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Předkládaná studie Hodnocení přínosů investic do obnovy památek sestává z několika kapitol.

Kromě úvodníčásti obsahujícídefinici pojmů a kategorizaci (teoretických) dopadů investic do

obnovy památek se studie zevrubně věnuje indikátorům, které by měly zainteresované osoby
sledovat v případě úvah o realizaci obnovy památek. V závěru studie je zařazen přístup

k vyhodnocení provedené investice do obnovy památek. Ověření navrhovaných přístupů

nabízí text Havlíčkův Brod - případová studie / ověření metodiky. Součástí studie je také
excelovský sou bor s,,investičn í kalku lačkou ".

Jelikož je obvyklé, že investice do obnovy památek jsou (spolu)financovány z vládního sektoru,

tak autoři studie postupují ve své práci v celku logicky a k hrubému vyčíslení přínosů investice
aplikují ,,unifikovaný" (,,celostátní") fiskální investiční multiplikátor, jehož hodnotu autoři
přebírajíz odhadů Čt{g. Odhady ostatních subjektů (např. odborné články od Mezinárodního
měnového fondu, OECD apod.) nabízí obdobnou výši ,,unifikovaného" fiskálního investičního
multiplikátoru, takže autory zvolený zdroj informací lze akceptovat.

Jako vhodný přínos této studie spatřuji další možnost úprav výpočtu dopadů investic, kdy
kromě ,,unifikovaného" fiskálního investičního multiplikátoru autoři vybízí k užívání
koeficientů, které berou v potaz lokálníaspekty a způsoby užitídané památky, Díky tomu tak
může být v určitých lokalitách a při specifickém využití obnovené památky efekt vládních
investic vyšší (ovšem také i nižší), nežli by napovídal ,,unifikovaný" fiskální investiční
multiplikátor.

V kontrastu s těmito ,,přesnými" hodnotami multiplikátorů působí navrhovaná metodika
hodnocení dopadů investice do obnovy památek pomocí přidělených bodů ,,nepřesně" (viz

závěrečné části studie). Přidělování těchto bodů je do značné míry subjektivní záležitostí.
Avšak na druhé straně i výpočet ,,přesné" výše multiplikátorů je značně závislý na zvoleném
modelu a ekonometrických přístupech. V tomto světle lze tudíž navrhované ,,nepřesné"
bodování ospravedlnit, jelikož vhodnější a uživatelsky přívětivější přístup si lze jen stěží
představit.



Navrhované postupy pak autoři studie aplikují na obnovu památek v Havlíčkově Brodu (viz

Havlíčkův Brod - případovó studie / ověření metodiky). Ačkoliv jsou u této konkrétníaplikace
zřejmé slabé i silné stránky navrhovaných přístupů, tak zcela jistě podnítídebatu o efektivnosti
a dopadech investic do obnovy památek. Tato debata určitě nebude omezena jen na Havlíčkův

Brod a nebude záležitostí jen úzké skupinky odborníků. Z textu studie je zřejmé, že její

zpracování a uživatelsky přívětivá ,,investiční kalkulačka" v Excelu si najde mnoho čtenářů

a uživatelů.

Zcelé studie pak vyznívá zřejmé poselství vyplývající nejen ztématu studie, ale z povahy

ekonomie jako společenské vědy. Tuto studii a v ní uvedené hodnoty multiplikátorů nebo

způsoby hodnocení dopadů investic do obnovy památek nelze brát jako univerzální, vždy

a všude platný přístup, který jasně vyčísluje přínosy provedené investice, a nastoluje nové

,,paradigma" vtéto oblasti. Text autorů si spíše klade za cíl nabídnout rámec pro diskuzi

a uvažování, které faktory ovlivňují rozhodování o investicích zaměřených na obnovu památek

a následné vyhodnocení dopadů těchto investic. Autory nabízený výpočet přínosů vyjádřený

v peněžních jednotkách sice vychází z odborných studií a je v zásadě správný, avšak tento
přístup - stejně jako ostatní přístupy v ekonomii - nedokáže zohlednit vŠechny aspekty

ovlivňující předmět předkládané studie.

Samostatnou otázkou pro hodnocení vhodnosti investice do obnovy památek pak mŮŽe

představovat,,aglomeračníefekt", resp. (s nadsázkou řečeno) ,,úspory z rozsahu", kdy obnova
jedné památky je součástíobnovy širšího okolípamátky nebo oblasti v dané lokalitě. Zde pak

může dojít k další specifické úpravě fiskálního investičního multiplikátoru.

V závěru posudku je vhodné vyslovit přání, aby tato zdařilá studie napomohla podnítit diskuzi

o důležitosti investic do obnovy památek a vládních investic obecně. V současné době, kdy

fiskální politika řeší naléhavé problémy spojené s geopolitickým pnutím a (snad) doznívající
pandemií COV|D-19, by rozhodně neměla zapomínat na kapitálové vládní výdaje a případně

dalšívýdaje, jejichž přínos nenízřejmý ihned, ale až později. O to většívšak budou mít dopad

na produkt a dlouhodobý udržitelný hospodářský růst.
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