 30 24 302

Vytíženost haly Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Měsíční 

průměr

Vytíženost škola dny 20 21 14 20 19 20 0 0 21 21 21 12

Vytíženost škola hodiny 140 147 98 140 133 140 0 0 147 147 147 84 110,25

Vytíženost spolky 80 84 56 80 76 80 0 0 84 84 84 48 63

Veřejnost 114 111 120 111 111 120 0 0 117 114 117 111 95,5

Příjem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Škola 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Spolky 24 000,00 Kč 25 200,00 Kč 16 800,00 Kč 24 000,00 Kč 22 800,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 25 200,00 Kč 14 400,00 Kč 226 800,00 Kč

Veřejnost 114 000,00 Kč 111 000,00 Kč 120 000,00 Kč 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 117 000,00 Kč 114 000,00 Kč 117 000,00 Kč 111 000,00 Kč 1 146 000,00 Kč 1 372 800,00 Kč 1 372 800,00 Kč

Spotřeba Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Jednotka
Požadovaný odběr

Hodin provozu 334 342 274 331 320 340 31 31 348 345 348 243 3287

Elektrická energie 16032 16416 13152 15888 15360 16320 1488 1488 16704 16560 16704 11664 157776 kWH 96

Vodné stočné 54,108 55,404 44,388 53,622 51,84 55,08 5,022 5,022 56,376 55,89 56,376 39,366 532,494 m3 0,162

Náklady na vytápění 17284,5 17698,5 14179,5 17129,25 16560 17595 1604,25 1604,25 18009 17853,75 18009 12575,25 170102,25 kWH 51,75

Náklady Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Elektrická energie 83 029,73 Kč 85 018,46 Kč 68 114,21 Kč 82 283,95 Kč 79 549,44 Kč 84 521,28 Kč 7 706,35 Kč 7 706,35 Kč 86 510,02 Kč 85 764,24 Kč 86 510,02 Kč 60 407,86 Kč 817 121,90 Kč

Vodné stočné 5 091,02 Kč 5 212,96 Kč 4 176,47 Kč 5 045,29 Kč 4 877,63 Kč 5 182,48 Kč 472,52 Kč 472,52 Kč 5 304,42 Kč 5 258,69 Kč 5 304,42 Kč 3 703,95 Kč 50 102,36 Kč

Náklady na vytápění 26 704,55 Kč 27 344,18 Kč 21 907,33 Kč 26 464,69 Kč 25 585,20 Kč 27 184,28 Kč 2 478,57 Kč 2 478,57 Kč 27 823,91 Kč 27 584,04 Kč 27 823,91 Kč 19 428,76 Kč 262 807,98 Kč

Mzdové náklady 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 20 418,00 Kč 20 418,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 81 672,00 Kč 857 556,00 Kč

Ostatní služby 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 11 601,00 Kč 139 212,00 Kč

Provozní a správní režie 5 202,46 Kč 5 271,22 Kč 4 686,78 Kč 5 176,67 Kč 5 082,13 Kč 3 722,68 Kč 1 066,91 Kč 2 598,26 Kč 5 322,78 Kč 5 297,00 Kč 5 322,78 Kč 4 420,34 Kč 53 170,01 Kč

Reinvestice 

DPH na vstupu BNO

Příjmy celkem Příjmy bez ZŠ

Hodin údržby 

za rok

72

Maximální 

kapacita

4228

Vytížnost

76,28%

Hodin provozu 

za rok

3225
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7.5 POSOUZENÍ INVESTIČNÍCH VARIANT 

Posouzení stavebních variant vychází z jednotlivých návrhů vzešlých s architektonické soutěže. Pro každý z těchto 

návrhů je zpracována samotná CBA analýza. Pro posouzení byly vybrány základní varianty: 

• Nulová varianta 

• Projekt v maximálním rozsahu 

• Projekt v ekonomickém standardu 

• Projekt v ekonomickém standardu bez 2 podzemního podlaží 

• Projekt v ekonomickém standardu se zmenšeným 2 podzemním podlažím 

• Projekt v ekonomickém standardu bez krčku 

V architektonické studii jsou navrženy i další optimalizační zásahy, nicméně se jedná o kombinaci výše uvedených 

variant a jde v podstatě o prosté škrtání jednotlivých stavebních prvků. V některých případech by tak byl porušen 

soulad s původním záměrem a multifunkční hala by tak postrádala v některých ohledech smysl. 

V rámci jednotlivých variant jsou uvedeny základní vstupní parametry, které vstupovaly do hodnocení. Tyto vstupy 

jsou založeny na odhadu očekávaných dopadů, výnosů a nákladů projektu a především na stanoveném způsobu 

hodnocení projektu (diskontní sazba, hodnotící období atp.). 

7.5.1 Nulová varianta 

Nulová varianta, tzv. varianta „ponechání ve stávajícím stavu“, nechává sportovní infrastrukturu v městské části 

Praha-Suchdol v její současné podobě a rozsahu. 

Městská část, jako zřizovatel ZŠ Mikoláše Alše disponuje místní tělocvičnou, která je sice hojně využívána, ale její 

parametry a kapacita zdaleka nepostačuje stávajícím nárokům na sporty jako malá kopaná, basketbal, florbal nebo 

házená. Hala má nedostatečné rozměry, takže v ní nelze hrát žádná mistrovská utkání. Současně v hale chybí 

jakékoliv zázemí pro diváky (tribuna, občerstvení apod.). Rozšíření haly (palubovka, tribuny) by bylo z ekonomického 

hlediska neefektivní a po technické stránce jen obtížně realizovatelné. 

Rizikem nulové varianty je fakt, že případná rekonstrukce (rozšíření) stávající tělocvičny by znamenala nemožnost 

uskutečnění tréninků a zápasů týmů, které halu nyní využívají. Využívání hal v okolí by nebylo ekonomicky, 

organizačně ani časově efektivní. 

V sousedství s výše uvedenou tělocvičnou je i budova Sokola, která je de facto v úplně stejném stavu. Zastaralé a 

nevyhovující prostory, navíc v dlouhodobém nájmu soukromého provozovatele (ubytovna). 

Klady a zápory nulové varianty 

Klady: 

• žádné velké investiční náklady zadavatele (při variantě „ponechání ve stávajícím stavu“); 

• možnost využití pozemku u ZŠ Mikoláše Alše k jinému účelu – např. parkoviště; 

• možnost využití nevynaložených finančních prostředků pro jinou akci; 

Zápory 

• velké investiční náklady zadavatelů (při variantě budoucí přestavby stávajících tělocvičen); 
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• nedochází ke zkvalitnění poskytované úrovně služeb pro občany; 

• zastaralý stav - dochází pouze k nezbytné obnově (obvykle až při nutných situacích); 

• nemožnost hraní mistrovských utkání a pořádání větších turnajů; 

• minimální zázemí pro diváky; 

• nenaplnění požadavků městské části Praha-Suchdol, případně hlavního města Prahy8; 

• riziko v případě rekonstrukce. 

7.5.2 Výstavba nové multifunkční haly 

Tato varianta počítá s výstavbou nové víceúčelové sportovní haly. Nová sportovní hala by měla být koncipován tak, 

aby v ní bylo možno hrát mistrovská utkání ve florbalu, basketbalu, futsalu, volejbalu a házené. Odpovídající bude i 

zázemí pro sportovce a diváky. Součástí sportovní haly bude i bufet, místnosti pro výuku ZŠ a podzemní parkoviště, 

což nejen zkvalitní zázemí pro diváky, ale i významně rozšíří možnosti efektivního využití haly. Níže jsou už 

posuzovány jednotlivé varianty výstavby multifunkční haly na základě výsledků architektonické soutěže. 

Klady: 

• moderní sportovní zázemí pro ZŠ, spolky, kluby a veřejnost v MČ Praha-Suchdol; 

• víceúčelovost; 

• rozšíření a zkvalitnění občanské vybavenosti městské části;  

• zpočátku velmi nízké obnovovací náklady spojené s novou budovou; 

• možnost hraní mistrovských utkání a pořádání turnajů; 

• nová parkovací místa; 

• zvýšení kapacity ZŠ (výukové prostory; 

Zápory 

• investiční náklady na výstavbu haly; 

• náklady na pořízení nového vybavení haly (inventář); 

• provoz haly bude vyžadovat dotace ze strany městské části; 

• nutnost zajistit provoz haly (ideální provozní model); 

  

 

8 Praha v současnosti připravuje Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze na období 2021–2032. 
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Tabulka 18: Výběr vhodné varianty z hlediska souladu s potřebami MČ Praha-Suchdol 

Hledisko/potřeba Nulová varianta 
Výstavba 

nové haly 

Rozšíření kapacity sportovních hal ne ano 

Možnost pořádání mistrovských zápasů a turnajů ne ano 

Umožnění kvalitního tréninku a hraní zápasů klubům v MČ Praha-Suchdol ne ano 

Rozšíření vhodných prostor pro školy pro TV a další rozvoj mládeže ne ano 

Rozšíření možnosti volnočasového využití pro veřejnost ne ano 

Rozšíření vhodných prostor školy pro další výuku ne ano 

Finanční dostupnost pro MČ Praha-Suchdol ano částečně 

Je varianta v souladu se záměrem MČ Praha-Suchdol ne ano 

Celkové hodnocení nesplňuje splňuje 

7.5.3 Projekt v maximálním rozsahu 

Tabulka 19: Přehled investičních nákladů – projekt v maximálním rozsahu 

Položka Náklady v plném rozsahu Nálady varianty Změna/úspory 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 152 718 045 Kč 0 Kč 

Spojovací krček 13 869 750 Kč 13 869 750 Kč 0 Kč 

Venkovní sportoviště 17 403 400 Kč 17 403 400 Kč 0 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 1 323 800 Kč 0 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 6 021 600 Kč 0 Kč 

Přípojky a areálové sítě 3 790 000 Kč 3 790 000 Kč 0 Kč 

Celkem stavba 195 126 595 Kč 195 126 595 Kč 0 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 21 024 279 Kč 21 024 279 Kč 0 Kč 

Rezerva 19 848 560 Kč 19 848 560 Kč 0 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 5 295 558 Kč 0 Kč 

Celkem 241 294 992 Kč 241 294 992 Kč 0 Kč 

Zdroj: Architektonická studie 
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Tabulka 20: Vstupní parametry CBA analýzy (projekt v maximální variantě). 

Vstupní parametry Hodnota 

Financování Vlastní zdroje 

Provoz ÚMČ, ZŠ, PO (sportovní zařízení) 

DPH Bez nároku na odpočet na vstupu, bez DPH na výstupu  

Počet parkovacích míst 51 

Vytíženost haly 76,8% 

Průměrné měsíční provozní náklady 209 730 Kč 

Průměrné měsíční příjmy 114 400 Kč 

SOED – nové místo - správce 592 200 Kč 

SOED – nové místo – úklid 291 942 Kč 

SOED – sportovní infrastruktura uživatel 2 042 000 Kč 

SOED – zlepšení infrastruktury vzdělávání I. a II. stupeň 3 586 275 Kč 

SOED – zlepšení organizace a metodiky výuky 2 038 743 Kč 

SOED - úspory času cestujících při parkování 809 753Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 21: Výsledky finanční analýzy (projekt v maximální variantě) 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  -317 804 879 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K Nerelevantní/záporné CF po celou dobu realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K -317 804 879 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 22: Výsledky ekonomické analýzy (projekt v maximální variantě) 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 3,240% 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV - 65 416 689 Kč 

Rentabilita nákladů 0,805 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Shrnutí 

Projekt v maximální variantě je v rámci nastavených parametrů z hlediska ekonomické analýzy nepřijatelný. 

Výsledky finanční analýzy nejsou pro rozhodování relevantní – jedná se o investici veřejného zájmu a vzhledem 

k zápornému provoznímu cash-flow, není finanční analýza ani atributem při hodnocení přijatelnosti při žádosti 

o dotaci. 
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7.5.4 Projekt v ekonomické variantě 

Tabulka 23: Přehled investičních nákladů – projekt ekonomická varianta 

Položka Náklady v plném rozsahu Nálady varianty Změna/úspory 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 130 225 193 Kč -22 492 852 Kč 

Spojovací krček 13 869 750 Kč 13 869 750 Kč 0 Kč 

Venkovní sportoviště 17 403 400 Kč 11 960 400 Kč -5 443 000 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 1 323 800 Kč 0 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 6 021 600 Kč 0 Kč 

Přípojky a areálové sítě 3 790 000 Kč 3 790 000 Kč 0 Kč 

Celkem stavba 195 126 595 Kč 167 190 743 Kč -27 935 852 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 21 024 279 Kč 19 902 306 Kč -1 121 973 Kč 

Rezerva 19 848 560 Kč 15 605 534 Kč -4 243 026 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 5 295 558 Kč 0 Kč 

Celkem 241 294 992 Kč 207 994 141 Kč -33 300 851 Kč 

Zdroj: Architektonická studie 

Úspora investičních nákladů o 13,6% oproti variantě ve vyšším standardu. 

Tabulka 24: Vstupní parametry CBA analýzy - projekt ekonomická varianta 

Vstupní parametry Hodnota 

Financování Vlastní zdroje 

Provoz ÚMČ, ZŠ, PO (sportovní zařízení) 

DPH Bez nároku na odpočet na vstupu, bez DPH na výstupu  

Počet parkovacích míst 51 

Vytíženost haly 76,8% 

Průměrné měsíční provozní náklady 209 730 Kč 

Průměrné měsíční příjmy 114 400 Kč 

SOED – nové místo - správce 592 200 Kč 

SOED – nové místo – úklid 291 942 Kč 

SOED – sportovní infrastruktura uživatel 2 042 000 Kč 

SOED – zlepšení infrastruktury vzdělávání I. a II. stupeň 3 586 275 Kč 

SOED – zlepšení organizace a metodiky výuky 2 038 743 Kč 
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SOED - úspory času cestujících při parkování 809.752,50 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 25: Výsledky finanční analýzy - projekt ekonomická varianta 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  -277 563 542 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K 
Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K -277 563.542 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 26: Výsledky ekonomické analýzy - projekt ekonomická varianta 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 4,030% 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV -32.476.122,00 Kč 

Rentabilita nákladů 0,890 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Shrnutí 

Projekt v ekonomické variantě je v rámci nastavených parametrů z hlediska ekonomické analýzy nepřijatelný. 

Oproti maximální variantě se ekonomická současná hodnota (smysluplnost projektu) zvýší o  33 mil. Kč, 

nicméně stále je záporná. 

Výsledky finanční analýzy nejsou pro rozhodování relevantní – jedná se o investici veřejného zájmu a vzhledem 

k zápornému provoznímu cash-flow, není finanční analýza ani atributem při hodnocení přijatelnosti při žádosti 

o dotaci. 
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7.5.5 Projekt bez krčku (ekonomický standard) 

Tabulka 27: Přehled investičních nákladů – projekt bez krčku (ekonomický standard) 

Položka Náklady v plném rozsahu Nálady varianty Změna/úspory 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 130 225 193 Kč -22 492 852 Kč 

Spojovací krček 13 869 750 Kč 0 Kč -13 869 750 Kč 

Venkovní sportoviště 17 403 400 Kč 11 960 400 Kč -5 443 000 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 1 323 800 Kč 0 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 6 021 600 Kč 0 Kč 

Přípojky a areálové sítě 3 790 000 Kč 3 790 000 Kč 0 Kč 

Celkem stavba 195 126 595 Kč 164 604 811 Kč -41 805 602 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 21 024 279 Kč 18 490 007 Kč -2 258 229 Kč 

Rezerva 19 848 560 Kč 15 332 099 Kč -4 243 026 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 2 000 000 Kč -3 295 558 Kč 

Celkem 241 294 992 Kč 189 419 142 Kč -51 602 415 Kč 

Zdroj: Architektonická studie 

Úspora investičních nákladů o 21,39% oproti variantě ve vyšším standardu. 

Tabulka 28: Vstupní parametry CBA analýzy  – projekt bez krčku (ekonomický standard) 

Vstupní parametry Hodnota 

Financování Vlastní zdroje 

Provoz ÚMČ, ZŠ, PO (sportovní zařízení) 

DPH Bez nároku na odpočet na vstupu, bez DPH na výstupu  

Počet parkovacích míst 51 

Vytíženost haly 76,8% 

Průměrné měsíční provozní náklady 208 108 Kč 

Průměrné měsíční příjmy 114 400 Kč 

SOED – nové místo - správce 592 200 Kč 

SOED – nové místo – úklid 291 942 Kč 

SOED – sportovní infrastruktura uživatel 2 042 000 Kč 

SOED – zlepšení infrastruktury vzdělávání I. a II. stupeň 3 586 275 Kč 

SOED – zlepšení organizace a metodiky výuky 2 038 743 Kč 
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SOED - úspory času cestujících při parkování 809.752,50 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 29: Výsledky finanční analýzy  – projekt bez krčku (ekonomický standard) 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  - 254 321 199 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K 
Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K - 254 321 199 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

Tabulka 30: Výsledky ekonomické analýzy  – projekt bez krčku (ekonomický standard) 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 4,060% 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV - 28 665 437 Kč 

Rentabilita nákladů 0,895 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

Shrnutí 

Projekt v ekonomické variantě bez krčku je v rámci nastavených parametrů z hlediska ekonomické analýzy 

nepřijatelný. 

Oproti maximální variantě se ekonomická současná hodnota (smysluplnost projektu) zvýší o  37 mil. Kč, 

nicméně stále je záporná. 

Výsledky finanční analýzy nejsou pro rozhodování relevantní – jedná se o investici veřejného zájmu a vzhledem 

k zápornému provoznímu cash-flow, není finanční analýza ani atributem při hodnocení přijatelnosti při žádosti 

o dotaci. 
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7.5.6 Projekt bez 2 PP (ekonomická varianta) 

Tabulka 31: Přehled investičních nákladů – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Položka Náklady v plném rozsahu Nálady varianty Změna/úspory 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 110 834 596 Kč -41 883 449 Kč 

Spojovací krček 13 869 750 Kč 13 869 750 Kč 0 Kč 

Venkovní sportoviště 17 403 400 Kč 11 960 400 Kč -5 443 000 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 1 323 800 Kč 0 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 6 021 600 Kč 0 Kč 

Přípojky a areálové sítě 3 790 000 Kč 3 790 000 Kč 0 Kč 

Celkem stavba 195 126 595 Kč 164 604 811 Kč -47 326 449 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 21 024 279 Kč 18 490 007 Kč -2 534 272 Kč 

Rezerva 19 848 560 Kč 14 780 015 Kč -5 068 545 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 5 295 558 Kč 0 Kč 

Celkem 241 294 992 Kč 186 365 726 Kč -54 929 266 Kč 

Zdroj: Architektonická studie 

Úspora investičních nákladů o 22,76% oproti variantě ve vyšším standardu. 

Tabulka 32: Vstupní parametry CBA analýzy – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Vstupní parametry Hodnota 

Financování Vlastní zdroje 

Provoz ÚMČ, ZŠ, PO (sportovní zařízení) 

DPH Bez nároku na odpočet na vstupu, bez DPH na výstupu  

Počet parkovacích míst 51 

Vytíženost haly 76,8% 

Průměrné měsíční provozní náklady 195 066 Kč 

Průměrné měsíční příjmy 114 400 Kč 

SOED – nové místo - správce 592 200 Kč 

SOED – nové místo – úklid 291 942 Kč 

SOED – sportovní infrastruktura uživatel 2 042 000 Kč 

SOED – zlepšení infrastruktury vzdělávání I. a II. stupeň 3 586 275 Kč 

SOED – zlepšení organizace a metodiky výuky 2 038 743 Kč 
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SOED - úspory času cestujících při parkování 809.752,50 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 33: Výsledky finanční analýzy – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  - 247 483 588 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K 
Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K - 247 483 588 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 34: Výsledky ekonomické analýzy – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 4,770 % 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV - 7 094 147 Kč 

Rentabilita nákladů 0,973 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

Shrnutí 

Projekt v ekonomické variantě  bez 2 PP je v rámci nastavených parametrů z hlediska ekonomické analýzy 

nepřijatelný. 

Oproti maximální variantě se ekonomická současná hodnota (smysluplnost projektu) zvýší o  58 mil. Kč, 

nicméně stále je záporná. 

Výsledky finanční analýzy nejsou pro rozhodování relevantní – jedná se o investici veřejného zájmu a vzhledem 

k zápornému provoznímu cash-flow, není finanční analýza ani atributem při hodnocení přijatelnosti při žádosti 

o dotaci. 
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7.5.7 Projekt se zmenšeným 2 PP (ekonomická varianta) 

Tabulka 35: Přehled investičních nákladů – projekt se zmenšeným 2 PP (ekonomický standard) 

Položka Náklady v plném rozsahu Náklady varianty Změna 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 127 639 261 -25 078 784 Kč 

Spojovací krček 13 869 750 Kč 13 869 750 0 Kč 

Venkovní sportoviště 17 403 400 Kč 11 960 400 -5 443 000 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 1 323 800 0 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 6 021 600 0 Kč 

Přípojky a areálové sítě 3 790 000 Kč 3 790 000 0 Kč 

Celkem stavba 195 126 595 Kč 164 604 811 -30 521 784 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 21 024 279 Kč 19 330 241 -1 694 038 Kč 

Rezerva 19 848 560 Kč 16 460 481 -3 388 079 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 5 295 558 0 Kč 

Celkem 241 294 992 Kč 205 691 090 -35 603 902 Kč 

Zdroj: Architektonická studie 

Úspora investičních nákladů o 14,76% oproti variantě ve vyšším standardu. 

Tabulka 36: Vstupní parametry CBA analýzy - projekt se zmenšeným 2 PP (ekonomický standard) 

Vstupní parametry Hodnota 

Financování Vlastní zdroje 

Provoz ÚMČ, ZŠ, PO (sportovní zařízení) 

DPH Bez nároku na odpočet na vstupu, bez DPH na výstupu  

Počet parkovacích míst 51 

Vytíženost haly 76,8% 

Průměrné měsíční provozní náklady 202 408 Kč 

Průměrné měsíční příjmy 114 400 Kč 

SOED – nové místo - správce 592 200 Kč 

SOED – nové místo – úklid 291 942 Kč 

SOED – sportovní infrastruktura uživatel 2 042 000 Kč 

SOED – zlepšení infrastruktury vzdělávání I. a II. stupeň 3 586 275 Kč 

SOED – zlepšení organizace a metodiky výuky 2 038 743 Kč 
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SOED - úspory času cestujících při parkování 809.752,50 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 37: Výsledky finanční analýzy - projekt se zmenšeným 2 PP (ekonomický standard) 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  - 272 923 451 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K 
Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K - 272 923 451 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 38: Výsledky ekonomické analýzy - projekt se zmenšeným 2 PP (ekonomický standard) 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 3,320% 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV - 28 298 749 Kč 

Rentabilita nákladů 0,903 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

Shrnutí 

Projekt v ekonomické variantě  se zmenšeným 2 PP je v rámci nastavených parametrů z hlediska ekonomické 

analýzy nepřijatelný. 

Oproti maximální variantě se ekonomická současná hodnota (smysluplnost projektu) zvýší o  37 mil. Kč, 

nicméně stále je záporná. 

Výsledky finanční analýzy nejsou pro rozhodování relevantní – jedná se o investici veřejného zájmu a vzhledem 

k zápornému provoznímu cash-flow, není finanční analýza ani atributem při hodnocení přijatelnosti při žádosti 

o dotaci. 
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7.5.8 Projekt bez 2 PP a krčku (ekonomická varianta) 

Tabulka 39: Přehled investičních nákladů – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Položka Náklady v plném rozsahu Nálady varianty Změna/úspory 

Sportovní hala 152 718 045 Kč 110 834 596 Kč -41 883 449 Kč 

Spojovací krček 13 869 750 Kč 0 Kč -13 869 750 Kč 

Venkovní sportoviště 17 403 400 Kč 11 960 400 Kč -5 443 000 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 1 323 800 Kč 0 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 6 021 600 Kč 0 Kč 

Přípojky a areálové sítě 3 790 000 Kč 3 790 000 Kč 0 Kč 

Celkem stavba 195 126 595 Kč 150 735 061 Kč -47 326 449 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady 21 024 279 Kč 18 490 007 Kč -2 534 272 Kč 

Rezerva 19 848 560 Kč 14 780 015 Kč -5 068 545 Kč 

Vyvolané náklady pro Sokol 5 295 558 Kč 2 000 000 Kč -3 295 558 Kč 

Celkem 241 294 992 Kč 166 200 418 Kč -72 074 574 Kč 

Zdroj: Architektonická studie 

Úspora investičních nákladů o 32% oproti variantě ve vyšším standardu. 

Tabulka 40: Vstupní parametry CBA analýzy – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Vstupní parametry Hodnota 

Financování Vlastní zdroje 

Provoz ÚMČ, ZŠ, PO (sportovní zařízení) 

DPH Bez nároku na odpočet na vstupu, bez DPH na výstupu  

Počet parkovacích míst 51 

Vytíženost haly 76,8% 

Průměrné měsíční provozní náklady 193 440 Kč 

Průměrné měsíční příjmy 114 400 Kč 

SOED – nové místo - správce 592 200 Kč 

SOED – nové místo – úklid 291 942 Kč 

SOED – sportovní infrastruktura uživatel 2 042 000 Kč 

SOED – zlepšení infrastruktury vzdělávání I. a II. stupeň 3 586 275 Kč 

SOED – zlepšení organizace a metodiky výuky 2 038 743 Kč 
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SOED - úspory času cestujících při parkování 809.752,50 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 41: Výsledky finanční analýzy – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  - 223 758 201 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K 
Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K - 223 758 201 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 42: Výsledky ekonomické analýzy – projekt bez 2 PP (ekonomický standard) 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 5.440% 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV 12 411 108 Kč 

Rentabilita nákladů 1,060 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Shrnutí 

Projekt v ekonomické variantě bez 2 PP a spojovacího krčku je v rámci nastavených parametrů z hlediska 

ekonomické analýzy přijatelný.  

Oproti maximální variantě se ekonomická současná hodnota (smysluplnost projektu) zvýší o  77 mil. Kč, a je 

v kladných číslech. 

Výsledky finanční analýzy nejsou pro rozhodování relevantní – jedná se o investici veřejného zájmu a vzhledem 

k zápornému provoznímu cash-flow, není finanční analýza ani atributem při hodnocení přijatelnosti při žádosti 

o dotaci. 
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7.5.9 Celkový přehled jednotlivých variant 

Tabulka 43: Přehled variant výstavby z hlediska finančních a ekonomických ukazatelů 

Ukazatel CBA MAX EKO EKO bez 2PP  
EKO bez 

krčku 

EKO 

zmenšené 

2PP 

EKO bez 

krčku a 2 PP 

Finanční vnitřní 

výnosové procento 

investice FRR/C 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Finanční čistá současná 

hodnota investice 

FNPV/C  

- 318 mil. Kč - 278 mil. Kč - 247 mil. Kč - 254 mil. Kč - 272 mil. Kč - 224 mil. Kč 

Finanční vnitřní 

výnosové procento 

kapitálu FRR/K 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Finanční čistá současná 

hodnota kapitálu 

FNPV/K 

- 318 mil. Kč - 278 mil. Kč - 247 mil. Kč - 254 mil. Kč - 272 mil. Kč - 224 mil. Kč 

Ekonomické vnitřní 

výnosové procento ERR 
3,240% 4,030 % 4,770 % 4,060 % 3,320 % 5,440 % 

Ekonomická čistá 

současná hodnota 

ENPV 

- 65 mil. Kč - 32 mil. Kč - 7 mil. Kč - 29 mil. Kč - 28 mil. Kč 12 mil. Kč 

Rentabilita nákladů 0,805 0,890 0,973 0,895 0,903 1,060 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

 

Shrnutí 

Zvýše uvedeného přehledu je patrné, že projekt je ekonomicky přijatelný pouze v jedné variantě a to 

v ekonomickém standardu bez druhého podzemního podlaží a krčku, která naplní požadavky na funkčnost 

sportovní haly v rámci stanovených mantinelů.  

Tato varianta tedy: 

• Nesnižuje počet předpokládaných parkovacích míst 

• Nepatrně sníží počet „kluboven“ – vliv na socioekonomický dopad – kapacita ZŠ 

• Zachovává všechny plánované prvky areálu kromě spojovacího krčku 
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• Je k diskuzi v případě možnosti získání dotace z výzvy pro Úspory energie (bude-li splňovat přísné 

parametry na pasivitu objektu) 

Co se týče vstupních parametrů CBA analýzy: 

• Varianta počítá s vytížeností haly cca 77%, 51 parkovacími místy, 

• Varianta nepočítá s žádnou platbou za pronájem ze strany ZŠ, s příjmy z bufetu, popř. z parkování, 

• Varianta je financována pouze vlastními zdroji MČ Praha-Suchdol, případné dotační zdroje, které jsou 

řešeny v následujících kapitolách, snižují finanční čistou současnou hodnotu kapitálu (vynaložené finanční 

zdroje MČ Praha-Suchdol), 

• Varianta nepočítá s odpočtem DPH. DPH je vnímáno jako ekonomický dopad pro stát, tudíž se projevuje 

pouze ve finanční analýze. V rámci nákladů v ekonomické analýze je vyvážen právě jeho 

socioekonomickou hodnotou. 

Význam hodnotících kritérií: 

• Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C – N/A – cash-flow projektu (finanční tok) je po celou 

dobu záporný. V prvé fázi projektu je významný finanční zásah způsobený samotnou investicí, v provozní 

fázi pak výdaje na provoz haly převyšují její příjmy. Čisté cash-flow je cca mínus 331 mil. Kč po dobu 

realizace projektu. 

• Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C – celkové „vložené“ finanční prostředky do projektu 

mají dnešní hodnotu ve výši mínus 233 mil. Kč 

• Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K – celkové „vložené“ finanční prostředky do projektu 

z vlastních zdrojů MČ Praha-Suchdol by měly dnešní hodnotu ve výši mínus 223 mil. Kč (v případě, že by 

MČ financovala celý projekt pouze z vlastních zdrojů!) 

• Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR – v tomto případě jde spíše o matematický ukazatel. 5,440 % 

je úroková míra, u které bych byla čistá současná hodnota rovno nule.  

• Ekonomická čistá současná hodnota ENPV – po započtení všech ekonomických dopadů, nejen finančních, 

bude celý projekt přijatelný (ziskovost 12,4 mil. Kč) v horizontu 50 let. 

• Rentabilita nákladů = na 1 korunu investičních nákladů a provozních nákladů haly v období 50 let, bude 

získáno 0,60 Kč v příjmech projektu. 

Je nutné si uvědomit, že celkové hodnocení přijatelnosti projektu je do určité míry subjektivní a záleží na 

zadaných parametrech a vstupních proměnných. CBA analýza počítá s diskontní sazbou ekonomické analýzy ve 

výši pěti procent (diskontní sazba viz výše).  Z hlediska čistého ekonomického cash-flow je projekt od provozní 

fáze významně ziskový – má významný sociekonomický dopad na MČ Praha-Suchdol.. 

Na základě CBA analýzy byla vybrána optimální a jediná možná varianta – Ekonomický standard bez druhého 

podzemního podlaží a krčku, která bude dále posuzována z hlediska citlivostní analýzy. 
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8 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 
Citlivostní analýza se dá chápat jako pasivní přístup ke stochastickému programování. Jedná se o metodu provádění 

výpočtů, která zkoumá vliv změny vstupních proměnných výpočtu na jeho výstupy (výsledky). Účelem citlivostní 

analýzy je tedy určit citlivost výstupů na jednotlivé nebo kombinované vstupy a zjistit jak tyto vstupy ovlivňují 

celkový výsledek. K provedení citlivostní analýzy je zapotřebí mít k dispozici model výpočtu, citlivostní analýza tak 

bývá posledním krokem výpočetních operací. 

Nejistota, která je přítomná v téměř každé investiční akci směřující za realizací smysluplných projektů, je jeden z 

hlavních důvodů, proč by se měla citlivostní analýza provádět. Právě pomocí citlivostní analýzy je možné získat 

odpovědi na otázky typu: 

 U jakých vstupních parametrů by měla být snaha co nejvíce eliminovat nejistotu, aby byly získány co 

nejkvalitnější výsledky?  

 Pokud je možné eliminovat nejistotu pouze u jednoho vstupního parametru, který má být vybrán?  

Je-li možné v některých případech říci, že žádná nejistota není s daným parametrem asociována, i přesto může být 

téměř jisté, že v jiném čase a na jiném místě může dojít ke změně současných výsledků, a proto je i v tomto případě 

odůvodněné aplikovat na studii citlivostní analýzu. 

Citlivostní analýza byla spočítána pro variantu ekonomického standardu bez 2 PP. Pro potřeby studie 

proveditelnosti výstavby multifunkční haly v Praze - Suchdole jsou zásadní tři parametry, které významně mohou 

ovlivnit výsledky ekonomické analýzy.  Jsou to: 

 Investiční náklady projektu 

 Výše diskontní sazby 

 Příjmy projektu v provozní fázi (navýšení příjmů významně nezvyšuje provozní náklady, protože nejvyšší 

nákladové položky jsou navázány na provoz bez ohledu na vytíženost – mzdové náklady, vytápění, ostatní 

služby). 

Tabulka 44: Citlivostní analýza pro investiční náklady projektu 

Parametr A: Investiční náklady projektu 

Změna parametru Hodnota parametru 
Změna sledovaného kritéria (ENPV) 

Abs. % 

-30%    122 763 168 Kč       62 518 524 Kč  404% 

-20%    140 300 763 Kč       45 816 052 Kč  269% 

-10%    157 838 358 Kč       29 113 580 Kč  135% 

0%    175 375 954 Kč       12 411 108 Kč  N/A 

10%    192 913 549 Kč  -        950 869 Kč  -108% 

20%    210 451 145 Kč  -    20 993 835 Kč  -269% 

30%    227 988 740 Kč  -    37 696 307 Kč  -404% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Výše uvedená tabulka ukazuje procentuální změnu výše investičních nákladů v kontextu změny na ekonomickou 

čistou hodnotu projektu. Z tabulky je patrná, že tento parametr je jedním z nejvýznamnějších, protože deseti 

procentní změna parametru neznamená desetiprocentní změnu na čisté současné hodnotě – dopad je mnohem 

vyšší. Rovněž se potvrzuje i fakt, že investiční náklady v prvotní fázi projektu mají nejvyšší vliv na finální výsledek. 

Diskontováním dochází ke snižování vlivu potenciálních následných reinvestic. 

Snižováním procentuální výše parametru (celkových investičních nákladů projektu) dochází k dynamičtějšímu 

zvyšování současné ekonomické čisté hodnoty, než v opačném případě. Tento fenomén je patrný z následujícího 

grafu, kdy lineární křivka od nultého procenta je strmější v případě snižování investičních nákladů. 

Graf 2: Citlivostní analýza pro investiční náklady projektu bez DPH 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Závěry za citlivostní analýzy pro investiční náklady: 

 1% změna investičních nákladů znamená zhruba 13,5% změny čisté ekonomické současné hodnoty (EPNV) 

 V prvních 10% změny (oboustranně) je změna EPNV nejvýraznější 

 Za daných okolností by projekt byl stále ekonomicky přijatelný, pokud by se celkové investiční náklady 

projektu (nejen stavba, ale i technický dozor, DPH) pohybovaly kolem 227 mil. Kč. V současnosti tedy 

projekt disponuje rezervou ve výši cca 13 mil. Kč bez DPH. 
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Tabulka 45: Citlivostní analýza pro diskontní sazbu 

Parametr B: Výše diskontní sazby 

Změna parametru Hodnota parametru 
Změna sledovaného kritéria (ENPV) 

Abs. % 

-30% 3,50% 74 969 655 Kč 504% 

-20% 4,00% 50 832 308 Kč 310% 

-10% 4,50% 30 165 357 Kč 143% 

0% 5,00% 12 411 108 Kč N/A 

10% 5,50% - 2 890 774 Kč -123% 

20% 6,00% - 16 121 327 Kč -230% 

30% 6,50% - 27 596 839 Kč -322% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Výše uvedená tabulka ukazuje procentuální změnu výše stanovené diskontní sazby pro ekonomickou analýzu 

v kontextu změny na ekonomickou čistou hodnotu projektu. Jak již bylo popsáno výše, diskontní sazba je výnosová 

míra, kterou jsou přepočítány budoucí peněžní toky na současnou hodnotu. Výše sazby závisí na situaci (míře rizika, 

výnosnosti srovnatelných investičních alternativ), je obvykle stanovena poskytovatelem dotace nebo metodikou; 

sazba by měla být vyšší, než inflace či úrokové sazby bank (v projektech nejčastěji používána sazba 4% - 5 %). Jde 

tedy o metodický parametr. Opět platí premisa, že snižování parametru má vyšší vliv než jeho zvyšování. 

Diskontování v posledních letech má už jen nepatrný dopad – viz mnohem plošší křivka v následujícím grafu. 

Graf 3: Citlivostní analýza pro diskontní sazbu ekonomické analýzy 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Závěry za citlivostní analýzy pro diskontní sazbu  

 1% snížení diskontní sazby má vyšší dopad než 1% zvýšení diskontní sazby (14,3% při zvyšování a 12,3% 

při snižování) 

 Čím větší aritmetické snížení, tím větší geometrický nárůst  

 Pokud by byla diskontní sazba stanovena na úrovni diskontní sazby pro finanční analýzu – tedy v úrovni 

4%, tak by čistá ekonomická hodnota projektu byla téměř 51 mil. Kč. 
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Tabulka 46: Citlivostní analýza pro roční příjmy projektu 

Parametr C: Výše ročních příjmů 

Změna parametru Hodnota parametru 
Změna sledovaného kritéria (ENPV) 

Abs. % 

-30% 960 960,00 Kč  3 626 634 Kč  -71% 

-20% 1 098 240,00 Kč  6 554 792 Kč  -47% 

-10% 1 235 520,00 Kč  9 482 950 Kč  -24% 

0% 1 372 800,00 Kč  12 411 108 Kč  N/A 

10% 1 510 080,00 Kč  15 339 266 Kč  24% 

20% 1 647 360,00 Kč  18 267 425 Kč  47% 

30% 1 784 640,00 Kč  21 195 583 Kč  71% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

U výše ročních příjmů je zkoumáno především procento jejich zvyšování – zdali by mělo efektivní využití haly na 

ekonomický dopad celého projektu (bylo by možné sledovat dobu návratnosti vloženého kapitálu). Je naprosto 

evidentní (a logické), že v případě příjmů je křivka oboustranně čistě lineární a stejná. Příjmy vstupují do projektu 

až v jeho provozní fázi, tedy jejich diskontování je poměrově totožné (jak při snižování, tak při zvyšování. 

Tento fakt je patrný z následujícího grafu: 

Graf 4: Citlivostní analýza roční příjmy ekonomické analýzy 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Závěry za citlivostní analýzy pro roční příjmy: 

 1% změna ve výši ročních příjmů se rovná 2,4% změně EPNV 

 Křivka změny je přirozeně lineární 

 Příjmy projektu mohou být na úrovni 60% současného stavu a projekt bude stále ekonomicky přijatelný. 
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Tabulka 47: Citlivostní analýza pro počet žáků MČ 

Parametr D: Počet žáků MČ Praha-Suchdol 

Změna parametru Hodnota parametru 

Změna sledovaného kritéria 

(ENPV) 

Abs. % 

0% 621      12 411 108 Kč  N/A 

10% 683,1      24 389 852 Kč  97% 

20% 745,2      36 368 595 Kč  193% 

30% 807,3      48 347 339 Kč  290% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Graf 5: Citlivostní analýza pro počet žáků MČ 

 
Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Dalším zkoumaným prvkem je růst počtů žáků MČ Praha-Suchdol (v kontextu demografické studie, plánované 

výstavby v dané lokalitě a všeobecnému trendu.). Z demografické studie jasně vyplývá, že do roku 2050 můžou 

počty žáků atakovat hranici 750 bez výstavby v Novém Sedlci. S výstavbou by se jednal o hodnotu až 1400 žáků. 

Jedná se o významný aspekt, který podporuje výstavbu nové sportovní haly.  Tento nárůst by bylo možné kalkulovat 

přímo v rámci ekonomické analýzy, současná ekonomická hodnota by poté mírně narostla.  
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Poslední variantou, která bude zkoumána, je využití soukromého investora (ať v úrovni pouhého provozu, tak v roli 

investora celého projektu). Touto cestou by došlo k následujícímu: 

 Předpokládá se, že soukromý partner by využíval halu k podnikatelské činnosti – tím pádem by byl nárok 

na odpočet DPH na vstupu při samotné výstavbě haly a službách souvisejících s provozem, partner by 

v provozní fázi odváděl DPH na výstupu za služby poskytované halou ve výši 15% (sportovní činnost, tak 

případně bufet), 

 MČ Praha-Suchdol by musela financovat náklady ZŠ, které by plynuly z využívání haly (v rámci kalkulace se 

vychází s částkou 300,- Kč na hodinu včetně DPH). 

Výsledky CBA analýzy pro tuto variantu jsou poté následující: 

Tabulka 48: Výsledky finanční analýzy – verze „soukromý investor“ – projekt EKO bez 2 PP a krčku 

Parametr finanční analýzy Hodnota 

Finanční vnitřní výnosové procento investice FRR/C Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota investice FNPV/C  - 180 914 572 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento kapitálu FRR/K 
Nerelevantní/záporné CF po celou dobu 

realizace projektu 

Finanční čistá současná hodnota kapitálu FNPV/K - 180 914 572 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Z hlediska finanční analýzy není projekt pro soukromého investora realizovatelný.  

Tabulka 49: Výsledky ekonomické analýzy – verze „soukromý investor“ – projekt EKO bez 2 PP a krčku 

Ukazatel ekonomické analýzy Hodnota 

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR 6,080 % 

Ekonomická čistá současná hodnota ENPV 31 360 908 Kč 

Rentabilita nákladů 1,151 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Výsledky finanční analýzy ukazují fakt odpočtu DPH na vstupu, které je významnější než odevzdané DPH na 

výstupu. Úspora zhruba 35 mil. Kč. Nicméně projekt jako takový je pro soukromého investora či provozovatele 

nepřijatelný.    

Ani varianta výstavby sportovní haly MČ Praha-Suchdol a následný pronájem soukromému investorovi nepřipadá 

v úvahu, protože provozní náklady převyšují příjmy projektu (v provozní fázi). Provoz je tedy ztrátový. V tomto 

modelu je ovšem zajímavé, jak se změní ekonomická současná hodnota (nárůst zhruba o 8 mil. Kč). Je to z toho 

důvodu, že se zvyšují příjmy projektu (platba ze strany ZŠ), DPH v ekonomickém hodnocení nehraje roli.  Výsledek 

ekonomického hodnocení lze považovat za platný i bez soukromého provozovatele – MČ Praha-Suchdol je 

zřizovatelem ZŠ a tedy i financuje její činnost. To, že hala bude poskytnuta ZŠ bezplatně, nesnižuje ale její finanční 
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hodnotu, která se projevuje provozními náklady, nicméně v příjmové stránce ji lze považovat za provozní dotaci ze 

strany MČ Praha-Suchdol. 

Shrnutí 

Citlivostní analýza ukázala tři klíčové parametry ekonomické efektivity celého projektu – investiční náklady, výše 

diskontní sazby a výhled růstu počtu žáků základní školy.  

Co se týče investičních nákladů, projekt by byl stále ekonomicky přijatelný, pokud by se celkové investiční náklady 

projektu (nejen stavba, ale i technický dozor, DPH) pohybovaly kolem 227 mil. Kč. V současnosti tedy projekt 

disponuje rezervou ve výši cca 13 mil. Kč bez DPH (jde o jakýkoli nárůst jakýchkoli plánovaných nákladů projektu,  

v případě provozních nákladů může být rezerva z hlediska diskontování ještě vyšší, je nutné si uvědomit, že v CBA 

analýze jsou již současné provozní ztráty zahrnuty). 

V případě, že by MČ Praha-Suchdol nežádala o dotaci a nebyla by jí dotačními podmínkami stanovena diskontní 

sazba pro hodnocení, lze nastavit diskontní sazbu pro potřeby ekonomického hodnocení na stejnou úroveň jako 

u finanční analýzy – 4%. Tím se čistá současná hodnota dostává na úroveň okolo 50 mil. Kč, což investorovi dává 

značný finanční „polštář“ při realizaci díla. 

Nejvýznamnějším socioekonomickým činitelem je přepokládaný růst počtu žáků MČ Praha-Suchdol a jejího 

nejbližšího okolí. Střízlivý odhad – 780-800 žáků do roku 2050 zvyšuje čistou současnou hodnotu až téměř na 50 

mil. Kč. Jde tedy o mnohem reálnější aspekt než třeba výše diskontní sazby. 

Analýzou byla posouzena i role případného soukromého investora, nicméně tato varianta nepřipadá v úvahu. 

Provoz jako takový je kalkulován jako ztrátový, tudíž nehraje roli, zda investor by halu stavěl, nebo pouze 

provozoval.  

V případě pouhého provozu by šly náklady na stavbu sportovní haly z MČ Praha-Suchdol (mohla by tedy 

uplatňovat nárok na odpočet DPH při vstupu), nicméně provozovatel by musel nastavit takové ceny, aby byla 

jeho podnikatelská činnost zisková.  A tento fakt může být pro MČ Praha-Suchdol nepřijatelný.  

 

  



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

98 

9 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
Kapitola financování projektu je zaměřena na posouzení možných finančních zdrojů pro výstavbu haly. Zaměřuje se 

na analýzu/rešerši 4 potenciálních finančních kanálů: 

 Vlastní zdroje MČ Praha-Suchdol 

 Dotace ze strany veřejnoprávních subjektů 

 Soukromé zdroje 

 Dluhové financování 

9.1 VLASTNÍ ZDROJE MČ PRAHA-SUCHDOL 

Struktura finanční analýzy je následující: 

 Úvod do metodiky financování hl. města Prahy a jejích městských částí stručně vysvětluje základní 

principy tvorby rozpočtu Hl. města Prahy a rozpočtů jednotlivých městských částí. Zmiňuje 

nejdůležitější rozpočtové položky, které výrazně ovlivňuji hospodaření městských částí. 

V rámci finanční analýzy bude pozornost věnována především: 

a) Příjmům rozpočtu HMP a MČ (daňové příjmy a transfery) 

b) Výdajům rozpočtu HMP a MČ (náklady na místní samosprávu) 

 Analýza finančního zdraví MČ Praha-Suchdol v letech 2009 – 2019 (důležité závěry, komplexní rozbor 

je přílohou studie. 

 Rámcový rozpočtový výhled na další roky v kontextu měnící se demografické situace 

9.1.1 Úvod do metodiky financování hl. města Prahy a městských částí 

V podmínkách hl. m. Prahy tvoří rozpočtovou soustavu rozpočet hospodaření vlastního hl. m. Prahy a samostatné 

rozpočty 57 městských částí. Nejvrcholovější agenda je rozpočet vlastního hl. m. Prahy, ve které jsou zakotveny 

finanční vztahy k jednotlivým městským částem. Pražské městské části mají proti obcím i městským částem jiných 

statutárních měst svá specifika. 

Základem příjmů hl. m. Prahy jsou daně, naproti tomu u městských částí jsou základem zejména přijaté transfery 

od státu a od hl. m. Prahy. Městské části mezi své daňové příjmy, kam se zařazují pouze výnosy z daně z nemovitostí, 

které se nacházejí na jejím území a které jsou ve 100% výši převáděny z rozpočtu hlavního města Prahy. Další zdroje 

městských částí označovaný jako „daňové“ tvoří místní a správní poplatky. Daňové příjmy jsou těžištěm příjmové 

stránky veřejných rozpočtů. V rámci České republiky jsou rozdělovány mezi stát, kraje a obce. Co se týče městských 

částí hl. m. Prahy, jejich podíl na daňových příjmech je poskytován ve formě transferu z rozpočtu hl. m. Prahy. U 

vlastního hl. m. Prahy se tento transfer projevuje zápornou hodnotou na straně příjmů, u městských částí na témže 

místě kladnou hodnotou, takže v úhrnu za celé hlavní město se rovná nule. 
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Městské části tedy v rámci schvalování svých rozpočtů zapracovávají jak přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy 

(finanční vztahy – v současnosti společně s příspěvkem na školství9), tak i dotace ze státního rozpočtu (na výkon 

státní správy). 

9.1.2 Příjmy rozpočtu HMP a pražských městských částí 

Struktura příjmů městských částí zahrnuje příjmy: 

1) daňové,  

2) nedaňové,  

3) kapitálové 

4) přijaté transfery.  

Objemově nejvýznamnější jsou přijaté transfery, které průměrně činí asi 75-85% celkových příjmů městských částí. 

Zde je ale třeba vzít v úvahu, že přijaté transfery zahrnují podle vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 

i převody z vlastních fondů zdaňované činnosti, která představuje asi 50% na přijatých transferech. Přesto ale dotace 

(a zejména dotační vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy) tvoří nejvýznamnější část příjmů městských částí.  

9.1.3 Dotační vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy 

Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy (dále jen DVz) k městským částem hl. m. Prahy v minulých 

letech vycházel z objemu dotačního vztahu před dokrytím na minimální dotační vztah na jednoho obyvatele 

schváleného na předchozí rok, který byl různě modifikován (např. pro rok 2012 byl indexován průměrem 

meziročních indexů inkasa daňových příjmů hl. m. Prahy za předchozí 2 roky a očekávané skutečnosti roku 2011), 

nicméně nikdy nebyl stanoven ve vazbě na prognózované daňové příjmy roku, na nějž se dotační vztah stanovoval, 

čímž docházelo k protichůdnému vývoji obou veličin. Od roku 2013 byl proto stanoven princip pro určení celkového 

objemu DVz k městským částem hl. m. Prahy ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní. 

Podíl DVz k městským částem v letech 2007 a 2008 se pohyboval na úrovni 8 % inkasa hl. m. Prahy ze sdílených 

daní, paradoxně při výrazném poklesu výnosu sdílených daní oproti tomuto období v letech 2009 – 2012 objem 

dotačních vztahů rostl a tedy i procento podílu na sdílených daních hl. m. Prahy. Celkový objem DVz k městským 

částem před dokrytím na minimální dotační vztah na 1 obyvatele byl tedy stanoven na úrovni 8 % z očekávaného 

výnosu hl. m. Prahy ze sdílených daní v roce, pro který se stanovují DVz. Tento stav byl stejný i v následujících 

letech. 

Konstrukce DVz k městským částem hl. m. Prahy je následující (k roku 2019): 

Dotační vztahy k městským částem Praha 1 - 5710: 

- počet obyvatel městské části (váha 30 %), 

- rozloha území městské části (váha 10 %), 

- počet žáků základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část (váha 30 %), 

- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %), 

 

9 Dříve součástí příspěvku na výkon státní správy v souhrnném dotačním vztahu. 

10 V minulosti byly dotační vztahy zvlášť pro městské části 1 – 22 a 23 – 57: Lišily se jak parametry, tak jejich procentuální váhy. 

Od roku 2019 metodika financování byla sjednocena.  
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- plochy vozovek na území MČ, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %). 

V praxi se uplatňuje princip tzv. minimálního dotačního vztahu, kdy se určuje minimální částka na jednoho obyvatele 

městské části, kterou musí městská část obdržet (v praxi totiž existují výrazné rozdíly). V roce 2019 byla tato suma 

ve výši min. 3.000,- Kč na jednoho obyvatele. Do roku 2014 byly finanční vztahy zhruba konstantní. Za posledních 

pět let došlo k výraznému nárůstu. 

9.1.4 Příspěvek na školství 

Příspěvek na školství poskytovaný obcím byl od 1. 1. 2013 zrušen novelou zákona o rozpočtovém určení daní. V roce 

2012 činil pro hl. m. Prahu 145,5 mil. Kč (1 360 Kč na dítě MŠ a žáka ZŠ). Příspěvek byl určen na částečnou úhradu 

provozních výdajů základních a mateřských škol. Dále v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní 

nabyla k 1. 1. 2013 účinnosti i novela školského zákona č. 561/2004 Sb., na základě které si již obce mezi sebou 

nemusí hradit neinvestiční výdaje na žáky plnící povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, než ve které 

má žák trvalý pobyt. Neinvestiční příspěvek poskytnutý městským částem hl. m. Prahy jinými obcemi činil v roce 

2012 celkem 10,7 mil. Kč. Zrušení obou příspěvků způsobilo citelný propad ve financování školství, který nebyla 

většina městských částí schopna pokrýt z vlastních zdrojů. 

Vzhledem k výše uvedenému Rada hl. m. Prahy v rámci projednávání připomínek městských částí k DVz odsouhlasila 

usnesením č. 2128 ze dne 19. 11. 2013 poskytnutí neinvestičního příspěvku na školství městským částem hl. m. 

Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole (dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2013), jejichž 

zřizovateli jsou městské části hl. m. Prahy. Suma je platná i pro rok 2015. 

9.1.5 Příspěvek na výkon státní správy 

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. 

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která 

podle zákona přísluší obcím, tak státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. 

Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy 

(působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy 

a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje). 

Dále se přičítají částky na zajištění specifických správních činností, a to na výkon veřejného opatrovnictví, činnosti 

jednotlivých komisních míst a úřadu územního plánování. V částce obecného příspěvku je obsažen příspěvek na 

financování matričních úřadů a příspěvek na financování vydávání občanských průkazů. 

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019 stanovil finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního 

města Prahy ve výši 905 123 tis. Kč (příloha č. 7 k tomuto návrhu zákona). Celá částka je příspěvkem na výkon státní 

správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní není od roku 2013 již 

obcím ze státního rozpočtu poskytován. 

Pro rok 2019 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v působnosti obce zohledňuje meziroční 

zvýšení počtu obyvatel hl. m. Prahy dle ČSÚ k 1. 1. 2018. Pevná sazba na 100 obyvatel se tak zvýšila na 74 796 Kč.  

U působnosti kraje je příspěvek stanoven ve výši 70 890 tis. Kč. 

Rozdělení celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy mezi vlastní hlavní město Prahu a 

městské části vychází z principu uplatňovaného v předchozích letech: 

- u vlastního hl. m. Prahy zůstává celý příspěvek pro hl. m.  Prahu ve funkci kraje 

- a 10 % z příspěvku pro obec; 90 % příspěvku pro obec se rozděluje mezi městské části 
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Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části je propočteno (pro rok 

2019) jako v předchozích letech: 

- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené působnosti v rozsahu 

stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek ve výši 3 053 Kč/100 obyvatel; 

- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený ve vazbě na počet 

obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10. 

9.1.6 Výdaje rozpočtu HMP a pražských městských částí 

Výdaje hl. m. Prahy lze členit na výdaje běžné, ze kterých se financují běžné potřeby v příslušném rozpočtovém roce 

(zpravidla také označované jako provozní výdaje) a na výdaje kapitálové, které slouží k financování dlouhodobých, 

zejména investičních potřeb přesahujících jedno rozpočtové období. Kapitálové výdaje slouží k financování investic, 

a to jak výdaje na nové investice, tak splácení půjček. Rozhodnou hranicí pro zatřídění výdajů na běžné a kapitálové 

je pro hmotný investiční majetek částka 40.000 Kč a pro nehmotný investiční majetek částka 60.000 Kč. 

Výdaje hl. m. Prahy jsou obecně vymezeny v § 10 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jedná se 

zejména o výdaje na:  

 závazky vyplývající z plnění povinností uložených zvláštnímu právními předpisy, kterými jsou například 

náklady na místní referendum 

 činnost v samostatné působnosti, jako je péče o vlastní majetek a jeho rozvoj. Tyto výdaje jsou hrazeny 

především z příjmů z vlastního majetku. Dále se jedná o výdaje na bydlení, dopravu, výchovu, kulturu, 

veřejného pořádku, atd.;  

 výkon státní správy, ke které je hl. m. Praha pověřená zvláštními právními předpisy, v jejichž rámci se 

jedná především o výdaje na zajištění činností prováděných v rámci výkonu přenesené působnosti;  

 závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů v hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních 

organizací, jestliže k nim přistoupila; 

 závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty včetně příspěvků na 

společnou činnost. Zákon o hl. m. Praze ve svém ustanovení § 20 předvídá spolupráci hl. m. Prahy s 

ostatními kraji a obcemi a rovněž spolupráci městských částí v mezích jejich samostatné působnosti s jinými 

městskými částmi nebo s územními samosprávnými celky 

 výdaje související s návratnými zdroji, např. úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, úhrada výnosu 

z emise vlastních dluhopisů, splátky jistin komunálních dluhopisů jejich vlastníkům a výdaje na emise 

komunálních dluhopisů; 

 dotace městským částem, které jsou poskytovány na základě zastupitelstvem odsouhlaseném principu 

dotačních vztahů. Výše dotace se odvozuje z váhové ukazatele stanovené pro promítnutí míry jednotlivých 

veličin do velikosti dotačního vztahu. Kromě dotací stanovených na základě předem stanovených ukazatelů 

dotačního vztahu je každoročně na základě naléhavých investičních potřeb městským částem rozdělováno 

cca 500 mil. Kč; 

 výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého 

podnikání prospěšného pro hl. m. Prahu a výdaje na dary, příspěvky na sociální a jiné humanitární účely. 

Mezi tyto subjekty provádějící veřejně prospěšné činnosti patří zejména obecně prospěšné společnosti, 

nadace a nadační fondy, občanská sdružení a jiné subjekty za podmínky, že vykonávají veřejně prospěšné 
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činnosti. Dále jsou podporovány subjekty v oblasti kultury a sportu. Hl. m. Praha má pro tento účel velmi 

dobře propracovaný systém grantové politiky, v jejímž rámci jsou finanční prostředky poskytovány.  

9.1.7 Finanční vztahy HMP a MČ Praha-Suchdol  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, pro MČ Praha-Suchdol platí, že objemově nejvýznamnější jsou přijaté transfery, které 

průměrně činí asi 75-85% celkových příjmů městské části. Zde je ale třeba vzít v úvahu, že přijaté transfery zahrnují 

podle vyhlášky Ministerstva financí o rozpočtové skladbě i převody z vlastních fondů zdaňované činnosti, které jsou 

v případě MČ Praha-Suchdol výrazné (zhruba 50% přijatých transferů). Od roku 2010 mají transfery ze strany 

rozpočtu HMP růstový charakter. Za posledních 10 let se více jak zdvojnásobily. Tento růst je podmíněn především 

zvyšujícím se počtem obyvatel městské části a rovněž i růstem počtu žáků což ukazuje následující graf. 

Graf 6: Vývoj vybraných ukazatelů FVz z rozpočtu HMP 

 

Zdroj: rozpočet HMP, M.C.TRITON 

Je nutné ale říci, že za poslední tři roky skokově narostly i příspěvky v rámci parametrů „rozloha MČ“ a „plocha 

vozovek ve správě MČ“. Kompletní přehled dotačních vztahů je uveden v následující tabulce. 
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FVz dle počtu obyvatel 0 5 988 5 790 5 572 5 277 5 533 4 746 5 491 6 190 7 219

FVz dle počtu žáků 0 2 517 2 368 2 243 1 999 2 231 4 328 5 180 6 206 7 721

Přípěvek na školství 0 0 0 0 718 815 860 1 376 1 376 2 207
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Tabulka 50. Podrobný přehled skladby finančních vztahů z rozpočtu HMP (v tis. Kč) 

  

Dle 
DPFO

P 
(průmě

r 
inkasa 
2014-
2016) 

Dle počtu 
obyv. MČ k 

1.1.předchozí
ho roku dle 

ČSÚ 

Dle 
rozloh

y 
území 

MČ 

Dle počtu 
žáků 

ZŠ,MŠ k 
30.9. 

předchozíh
o roku 

Dle 
plochy 
vozove

k 

Dle 
ploch

y 
zelen

ě 

Dle 
SD
H 

 Návrh 
FVz k 
MČ 

před 
dokrytí

m 

Dokrytí 
na 

min.výš
i  xx 

tis./oby
v. 

Minimál
ní 

částka 
na 

obyvatel
e v tis. 

Kč 

Návrh 
FVz k 
MČ 
po 

dokry
tí 

Příspěve
k na 

školství 
(PnŠ) 

Celkem 
FVz k 

MČ vč. 
PnŠ po 
dorovná

ní 
201

0 
0    0    0    0    0    0    0    14 070    1 264    2    15 334    0    15 330    

201
1 

0    5 988    1 105    2 517    1 399    386    781    12 176    3 232    2    15 408    0    15 408    

201
2 

0    5 790    1 065    2 368    1 313    358    749    11 642    4 277    2    15 919    0    15 919    

201
3 

0    5 572    1 014    2 243    1 248    337    713    11 125    4 657    2    15 782    0    15 782    

201
4 

0    5 277    972    1 999    1 115    321    674    10 358    5 643    2    16 001    718    16 179    

201
5 

0    5 533    1 017    2 231    905    348    706    10 740    5 982    3    16 723    815    17 538    

201
6 

500    4 746    3 002    4 328    4 188    2 217    0    18 981    935    3    19 917    860    20 777    

201
7 

692    5 491    3 419    5 180    6 864    5 376    0    27 020    0    3    27 021    1 376    28 397    

201
8 

787    6 190    3 852    6 206    7 892    6 073    0    30 630    0    3    30 631    1 376    32 007    

201
9 

0    7 219    4 509    7 721    9 171    7 163    0    35 782    0    3    35 783    2 207    37 989    

Zdroj: rozpočet HMP, M.C.TRITON 

Příspěvek na výkon státní správy je vzhledem k faktu, že MČ Praha-Suchdol není správním obvodem, minimální. Jak 

ukazuje níže uvedený graf, v současnosti se pohybuje kolem 200 tis. Kč. Skokový propad v roce 2013 je způsobem 

přesunem příspěvku na školství do konstrukce finančních vztahů. 

Graf 7: Vývoj příspěvku na výkon státní správy v tis. Kč  

 

Zdroj: rozpočet HMP, M.C.TRITON 
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Shrnutí 

MČ Praha-Suchdol má výbornou bilanci FVz. Naposledy byl transfer dorovnáván z hlediska minimální příspěvku 

na obyvatele v roce 2016. Od té doby je MČ Praha-Suchdol z hlediska jednotlivých kritérií „soběstačná“. V roce 

2019 byl přepočtený příspěvek na obyvatele ve výši 5 271 Kč.  

Finanční vztahy hl. města Prahy ve vztahu k MČ Praha-Suchdol je dobré vnímat z hlediska budoucího rozvoje 

městské části a prognóz růstu počtu obyvatel či dětí. Nová výstavba rovněž ovlivňuje např. plochu zeleně či 

plochu vozovek ve správě městské části. Tento aspekt je důležitý při tvorbě rozpočtového výhledu a stanovení 

možných finančních příjmů MČ Praha-Suchdol. 

Pakliže by se naplnila vize výstavby v oblasti Nový Sedlec, tak dle demografické studie lze očekávat, že v roce 

2050 bude v MČ Praha-Suchdol žít cca. 13 000 obyvatel (téměř dvojnásobek současného stavu). Pakliže bychom 

aplikovali současnou konstrukci finančních vztahů, příjmy – resp. transfery ze strany HMP by se mohly zvednout 

zhruba 1,5 násobně (Praha by stále rozdělovala stejnou sumu sdílených finančních prostředků, nejde tedy o 

geometrické navýšení). Je samozřejmé, že by se rovněž zvyšovaly i příjmy daňové. 
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9.1.8 Analýza finančního zdraví MČ Praha-Suchdol 

Analýza finančního zdraví MČ Praha-Suchdol vychází z finančních výkazů a účetních uzávěrek za roky 2009 – 2019. 

Vzhledem k tomu, že je značně obsáhlá, je přílohou studie proveditelnosti. 

Analýza slouží především jako orientační prvek pro zpracovatele studie pro zmapování finančních toků a trendů 

ovlivňující hospodaření MČ Prahy-Suchdol. 

Velkou „nevýhodou“ hospodaření pražských městských částí oproti jiným českým samosprávám, je způsob 

přerozdělování daňových příjmů a rozdělování těchto příjmů podle jiných parametrů. Městské části Praha nemají 

mnoho prostředků jak výrazně svoje příjmy navyšovat. V rámci finančních výkazů se hospodaření městských částí 

může poté jevit jako vysoce efektivní a ziskové, nicméně tento fakt je zkreslen účelovými transfery z rozpočtu 

hlavního města Prahy, převody mezi vlastními fondy atp. 

Níže jsou uvedeny nejdůležitější závěry analýzy finančního zdraví MČ Praha-Suchdol. 

Výše zmíněný fenomén hospodaření městských částí v Praze je patrný z níže uvedené tabulky, která ukazuje vývoj 

běžných příjmů, běžných a kapitálových výdajů. Např. v roce 2019 byly běžné příjmy MČ Praha-Suchdol ve výši 222 

mil. Kč. Jde ale o částku před konsolidací (především převody mezi vlastními fondy). Po konsolidaci jsou příjmy o 

téměř 100 mil. Kč nižší, odečteme-li k tomu účelové dotace ze strany hl. města Prahy, jsme na reálné sumě běžných 

příjmů ve výši cca 55 mil. Kč (pro tento účel je vhodné využít výkaz zisků a ztrát ze stránek Ministerstva finanční 

ČR). To samé platí i pro výdaje – běžné výdaje po konsolidaci mínus kapitálové výdaje profinancované účelovými 

dotacemi = cca 49 mil. Kč reálných výdajů MČ Praha-Suchdol za rok 2016. 

 Tabulka 51. Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů městské části Praha-Suchdol v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Daňové příjmy 2 694 4 776 5 027 4 567 4 455 4 725 4 594 4 842 4 543 4 727 5 880 

Nedaňové příjmy 85 1 244 1 521 704 1 362 1 983 2 930 1 945 1 207 2 139 1 609 

Kapitálové příjmy 0 850 592 663 278 0 0 0 0 0 0 

Neinvestiční dotace 21 499 51 630 71 109 68 524 71 917 99 002 77 019 111 833 190 306 184 130 214 547 

z toho konsolidace 0 28 336 42 148 36 280 40 040 50 092 36 256 34 198 79 589 88 074 98 518 

Běžné příjmy celkem 24 278 58 500 78 249 74 457 78 011 105 710 84 544 118 621 196 056 190 996 222 036 

Běžné příjmy po konsolidaci 24 278 30 165 36 101 38 177 37 971 55 618 48 287 84 423 116 466 102 921 123 518 

Investiční dotace (bez dotací HMP) 0 5 844 100 9 145 1 689 11 116 158 0 0 0 0 

Reálné příjmy celkem 24 278 36 009 36 201 47 322 39 660 66 734 48 445 84 423 116 466 102 921 123 518 

Běžné výdaje 22 778 52 802 71 403 61 888 69 883 82 512 72 361 67 078 114 077 131 247 147 696 

z toho konsolidace 0 28 336 42 148 36 280 40 040 50 092 36 256 34 198 79 589 88 074 98 518 

Běžné výdaje po konsolidaci 22 778 24 466 29 255 25 608 29 843 32 420 36 105 32 881 34 488 43 173 49 177 

Kapitálové výdaje 4 142 8 386 15 655 11 853 13 333 26 969 9 949 8 092 58 924 56 786 69 468 

Výdaje celkem 26 920 61 188 87 058 73 741 83 216 109 482 82 310 75 170 173 001 188 033 217 164 

Reálné výdaje celkem 26 920 32 853 44 910 37 461 43 175 59 390 46 054 40 972 93 412 99 958 118 646 

Saldo příjmů a výdajů -2 642 -2 688 -8 809 716 -5 204 -3 772 2 234 43 451 23 054 2 963 4 872 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -2 642 3 156 -8 709 9 861 -3 515 7 344 2 391 43 451 23 054 2 963 4 872 

Zdroj: MFČR, ČSÚ, M.C.TRITON 
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Závěry z analýzy finančního zdraví MČ Praha Suchdol 

 Rozpočty městské části Praha-Suchdol byly od roku 2009 z větší části přebytkové. Deficity byly vytvořeny 

v letech 2009, 2011,2013 a 2014. Celkově městská část hospodařila rozpočtově správně.   

 Stabilní a téměř jistá základna příjmů MČ Praha-Suchdol je někde na úrovni 55 mil. Kč11 ročně (vycházíme 

z daňových příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních 

okolností naprostá většina příjmů městské části.  

 MČ Praha-Suchdol celkem od roku 2009 do roku 2019 získala 19,5 mil. Kč investičních dotací (mimo 

transfery a účelové dotace HMP) a 2,3 mil. Kč kapitálových příjmů. Z rozpočtu hl. města Prahy získala MČ 

Praha-Suchdol v letech 2011-2020 dalších 122,5 mil. Kč účelových dotací, které se ve finančních výkazech 

projevují v transferech. MČ Praha tedy získala od roku 2009 do roku 2019 celkem 144,2 mil. Kč 

mimořádných příjmů, což je cca 19 tis. Kč na obyvatele. 

 Investiční aktivita MČ Praha-Suchdol byla od roku 2009 do 2019 zaměřena na řadu akcí – především na  

investice do stávajícího majetku (zateplení a modernizace ZŠ, kanalizace, zateplení bytových domů atp.). 

MČ Praha-Suchdol se tedy soustředila na obnovu majetku a od roku 2009 investovala 283 mil. Kč, tedy 

celkem 39 tis. Kč na každého obyvatele.   

 MČ Praha-Suchdol obnovuje majetek rozumnými finančními objemy s ohledem na stav a finanční kondici.  

 Kladně hodnotíme to, že MČ Praha-Suchdol hospodařilo od roku 2009 vždy provozně rozumně s ohledem 
na běžné příjmy a od roku 2016 výrazně zlepšilo provozní hospodaření. Provozní výdaje města (běžné) 
kryly běžné příjmy.  

 Provozní saldo slouží k tvorbě rezerv, splácí se z něho dluhy a vytváří zdroje na investice a budoucí opravy. 
MČ Praha-Suchdol potřebuje ročně minimálně 8,7 mil. Kč12 na obnovu svého majetku, tedy na opravy 
a investice do stávajícího majetku.  

 MČ Praha-Suchdol udržovalo finanční rezervy, tak aby zvládalo řízení cash flow. Ke konci roku 2019 byla 
na základním běžném účtu a fondech městské části rezerva cca 95 mil. Kč. Pakliže odečteme prostředky 
alokované na účelové dotace, dostaneme se na částku cca 40 mil. Kč. Ta ovšem slouží i k profinancování 
dalších plánovaných aktivit a krytí provozních činností. Reálné volné prostředky k dispozici (rezerva) je ve 
výši zhruba 10-12 mil. Kč 

 Finančním potenciálem městské části lze velmi hrubě a orientačně vnímat hodnoty zůstatku na účtech 
k počátku roku a další likvidní finanční aktiva jako likvidní cenné papíry, zůstatky fondů spolu s provozním 
saldem po odpočtu splátek dluhů. Je to zjednodušeně řečeno určitá „finanční akceschopnost“ městské části 
bez využití případných nových dluhů. V současnosti se pohybuje kolem 70 mil. Kč a je tvořena z: 

a) Vlastní finanční rezerva na bankovních účtech ve výši 10-12 mil. Kč 

b) Ponechané účelové dotace cca 50 mil. Kč – ke konci roku 2019 byly nevyčerpané alokované účelové 
dotace přiznané v roce 2019 ve výši téměř 23 mil. Kč a nevyčerpané účelové dotace z předchozích let 
ve výši téměř 30 mil. Kč viz příloha č. 2. 

 

11 Běžné stabilní příjmy bez účelových dotací se pohybují kolem 45-55 mil. Kč, dtto, běžné výdaje v úrovni 40-50 mil. Kč 

12 Místní samosprávy od roku 2012 povinně odpisují a odpisy mají správně sloužit k refinancování oprav a obnovy dosavadního 

majetku. Tento údaj je zjištěn z výsledovky.   
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c) Očekávané saldo rozpočtu – cca 5-10 mil. Kč (v případě snížení zbytných/neurgentních kapitálových 
výdajů). 

Co se týče dluhové služby, resp. zadlužení MČ Praha-Suchdol, ta je za sledované hodnocení nulová. MČ dlouhodobě 

hospodaří bez dlouhodobých úvěrů. Rovněž i podíl cizích zdrojů (dlouhodobých) je naprosto minimální. 

Pro potřeby případného financování investičního záměru z úvěru, je vhodné propočítat možnosti MČ Praha-Suchdol  

kontextu Zákona  č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanovuje, že: 

 Územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho 

dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

 Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 

4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně 

o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 

Dále MF ČR stanovilo tzv. ukazatel dluhové služby, který vyjadřuje, jaký podíl vybraných běžných příjmů musí obec 

použít na splácení svých dluhů a kolik prostředků obci tedy zůstane na úhradu provozu obce, jako kritická byla 

stanovena hranice třicetiprocentního podílu dluhové služby na (vybraných) běžných příjmech. Obce (a kraje), 

které by překročily stanovenou výši ukazatele dluhové služby, by byly vyzvány přijmout taková opatření, aby v 

příštím období třicetiprocentní výši podílu nepřekročily. V případě, že by k překročení došlo i v následujícím roce, 

Ministerstvo financí by předalo seznam těchto obcí (krajů) poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a 

státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční 

výpomoc přihlédli k této skutečnosti. Překročení 30 % výše ukazatele dluhové služby tedy neznamená automaticky 

ztrátu možnosti získat státní dotaci, ale je pouze jedním z kritérií, která použijí orgány poskytující dotace při 

konečném výběru těch obcí a krajů, které obdrží státní účelovou dotaci. 

Výpočet potenciální výše úvěru a dluhové služby MČ Praha-Suchdol: 

Průměr běžných příjmů po konsolidaci u Městské části Praha-Suchdol za roky 2016 – 2019 je 106 832 116,- Kč. MČ 

Praha-Suchdol by si tak mohla dovolit úvěr ve výši zhruba 64 mil. Kč. Při 15 letém horizontu splátky a úrokové sazbě 

cca 2,5% ročně (viz kapitola externí financování), by roční splátka byla zhruba ve výši 5,17 mil. Kč. Ukazatel dluhové 

služby by vypadal následovně (počítáno hypoteticky pro rok 2019): 

Tabulka 52: Výpočet potenciální dluhové služby 

Číslo řádku Název položky Suma 

1 Daňové příjmy 5 879 722 Kč 

2 Nedaňové příjmy 1 608 969 Kč 

3 Přijaté dotace (po konsolidaci) bez investičních dotací 116 028 870 Kč 

4 Dluhová základna 123 517 561 Kč 

5 Úroky 0 Kč 

6 Splátky jistin a dluhopisů 5 170 000 Kč 

7 Splátky leasingu 0 Kč 

8 Dluhová služba 5 170 000 Kč 

9 Ukazatel dluhové služby 4,19% 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Ukazatel dluhové služby je s velkou rezervou naprosto v pořádku.  

Shrnutí 

Finanční zdraví MČ Praha-Suchdol je na výborné úrovni. Stav financí (stavová veličina - zejména stav závazků, 

příjmů, výdajů, pohledávek, aktiv, cash flow, stavu finanční obnovy majetku) je na výborné úrovni. Finanční 

kondice, jako vývojový ukazatel, který zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez ohledu 

na stav financí subjektu je rovněž na výborné úrovni. 

Silnými stránkami financí je především výborné provozní saldo a výtečný trend financí městské části, který se 

projevuje obrovskou skokovou změnou od roku 2015.  MČ Praha-Suchdol navíc dlouhodobě nevyužívá cizí zdroje 

pro financování svých potřeb. Dlouhodobě žije bez dluhů. MČ Praha-Suchdol je tak v situaci, kdy je schopna 

generovat finance na opravy svého majetku i splátky (potenciálních/rozumných) dluhů.  

Slabinou financí je nízké využívání investičních dotací. MČ Praha-Suchdol v podstatě spoléhá na dotace ze strany 

rozpočtu hl. města Prahy, které se ale v rozpočtu projevují jako transfery nadřazené jednotky. Ty navíc tvoří 

významnou položku v oblasti účelových dotací (v roce 2019 téměř 53 mil. Kč), které má MČ Praha-Suchdol na 

svých bankovních účtech, projevují se v saldu hospodaření a tvoří významnou část běžných příjmů. Pakliže daný 

rok tyto částky nejsou investovány, mohou zkreslit výsledek hospodaření. 

MČ Praha-Suchdol by si mohla dovolit úvěr ve výši cca 64 mil. Kč se splatností na 15 let při úrokové sazbě cca 

2,5%. Ukazatel dluhové služby by byl v bezpečné hranici. Reálně je ale vhodné vycházet z hranice 

konsolidovaných příjmů – tedy za bezpečnou výši úvěru se dá uvažovat hranice cca 35 mil. Kč. 

Čistě teoreticky (s ohledem na účelové dotace) MČ Praha-Suchdol teď disponuje okamžitým finančním 

potenciálem ve výši cca 170 mil. Kč (provozní saldo z aktuálního roku + zůstatky na bankovních účtech). 
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9.2 DOTACE 

Pojmem dotace se rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo 

zákonodárného sboru) nebo územněsprávního celku (v Česku kraj, obec nebo městská část) nějakému subjektu v 

zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.  

V současnosti jsou v ČR nejvýznamnějším dotačním zdrojem Strukturální fondy EU. Fondy EU představují hlavní 

nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se 

rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony. 

Fondy EU jsou alokovány na jednotlivá programová období, která obvykle mají jinou míru prioritizace podpory 

konkrétních oblastí. V programové období 2007 – 2013 bylo zrealizováno mnoho projektů směřujících k výstavbě 

sportovních zařízení, zejména z prostředků Regionálních operačních programů NUTS II. Namátkou např. Sportovní 

hala v Havířově (IN 130 mil. Kč, při dotaci 110 mil. Kč) nebo Přelouči (IN 51 mil. Kč, dotace 39 mil. Kč). Bohužel 

v dalších obdobích (2014 – 2020 a dále) se bohužel tyto výzvy prakticky nevypisovaly/neplánují vypisovat. 

V minulém programovém období byla v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti vyhlášena 

pouze jediná výzva, kde bylo umožněno i financování sportovní haly. Jednalo se o výzvu 91A, která byla zaměřena 

na podporu rozvoje regionálních center (statutární města a města nad 50 tis. obyvatel). 

Jediný dotační titul, který by v minulých letech mohla MČ Praha-Suchdol využít, byly zdroje z Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy (dále též MŠMT). Jednalo se o Program 133510 – Podpora materiálně technické základny 

sportu. Výše předpokládané Dotace byla max. 10 mil. Kč.  

9.2.1 Národní granty 

Dotace směřující do podpory sportovní infrastruktury v posledních letech zaštiťoval MŠMT. Nicméně ke dni 1. 8. 

2019 byla zřízena Národní sportovní agentura, která od 1. 1. 2020 přebírá od MŠMT kompetence v oblasti státní 

politiky ve sportu a bude připravovat a začne vyhlašovat dotační programy v roce 2021 na další programové 

období. Agentura bude rozdělovat dotační prostředky státního rozpočtu pro rok 2021, odpovídající výzvy bude 

vyhlašovat průběžně v roce 2020. 

MŠMT bude naposledy vyhlašovat dotační výzvy v oblasti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, posléze 

rozhodne o žádostech, vyplatí a vyúčtuje s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek dotace. V roce 2020 již 

bude vyhlašovat dotační programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Agentura. MŠMT definitivně ukončí činnost v 

oblasti podpory sportu v polovině roku 2021. 

Z hlediska národních dotací lze tedy přepokládat podobné výzvy jako v minulých letech s následujícími parametry: 

Tabulka 53: Dotace Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

Operační program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

Výzva VÝZVA V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC 

Poskytovatel MŠMT 

Specifický cíl - 



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

© M.C.TRITON, spol. s.r.o.  |  číslo zakázky_březen 2020 

 

 

 

110 

Termín podání žádostí Nerelevantní. 

Podporované aktivity  technické zhodnocení:  

Technickým zhodnocením se rozumí re konstrukce a modernizace 

stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb).  Rekonstrukcí se 

rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo 

technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající 

objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku. 

 novostavby:  

Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií bez podstatného napojení na 

stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení 

alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou 

stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu 

využití této plochy,  za novou stavbu MŠMT dále považuje rovněž 

samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené 

stavby. 

Oprávněný žadatel MČ 

Praha-Suchdola 

Územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) nad 10 tis. obyvatel 1 – obec, městská 

část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo 

svěřeno statutárním městem) a kraj. Při plánovaném demografickém růstu - ANO 

Maximální výše CZVP Limit poskytnuté dotace: 

 minimálně 15 mil. Kč 

 maximálně 40 mil. Kč 

Míra 

spolufinancování/podpory 

Minimálně 50% z celkových způsobilých výdajů akce. Povinný procentuální podíl 

vlastních zdrojů musí činit minimálně 50% přesně. 

Zdroj: MŠMT 

Druhou variantou byly dotace MMR ČR, které byly určeny pro menší obce do 10 tis. obyvatel – MČ Praha-Suchdol 

by tak mohla být oprávněným žadatelem. Podmínkou pro realizaci dotace by ale byla skutečnost existence 

rozvojového dokumentu, který v současnosti MČ Praha-Suchdol nemá. Druhou nevýhodou by byla nízká míra 

podpory, která se na větší investiční projekty nehodí. 

Tabulka 54: Dotace MMR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 

Operační program Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 

Výzva 1/2019/117D8220 

Poskytovatel MMR 
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Specifický cíl 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací 

117d8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury  

Termín podání žádostí Nerelevantní.  

Podporované aktivity 
 Obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště 

apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, 

 obnovu školních tělocvičen. 

 Uznatelné náklady:  
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní 

infrastruktury, - vybudování, rekonstrukce nebo modernizace 
zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky 
(pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce 
jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,  

- oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou 
součástí obnovy školního hřiště,  

- výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je 
součástí obnovy školní tělocvičny. 

Oprávněný žadatel MČ 

Praha-Suchdola 

Účastník podprogramu může být obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně 

(k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), která je zřizovatelem základní školy. Obec 

musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

Maximální výše CZVP Nerelevantní. 

Míra 

spolufinancování/podpory13 

Podpora max. 60% CZVP, 5.000.000,- Kč 

Zdroj: MMR 

Poslední významný národní dotační zdroj pro potřeby MČ Prahy Suchdol je nepochybně investiční rezerva hlavního 

města Prahy, v rámci které již MČ Praha-Suchdol obdržela dvě dotace na realizaci projektu (nákup pozemku a 

zpracování projektové dokumentace). 

Hlavní město Praha ročně rozděluje zhruba 500 mil. Kč, z toho v roce 2019 poslala městským částem mimo centrum 

více jak 440 mil. Kč. Prioritní oblastí přitom jsou dostatečné kapacity mateřských a základních škol a pohodlné 

zázemí pro výuku a mimoškolní aktivit včetně podpory sportovní infrastruktury.  

Dotace z investiční rezervy jsou poskytovány jako jednoroční a proto jsou v rámci projektu vhodné na „samostatné“ 

stavby typu krčku či venkovního sportoviště. Stávající zkušenost ukazuje, že je možné získat na každou aktivitu 

zhruba 80% finančních prostředků. Tento zdroj je vhodný i vzhledem předpokládané etapizace projektu. 

 

13 Parametry výzvy č. 121 (předchozí výzva – 2019 – 2020), lze očekávat stejné podmínky. 
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9.2.2 Nadnárodní granty 

Jak již bylo zmíněno výše, nadnárodní granty jsou prezentovány Strukturálními fondy EU a v současnosti tyto fondy 

nenabízí mnoho možností na výstavbu sportovní infrastruktury. Nicméně priority EU směřují mimo jiné do oblasti 

ochrany životního prostředí a tím i snižování energetické náročnosti veřejných budov.  

V současnosti je aktuální výzva vyhlášena Státním fondem životního prostředí, která je zaměřena na úspory energií 

veřejných budov a jejíž součástí je i podpora aktivit směřující za výstavbou nových budov v pasivním energetickém 

standardu. Výhodou je vysoká míra finanční podpory – až do výše 50% způsobilých výdajů projektu (tedy i včetně 

DPH).  

Tabulka 55: Parametry výzvy č. 146 OPŽP 

Operační program Životní prostředí 

Výzva 146 

Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie 

Termín podání žádostí 2. 3. 2020 – 2. 3. 2021 

Podporované aktivity 
 Podporovaná aktivita 5.1.1: a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné 

renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou 
EPC: 

o zateplení obvodového pláště budovy, 
o výměna a renovace (repase) otvorových výplní, 
o realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí 
(např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy 
měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující 
prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání), 

o realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla, 

o realizace systémů využívajících odpadní teplo, 
o výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé 

užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní 
paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající 
biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn 
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo 
chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 

o instalace fotovoltaického systému, 
o instalace solárně-termických kolektorů. 

 Podporovaná aktivita 5.1.1: b) Samostatná opatření výměny zdroje 
tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo 
elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za 
účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle 
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na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, 
instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického 
systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního 
tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a 
v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň 
nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu. 

 Podporovaná aktivita 5.1.1: c) Výstavba nových veřejných budov v 
pasivním energetickém standardu. 

Oprávněný žadatel MČ 

Praha-Suchdola 

ANO 

Maximální výše CZVP Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše 

způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH) 

Míra 

spolufinancování/podpory14 

Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu 

v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě: 

 realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build, 

 kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby 

energie v budově po realizaci opatření.  

V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 40 – 

60 % ze způsobilých výdajů projektu.  

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo 

instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 % ze 

způsobilých výdajů projektu. 

Zdroj: SFŽP 

Přijatelnost výzvy/podmínky realizovatelnosti pro projekt MČ Praha-Suchdol: 

1. Soulad žádosti s aktuální výzvou OPŽP. 

2. Oprávněný žadatel – ANO 

3. Maximální výše podpory – 30% způsobilých výdajů, maximálně 50. mil. Kč – s nastavenými parametry by 

se jednalo o požadovanou dotační částku. Potenciální bonifikace se tak projektu netýkají. 

4. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.  

5. Povinnost vyplnění finanční a ekonomické analýzy v modulu CBA se vztahuje na projekty od minimálního 

finančního objemu celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 100 mil. Kč. Povinnost využít modul CBA 

pro vyplnění finanční analýzy se vztahuje na všechny projekty vytvářející příjmy dle čl. 61 Obecného 

nařízení, pro ostatní projekty od minimálního finančního objemu celkových způsobilých výdajů projektu ve 

 

14  Parametry výzvy č. 121 (předchozí výzva – 2019 – 2020), lze očekávat stejné podmínky. 
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výši 5 mil. Kč.15 MČ Praha-Suchdol by se v případě ztrátového provozu netýkalo (resp. neposuzovala by se 

finanční analýza pouze ekonomická). 

6. V rámci realizace projektu musí být zaveden a prováděn energetický management v souladu s „Metodickým 

návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu. 

7. Realizované zdroje tepla musí plnit požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze 

dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou 

energie na minimální energetickou účinnost a emisní limity, aplikovatelné na konci roku 2020. 

8. Nová budova (týká se i přístaveb a nástaveb) bude dosahovat pasivního standardu daného následující sadou 

hodnot energetických ukazatelů: 

Tabulka 56: Požadovaný pasivní standard dle OPŽP 

Sledovaný ukazatel Požadovaná hodnota 

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 0,6.h-1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1, ale nejvýše Uem, rec 

Měrná potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh.m-2a -1 

Měrná potřeba tepla na chlazení ≤ 15 kWh.m-2a -1 

Neobnovitelná primární energie EpN,A ≤ 120 kWh. m-2a -1 

Zdroj: SFŽP 

Způsobilost výdajů: 

Časová způsobilost: Způsobilým výdajem pro příspěvek z OPŽP je z časového pohledu výdaj, který vznikl a byl 

uhrazen příjemcem v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. 

Místní způsobilost: Celá ČR včetně Prahy 

Věcná způsobilost:  

Způsobilé výdaje: 

1) přímé realizační výdaje (náklady na stavbu) – do výše limitu dotace, tedy 37-39 mil. Kč (odečtení nákladů 

na projektovou přípravu, žádost) 

2) projektová příprava, autorský a technický dozor, zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP) 

(max. 6% rozpočtu projektu) – 11,4 mil Kč v případě realizace projektu s DPH, 9,4 mil. Kč v případě 

realizace projektu bez DPH. 

a. projektová dokumentace 

 

15 Čl. 61 se nevztahuje na projekty nevytvářející čisté příjmy (jejich příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů) a projekty podléhající 

pravidlům veřejné podpory. Pojem „čisté příjmy“ označuje celkové příjmy projektu po odečtení veškerých provozních výdajů. 
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b. studie proveditelnosti (je-li požadována) 

c. podkladové studie 

d. finanční a ekonomické analýzy (jsou-li požadovány), 

e. projektové dokumentace pro projekty dodávek, 

f. zadávací dokumentace dle ZVZ či ZZVZ, včetně organizace zadávacího nebo výběrového řízení. 

Způsobilým výdajem je pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv na 

přípravu projektu a odborný dozor, 

g. plán BOZP a výkon dozoru BOZP, 

h. žádosti včetně vyplnění v IS KP14+, přičemž maximální způsobilá částka, kterou lze na zpracování 

žádosti nárokovat, je 30 000 Kč bez DPH, 

i. manažerské řízení projektu 

3) vícepráce max. do výše způsobilých méněprací, 

4) daň z přidané hodnoty - Daň z přidané hodnoty je obecně jako všechny daně nezpůsobilá pro příspěvek z 

ESI fondů, s výjimkou případů, kdy je podle vnitrostátních předpisů neodpočitatelná. DPH je tak způsobilá 

pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. DPH 

projektu bude způsobilá pouze v případě, kdy žadatel/příjemce si nemůže nárokovat odpočet DPH na 

vstupu a zároveň při využívání spolufinancované infrastruktury příjemcem a/nebo třetí osobou v době 

realizace projektu a/nebo jeho udržitelnosti není vybírána DPH, a to jak v souvislosti s hlavními činnostmi 

na projektu, tak s činnostmi vedlejšími. Tuto  skutečnost doloží příjemce dotace prostřednictvím čestného 

prohlášení, jehož formulář je součástí příloh výzvy 

5) vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

6) pořízení nemovitostí (neplatí pro SC 3.4), 

7) propagační opatření, 

8) pohledávky, 

9) kategorie veřejné podpory specifikující způsobilost výdajů, 

10) poplatky za odnětí ze ZPF či PUPFL. 

Nezpůsobilé výdaje: 

1) výdaje na poradenské služby, kdy poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení samotného úkolu, 

nýbrž pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají, 

2) nákup použitého vybavení, 

3) daně – DPH, přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, silniční 

daň, clo, 

4) výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 

5) vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 

6) úroky, 

7) splátky úvěrů, 
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8) vícepráce nad výši způsobilých méněprací, 

9) správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané stavební povolení, 

poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), 

10) pojistné (vyjma výdajů souvisejících s osobními náklady a vyjma pojištění předmětu podpory v PO 3 SC 3.5 

a všech SC v rámci PO 2 a PO 5), 

11) rozpočtová rezerva (s výjimkou aktivity SC 3.4.3 a mzdových výdajů PO 4 dle Metodiky přímých a nepřímých 

nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020), 

12) režijní a provozní výdaje (vyjma výdajů souvisejících s osobními náklady), 

13) mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí (v případě řídících pracovníků je třeba 

posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu; osobní náklady na zaměstnance v pozicích 

odpovídajících úrovni starosty, hejtmana atd. nelze považovat za způsobilé),  

14) u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu 

vytížení zaměstnance na daném projektu,  

15) ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních 

16) právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary apod.), 

17) veškeré výdaje projektu předložené žadatelem/příjemcem (právnickou osobou) v případě neprokázání 

vlastnické struktury. 

9.3 SOUKROMÉ ZDROJE 

Veřejně soukromá partnerství mohou nabývat různých forem, které se vzájemně odlišují mírou přenosu rizik na 

soukromého partnera v jednotlivých projektových fázích a s tím souvisejícího přenosu pravomocí a odpovědností. 

Společným rysem je však dlouhodobý smluvní vztah mezi soukromým a veřejným subjektem, který vždy zahrnuje 

účast soukromého subjektu v provozní fázi projektu 

9.3.1 Financování v rámci projektu EPC 

V češtině se pro tento typ projektů nazývá poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, případně 

jako energetické služby se zárukou úspor. Základním principem EPC je, že poskytovatel takto poskytovaných 

energetických služeb se zaručí za dosažení smluvně sjednaného objemu úspor energie a tím i snížení provozních 

nákladů souvisejících se spotřebou energie. Ve většině případů bývá součástí projektu, že náklady na zavedení 

úsporných opatření jsou spláceny z dosažených úspor.  

Pro celý projekt je jen jeden dodavatel (ESCO – Energy Services Company), který na sebe bere většinu finančních i 

technických rizik projektu. Je zde průběžné dosahování úspor energie a provozních nákladů na základě ustanovení 

ve smlouvě. Veškeré prvotní náklady spojené s realizací projektu nese dodavatel energetických služeb, který nese 

plnou odpovědnost. Město pak tuto investici splácí postupně a to z dosažených úspor nákladů na energii. Město 

tak nemusí na realizaci projektu vyčleňovat žádné mimořádné finanční prostředky a na nákup energie i splátky 

investice mu stačí stejný objem financí, jaký dosud vynakládal pouze na platby dodavatelům energie. 

Fáze EPC projektů 

Typický EPC projekt z pravidla obsahuje následující fáze: 

• Identifikace projektu (identifikace objektů vhodných pro EPC). 
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• Návrh a stanovení referenční spotřeby (energetická analýza / audit, návrh opatření, stanovení spotřeby 

referenční energie). 

• Výběr dodavatele (nastavení KPIs, zadávací dokumentace, výběrové řízení, vyhodnocení). 

• Uzavření smlouvy (stanovení záruk dodavatele, stanovení provozních podmínek). 

• Realizace (implementace navržených opatření, zkoušky funkčnosti, dokumentace). 

• Vyškolení obsluhy zařízení. 

• Vyhodnocení měření a sledování dosažených výsledků (obvykle jednou ročně). 

Dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností po dobu smluvního vztahu. Smluvní vztah je obvykle dlouhodobý 

a trvá od 4 do 10 let. Vzhledem k tomu, že reálnou účinnost a zvyšování efektivity implementovaného řešení 

zodpovídá dodavatel, provádí v budovách nepřetržitý energetický management a má pod kontrolou řízení 

implementovaných technologií. V průběhu projektu dochází k průběžnému vyhodnocování a k postupnému 

splácení investice, finančních nákladů a nákladů na správu implementovaného řešení. ESCO partner je po dobu 

projektu placen na základě dosažených úspor energie. V případě, že není dosažen očekávaný objem úspor, hradí 

vzniklý deficit (dle ujednání ve smlouvě). 

9.3.2 Koncese 

Zapojení privátních zdrojů do investice umožňuje koncesní způsob realizace, kdy Koncesionář na sebe dlouhodobě 

přenáší klíčová rizika tím, že přebírá zodpovědnost za celý životní cyklus investice (rekonstrukci, údržbu a provoz). 

Na rozdíl od PPP projektů, kdy je riziko poptávky většinou na straně zadavatele, u koncese nese riziko poptávky 

Koncesionář a na svůj účet vybírá platby za poskytnuté služby. Vlastnictví k budovanému ani původnímu majetku 

bývá buď na straně Koncesionáře, nebo na straně zadavatele, a to v závislosti na požadavcích zadavatele a účetních 

a daňových aspektech projektu.   

Hlavním smluvním vztahem při využívání koncesního způsobu financování obecně je koncesní smlouva, která je 

uzavřena mezi zadavatelem a Koncesionářem, která řeší celý životní cyklus této investice zejména tím, že rozděluje 

práva a povinnosti obou smluvních stran ve všech jeho dílčích fázích. Principem celé smluvní dokumentace je 

odpovídající rozdělení odpovědnosti, rizik a smluvně definovaný vztah k rozpočtu města. 

Koncesionář (projektová společnost) financuje investici částečně z vlastních zdrojů, částečně z bankovního úvěru. 

Vlastní zdroje získá od akcionářů formou peněžitého vkladu do základního kapitálu a zbytek většinou formou 

podřízeného dluhu. Velikost vlastních zdrojů je zpravidla určována věřiteli či zadavatelem a představuje motivační 

složku k udržení požadované kvality díly, protože v případě selhání koncesionáře o tuto přijde. Z provozních příjmů 

Koncesionář hradí provozní náklady, splácí bankovní úvěr na investici a ze zisků hradí akcionářům platby za vložené 

vlastní zdroje. 

V případě ziskových projektů, kdy Koncesionář nese riziko poptávky, zadavatel dostává od koncesionáře pravidelné 

platby, například formou podílu na zisku, pachtovného či nájemného. 

9.3.3 Crowfunding 

Crowdfunding je specifickým zapojením soukromých zdrojů, kdy potřebné zdroje na realizaci projektu jsou 

získávány od veřejnosti formou sbírky. Právě k těmto účelům se velice dobře hodí web, který umožňuje podobné 

sbírky nejen medializovat, ale také technicky dobře ošetřit tak, aby chránil dárce před zneužitím prostředků a 

příjemci ušetřil složitou účetní režii. Crowfunding se obvykle dělí do 4 základních typů – Benefiční crowfunding, 

odměnový crowfunding, půjčkový crowfunding a podílový crowfunding. Pro projekt jako takový by byl přijatelný 

pouze tzv. podílový crowdfunding, kdy  
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 lidé za své příspěvky získávají podíl na vlastnictví společnosti či projektu. 

 dvé finance mohou zhodnotit, ale zároveň mohou o vše přijít. 

 Příklad českého portálu: Penězdroj.cz, Fundlift.cz 

Jedná se o relativně nový způsob získávání finančních prostředků především na projekty, které jsou nějakým 

způsobem spojené s kreativitou – tvorba nových a nevyzkoušených řešení. 

Nicméně v případě investičního projektu do občanské vybavenosti MČ Praha-Suchdol by bylo možné výše uvedenou 

firmu Fundlift využít na jiný typ finanční operace a to na emisi komunálních dluhopisů včetně marketingové 

kampaně – tzn. zaměřit se na motivaci občanů podílet se na rozvoji městské části. 

9.4 DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ 

Jedná se o klasické formy financování pomocí externích bankovních zdrojů. České bankovní instituce poskytují 

nástroje, kterými je možné získat finance pro realizaci projektových záměrů. Mezi klasické nástroje patří: 

Revolvingový úvěr  

Bankovní úvěr, který funguje na principu automatického obnovování bez nutnosti opětovného sjednávání. Je 

založen na principu kontokorentního úvěru, ale s opětovným navyšováním. Je vhodný k financování provozních 

potřeb nebo splátka krátkodobých pohledávek. Výhoda je nízký úrok, nízká administrativní náročnost, krátkodobost 

a nízké riziko.  

Směnečný program  

Veřejná instituce prodá směnku na finančním trhu, kde je směnka prodána za nominální hodnotu (snížení o cenu 

investice), následně je provedena úhrada investice směrem od veřejné instituce investice dodavateli. Investice je 

hrazena z výnosu, které přinesla operace na finančním trhu. Na základě směnečného programu pak hradí jednotlivé 

splátky včetně jistiny a ceny investice veřejná instituce majiteli směnky.  

Účelový úvěr  

Princip finanční operace spočívá v odkoupení pohledávky (např. finanční institucí) za veřejnou instituci od 

dodavatele. Zhotovitel stavby je vyplacen ve výši pohledávky ze strany finanční instituce. Současným věřitelem se 

stává finanční instituce a musí být podepsáno s veřejnou institucí uznání dluhu a nastavení splátkového kalendáře. 

Další možností jsou Evropské finanční nástroje, které doposud nejsou příliš využívané, avšak jsou velice významné 

pro financování podstatných projektů spojené s vyšší investicí. Jedná se především o úvěry poskytnuté Evropskou 

investiční bankou (EIB), investiční úvěry Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) a další. Tyto nástroje se obvykle 

vyznačují nižší úrokovou sazbou než v případě klasických nástrojů dluhového financování. Pro konzultace v této 

oblasti je vhodné využít zprostředkovatele z řad českých bankovních institucí: např. zde: 

https://www.equipmentfinance.societegenerale.cz/cz/financovani-eib/. 

Potenciální bezpečná výše úvěru v případě MČ Praha-Suchdol se pohybuje kolem 64 mil. Kč (60 % běžných příjmů 

po konsolidaci). V případě úvěru se splatností 15 let lze očekávat úrokovou sazbu kolem 2,5% (1 roční PRIBOR + 

0,8%) a roční splátku ve výši 5,2 mil. Kč. Vzhledem ke specifikům hospodaření městských částí Prahy (viz kapitola 

analýza finančního zdraví MČ Praha-Suchdol) je nicméně vhodnější kalkulovat s hranicí bezpečného úvěru ve výši 

cca 39 mil. Kč (roční splátka = 3,15 mil. Kč). 

https://www.equipmentfinance.societegenerale.cz/cz/financovani-eib/
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Náklady na dluhovou službu by byly ve výši zhruba 8,2 mil. Kč. Tento aspekt nepatrně ovlivňuje finanční analýzu 

(tedy navýšení záporné čisté hodnoty finančního kapitálu), ještě méně pak analýzu ekonomickou (rozložení v čase). 

Nicméně jde o další náklad. 

Splátka úvěru pak vypadá následovně: 

Graf 8: Struktura anuitní splátky modelovaného komerčního úvěru (39 mil Kč, 3,15 mil. Kč splátka) 

 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

MČ Praha-Suchdol má možnost zažádat o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu HMP. Jde o standardní 

nástroj financování, či předfinancování projektů městských částí a výhodou je její bezúročnost.  

Návratná finanční výpomoc není svázána žádnými „radikálními“ podmínkami, co se týče účelu či limitu půjčky, 

nicméně doba splácení se nejčastěji pohybuje od 1 – 9 let. Proto se často využívá jako nástroj pro předfinancování 

investice před vyplacením dotačních prostředků. U velkých projektů lze ale spatřovat výjimky – např. půjčka Praze 

12 na novou radnici ve výši téměř 250 mil. Kč – doba splácení 15 let.  
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9.5 SCHÉMA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

Schéma financování projektu ukazuje možnou strukturu jednotlivých finančních zdrojů a jejich podílů na konkrétní 

etapě projektu. 

Přehled stavebních výdajů ekonomické varianty bez 2 PP a krčku: 

 Sportovní hala - 110 834 596 Kč bez DPH 

 Venkovní sportoviště – 11 960 440 Kč bez DPH  

Ostatní práce: 

 Hrubé terénní úpravy – 1 323 800Kč 

 Zpevněné plochy – 6 021 600Kč 

 Přípojky – 3 790 000 Kč 

 Všeobecné práce – 17 796 520 Kč 

 Rezerva  - 13 393 040Kč 

Náklady sokol: 

 2 000 000 Kč 

Prostým procentuálním poměrem rozdělení ostatních prací do jednotlivých etap vychází následné rozpočty pro 

jednotlivé etapy: 

Tabulka 57: Stavební náklady dle potenciální etapizace projektu 

Položka rozpočtu Sportovní hala Venkovní sportoviště 

Stavba  110 834 596 Kč 11 960 440 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč  

Zpevněné plochy 6021 600 Kč  

Přípojky 3 790 000 Kč  

Všeobecné práce 16 061 359 Kč 1 735 161 Kč 

Rezerva 12 087 218 Kč 1 305 821 Kč 

Náklady Sokol 2 000 000 Kč  

Suma bez DPH 152 118 574 Kč 15 001 422 Kč 

Cena včetně DPH 184 063 474 Kč 18 151 721 Kč 

Zdroj: architektonická studie, M.C.TRITON 
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Prioritou by měla být snaha financovat jednotlivé aktivity z dotací. Nabízí se tyto možnosti: 

- Zeleně jsou vyznačeny aktuální platné možnosti – buďto se jedná o otevřenou výzvu, případně standardní 

nástroj financování rozvoje městských částí 

- Červeně jsou označeny uplynulé typizované programy do sportovní infrastruktury, které by nově měla 

zaštiťovat Národní sportovní agentura – jedná se tedy o předpoklad 

Tabulka 58: Předpokládané dotační programy pro jednotlivé etapy projektu 

 Sportovní hala Venkovní sportoviště 

Programy 

Investiční dotace (NSA) - předpoklad 

Úspory energií (OPŽP) 

Rezerva HMP na spolufinancování OPŽP 

Investiční rezerva HMP 

Investiční rezerva HMP 

Podpora obcí MMR 

Očekávaná míra podpory 

50% max. 40 mil. Kč předpoklad u NAS 

30% max. 50 mil. Kč u OPŽP 

50% vlastního podílu žadatele 

Investiční rezerva HMP 

80% (odhad) 

60% max. 5 mil. Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

V případě ideální varianty, kdy budou realizovány jednotlivé dotační programy v podobném rozsahu jako doposud, 

bylo by možné získat dotace  zhruba na třetinu všech investičních výdajů projektu. Klíčová by byla výzva Úspory 

energie, která by mohla přinést 30% způsobilých výdajů na stavbu sportovní haly. Bude zajímavé sledovat, co 

přinesou nové dotační programy Národní sportovní agentury, protože doposud podobné programy byly limitovány 

celkovou maximální výší podpory (40 mil. Kč). MČ Praha-Suchdol by v tomto případě musela vynaložit cca 137 mil. 

Kč vlastních zdrojů na fyzickou stavbu. Ty se dají dále ponížit o finanční prostředky z rezervy na spolufinancování 

projektů EU/EHP, které je možné získat až do výše 50 % vlastních zdrojů žadatele. 

Tabulka 59: Ideální struktura financování dle aktuálně možných dotačních zdrojů 

Varianta 

Finanční zdroj 

Financování s DPH Financování bez DPH 

Sportovní hala Sportoviště Sportovní hala Sportoviště 

Vlastní zdroje MČ Praha-Suchdol 10 000 000 Kč 0 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 

Investiční rezerva HMP 0 Kč 14 521 377 Kč 0 Kč 12 001 138 Kč 

OPŽP 50 000 000 Kč 0 Kč 48 112 371 Kč 0 Kč 

Spolufinancování OPŽP z HMP 72 026 615 Kč 0 Kč 56 131 100 Kč 0 Kč 

Úvěr, navýšení rezervy, dotace NSA 62 026 615 Kč 3 630 344 Kč 46 131 100 Kč 3 000 284 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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Výše uvedené „ideální“ rozdělení počítá s: 

- Pro zjednodušení jsou všechny přípravené a dozorové práce zahrnuty pod sportovní halu (TDI, BOZP, 

veřejná zakázka), jedná se totiž o způsobilé výdaje OPŽP (limit 6 %) – navyšují nám tak způsobilé výdaje 

projektu a zároveň tento limit nepřekračují. 

- Využitím maximální výše dotace z OPŽP (ve variantě bez DPH není DPH způsobilý výdaj, proto maximální 

výše - 30% -  dotace vychází nákladů bez DPH) 

- Využitím maximální výše spolufinancování z HMP při „dorovnání“ vlastních zdrojů při spolufinancování 

OPŽP – 50%  

- Využitím klasické investiční rezervy z HMP pro financování venkovního sportoviště ve výši 80%  

Shrnutí 

Ideální variantou financování jednotlivých částí projektu jsou samozřejmě dotační prostředky. Vzhledem k 

obtížnější situaci, kdy se strukturální fondy EU nacházejí přesně mezi dvěma programovými obdobími, je složité 

předpovídat možnost potenciálních výzev na téma sportovní infrastruktury. Tento stav de facto kopírují i národní 

granty, které doposud byly poskytovány MŠMT a nově by měly přejít na Národní sportovní agenturu.  

Jistotou je nepochybně investiční rezerva hlavního města Prahy, která je vhodná na financování venkovního 

sportoviště. 

Významným přínosem by mohlo být využití výzvy z Operačního programu životní prostředí, která je zaměřena 

na zvyšování energetických úspor veřejných budov. V rámci otevřené výzvy č. 146 je podporována aktivita 

výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu, MČ Praha-Suchdol je oprávněným 

žadatele a projektový záměr je plně v souladu s podmínkami výzvy a programovým dokumentem OPŽP. 

Maximální výše získatelné dotace je 50 mil. Kč. Způsobilými výdaji jsou jak náklady na výstavbu, tak související 

přípravné práce či DPH v případě toho, že projekt nebude realizován provozním modelem „Obchodní 

společnost“. 

Vlastní zdroje MČ Praha-Suchdol by v současnosti byly potřebné ve výši zhruba 137 mil. Kč (veškeré stavební 

náklady včetně DPH), MČ Praha-Suchdol reálně disponuje cca 10 mi. Kč vlastních prostředků. Z důvodu finanční 

tísně, kdy MČ Praha-Suchdol nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na realizaci akce, by bylo možné 

zažádat o podporu z rezervy HMP na spolufinancování projektů EU/EHP, která může být až ve výši 50 % nákladů 

žadatele (tedy 56 – 72 mil. Kč podle zvolené varianty).  

Ostatní externí zdroje spíše nedoporučujeme. Dluhové financování (komerční úvěr) by bylo vhodné v případě 

překlenutí nutné doby, než bude vyplacena dotace. V případě nutnosti je možné využít bezúročnou půjčku ze 

strany HMP, kdy lze ale očekávat nižší dobu splatnosti úvěru (cca 10 let). Ideální by tak bylo sjednat úvěr na dobu 

20 let, splátka by se tak pohybovala kolem 2,45 – 3,28 mil. Kč ročně podle zvolené varianty.  

Fundamentální problém v realizaci projektu je v současnosti nedostatek vlastních finančních prostředků a 

řešením je intenzivní práce na získání podpory ze strany výše uvedených subjektů (EU, hl. město Praha, NSA). 

Ideální návrh je uveden včetně poměrného rozdělení. 
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10 PROVOZNÍ MODEL 

10.1 PROVOZNÍ MODELY V ČESKÉ REPUBLICE 

Tato kapitola představuje jednotlivé možnosti provozu sportovních hal v České republice. Ty jsou seřazeny podle 

míry kontroly nad jejich provozem ze strany městské části.  

10.1.1 Přímá správa obecním/městským úřadem 

S tímto druhem provozu sportovních hal se můžeme setkat zejména u menších obcí, které nemají vlastní organizace 

zřízení za tímto účelem, popř. u projektů realizovaných z dotačních programů. 

Výhody Nevýhody 

Absolutní kontrola nad provozem haly 

Plná kontrola nad vystavěnou halou 

 

Menší delegace odpovědnosti za hospodaření haly 

Neochota přijímat „obchodní“ rozhodnutí 

Malá zainteresovanost nad hospodařením haly 

Rozpočtová omezení 

Příklady v ČR: Hvozd u Prostějova, Přelouč, Valtice, Nepomuk 

Tato varianta je v prostředí MČ Praha-Suchdol realizovatelná, nicméně nejde o zcela vhodný model pro MČ Praha-

Suchdol, zejména s ohledem na povahu majetku (komerční a veřejnoprávní část). Zaměstnanci městského úřadu by 

měli vykonávat činnosti spojené s výkonem obecní samosprávy a spíše kontrolovat a regulovat činnost sportovní 

haly a přijímat koncepční a strategická rozhodnutí spojená s provozem sportovní haly (způsob využití, ceny pro 

městské příspěvkové organizace apod.). 

10.1.2  Sportovní hala ve správě školského zařízení 

Jedná se o poměrně rozšířený model, zejména v případech, kde městská sportovní hala je součástí základní školy, 

jejímž zřizovatelem je právě obec. Základní škola zajišťuje v době výuky jednak využití haly (výuka tělesné výchovy) 

a jednak i provoz (údržba, úklid). O tuto činnost se stará např. hospodář školy. O víkendech a v době mimo 

vyučování, pak je provoz zajišťován prostřednictvím správce (externí nebo zaměstnanec městského úřadu). 

Výhody Nevýhody 

Značná kontrola nad provozem haly 

Kontrola nad vystavěnou halou (investice, opravy) 

Možnost sdílení (zefektivnění) části nákladů na provoz 

haly – údržba, ostraha, správa 

Menší delegace odpovědnosti za hospodaření haly 

Horší přehled o hospodaření haly, pokud není vedena 

jako samostatné středisko (sdílené náklady) 

Zvýšené nároky na pracovníky městského úřadu 

Příklady v ČR: Brušperk, Zruč nad Sázavou 

V současnosti jde o jedinou uvažovanou variantu i s ohledem na záměr projektu (posílení kapacity ZŠ Mikoláše Alše). 

V případě, že nebude nalezen soukromý partner, lze tento model využít i v případě multifunkční sportovní haly u ZŠ 
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Mikoláše Alše. Nicméně i tak lze konstatovat, že daný systém není zcela efektivní a nevede k maximalizaci výnosů z 

provozu haly a snížení administrativních nákladů. 

10.1.3  Příspěvková organizace 

Sportovní hala může být součástí již existující příspěvkové organizace (p.o.) a nebo může být zřízena speciálně za 

tímto účelem. Zpravidla města zřizují tyto příspěvkové organizace a začleňují do nich většinu sportovišť ve městě 

(bazén, zimní stadion atd.). 

Výhody Nevýhody 

Přímá kontrola nad vedením p.o. (možnost odvolání) 

Určitá autonomie ředitele při managementu haly 

Jasná odpovědnost za hospodaření haly 

Není plátcem některých daní (daň z příjmů, silniční) 

Ručení zřizovatele za závazky p.o. 

Větší informovanost a argumentace pro navýšení 

příspěvku je na straně p.o., než zřizovatele 

Menší závislost na hospodářských výsledcích 

Příklady v ČR: Hodonín, Mikulov, Teplice, Havířov, Kopřivnice 

V případě realizace v Městské části Praha-Suchdol by se muselo jednat o založení nové příspěvkové organizace 

(stávající nejsou vhodné – resp. vztahují se k možnosti „sportovní hala ve správě školského zařízení.) Městská část 

Praha-Suchdol nemá v současné době zřízenou takovou příspěvkovou organizaci, která by měla náplň provozování 

stávajících sportovišť v městské části. Současné příspěvkové organizace mají jinou náplň činnosti. Založení a 

následný provoz nové příspěvkové organizace by tedy bylo nezbytné. Nicméně vzhledem k faktu, že sportovní hala 

bude svoji povahou multifunkční, nebude se jednat o pouhou správu tělocvičny, ale v gesci správce bude i podzemní 

parkoviště, venkovní areál, bufet či spolkové prostory, může nová příspěvková organizace zjednodušit celý model 

provozního, administrativního či účetního  fungování haly. 

10.1.4  Obchodní společnost vlastněná městem 

V řadě měst zajišťují provoz sportovní haly (a zpravidla i dalších sportovišť) speciálně zřízení akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným. Tyto obchodní společnosti mají vyšší stupeň autonomie, než p.o. Jsou to 

běžné podnikatelské subjekty se všemi právy i povinnostmi. Vztahují se tedy na ně veškeré právní, daňové a účetní 

předpisy, jako na kteroukoliv jinou právnickou osobu, zejména Obchodní zákoník. I když jsou tyto organizace stále 

vlastněné (ovládané) obcí, tak vliv obce na chod a hospodaření společnosti je vykonáván jen prostřednictvím výkonu 

akcionářských nebo podílnických práv podle druhu zvolené právnické osoby. Kontrola hospodaření těchto 

společností je ze strany obce možná jen prostřednictvím statutárních a dozorčích orgánů těchto společností.  

Výhody Nevýhody 

Ručení za závazky společnosti jen do výše 

nesplaceného vkladu 

Vysoká autonomie vedení 

Jasná odpovědnost za hospodaření haly a sledování 

nákladů a výnosů 

Snížení administrativní náročnosti pro město 

Argumentace pro navýšení dotace na straně obchodní 

společnosti (nedostatek informací na straně 

zakladatele) 

Střet obchodních a politických zájmů (dotované ceny) 

Horší podmínky při získání úvěru 
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Pravděpodobné ručení města v případě bankovního 

financování; 

Osobní ručení statutárních orgánů za eventuální škody; 

Příklady v ČR: Vsetín, Opava, Most 

Založení nové společnosti by pravděpodobně nepřineslo kýžený efekt, vzhledem k velikosti projektu (1 sportovní 

hala), nicméně z hlediska otázky DPH je tato varianta lákavá. 

10.1.5  Majetek je předán do užívání (správa, pronájem) nekomerčnímu subjektu 

Tato forma se objevuje poměrně často. Jedná se zejména o převedení majetku na různá občanská sdružení. 

Můžeme se setkat i s případy, kdy např. krajský úřad převede majetek na město ve formě výpůjčky. 

Výhody Nevýhody 

Město zpravidla neručí za závazky 

Provázanost se sportovními kluby ve městě a s 

potřebami veřejnosti 

Snížení administrativní náročnosti pro město 

Nutnost důkladně připravené smlouvy 

Nižší odbornost řízení podniku 

Menší přehled o hospodaření subjektu s majetkem 

města 

Neodpadá potřeba dotace, která není předem 

definovaná 

Hrozba insolvence tělovýchovné jednoty 

Příklady v ČR: Svitavy, Mikulov, Bruntál (již ukončeno) 

Možnost začlenění pod TJ Slavoj Suchdol, či TJ Sokol Suchdol, přičemž druhá organizace již provozuje vlastní 

sokolovnu a začlenění sportovní haly by tak mohlo být logickým pokračováním centralizace sportovních aktivit v 

rámci tohoto sdružení. 

10.1.6  Dlouhodobá smlouva se soukromým subjektem 

Typicky se jedná o pronájem sportovních zařízení ve vlastnictví obce soukromému subjektu nebo naopak užívání 

majetku ve vlastnictví soukromého subjektu ve prospěch obce. Výhodou pro město je využití potenciálu a 

zkušeností soukromého subjektu a jeho finančních možností (výstavba, rekonstrukce) a možnost přenesení rizika 

poptávky. Běžně je tato spolupráce realizována u komerčně zajímavých aktivit (tenis, nafukovací haly). Vlastnictví 

může být na straně města nebo i soukromého partnera. 

Výhody Nevýhody 

Dlouhodobě predikovatelné cash-flow 

Riziko poptávky na soukromém subjektu 

Město má zajištěnu kapacitu v předem stanovených 

hodinách 

Nutnost důkladné přípravy smluvní dokumentace 

Časová a finanční náročnost (příprava smlouvy, VŘ) 

Politicky citlivé téma 
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Jednoznačné rozdělení odpovědnosti za provoz i 

spravovaný majetek 

Příklady v ČR: Tachov, Liberec 

Tato varianta by bylo v prostředí městské části Praha-Suchdol možná. Městská část by si vyhradila rezervovanou 

kapacitu (např. dopoledne pro školy) současně limitní cenu za hodinu pro vybrané kluby. V ostatních časech by bylo 

stanoveno tržní nájemné. 

10.1.7  Výstavba a provoz plně v režii soukromého subjektu 

Tento typ je samozřejmě pro město ideální. Na jedné straně vzniká požadovaná infrastruktura, na druhé straně 

odpadají náklady spojené s výstavbou a provozem daného zařízení. Bohužel volnočasové aktivity nejsou většinou 

samofinancovatelné u většiny sportovních aktivit. Doposud komerčně méně atraktivní, i když vyhledávané sporty, 

tak čelí znevýhodnění v lokalitách s menší členskou i širší sportovní základnou, kde rozhodujícím faktorem oproti 

hustě zabydleným lokalitám velkoměstského typu s dostatečnou mírou poptávky, je především kupní síla 

obyvatelstva. 

Výhody Nevýhody 

Nulové investiční náklady; 

Nulové provozní náklady; 

Bez potřeby manažerského řízení haly; 

Možnost vyjednání optimálních podmínek pro městem 

určené subjekty; 

Možná změna ve způsobu využití haly (obchodní 

aktivity investora) 

Město neuzavře předem s investorem jasnou dohodu 

o podmínkách provozu haly pro provoz sousedících 

Příklady v ČR: Sportovní areál Hamr (Praha), Zimní stadion Letňany (Praha), Aquaparky Liberec a Špindlerův Mlýn 

Realizace této varianty je v prostředí městské části Praha-Suchdol nepravděpodobná. Realizaci výstavby a provozu 

soukromé haly, bez finanční podpory města, nepravděpodobná (viz výsledky finanční analýzy projektu). Tento 

model je využíván u vysoce komerčních projektů, které mají bohatou diverzifikaci služeb a mohou si dovolit tržní 

cenovou politiku. Např. areál Hamr v Praze Braníku a Záběhlicích (2 sportovní haly, beachvolejbalová hřiště, 

tenisové kurty, fotbalové hřiště atd.) navštíví ročně přes 1 milion návštěvníků. Je jasné, že zaměření na cílové 

skupiny a cenová politika je zde zcela jiná, než je potřeby a možnosti městské části Praha-Suchdol a provozu jedné 

sportovní haly. 

Shrnutí 

V případě městské části Praha-Suchdol a připadají do úvahy následující možné varianty provozu a formy 

vlastnictví sportovní haly: 

1. Výstavba haly MČ a  

 Přímá správa MČ ; 

 Sportovní hala ve správě základní školy Mikoláše Alše; 

 Sportovní hala ve správě nově zřízené příspěvkové organizace; 
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 Sportovní hala ve správě obchodní organizace; 

 Předání majetku do užívání nekomerčnímu subjektu; 

2. Výstavba haly soukromým subjektem a dlouhodobá smlouva se soukromým subjektem 

3. Společný podnik 

S ohledem na velikost městské části, jeho organizační strukturu a charakter nové sportovní haly doporučujeme 

tyto varianty provozu: 

a) Výstavba haly MČ a sportovní hala ve správě ZŠ s rozšířením personálního zabezpečení školy 

b) Výstavba haly MČ a zřízení nové příspěvkové organizace (např. „Správa sportovních zařízení MČ 

Praha Suchdol“), která bude provozovat sportovní halu 

c) Výstavba haly MČ a provoz haly obchodní společnosti vlastněné městskou částí 
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10.2 POSOUZENÍ DOPADŮ PROVOZNÍCH VARIANT NA DPH A 
MOŽNOST UPLATNĚNÍ DAŇOVÝCH ODPISŮ 

Uplatnění DPH u různých sportovních činností patří (mimo jiné oblasti) mezi témata, která z pohledu DPH nejsou 

jednoznačná a dostatečně zákonem upravená. Škála poskytovaných služeb spadajících pod sportovní činnosti je 

totiž v posledních letech rozmanitá. 

U sportovních činností je v první řadě důležité posoudit, zda je daná sportovní činnost ekonomickou činností ve 

smyslu § 5 zákona o DPH. V případě, že daný subjekt vystupuje v pozici osoby povinné k dani, tedy poskytuje 

sportovní službu v rámci ekonomické činnosti, pak je klíčové stanovit, zda nebude dle určité výjimky obsažené v 

ZDPH sportovní činnost osvobozeným plněním od DPH bez nároku na odpočet DPH. Případně u sportovních činností 

také může přijít na řadu uplatnění speciálního pravidla pro stanovení místa plnění, kdy se může stát, že služba 

nebude předmětem české DPH z titulu, že místo plnění bude stanoveno mimo území České republiky. V případě 

uplatnění DPH na výstupu u služeb souvisejících se sportovní činností je potřeba posoudit sazbu DPH, která se bude 

aplikovat. 

Důležitá zákonná ustanovení 

 § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH: Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, 

dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené 

zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu16 se při výkonu působností v 

oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností 

vybírají poplatky nebo jiné úhrady. 

 § 61 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH: od daně z přidané hodnoty je osvobozeno poskytování služeb 

úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo 

zřízeny za účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost, 

 § 61 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH: poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti 

jsou osvobozeny od daně podle písmen a), b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59 za podmínky, že se jedná 

pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem 

získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto 

osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž, 

 § 10b odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH: stanovující, že místem plnění při poskytnutí služby v oblasti 

kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, 

vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou 

akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo službu vztahující se k takové akci, včetně 

přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani. 

 Příloha č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., která stanoví seznam služeb podléhajících první snížené sazbě (15%) 

DPH jako: 

o 93.11, 93.12 - Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých 

 

16 Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 
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sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 

o 93.13 - Služby posiloven a fitcenter. 

o 93.29.11 - Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 

o 96.04 - Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. 

o 49.39.2 - Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky. 

 § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: dopisovatelem hmotného majetku je 

příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného 

majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, 

Posouzení dopadů jednotlivých variant  

Tabulka 60: Komentář k odpočtům DPH a k daňovým odpisům (provozovatel MČ) 

Varianta Komentář k odpočtům DPH Komentář k daňovým odpisům 

Založení příspěvkové 

organizace s právem 

hospodařit s majetkem MČ 

Provoz ve správě školského 

zařízení (PO MČ) 

Provoz ve stávající 

struktuře úřadu MČ 

S odkazem na výše zmíněný § 61 písm. d) 

zákona č. 235/2004 Sb., bude poskytování 

sportovních služeb plněním osvobozeným 

od daně z přidané hodnoty. 

Příspěvková organizace by tedy nebyla 

oprávněna uplatnit na odpočet DPH u faktur 

přijatých v souvislosti s výstavbou 

multifunkční sportovní haly, resp. byla by 

oprávněna uplatnit krácený nárok na 

odpočet DPH, pokud by uskutečňovala 

rovněž zdanitelná plnění (např. provoz 

bufetu v prostorách haly apod.). 

Obdobná situace by nastala, pokud by 

výstavbu a provoz zajišťovala ÚMČ. 

Zajímavou variantu řešení odpočtu DPH 

nabízí model, který byl uplatněn při 

výstavbě a provozu sportovní haly v Dolních 

Břežanech. Hala byla vystavena městem a je 

ve správě místní základní školy na základě 

smlouvy o výpůjčce. Na sportovní halu byl 

uplatněn model odpočtu DPH a 

v současnosti je pronájem haly uživatelům 

účtován včetně DPH. Po dokončení 

sportovní haly se změnila zřizovací listina 

místní základní školy a přibyla doplňková 

činnost (podnikatelská) – hostinská činnost, 

pronájem věcí movitých, 

  

Daňové odpisy je oprávněn uplatnit 

poplatník, který má k majetku 

vlastnické právo. Od roku 2017 se 

však příspěvkové organizace zřízené 

ÚSC dostaly opět do pozice 

odpisovatele a je jim umožněno 

uplatnit daňové odpisy majetku 

předaného do hospodaření. Vstupní 

cena majetku se však snižuje o 

poskytnuté dary a dotaci 

poskytnutou z jiných zdrojů než ze 

zdrojů zřizovatele. Daňové odpisy 

by tedy mohl uplatnit městský úřad 

jako vlastník majetku, ale v případě 

svěření majetku příspěvkové 

organizaci k hospodaření by daňové 

odpisy uplatnila příspěvková 

organizace. 
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Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajišťujících řádný provoz 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor a 

pořádání kurzů či poradenství. Lze se tedy 

domnívat, že Dolní Břežany aplikovali režim, 

který je popsán v tabulce č. 61. Ve smlouvě 

o výpůjčce není pouze sportovní hala, ale 

např. i jídelna, budovy školy atp. Lze tedy 

předpokládat, že tento režim je v rovině 

pronájmu nemovitých a movitých věcí. 

Tabulka 61: Komentář k odpočtům DPH a k daňovým odpisům (provozovatel soukromá společnost) 

Varianta Komentář k odpočtům DPH Komentář k daňovým odpisům 

Nájemní smlouva 

Koncese 

Nájem sportovního zařízení může být za 

určitých okolností posuzován jako nájem 

nemovitostí, ale stejně tak jako služba – 

sportovní činnost. Přesná hranice k rozlišení 

těchto dvou činností neexistuje a názory na 

její stanovení se různí. Obecně se má za to, 

že nájem sportovního zařízení, který spočívá 

v umožnění vykonávání sportovní činnosti 

osobám, které budou takovéto zařízení 

využívat, není považován za nájem 

nemovitosti, ale sportovní činnost. 

Pokud je ale uzavřena nájemní smlouva s 

konkrétním nájemcem, ve smlouvě je 

specifikováno, že nájem zahrnuje pronájem 

celého sportovního areálu včetně jeho 

vybavení, apod., pak by tato služba mohla 

být posuzována jako pronájem nemovitých 

a movitých věcí. Za předpokladu, že při 

takovémto pronájmu sportovního zařízení 

bude odvedeno DPH na výstupu, lze uplatnit 

DPH na vstupu při výstavbě sportovního 

zařízení. 

Daňové odpisy je oprávněn uplatnit 

poplatník, který má k majetku 

vlastnické právo. Nájemce je 

oprávněn odpisovat technické 

zhodnocení provedené na najatém 

majetku, s to pouze na základě 

písemného souhlasu pronajímatele. 

I v tomto případě platí, že vstupní 

cena majetku se snižuje o 

poskytnuté dary a dotace. 

Tabulka 62: Komentář k odpočtům DPH a k daňovým odpisům (provozovatel obchodní společnost MC) 

Varianta Komentář k odpočtům DPH Komentář k daňovým odpisům 

Nově zřízená obchodní 

společnost městské části 

Na právnickou osobu – obchodní společnost 

se již nevztahuje ustanovení § 61 zákona o 

Daňové odpisy uplatňuje poplatník, 

který má k majetku vlastnické 
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jako zhotovitel projektu, 

vložení majetku 

DPH a poskytnutí sportovních služeb je 

zdanitelným plněním, které podléhá první 

snížené sazbě DPH (15%). Nově zřízená 

obchodní společnosti bude oprávněna 

uplatnit plný nárok na odpočet DPH u 

přijatých plnění v souvislosti s výstavbou 

sportovního zařízení. 

právo. Nově zřízená společnost by 

tak byla oprávněna uplatnit daňové 

odpisy sportovního zařízení. 

Tabulka 63: Schéma DPH ve vztahu k typu pronájmu 

Poskytovatel Dlouhodobá smlouva Krátkodobá smlouva (např. ples) 

MČ Praha-Suchdol, ZŠ 

Mikoláš Alše (příspěvková 

organizace 

V tomto případě se pro účely DPH jedná o 

poskytování služeb, úzce souvisejících se 

sportem nebo tělesnou výchovou. Tato 

služba patří do CZ-CPA 93.11, protože s 

provozováním tohoto zařízení jsou 

nepochybně spojeny určité úkony, které 

musí provozovatel zajistit, např. údržba 

sportovního zařízení, dohled nad 

bezpečností provozu, úklid, výdej nářadí, 

provozování šaten apod. Proto je tato 

služba bez ohledu na to, zda příjemce služby 

je plátce či nikoliv, v tomto případě 

osvobozena podle § 61 písm. d) ZDPH. 

Pronájem je sjednán na dobu kratší 

48 hodin. V tomto případě jde o 

krátkodobý nájem (do 48 hodin) 

podléhající dani podle § 56a odst. 2 

ZDPH v základní sazbě daně. 

Netýká se ovšem sportovních 

turnajů a podobných akcí, které 

jsou součástí první skupiny.  

Právnická osoba 

podnikající 

V tomto případě se pro účely DPH jedná o 

poskytování služeb, úzce souvisejících se 

sportem nebo tělesnou výchovou. Stejně 

jako v předchozím případě jde u služby 

související se sportem. V tomto případě však 

tato služba podléhá první snížené sazbě 

daně (15 %) podle přílohy č. 2 ZDPH. 

Dtto. 

 
 

Shrnutí 

Problematika DPH v případě výstavby a provozu multifunkční sportovní haly veřejnoprávním subjektem je 

v mnoha ohledech složitá a názorově odlišná.  

Při posuzování vhodné varianty je nutné znát co nejpřesnější definici toho: 

- Kdo je investorem, vlastníkem majetku a provozovatelem (jaký je jeho profil – byl x nebyl zřízen za 

účelem podnikání) 

- Kdo je uživatelem objektu – je-li plátcem DPH, používá-li objekt k uskutečnění svých podnikatelských 

javascript:viewlawpart('235_2004%20Sb.','','§%2061','','d)','')
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činností 

- Jaký je předmět smluvního vztahu (nájem nemovité věci, nájem nemovitých a movitých věcí, jiné služby 

-  typu sportovních činností; v případě nájmu nemovité věci se rovně posuzuje délka pronájmu) 

Nejjednodušší je nepochybně varianta výstavby sportovní haly MČ Prahy-Suchdol a provoz ZŠ Mikoláše Alše 

bez nároku na odpočet DPH při stavbě i provozu. V tomto případě se jedná o zažitou zkušenost (provoz stávající 

tělocvičny), nejsou vyžadovány zásadní změny v systému provozu a rovněž i „byrokracie“ spojená s tímto 

provozem je minimální.  

V případě varianty bez DPH je nutné založit novou obchodní společnost zaměřenou na poskytování služeb 

sportovních činností, je nutné hlídat smluvní vztahy, v případě aktivit nesouvisejících s touto tématikou (např. 

plesy) se jedná o krátkodobé pronájmy s jinou sazbou DPH atp.  
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11 HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI 
PROJEKTU 

Projekt řeší dlouhodobé problémy vycházející z limitujících faktorů městské části Praha-Suchdol a nejbližšího okolí 

jako takového. Hlavním cílem je zvýšení kapacity pro vzdělávání a zlepšení podmínek pro poskytování kvalitních 

služeb sportovního vyžití všem zájmovým skupinám. Zároveň je konstatována nedostatečná situace v současné 

nabídce sportovní infrastruktury. V této souvislosti byly definovány následující limitující faktory a problémy: 

 nedostatečná kapacita kvalitních sportovních hal v městské části Praha-Suchdol a jejím blízkém okolí 

(Nebušice, Horoměřice, Přední Kopanina, Tuchoměřice) 

 sportovní kluby městské části nemají možnost kvalitních tréninků včetně hraní zápasů a turnajů 

 škola nemá dostatek vhodných prostor pro realizaci mimoškolních aktivit 

 nedostatek prostor pro sportovní vyžití obyvatel 

 nevyhovující prostorové a technické uspořádání dané lokality 

 současný demografický stav a prognózy jeho růstu (Nový a starý Sedlec, Mrazírny) 

Realizací projektu dojde k: 

 rozšíření kapacit ZŠ Mikoláše Alše pro výuku a mimoškolní aktivity 

 zlepšení sportovní infrastruktury v MČ Praha-Suchdol  

 zatraktivnění MČ Praha-Suchdol pro případné budoucí obyvatel 

 zkvalitnění nabídky MČ Praha-Suchdol pro sportovní využití 

 snížení výskytu patologických jevů 

 zlepšení dopravní infrastruktury, především dopravy v klidu 

11.1 DOPORUČENÁ INVESTIČNÍ VARIANTA 

Na základě zpracované studie proveditelnosti a optimalizovaných výpočtů citlivostní analýzy doporučujeme 

realizovat projekt ve variantě – Ekonomický standard bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku. Čistá 

ekonomická současná hodnota je ve výši 12,4 mil. Kč s vysokým předpokladem růstu v dalších letech (zvyšování 

počtu žáků, zvyšování pravidelných uživatelů haly atp.). 

Tato varianta předpokládá následující parametry: 

Tabulka 64: Shrnutí doporučené investiční varianty – investiční náklady 

Parametr  Hodnota/komentář 

Celkové stavební náklady na sportovní halu 184 063 474 Kč včetně DPH 

Celkové  stavební náklady na venkovní hřiště 18 151 721 Kč včetně DPH 
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Celkové stavební náklady Sokol včetně DPH 2 420 000 Kč včetně DPH 

Suma celkem 204 635 195 Kč včetně DPH 

V ceně jsou zahrnuty náklady na Hrubé terénní úpravy, přípojky, 

sítě, plochy 

Stavební náklady samotných 

prvků 

TDI, BOZP, arch. Dozor 

Náklady na administraci VŘ, 

žádosti o dotaci 

Detailní rozpad stavba 167 119 956 Kč 

Sportovní hala 110 834 596 Kč 

Venkovní sportoviště 11 960 400 Kč 

Hrubé terénní úpravy 1 323 800 Kč 

Zpevněné plochy 6 021 600 Kč 

Přípojky 3 790 000 Kč 

Všeobecné práce 17 796 520 Kč 

Rezerva 13 393 040 Kč 

Sokol 2.000 000 Kč 

DPH za stavbu 35 095 191 Kč 

Detailní rozpad projektová příprava a dozor (5% nákladů stavby)17, z toho: 8 255 998 Kč 

TDI (2%) 3 302 399 Kč 

BOZP (1%) 1 651 200 Kč 

Archeologický dozor (0,25%)  412 800 Kč 

 

17 Další náklady v průběhu před investiční a investiční fáze - administrace VŘ, zpracování žádosti o dotaci, technický dozor 

investora, BOZP, archeologický dozor – vycházíme z průzkumu mezi obdobnými zakázkami, kdy se jedná poměrně zhruba o 5% 

rozpočtu na samotnou stavbu. 
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Žádost o dotaci (0,5 - 1%) 30 000 Kč zpracování 

1-2% získané dotace – 500 tis. 

Kč – 1 mil. Kč 

Administrace VŘ (0,5%) 825 560 Kč 

Rezerva Cca 1 063 970 Kč 

DPH projektové práce 1 733 760 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Tabulka 65: Shrnutí doporučené investiční varianty – financování včetně DPH 

Parametr  Hodnota/komentář 

Náklady projektu/kompletní investice včetně projektové přípravy 212 204 952 Kč 

MČ Praha Suchdol má k dispozici vlastní zdroje ve výši 10 000 000 Kč 

Dotace OPŽP 30% ZV haly - jednalo by se tak o cca 57 mil Kč, nicméně limit je: 50 000 000 Kč 

Dotace HMP z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP (50%) 72 026 615 Kč 

Dotace HMP – venkovní sportoviště 14 521 377 Kč 

Prostředky kryté úvěrem, navýšením dotací z investiční rezervy HMP, dotace NSA 65 656 960 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Významnou položkou, která ovlivňuje výši celkových nákladů na projekt je DPH na vstupu. Celkem je ve výši téměř 

37 mil. Kč. Pokud se podaří projekt nastavit tak (viz varianta provozu obchodní společností, aby se jednalo o DPH 

s nárokem na odpočet, může dojít k ekonomickému efektu cca + 35 mil. Kč: 

 + 36,8 mil. Kč DPH na vstupu (stavba) 

 - 2 mil. Kč DPH na výstupu (provoz) – za celé hodnocené období – viz CBA analýza pro tuto variantu – dochází 

k odvodu DPH z příjmů vstupného ve výši 15% (DPH) – kalkulováno v rámci provozních nákladů a náklady 

na provozní služby jsou poníženy o 21% DPH. Nicméně suma odvedeného DPH je vyšší než suma DPH 

s nárokem na odpočet. 

Potenciální finanční zdroje pak vypadají následovně: 

Tabulka 66: Shrnutí doporučené investiční varianty – financování bez DPH 

Parametr  Hodnota/komentář 

Náklady projektu/kompletní investice včetně projektové přípravy 175 375 954 Kč 
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MČ Praha Suchdol má k dispozici vlastní zdroje ve výši 10.000 000 Kč 

Dotace OPŽP 30% ZV haly max. 18 48 112 371 Kč 

Dotace HMP z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP (50%) 56 131 100 Kč 

Dotace HMP – venkovní sportoviště 12 001 138 Kč 

Prostředky kryté úvěrem, navýšením dotací z investiční rezervy HMP, dotace NSA 49 131 384 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Potenciální bezpečná výše úvěru v případě MČ Praha-Suchdol se pohybuje kolem 64 mil. Kč (60 % běžných příjmů 

po konsolidaci). V případě „komerčního“ úvěru se splatností 15 let lze očekávat úrokovou sazbu kolem 2,5% (1 roční 

PRIBOR + 0,8%) a roční splátku ve výši 5,2 mil. Kč.  

Vzhledem ke specifikům hospodaření městských částí Prahy (viz kapitola analýza finančního zdraví MČ Praha-

Suchdol) je nicméně vhodnější kalkulovat s hranicí bezpečného „komerčního“ úvěru ve výši cca 39 mil. Kč (roční 

splátka = 3,15 mil. Kč). 

Náklady na dluhovou službu by byly ve výši zhruba 8,2 mil. Kč. Tento aspekt nepatrně ovlivňuje finanční analýzu 

(tedy navýšení záporné čisté hodnoty finančního kapitálu), ještě méně pak analýzu ekonomickou (rozložení v čase). 

Na obě výše uvedené možnosti by tak bylo možné úvěr využít. Není ovšem důvod využívat úročené úvěry, když 

hl. město Praha poskytuje návratné finanční výpomoci bezúročně. Tam se bude splátka odvíjet pouze podle 

zvoleného dluhového horizontu. 

11.2 PROVOZ SPORTOVNÍ HALY 

Provoz haly je ovlivněn její vytížeností. Platí, že vyšší využívání „správnými“ skupinami výrazně navyšuje příjmy, 

nicméně náklady se diametrálně navyšují. V projektu se počítá s 76% vytížeností haly (což znamená 100% vytíženost 

během všedních dnů a 40% vytíženost během víkendů).  

Celkové provozní náklady za prvních 10 let při současném nastavení jsou ve výši 27 mil. Kč 

Provozní ztráta za prvních 10 let – 12 mil. Kč (dotace MČ Praha Suchdol) 

Tabulka 67: Shrnutí doporučené investiční varianty – provozní náklady a příjmy 

Vytíženost Náklady Příjmy HV 

76 % 2 321 274 Kč  1 372 800 Kč  - 948 474 Kč 

80 % 2 376 727 Kč  1 546 800 Kč  - 829 927 Kč 

85 % 2 432 180 Kč  1 720 800 Kč  - 711 378 Kč 

89 % 2 487 633 Kč  1 894 800 Kč  - 592 833 Kč 

 

18 DPH je v tuto chvíli nezpůsobilé. Pro stanovení max. podpory tak vycházíme z ceny za stavbu haly bez DPH, což je zhruba 

152.118.574,00 Kč + poměrné náklady na přípravné práce ve výši cca 5.000.000,00 Kč. Max. dotace je ve výši 30% z této sumy. 
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93 % 2 543 085 Kč  2 068 800 Kč  - 474 285 Kč 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 

Provozní model: 

- V případě realizace projektu bez nároku na odpočet DPH na vstupu doporučujeme provozní model – 

sportovní hala ve správě ZŠ. Důvody: 

o ZŠ bude hlavním uživatelem sportovní části areálu 

o ZŠ bude využívat další kapacity haly (klubovny a třídy) 

o Část parkovacích míst bude vyhrazena pro zaměstnance školy 

o Plánované zázemí pro bufet může být např. pilotním projektem pro „školní firmu“ 

o Sportovní hala je v podstatě v areálu školy 

Je nutné říci, že ZŠ v současnosti nemá personální kapacity na správu objektu, nicméně projekt počítá 

s vytvořením pracovních míst, které by tento aspekt zaštítili. 

- V případě realizace projektu s nárokem na odpočet DPH na vstupu doporučujeme provozní model – 

sportovní hala ve správě obchodní společnosti vlastněné městem. Důvody: 

o MČ Praha-Suchdol v současnosti nemá žádnou organizaci, která by mohla provoz haly zaštítit 

(příspěvková organizace, zřizovaná organizace) 

o MČ Praha-Suchdol rovněž nevlastní žádnou obchodní společnost, která by si tento provoz mohla 

vzít pod sebe 

o Projekt není z hlediska finanční analýzy přijatelný – není ziskový – to vylučuje možnost soukromých 

investorů a u soukromého provozovatele by byla složitá část s nastavováním smluvních parametrů 

o Vytvoření nové obchodní organizace (příklad – Vsetínská sportovní a.s.) může být vhodné i při 

realizaci dalších podnikatelských činností městskou částí 

- V případě provozu obchodní společností mohou být provozní náklady ve výši – 2,4 mil. Kč ročně a provozní 

příjmy ve výši 2 mil. Kč ročně. Hospodářský výsledek je poté cca mínus 330 tis. Kč ročně. Je nutné ale 

připočíst další výdaje, které jsou s tím spojené a to především fakt, že MČ Praha-Suchdol navýší příspěvek 

ZŠ Mikoláše Alše ve výši téměř 456 tis. Kč ročně (což je platba ze strany školy vůči provozovateli za pronájem 

haly). K tomu je nutné připočíst i náklady na řízení obchodní společnosti. Ve výsledku je tedy tato varianta 

při provozu prakticky totožná navíc s vyššími ceny „vstupného“ pro uživatele haly. 
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11.3 SHRNUTÍ 

Investice do rekonstrukce/revitalizace veřejných budov (sportovního zařízení) nelze z čistě ekonomického hlediska 

považovat za atraktivní, rentabilní a návratnou. Investorovi se nemusí vrátit do projektu vložené prostředky z cash 

flow generovaného v průběhu provozní fáze.  

Jelikož však nejsou realizací projektu sledovány primárně ekonomické cíle, nelze výše uvedený fakt označit za 

rozhodující a hlavní. Tento aspekt je patrný z provozní fáze projektu, kdy celkové ekonomické přínosy významně 

převyšují náklady projektu, a v případě nediskontované ekonomického toku se projekt pohybuje kolem 

359 mil. Kč 

čistého přínosu. Z tohoto hlediska je projekt ekonomicky přínosný. 

MČ Praha-Suchdol nemusí mít ambici realizace ziskového projektu, nicméně by se měla soustředit na naplnění 

hlavních přínosů této investice, které spočívají v rozšíření kapacity ZŠ Mikoláše Alše, vytvoření důstojného 

sportovního zázemí a ve zkvalitnění služeb pro širokou skupinu obyvatelstva. Jedná se o rozvojovou prioritu MČ 

Prahy Suchdola. Naplní-li se prognózy demografického růstu městské části, je už teď tento projekt nezbytný. 

Na základě zpracované studie proveditelnosti a optimalizovaných výpočtů citlivostní analýzy doporučujeme 

realizovat projekt ve variantě 

Ekonomický standard bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku. 

Klíčovou otázkou úspěšné realizace/proveditelnosti projektu je: 

a) financování projektu 

b) v případě výstavby sportovní haly – její provoz 

Celkové náklady na stavbu haly včetně venkovního sportoviště a všech souvisejících přípravných prací jsou ve výši: 

175.375.954,00 Kč bez DPH 

212.204.904,00 Kč včetně DPH 

Z hlediska financování je k dispozici, resp. je možné získat: 

10 mil. Kč z rozpočtu MČ Praha Suchdol 

47 – 50 mil. Kč z výzvy OPŽP (s DPH, bez DPH) 

14,5 mil. Kč z investiční rezervy hl. města Prahy 

56 – 72 mil. Kč z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP HMP (bez 
DPH, s DPH)  

49 – 65,6 mil. Kč účelový úvěr, navýšení financí z investiční rezervy HMP, 
potenciální dotace NSA (s DPH, bez DPH) 

 

Reálné provozní varianty jsou tři: 

a) provoz v rámci ZŠ Mikoláše Alše (roční náklady MČ Praha-Suchdol ve výši cca 950 tis. Kč + odpisy) 

b) provoz haly v rámci nově zřízené příspěvkové organizace (např. „Správa sportovních zařízení MČ Praha 
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Suchdol“), která bude provozovat sportovní halu – finančně jde o stejný model jako v případě provozu 

pod základní školou, může ale zjednodušit model fungování jako takový (administrativa, účetnictví, 

samostatnost), v případě dalších investic do sportovní infrastruktury může mít na starosti i další objekty, 

c) provoz nově zřízenou obchodní společností MČ Praha-Suchdol (poskytování služeb sportovních činností) 

(roční náklady MČ Praha-Suchdol ve výši cca: 

o 325 tis. Kč – krytí ztráty obchodní společnosti,  

o 456 tis. Kč příspěvek pro ZŠ 

o + náklady na řízení společnosti + odpisy 

Pro celkový přehled slouží samostatná příloha studie, která shrnuje klíčové závěry pro rozhodnutí zastupitelstva, 

jak s projektem dále pracovat.  
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12 ANALÝZA RIZIK 
Při přípravě a realizaci projektů obecně, zejména však u projektů velkého rozsahu, členěných do mnoha částí a etap 

a u projektů dlouhodobých, je podstatnou součástí řízení těchto projektu i řízení rizik. Řídit rizika znamená -  ovládat 

je, ale i monitorovat jejich projevy (i náznaky projevů), činit opatření na jejich ošetření (odstranění/omezení, event. 

rizika akceptovat-vzít je na vědomí a riskovat) a průběžně stav rizik kontrolovat. 

Při pohledu na samotný projekt lze jasně definovat možná rizika, ke kterým v průběhu realizace nebo i po realizaci 

projektu může dojít. Jedná se jak o rizika, která mohou být způsobena vnějším faktory jako je např. vliv světové 

hospodářské krize, tak také rizika vnitřní, která mohou vzniknout např. v důsledku vnitřních pochybení městské 

části Praha-Suchdol při realizaci projektu. 

Řízením rizik projektu byl měl být pověřen projektový tým pod vedením projektového manažera, který by měl rizika 

projektu monitorovat, průběžně vyhodnocovat a hledat účinná eliminační opatření.  

Každé níže identifikované riziko bylo zhodnoceno na základě těchto kritérií:  

1) Pravděpodobnost výskytu rizika (P) 
2) Intenzita dopadu (působení) rizika na projekt (D) 
3) Součinem výše uvedených kritérií je „význam rizika“ (V) 

 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu rizika (P) 

1 Téměř nemožná 

2 Výjimečně možná 

3 Běžně možná 

4 Pravděpodobná 

5 Hraničící s jistotou 

 

Hodnota Intenzita dopadu (působení) rizika na projekt (D) 

1 Téměř neznatelný 

2 Drobný 

3 Významný 

4 Velmi významný 

5 Nepřijatelný 

 

 

 

Vyhodnocení rizik (níže) je 

rozlišeno barevnou škálou dle 

významu rizika: 

                                   

  é 

KRITICKÉ 

VÝZNAMNÉ 

MINIMÁLNÍ 
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Tabulka 68: Analýza možných rizik projektu 

Č. Skupina Riziko P D V Přijatá opatření 

1 Legislativní 

Riziko změny zákonů 

v neprospěch 

projektu (např. 

energetického z.) 

2 2 4 

Analýza legislativy, která ovlivňuje chod 

projektu a nastavení takového projektového 

modelu, který bude v souladu s právními akty 

EU a ČR v oblasti organizační i finanční. 

2 Legislativní 

Riziko změny pravidel 

pro příjemce 

dotačních programů 

2 2 4 

Připravit a implementovat projekt v co 

nejkratší době po spuštění operačních 

programů – využít prvních výzev. 

3 Politická 

Riziko politické 

podpory na místní 

regionální a národní 

úrovni 

3 4 12 

Projednání přínosů projektu se všemi 

institucemi, které mají vliv na rozhodování o 

investici, nebo disponují politickým vlivem. 

4 Finanční 

Rozdíl mezi 

odhadovanými a 

skutečnými náklady 

4 2 8 

Pečlivé a kvalitní zpracování projektové 

dokumentace a rozpočtu realizace projektu. 

(Náklady byly vypočítány s ohledem na jistou 

nákladovou rezervu, proto pokud dojde 

k projevení rizika, půjde zřejmě spíše o snížení 

skutečných nákladů. Může ovšem dojít 

k nepředvídaným vícenákladům, které budou 

hrazeny v rámci rozpočtu povoleným 

přesunem nákladů mezi položkami rozpočtu, 

případně vlastními zdroji žadatele.) 

5 Finanční 
Inflace, zvýšení 

úrokových sazeb 
3 1 3 

Příprava finančního plánu zahrnujícího 

důsledky inflace minimálně po dobu 5 let od 

ukončení realizace projektu. 

6 Finanční 

Riziko nepřidělení 

dotace/úvěru =  

problémy 

s financováním 

realizace projektu 

3 4 12 
Kvalitně zpracovaná žádost o dotaci, správné 

vysvětlení všech přínosů projektu. 

7 Finanční 
Růst cen energií a 

vstupů 
4 2 8 

Jedním z cílů projektu je také reakce na růst 

cen energií. Díky realizovaným opatřením 

dojde k výrazným úsporám ve spotřebě 

elektrické energie a tím také k celkovým 

finančním úsporám 

8 Projektová 

Nedostatky 

v připravenosti 

projektu k realizaci 

(projektový záměr, 

2 3 6 
Kvalitní dodavatelé v rámci přípravní fáze 

projektu, kvalitní zpracování žádostí o dotace; 

důsledná kontrolní činnost projektového týmu 
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studie 

proveditelnosti, 

architektonická 

studie, energetický 

audit, žádost o dotaci, 

atp.) 

projektu pod vedením projektového 

manažera. 

9 Projektová 

Riziko dostupnosti – 

pozdní dodávky, 

skryté vícenáklady, 

technické závady 

2 3 6 

Kvalitní projektová dokumentace, kvalitní 

zadávací dokumentace výběrového řízení, 

kvalitní dodavatelské smlouvy, vhodný, 

kvalitní a seriózní dodavatel. 

10 Projektová 

Provozní riziko – 

zajištění 

institucionální a 

finanční udržitelnosti 

projektu 

2 3 6 

Ustanovení projektového týmu, který je složen 

s odborníků a který má veškeré kompetence a 

potřebné nástroje pro zajištění udržitelnosti 

projektu. 

11 Projektová 

 

Prodloužení doby 

realizace projektu-

termínové riziko 

 

2 2 4 

Pečlivě sestavený harmonogram projektu, 

důsledná kontrolní a koordinační činnost 

projektového týmu, zejm. hlavního manažera 

projektu. 

12 Projektová 

Problémy se 

závěrečným 

vyúčtováním projektu 

ve vztahu k MHMP 

2 2 4 

Včasná komunikace s MHMP, postup dle 

manuálů a metodik, důsledná a pečlivá činnost 

projektového týmu projektu. Vytvoření 

kvalitního „vztahu“ na MHMP. 

13 Projektová 

Nenaplnění 

monitorovacích 

indikátorů projektu 

v případě dotačních 

vztahů 

2 5 10 

Správné uvážení závazku žadatele vůči 

příslušným indikátorům, důsledné plánování a 

kontrola projektového týmu projektu. 

14 Ostatní Riziko vyšší moci 2 4 4 
Pravidelná aktualizace analýzy rizik, kvalitní 

řízení a management projektu. 

15 Ostatní 
Globální ekonomická 

situace 
3 3 9 

Realizací projektu bude dosaženo finančních 

úspor, které lze využít na vykrytí vzniklých 

potenciálních ekonomických propadů 

Zdroj: M.C.TRITON vlastní zpracování 
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13 HARMONOGRAM PROJEKTU 
Rámcový harmonogram je navržen s ohledem na doporučené fázování projektu. Předpokladem je provoz haly od roku 2024. 

Obrázek 15: Rámcový harmonogram projektu 

 

0 Přípravné kroky

schválení finálního záměru

zpracování projektové dokumentace

monitoring dotačních příležitostí

zpracování a podobání žádosti o dotaci

ÚR, SP a další povolování

1. Výběrová řízení

1.1. VŘ na stavební práce

příprava a schválení ZD

zvěřejnění, lhůta, proces hodnocení

uzavření smlouvy se zhotovitelem

1.2. VŘ na dodávku interiérového vybavení c

příprava a schválení ZD

zvěřejnění, lhůta, proces hodnocení

uzavření smlouvy se zhotovitelem

1.3. VŘ na služby - TDI + BOZP

příprava a schválení ZD

zvěřejnění, lhůta, proces hodnocení

uzavření smlouvy se zhotovitelem

2. Realizace díla

2.1. Stavební práce

Sportovní hala

Venkovní areál

2.2. TDI + BOZP

2.3. Autorský dozor

2.4. Dodávka interiérového vybavení

3. Provozní fáze

Sportovní hala

Venkovní areál v roce 2025

I.

Multifunkční sportovní hala MČ Praha Suchdol

II.

III.

Fáze

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1211 12 1 2 3 4 5

2020 2021 2022

6 7 8 9 10 11 122 3 4 5 6 7 8 9 1010 11 12 1
číslo 

úkolu
úkol 4 5 6 7 8 9
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14 ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 
Projekt je v současnosti v před investiční fázi a je významně ovlivněn uzavřenou smlouvou na zpracování projektové 

dokumentace, je tedy nezbytné co nejdříve rozhodnout, jakým směrem se bude celý investiční záměr ubírat.  

Na základě zpracované studie proveditelnosti hodnotíme projekt následovně: 

1. Projekt ve vybrané variantě (Ekonomický standard bez krčku a 2 PP) je ekonomicky přijatelný = má tedy 

smysl. 

2. Zásadním problémem je tak aktuální nedostatek vlastních finančních prostředků na realizaci díla. 

3. Projekt je realizovatelný v případě zajištění externích zdrojů financování, které jsou popsány ve studii. 

V současnosti jsou k dispozici takové finanční nástroje, které dokáží pokrýt cca 95 % nákladů na výstavbu 

haly, záleží pouze na schopnosti dané prostředky získat. 

A doporučujeme: 

1. Na základě platné smlouvy dokončit projektovou dokumentaci a provést průzkum trhu mezi stavebními 

společnostmi. Bude tak zjištěna reálná a aktuální cena stavebních prací. 

4. V roce 2020 věnovat veškerou možnou energii na zajištění dalších externích/dotačních zdrojů. Lobbovat 

u hl. města Prahy – předpřipravit si půdu pro čerpání investiční rezervy a především spolufinancování 

projektu z OPŽP. Pravidelně monitorovat činnost a výzvy Národní sportovní agentury. 

5. Ke konci roku 2020 zpracovat žádost o dotaci OPŽP. V případě, že by se nepodařilo sehnat žádné další 

finanční zdroje, dotace by nebyla využita. 

6. V případě, že roku 2021 nebudou k dispozici přislíbené finanční prostředky především z rozpočtu hl. 

města Prahy   (ani výhledově), bude rozumné projekt pozastavit. 

7. Využití komerčního úvěru v současnosti nedoporučujeme. Rozumná výše úvěru je cca 15 % všech nákladů 

projektu. Může být využita bezúročná půjčka z rozpočtu hl. města Prahy. 

8. Zpracovat alespoň rámcový zásobník investičních projektů MČ Praha-Suchdol na období 2020 – 2025 

včetně plánu údržby a obnovy majetku pro určení potenciální výše vlastních finančních zdrojů. Ten může 

pomoci při prioritizaci jednotlivých investic, využití nevyčerpaných účelových dotací (změna účelu) a 

odhadu finanční kapacity rozpočtu MČ Praha Suchdol v následujících třech letech. 
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Studie proveditelnosti „Výstavba a provoz nové sportovní haly Kamenná Stezka“ (autor: K Kabilka, advokátní 

kancelář) 

Studie proveditelnosti variantního řešení výstavby zimního stadionu a sportovní haly ve městě Bruntál (autor: 

QUANTUM CZ s. r. o.) 

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 

Zákon č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmu 
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16 PŘÍLOHY 

16.1 ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ MČ PRAHA-SUCHDOL 

Kapitola finančního zdraví je pouze podporou pro zpracovatele studie, údaje mohou být pro 
čtenáře zavádějící, v textu, grafech a tabulkách se často pracuje s nekonsolidovanými čísly 

rozpočtu!! 

Počet obyvatel19 městské části, na kterém závisí daňové příjmy, ale rovněž i finanční vztahy ze strany hl. města 

Prahy je růstový. Počet obyvatel byl v roce 2019 celkem 7 206.  

Graf 9. Vývoj počtu obyvatel a žáků MČ Prahy Suchdol 

 

Zdroj: MFČR, ČSÚ a M.C.TRITON 

Počet obyvatel, kteří mají trvalé bydliště v MČ Praha-Suchdol, stoupl z 6,4 tis. obyvatel v roce 2009 na 7,2 tis. 

obyvatel v roce 2019, jednalo se o nárůst více jak 11%. Tento údaj má významný vliv na růst jak daňových příjmů 

městské části, tak především na výši finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy.  

Počet žáků20 v zařízeních města, coby zřizovatele, je údaj, na kterém po novele RUD od 1. 1. 2013 záleží část 

daňových příjmů. U městských částí Prahy se toto projevuje tzv. příspěvkem na školství, který byl do té doby součástí 

příspěvku na výkon státní správy (změna účinná v roce 2014). Celkem v roce 2013 bylo ve školských zařízeních 

městské části evidováno 600 žáků. MČ Praha-Suchdol ta bylo z roku 2013 na rok 2014 převedeno do příjmů podle 

počtu žáků cca 700 tis.. Kč ovšem za současného zrušení dotací a příspěvků na žáka od státu. V současnosti je to 

 

19 Počet obyvatel podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného 

v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 

20 Počet žáků podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení počtu dětí a žáků vychází z 

dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet obyvatel 6473 6699 6576 6667 6689 6868 7023 7099 7151 7206 7206

Počet žáků 494 481 502 539,75 598 599,5 632,5 688 688 817,5 817,5
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zhruba 2,2 mil. Kč ročně. Školy jsou značně závislé na dotacích státu. Běžně vychází v ČR, že žák přijde veřejné 

finance na cca 50 tis. Kč na rok, z toho 40 tis. Kč platí stát a kolem 10 tis. Kč obec spolu se školou (příjmy z družin, 

grantů apod.). Otázkou je zahrnutí odpisů.  

Tabulka 69. Vývoj počtu obyvatel a žáků městské části Praha-Suchdol 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel 6 473 6 699 6 576 6 667 6 689 6 868 7 023 7099 7151 7206 7 206  

Počet žáků 494 481 502 539,75 598 599,5 632,5 688 688 817,5 817,5 

Zdroj: ČSÚ 

Skokovou změnu počtu obyvatel v roce 2011 (viz tabulka výše) má na svědomí v tom roce Českým statistickým 

úřadem provedené sčítání lidu, domů a bytů. Ze sčítání lidu se vychází při stanovení počtu obyvatel pro rozdělování 

výnosů daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o Rozpočtovém určení daní (též užívána zkratka „RUD“). 

Z výše uvedeného vyplývá poměrně značná vnější finanční hrozba daná způsobem dotačního financování školství 

státem (v posledních letech se tento faktor stal příležitostí vzhledem ke konstrukci příspěvku), ovšem jistá stabilita 

příjmů je naopak daná podmínkami vytvářenými městskou částí 

Vývoj celkové bilance ukazuje, že město ročně hospodařilo s nekonsolidovanými příjmy nebo výdaji v objemu 

řádově od 66 do 220 mil. Kč. Za posledních 5 let se příjmy vyvíjely lépe než výdaje.   

Tabulka 70. Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů městské části Praha-Suchdol v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Daňové příjmy 2 694 4 776 5 027 4 567 4 455 4 725 4 594 4 842 4 543 4 727 5 880 

Nedaňové příjmy 85 1 244 1 521 704 1 362 1 983 2 930 1 945 1 207 2 139 1 609 

Kapitálové příjmy 0 850 592 663 278 0 0 0 0 0 0 

Neinvestiční dotace 21 499 51 630 71 109 68 524 71 917 99 002 77 019 111 833 190 306 184 130 214 547 

z toho konsolidace 0 28 336 42 148 36 280 40 040 50 092 36 256 34 198 79 589 88 074 98 518 

Běžné příjmy celkem 24 278 58 500 78 249 74 457 78 011 105 710 84 544 118 621 196 056 190 996 222 036 

Běžné příjmy po konsolidaci 24 278 30 165 36 101 38 177 37 971 55 618 48 287 84 423 116 466 102 921 123 518 

Investiční dotace 0 5 844 100 9 145 1 689 11 116 158 0 0 0 0 

Reálné příjmy celkem 24 278 36 009 36 201 47 322 39 660 66 734 48 445 84 423 116 466 102 921 123 518 

Běžné výdaje 22 778 52 802 71 403 61 888 69 883 82 512 72 361 67 078 114 077 131 247 147 696 

z toho konsolidace 0 28 336 42 148 36 280 40 040 50 092 36 256 34 198 79 589 88 074 98 518 

Běžné výdaje po konsolidaci 22 778 24 466 29 255 25 608 29 843 32 420 36 105 32 881 34 488 43 173 49 177 

Kapitálové výdaje 4 142 8 386 15 655 11 853 13 333 26 969 9 949 8 092 58 924 56 786 69 468 

Výdaje celkem 26 920 61 188 87 058 73 741 83 216 109 482 82 310 75 170 173 001 188 033 217 164 

Reálné výdaje celkem 26 920 32 853 44 910 37 461 43 175 59 390 46 054 40 972 93 412 99 958 118 646 

Saldo příjmů a výdajů -2 642 -2 688 -8 809 716 -5 204 -3 772 2 234 43 451 23 054 2 963 4 872 

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -2 642 3 156 -8 709 9 861 -3 515 7 344 2 391 43 451 23 054 2 963 4 872 

Provozní saldo 1 500 5 698 6 846 12 570 8 129 23 197 12 183 51 543 81 979 59 748 74 340 
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Zdroj: MFČR, ČSÚ, M.C.TRITON 

Pokles výkonnosti ekonomiky, ke kterému došlo v roce 2009, se promítl i do hospodaření územních rozpočtů. 

Vzhledem k odlišné struktuře hlavních zdrojů financování jednotlivých stupňů územních rozpočtů, tj. rozpočtů obcí 

a krajů jako územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů regionálních rad 

regionů soudržnosti, ovlivnil především hospodaření obcí a krajů. 

Dopady nižšího inkasa daňových příjmů na výsledek hospodaření územních samosprávných celků částečně zmírnil 

nárůst transferů ze státního rozpočtu a ze státních fondů, snaha obcí a krajů o dosažení úspor na výdajové straně 

rozpočtu a částečně i zapojení finančních prostředků uspořených v předchozích letech.  

Vzhledem k dosavadnímu rozpočtovému trendu, MČ Praha-Suchdol přišla v důsledku světové finanční krize v roce 

2009 řádově o 2 mil. Kč (výše transferů, daňových příjmů). To výrazně negativně ovlivnilo hospodaření roku 2009 

(záporné saldo rozpočtu), ale MČ Praha-Suchdol tu situaci zvládla rychlou reakcí. Od roku 2010 již těžila z novely 

zákona o dani z nemovitostí, která mimo jiné umožnila obcím stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny 

nemovitosti na území celé obce jeden místní koeficient modifikující výslednou daň.  

Rozpočty městské části Praha-Suchdol byly od roku 2009 z větší části přebytkové. Deficity byly vytvořeny v letech 

2009, 2011,2013 a 2014. Celkově městská část hospodařila rozpočtově správně.   

Graf 10. Vývoj salda rozpočtu městské části Praha-Suchdol 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Saldo příjmů a výdajů -2 642 3 156 -8 709 9 861 -3 515 -1 272 2 391 43 451 23 054 2 963 4 872
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Graf 11. Vývoj nekonsolidovaných příjmů a výdajů městské části Praha-Suchdol v tis. Kč 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Správné rozpočtové hospodaření je patrné při pohledu na příjmy, výdaje a rozpočtové saldo po konsolidaci. Za 

posledních pět let je saldo rozpočtu vždy kladné. Extrémem jsou roky 2016 a 2017, kdy byla MČ Praha-Suchdol 

schopna vygenerovat rezervu ve výši cca 65 mil. Kč, což ale vychází z přesunu účelových dotací z minulých let. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy celkem 24 278 64 344 78 349 83 602 79 700 108 210 84 701 118 621 196 056 190 996 222 036

Výdaje celkem 22 778 52 802 71 403 61 888 69 883 82 512 72 361 67 078 114 077 131 247 147 696
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Graf 12: Vývoj příjmů, výdajů a salda rozpočtu MČ Praha-Suchdol po konsolidaci v mil. Kč 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Graf 13. Vývoj a struktura příjmů MČ Praha-Suchdol 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy po konsolidaci 26 31 36 47 40 58 48 84 116 103 124

Výdaje po konsolidaci 29 33 45 37 43 59 46 41 93 100 119

Saldo rozpočtu po konsolidaci -2 -2 -9 10 -4 -1 2 43 23 3 5
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Struktura příjmů města se stabilizovala především přesunem agendy vyplácení sociálních dávek na úřady práce. 

Podíl daňových příjmů MČ Praha-Suchdol je konstantní. Za posledních deset let významně vzrostla část směřující za 

transfery.   

Nedaňové příjmy města ve výši cca 1,5 mil. Kč ročně pocházely především z oblasti navázaných na odpadové, lesní 

hospodářství, bytové, pronájmy apod. Ve většině oblastí, zejména bytového a nebytového hospodářství je nutné 

zohledňovat také značné požadavky na výdaje MČ Praha-Suchdol.  

Daňové příjmy MČ Praha-Suchdol měly do roku 2011 prakticky konstantní výši, ale v roce 2009 zaznamenaly újmu 

světovou finanční krizí.  

Graf 14: Vývoj celkových daňových příjmů MČ Praha-Suchdol  

 

Zdroj: MF ČR, M.C.TRTION 

Minimální vazba MČ Praha-Suchdol na daňové příjmy způsobuje to, že MČ nemusí podléhat 

makroekonomickému vývoji v ČR. Mnohem zajímavější je z tohoto ohledu změna počtu obyvatel. Mezi daňovými 

příjmy jsou v podstatě jen místní poplatky. 

Stabilní a téměř jistá základna příjmů MČ Praha-Suchdol je někde na úrovni 50-55 mil. Kč21 ročně (vycházíme z 

daňových příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních okolností 

naprostá většina příjmů městské části.  

 

 

 

 

21 Běžné stabilní příjmy bez účelových dotací se pohybují kolem 45-55 mil. Kč, dtto, běžné výdaje v úrovni 40-50 mil. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Daňové příjmy 2 694 4 776 5 027 4 567 4 455 4 725 4 594 4 842 4 543 4 727 5 880
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Graf 15: Vývoj mimořádných příjmů MČ Praha-Suchdol v tis. Kč 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Mimořádné příjmy. MČ Praha-Suchdol celkem od roku 2009 do roku 2019 získala 19.5 mil. Kč investiční dotace a 

2,3 mil. Kč kapitálových příjmů. MČ Praha tedy získala od roku 2009 do roku 2019 celkem 21,8 mil. Kč mimořádných 

příjmů, což je cca 3 tis. Kč na obyvatele. Nepočítají se ovšem účelové dotace z hl. města Prahy, které jsou součástí 

neinvestičních transferů. Ty byly za sledované období zhruba ve výši 122,5 mil. Kč. 

Investiční aktivita MČ Praha-Suchdol byla od roku 2009 do 2019 zaměřena na řadu akcí – především na  investice 

do stávajícího majetku (zateplení a modernizace ZŠ, kanalizace, zateplení bytových domů atp.). MČ Praha-Suchdol 

se tedy soustředila na obnovu majetku a od roku 2009 investovala 283 mil. Kč. MČ Praha-Suchdol obnovuje 

majetek rozumnými finančními objemy s ohledem na stav a finanční kondici.  

Graf 16. Vývoj struktury výdajů MČ Praha-Suchdol procentuálně a v  

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

MČ Praha-Suchdol za posledních 10 let investovala 283 mil. Kč, tedy celkem 39 tis. Kč na každého obyvatele.   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kapitálové příjmy 0 850 592 663 278 0 0 0 0 0 0

Investiční přijaté transfery 0 5 844 100 9 145 1 689 2 500 158 0 0 0 0
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Pro finance mnohých měst či městských částí je však obecně riskantní strategie budování nového majetku, který 

vyvolává tlak na výdaje22 a zejména potřebu financí na jeho obnovu (odpisy). Zvýšená investiční aktivita se může 

někdy projevit zhoršením ekonomiky provozu, tedy zejména neúměrným růstem běžných výdajů a odpisů.  

Mnohá města či městské části si neuvědomují, nebo nechtějí připustit, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu 

a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město nebo městská část má, tím více 

prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu (týká se infrastruktury, nemovitostí a netýká se pozemků, cenných 

papírů apod.). Zapomíná se často na obnovu technologických celků a místo toho, aby obce a města vytvářela 

odpovídající zdroje na odpisy, spravují pouze fondy na nezbytné opravy a řešení havárií. Modernizace a obnova 

velkých investičních celků je často v pozadí. Nejen malé obce a města však musí investovat do infrastruktury a jsou 

svým způsobem ve finanční pasti a často závisí na dotacích a dluzích.   

Graf 17. Vývoj krytí běžných výdajů běžnými příjmy MČ Praha-Suchdol v mil. Kč 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Kladně hodnotíme to, že MČ Praha-Suchdol hospodařilo od roku 2009 vždy provozně rozumně s ohledem na běžné 

příjmy a od roku 2016 výrazně zlepšilo provozní hospodaření. Provozní výdaje města (běžné) kryly běžné příjmy. 

Je nutno ovšem dodat, že výše uvedený graf sleduje příjmy a výdaje před konsolidací.  

MČ Praha-Suchdol za poslední 4 roky zlepšilo provozní hospodaření o 40 mil. Kč v nekonsolidovaných číslech! Tím 

město velmi značně posílilo svou finanční kondici. 

  

 

22 Výjimku tvoří infrastruktura typu vodovody a kanalizace, která je nezbytná. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Běžné příjmy (včetně neinvestičních
dotací)

24 64 78 84 80 108 85 119 196 191 222

Běžné výdaje (provozní) 23 53 71 62 70 83 72 67 114 131 148
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Graf 18. Roční změny běžných výdajů a běžných příjmů MČ Praha-Suchdol v mil. Kč 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Pro finance jakékoli městské části je oslabující každá situace, při které se běžné příjmy vyvíjely hůře než běžné výdaje 

za předpokladu, že tato situace přetrvala.   
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Graf 19. Podrobnější vývoj běžných výdajů MČ Praha-Suchdol 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví město nebo městské části je za normálních okolností ukazatel 

provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými 

výdaji. Za běžné příjmy obce označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku obce) a 

investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu obce, včetně obnovy majetku (neinvestiční). 

Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance (bez 

úvěrů), které obci ročně zbývají na „volnou útratu“, tedy na investice, ale také na budoucí obnovu majetku obce, 

na splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Proto banky při žádostech o úvěr stav a vývoj ukazatele provozního 

salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také v průběhu čerpání a splácení úvěru. Ovšem banky zajímá hlavně to, 

zda bude mít obec na splátky, ale už se nezajímají o stav majetku obce, pokud jím obec neručí za úvěr.  Provozní 

saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ obce/městské části a tedy ročně generovaný potenciál pro investice, 

ale také pro obnovu majetku obce (městské části), splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod.  
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Graf 20. Vývoj provozního salda MČ Praha-Suchdol v mil. Kč před konsolidací 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Provozní saldo (účetní) městské části bylo v roce 2017 nejlepší v MČ Praha-Suchdol kdy dosažené. V posledních 

letech bylo na úrovni 40-60% běžných příjmů, přičemž průměr v ČR je kolem 25-30%. 

Provozní saldo slouží k tvorbě rezerv, splácí se z něho dluhy a vytváří zdroje na investice a budoucí opravy. MČ 

Praha-Suchdol potřebuje ročně minimálně 8,7 mil. Kč23 na obnovu svého majetku, tedy na opravy a investice do 

stávajícího majetku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Místní samosprávy od roku 2012 povinně odpisují a odpisy mají správně sloužit k refinancování oprav a obnovy dosavadního 

majetku. Tento údaj je zjištěn z výsledovky.   
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Tabulka 71: Vývoj provozního salda hospodaření MČ Praha-Suchdol (údaje po konsolidaci) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Běžné příjmy (včetně 
neinvestičních dotací) 
po konsolidaci 

24 278 30 165 36 101 38 177 37 971 55 618 48 287 84 423 116 466 102 921 123 518 

Běžné výdaje 
(provozní) po 
konsolidaci 

22 778 24 466 29 255 25 608 29 843 32 420 36 105 32 881 34 488 43 173 49 177 

Uhrazené splátky 
půjček 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní saldo (tis. Kč) 1 500 5 698 6 846 12 570 8 129 23 197 12 183 51 543 81 979 59 748 74 340 

% Podíl provozního 
salda na běžných 
příjmech 

6% 19% 19% 33% 21% 42% 25% 61% 70% 58% 60% 

Zbývá pro uhrazení 
splátek úvěrů (v tis. Kč) 

1 500 5 698 6 846 12 570 8 129 23 197 12 183 51 543 81 979 59 748 74 340 

Sta na bankovních 
účtech v tis. Kč. 

11 571 19 187 7 868 16 993 11 852 8 475 11 572 55 340 80 004 83 516 94 982 

Provozní saldo po 
úhradě splátek úvěrů 
+ stav na bankovních 
účtech v tis. Kč 

13 071 24 885 14 714 29 563 19 980 31 673 23 754 106 882 161 983 143 264 169 322 

Zdroj: M.C.TRITON 

Graf 21: Vývoj běžných příjmů, provozního salda a staveb MČ Praha-Suchdol 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Majetek MČ Praha-Suchdol, přesněji jen stavby, lze hrubě odhadovat na 500 až 600 mil. Kč (záleží, jak zohledníme 

data rozvahy versus realita). Velmi orientačně potřebuje město na odpisy majetku celkem alespoň 10 mil. Kč ročně 

pouze na stavby. Pokud volíme obnovovací interval cca 50 let.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Běžné příjmy (včetně neinvestičních
dotací)

24 30 36 38 38 56 48 84 116 103 124

Provozní saldo (v mil. Kč) 2 6 7 13 8 23 12 52 82 60 74

Stavby (v mil. Kč) 411 423 426 467 472 481 527 529 606

0

100

200

300

400

500

600

700

m
il.

 K
č

Vývoj běžných příjmů, provozního salda a staveb MČ Praha Suchdol v 
mil. Kč



Studie proveditelnosti výstavby sportovní haly 

 

 

 

158 

Graf 22. Vývoj běžných příjmů, běžných výdajů a investic po konsolidaci MČ Praha-Suchdol v tis. Kč 

 

Zdroj: ZMFČR, M.C.TRITON 

MČ Praha-Suchdol udržovalo finanční rezervy, tak aby zvládalo řízení cash flow. Ke konci roku 2019 byla na 

základním běžném účtu a fondech městské části rezerva cca 95 mil. Kč. Pakliže odečteme prostředky alokované na 

účelové dotace, dostaneme se na částku cca 40 mil. Kč. 
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Graf 23: Finanční zůstatky na účtech MČ Praha-Suchdol v mil. Kč 

 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 

Finančním potenciálem městské části lze velmi hrubě a orientačně vnímat hodnoty zůstatku na účtech k počátku 

roku a další likvidní finanční aktiva jako likvidní cenné papíry, zůstatky fondů spolu s provozním saldem po odpočtu 

splátek dluhů. Je to zjednodušeně řečeno určitá „finanční akceschopnost“ městské části bez využití případných 

nových dluhů.  

Vývoj okamžitého finančního potenciálu MČ Praha-Suchdol začal skokově narůstat v roce 2016. V současnosti se 

pohybuje kolem 170 mil. Kč. MČ Praha-Suchdol proinvestovala téměř 70 mil. Kč v roce 2019, což potvrzuje daný 

trend; tedy že v roce 2020 pravděpodobně vzrostou zůstatky na běžných účtech na cca 100 mil. Kč, provozní saldo 

bude ve výši cca 75 mil. Kč a finanční potenciál tak vzroste na zhruba 175 mil. Kč (nebudou-li se konat výrazné 

investice). 
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Graf 24. Vývoj okamžitého finančního potenciálu MČ Praha-Suchdol v mil. Kč 

 
 

Zdroj: MFČR, M.C.TRITON 
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16.2 PŘEHLED ÚČELOVÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU HMP V LETECH 2012 - 2019 

Rok 2012 2013 2016 2017 2018 2019 

Investiční akce 
Posky
tnuto 

Vyčer
páno 

Přene
cháno 

Posky
tnuto 

Vyčer
páno 

Přene
cháno 

Posky
tnuto 

Vyčer
páno 

Přene
cháno 

Posky
tnuto 

Vyčer
páno 

Přene
cháno 

Posky
tnuto 

Vyčer
páno 

Přene
cháno 

Posky
tnuto 

Vyčer
páno 

Přene
cháno 

ZŠ M. Alše-snížení energetické 
náročnosti 

5 400 
000 Kč 252 Kč 

5 399 
748 Kč 

5 399 
748 Kč 

401 
189 Kč 

4 998 
560 Kč ukončeno                   

Sad čestných občanů U Kapličky 
            

250 
000 Kč 0 Kč 

250 000 
Kč 

100 
000 Kč 

65 796 
Kč 

34 204 
Kč ukončeno       

Lávka přes Únětický potok -PP 
                  

507 
000 Kč 

79 680 
Kč 

427 320 
Kč 

427 
320 Kč 

212 
960 Kč 

214 360 
Kč   

116 
800 Kč 

97 560 
Kč 

Revitalizace vodoteče Keltů 
            

3 642 
000 Kč 

21 780 
Kč 

3 620 
220 Kč 

3 620 
220 Kč 

2 985 
783 Kč 

634 437 
Kč ukončeno       

Rekonstrukce stromořadí K 
Horoměřicům             

350 
000 Kč 0 Kč 

350 000 
Kč 

350 
000 Kč 

123 
024 Kč 

226 976 
Kč ukončeno       

Splašková kanalizace - Budovec III 
            

34 000 
000 Kč 

66 550 
Kč 

33 933 
450 Kč 

33 933 
450 Kč 

4 741 
548 Kč 

1 148 
000 Kč   

511 
380 Kč 

636 620 
Kč ukončeno 

Stoka splaškové kanalizace Na 
Mírách                             

681 271 
Kč   

28 100 
Kč 

653 171 
Kč 

ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření 
kapacit II.etapa a modernizace                   

19 800 
000 Kč 

5 687 
273 Kč 

14 112 
727 Kč ukončeno       

MČ Suchdol - Vybudování 
fitparku                   

600 
000 Kč 

366 
422 Kč 

233 578 
Kč ukončeno       

Rek. víceúčel. a dětského hřiště 
při ZŠ Suchdolská                   

370 
000 Kč 0 Kč 

370 000 
Kč ukončeno       

Výkup pozemků - MČ Praha 
Suchdol                   

3 570 
000 Kč 0 Kč 

3 570 
000 Kč ukončeno       

Oprava dešťové kanalizace 
(neinv)                   

9 000 
000 Kč 

257 
356 Kč 

8 742 
644 Kč 

8 742 
644 Kč 

8 740 
116 Kč 

2 528 
Kč ukončeno 

Rekonstrukce lávky pod Kozími 
hřbety (inv                       

127 437 
Kč ukončeno       

Rekonstrukce komunikací 
Májová, Lysolajská a Výjezdní 
(inv.)                       

19 343 
903 Kč 

16 843 
903 Kč 

10 738 
790 Kč 

6 105 
112 Kč   

4 615 
944 Kč 

1 489 
169 Kč 
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Modernizace a rozšíření areálu 
ZŠ MŠ. Alše                         

8 000 
000 Kč 

849 
199 Kč 

7 150 
801 Kč   

5 673 
022 Kč 

1 477 
779 Kč 

Splašková kanalizace U Kapličky, 
Bažantní                         

12 000 
000 Kč 

3 804 
427 Kč 

8 195 
573 Kč ukončeno 

Výstavba bytového domu 
Kamýcká 684                         

27 000 
000 Kč 0 Kč 

27 000 
000 Kč   

1 078 
871 Kč 

25 921 
129 Kč 

Multifunkční hala u ZŠ s 
venkovním sportovištěm, PD                         

990 
000 Kč 0 Kč 

990 000 
Kč ukončeno 

Stavba plynovodu U Kapličky, 
Bažantní                         

4 240 
000 Kč 

80 000 
Kč 

4 160 
000 Kč 

4 160 
000 Kč 

4 130 
138 Kč 

29 862 
Kč 

Splašková kanalizace Kamýcká a 
Dvorská                       

8 700 
000 Kč 

6 960 
000 Kč 

6 915 
349 Kč 

44 651 
Kč ukončeno 

Multifunkční hala u ZŠ s 
venkovním sportovištěm                               

8 000 
000 Kč 

467 
910 Kč 

7 532 
090 Kč 

TV Suchdol - etapa 005 Budovec                               
5 000 

000 Kč 
63 979 

Kč 
4 936 

021 Kč 

TV Suchdol - etapa 009 Starý 
Suchdol                               

4 000 
000 Kč 0 Kč 

4 000 
000 Kč 

Splašková kanalizace U Kapličky, 
Bažantní                               

9 000 
000 Kč 

8 850 
713 Kč 

149 287 
Kč 

Kulturně komunitní centrum                               
6 322 

500 Kč 
22 600 

Kč 
6 299 

900 Kč 
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17 ZÁVĚR 
Tento dokument obsahuje důvěrné informace a je určen výhradně pro potřeby Městská části Praha-Suchdol 

a M.C.TRITON. Obě uvedené strany se zavazují, že obsah dokumentu nesdělí žádnou formou třetí osobě. 

 

 

 

V Praze 31. 5. 2020 
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