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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování výstavby trasy metra D v Praze. 

Zaměřuje se na finanční a ekonomickou výhodnost projektu vycházející z analýzy nákladů 

a přínosů. Zvolené možnosti financování jsou voleny tak, aby byly vhodné pro financování 

projektu ve veřejném sektoru. Jmenovitě se jedná o tyto: Samofinancování dopravním 

podnikem, příspěvky ze Strukturálních a investičních fondů Evropské unie (konkrétně 

Operační program Doprava 2014 – 2020 a Operační program Praha – pól růstu), 

spolufinancování ze státního rozpočtu, dotace od Magistrátu hlavního města Prahy, PPP 

projekt, úvěr od Evropské investiční banky a alternativní formy financování (emise akcií 

a dluhopisů). Tyto možnosti financování analyzuji dle jejich dostupnosti a výhodnosti. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the possibility of financing the construction of the subway line 

D in Prague. It focuses on the financial and economic values of the project based on cost-

benefit analysis. Selected funding options are chosen to be eligible for funding a public 

sector project. These include: Self-financing by The Prague Public Transport Company, a.s., 

contributions from the Structural and Investment Funds of the European Union (specifically 

Operational Program Transport 2014 – 2020 and Operational Program Prague – Pole 

of Growth), co-financing from the state budget, subsidy from the City of Prague, loan from 

the European Investment Bank and alternative forms of financing (share and bond issues). 

These funding options are analyzed according to their availability and convenience. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Zkratka Význam 

a. s. akciová společnost 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

B přínosy (z anglického Benefits) 

C náklady (z anglického Costs) 

CAPEX Kapitálové náklady (z anglického Capital Expenditures) 

CBA analýza nákladů a přínosů (z anglického Cost-Benefit Analysis) 

cca přibližně 

CEF Nástroj pro propojení Evropy (z anglického Connecting Europe Facilities) 

CO2 oxid uhličitý 

Crpa míra spolufinancování 

CÚ celková úspora 

č. číslo 

ČEPS Česká energetická přenosová soustava, a. s. 

čl. článek 

DA Rozhodná částka 

DIC diskontované investiční náklady 

DNR diskontovaný čistý příjem 

DPH daň z přidané hodnoty 

DPP Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 

EC způsobilé náklady 

EE způsobilé výdaje 

EFRR evropský fond pro regionální rozvoj 

EIA 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (z anglického Environmental Impact 
Assessment) 

EIB Evropská investiční banka, a. s. 

ENPV Ekonomická čistá současná hodnota (z anglického Economic Net Present Value) 

ENRF evropský rybářský a námořní fond 

ERR ekonomické výnosové procento (z anglického Economic Rate of Return) 

ESF evropský sociální fond 

ESIF evropské strukturální a investiční fondy 

EU Evropská Unie 

EUR Euro 

EZFRV evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
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FNPV finanční čistá současná hodnota (z anglického Financial Net Present Value) 

FRR finanční výnosové procento (z anglického Financial Rate of Return) 

FS fond soudržnosti 

GWh gigawatthodina 

hl. m. hlavní město 

HMP hlavní město Praha 

I.D první úsek metra linky D 

IAD individuální automobilová doprava 

IČ identifikační číslo 

II.D druhý úsek metra linky D 

INEA 
Výkonná agentura pro inovace a sítě (z anglického Innovation and Networks 
Executive Agency) 

IPO první veřejná nabídka akcií (z anglického Initial Public Offering) 

IRR vnitřní výnosové procento (z anglického Internal Rate of Return) 

IV.B čtvrtý úsek metra linky B 

IV.C čtvrtý úsek metra linky C 

j jednotka 

Kč Korun českých 

km kilometr 

KWh kilowatthodina 

m2 metry čtvereční 

max maximum 

MHD městská hromadná doprava 

mil. milion 

mld. miliarda 

např. například 

NOX oxidy dusíku 

NPV čistá současná hodnota (z anglického Net Present Value) 

OP operační program 

OPD Operační program Doprava 

OPPPPR Operační program Praha – pól růstu 

oshod osobohodiny 

oskm osobokilometry 

P01 prioritní osa 1 

PID pražský integrovaný systém 

PPP 
partnerství veřejného a soukromého sektoru (z anglického Public private 
Partnership) 
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prog. program 

PS pracovní stroj 

R mezera ve financování 

r. rok 

s. r. o. s ručením omezeným 

Sb. sbírky 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury, a. s. 

SO stavební objekt 

SO2 oxid siřičitý 

SP stavební povolení 

SPO druhotná veřejná nabídka akcií (z anglického Secondary Public Offering) 

t tuna 

TDI technický dozor investora 

TEN-T transevropská dopravní síť (z anglického Trans-European Transport Networks) 

tj. tj. 

TSK Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

tzv. tak zvané 

ÚR územní rozhodnutí 

V.A pátý úsek metra linky A 

VOC těkavá organická látka (z anglického Volatile Organic Compound) 

vozkm vozokilometry 
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1 ÚVOD 

Linka D je připravovaná čtvrtá linka pražského metra, která má být vedena ve směru sever – 

jih, částečně paralelně s linkou C, s níž je plánován přestup ve stanici Pankrác. Jako jeden 

z hlavních důvodů priority pro výstavbu této linky bývá uváděno odlehčení linky C 

a alternativní spojení sídlišť na jihu města s centrem. Aktuálně je plánováno, že nová linka D 

bude mít vlaky bez řidiče. V současnosti je snaha rozvíjet nejrychlejší, nejspolehlivější 

a ekologicky vhodný druh veřejné dopravy do území, kde je takto kapacitní veřejná doprava 

žádoucí. 

 

Délka úseku má být 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic. Jedná se, vedle připravované 

Radlické radiály a pokračování tunelu Blanka, o nejvýznamnější připravovanou dopravní 

stavbu v Praze a zároveň největší stavební investici nejbližších pěti let. 

 

Při úrovni cen roku 2015 se počítá s celkovými náklady stavby ve výši 51,4 miliard korun. 

Celkové financování stavby v tuto chvíli není dořešeno. Je ale zřejmé, že Dopravní podnik 

nebude schopen financovat projekt pouze svými vlastními zdroji. 

 

Pro takto důležitý a velmi nákladný projekt je třeba promýšlet možnosti financování 

v předstihu. 

 

V této práci se zabývám možnostmi financování výstavby zmíněné trasy. Vycházím 

z analýzy nákladů a přínosů. Potenciální zdroje financování volím tak, aby byly vhodné 

pro financování projektu veřejného sektoru. 

 

U každé varianty uvádím teoretickou výši možného příspěvku do celkové finanční sumy, 

která je k uskutečnění projektu nezbytná – zároveň s reálně získatelnými objemy 

uvažovaných prostředků. U variant, které získávají k financování zdroje cizí, uvádím 

teoretické dopady na zadluženost těchto subjektů. 

 

Cílem této práce je zhodnotit vybrané možnosti financování, které by se mohly jevit 

jako vhodný nástroj pro získání dostatečných finančních prostředků pro realizaci výstavby 

trasy metra D v Praze.   
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2 METRO 

Metro – neboli podzemní dráha – je druh kolejové dráhy a městské hromadné dopravy, která 

je na ní provozovaná. Slovem metro se rozumí jak vlastní dopravní prostředek, tak vlastní 

samotná dráha (společně s jejími stavbami), a i celkový dopravní systém. 

 

Zpravidla je celá trasa metra (nebo její většinová část) vedena na území města podzemními 

tunely. Vlastní vozy metra se tak mohou pohybovat zcela nezávisle na dopravní situaci 

na povrchu – tudíž nezávisle na ostatních druzích dopravy. 

 

Metro je tedy podzemní železniční systém používaný pro přepravu velkého počtu cestujících 

v městských a příměstských oblastech. Metro se obvykle staví pod ulicemi města 

pro snadnou výstavbu – žádné demolice stávajících budov, snazší výkupy pozemků, apod. 

Odlehlé části systému se často objevují nad zemí a stávají se konvenčními železničními 

nebo zvýšenými tratěmi. Vlaky metra jsou obvykle tvořeny řadou vozidel provozovaných 

na systému s více jednotkami. 

 

V historii byly pokusy o pohánění vozidel zvířaty, lanovými systémy, párou 

či po pneumatikách – ovšem v současnosti jsou vozy metra poháněny elektřinou. 

 

Elektrický proud je vozem odebírán z boční napájecí kolejnice. Ta je trvale pod napětím 

a pro osoby pohybující se v kolejišti tak představuje vysoké riziko a nebezpečí. U tramvají se 

obvykle používá k odběru elektrické energie pantograf (vrchní sběrač). Toto řešení odběru 

elektrické energie pro vozy metra není zcela vhodné – tunely by musely být vyšší, aby mohla 

být nad vozy v bezpečné výšce vedena trolej.  

 

§ 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, řadí metro do kategorie speciálních 

železničních drah. Pražské metro je jedinou existující dráhou, která do této kategorie 

v České republice patří. (Dle předchozího drážního zákona spadalo do kategorie „městské 

rychlodráhy“ a nepatřilo mezi železniční dráhy.) [1] 
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2.1   HISTORIE METRA VE SVĚTĚ 

Metro se stalo jedním ze symbolů pokroku – a to především ve velkoměstech. (V menších 

sídlech jím pak byla elektrická tramvaj.) K vybudování podzemní dráhy vede v celém světě 

podobný důvod – a to nedostatečná kapacita povrchové dopravy. 

 

Dějiny metra začaly v Londýně. Jednalo se o spojnici dvou nádraží, mezi nimiž jezdil parní 

vlak. Tento typ pohonu ovšem nebyl vyhovující, a tak se uvažovalo o zavedení jiného druhu 

– kterým se nakonec stala elektrické energie. Metro v Glasgow zvolilo trakci tažením lanem. 

V kontinentální Evropě se první metra objevila například v Budapešti, Paříži a Berlíně 

a v Severní Americe v Bostonu a New Yorku. Z větší části se jednalo o krátké tratě, 

budované většinou hloubením, avšak provoz zde již byl plně elektrifikován.  

 

Kvůli silnému rozvoji měst zažívá velký rozvoj metro v kontinentální Číně. V Sydney probíhá 

konstrukce prvního metra v celé Austrálii – otevření je plánováno na rok 2019. 

 

2.2   HISTORIE METRA V ČESKÉ REPUBLICE 

Pražské metro v současné době tvoří páteřní síť MHD v Praze, bez které by prakticky nebylo 

možné obsluhovat počet obyvatel a návštěvníků v metropoli. Jeho provozovatelem je 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Je to nejrychlejší způsob, jak se dopravovat 

po městě a denně obslouží více než 1 milion cestujících. Ročně ho využije téměř 600 milionů 

pasažérů, což znamená, že každý den všechny linky obslouží průměrně přes 1,6 milionu 

cestujících. 

 

2.2.1   PRVNÍ NEUSKUTEČNĚNÉ NÁVRHY 

Prvním oficiálním – nicméně neúspěšným – návrhem podzemní dráhy v Praze byl roku 1898 

návrh pražského obchodníka Ladislava Rotta. Plánoval využít prací na kanalizaci a zahájit 

stavby tunelů na podzemní dráhy ve směru Karlín – Podolí, která by se spojovala s další 

linkou Malá Strana – Vinohrady. [2] 

 

Další návrhy a plány na výstavbu metra v Praze se objevovaly i v předválečném 

Československu. (Alternativa metra jako takového byla podpovrchová tramvaj.) Návrhy 

vedení tras byly velmi podobné současným trasám metra, jen byly jinak značeny a často se 

větvily. 
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Stavba nynější trasy A byla zahájena již před druhou světovou válkou. Přestože trať 

překonávala Vltavu, měly být tunely hloubené. Stavba byla ale nakonec kvůli válečné situaci 

ukončena. Po válce bylo sice plánováno obnovení prací – ty se ale neuskutečnily kvůli 

politickým vlivům. 

 

2.2.2   VÝSTAVBA LINEK A, B A C 

Postupem času se začala kvalita dopravy v Praze přirozeně horšit. Tramvajová síť 

nezvládala nápor cestujících. Tramvaje byly přeplněné a autobusová (či trolejbusová) 

obsluha měla nedostatečné pokrytí. Přenesení dopravy na hlavních úsecích v centru 

pod zem bylo nevyhnutelné. Bylo zvoleno řešení tohoto problému podpovrchovou tramvají, 

které bylo později přehodnoceno a změněno na řešení metrem.  Pozůstatkem po původním 

záměru je např. boční nástupiště ve stanici metra Hlavní nádraží.  

 

Po několikaletém zpoždění začátku provozu bylo metro zpřístupněno veřejnosti v roce 1974 

(linka C). V roce 1978 byl otevřen první úsek linky A, který měřil 4,7 km a zahrnoval sedm 

stanic. V roce 1985 se zprovoznil úsek třetí linky B po osmi letech intenzivního budování. 

Stanice Můstek a Florenc se staly po Muzeu dalšími přestupními stanicemi. Vývoj počtu 

přepravených osob v milionech v Pražském metru ročně je zobrazen v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 Vývoj počtu přepravených osob v milionech 

v Pražském metru ročně 

 

Zdroj: Ročenky dopravy, Praha - TSK, a. s. 
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V roce 2010 započaly první práce na prodloužení linky A z Dejvic k Motolské nemocnici 

a o pět let později byl úsek uveden do provozu. Všechny stanice více než šestikilometrového 

úseku jsou bezbariérové a tunely jsou pokryty mobilním signálem. 

 

2.2.3   SOUČASNOST PRAŽSKÉHO METRA 

V současnosti tvoří pražské metro základ sítě pražské městské hromadné dopravy. Jedná se 

o jedinou síť podzemní dráhy a zároveň jedinou dráhu, která je podle českého zákona 

o dráhách kategorizována jako speciální železniční dráha. Provozovatelem dráhy i drážní 

dopravy na ní je Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Nyní má pražské metro tři linky 

značené písmeny a barvami (vyobrazeny na obrázku č. 1). Síť dohromady měří 65,2 km. 

Soupravy metra zastavují celkem v 61 stanicích. 

 

 

Obrázek č. 1 Současný schematický plán stanic Pražského 

metra z roku 2017 

Zdroj: wikimedia.org 
 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Prague_metro_plan_2015.svg/1280px-Prague_metro_plan_2015.svg.png
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3 DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY 

 

Název:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  

Adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha 

Právní forma: Akciová společnost 

 

Jediný akcionář: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581 

Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

 

Základní kapitál: 30 726 125 000,- Kč 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (zkráceně DPP), jehož logo je obrázku 

č. 2, je hlavní provozovatel veřejné dopravy – metra, tramvají a autobusů v hlavním městě 

České republiky Praze a zároveň provozovatel městských drah (speciální a tramvajové), 

na nichž tuto dopravu provozuje. Je také provozovatelem několika příměstských 

autobusových linek PID (Pražská integrovaná doprava) a dvou lanových drah v Praze. Má 

vlastní střední odbornou dopravní školu. 

 

 

Obrázek č. 2 Oficiální logo Dopravního podniku hl. m. Prahy 

Zdroj: Sekce "Pro média" webu DPP 
 

3.1 HISTORIE DOPRAVNÍHO PODNIKU 

Do roku 1897 provozovaly veřejnou hromadnou dopravu v Praze výhradně soukromé 

podniky. Historie nynějšího Dopravního podniku hlavního města Prahy lze sledovat 

již od roku 1890. 

 

V nynější právní formě akciové společnosti existuje podnik od roku 1991; v minulosti podnik 

vystřídal mnoho názvů a forem. 

 

 

http://www.dpp.cz/download-file/5474/DP_logo_horiz.png
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3.2 SOUČASNOST DOPRAVNÍHO PODNIKU 

 

3.2.1   ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

V současné době čítá představenstvo podniku 6 členů dozorčí rada členů 15. Generální 

ředitel podniku (a též předseda představenstva) je Mgr. Martin Gillar, z jehož prezentací 

ke 14. Českému dopravnímu fóru vycházím v pozdějších kapitolách. Organizační struktura 

dopravního podniku je vyobrazena schématem č. 1. [2] 

 

Schéma č. 1 Organizační struktura Dopravního podniku 

 

ÚSEK DOPRAVNÍ ÚSEK TECHNICKÝ USEK EKONOMICKÝ ÚSEK PERSONÁLNÍ

Jednotka

Provoz Metro
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Provoz Autobusy

Jednotka

Historická vozidla

Jednotka

Správa vozidel Metro

Jednotka

Správa vozidel Tramvaje

Jednotka

Správa vozidel Autobusy

Jednotka

Dopravní cesta Metro

Jednotka

Dopravní cesta Tramvaje

Jednotka

Informační technologie ÚSEK 

BEZPEČNOSTNÍ

ÚSEK INVESTIČNÍ

ÚSEK VEDENÍ 

SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENSTVO 

SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA

Výbor pro auditDozorční rada

Orgány společnosti

Makrostruktura společnosti

 

Zdroj: Výroční zpráva DPP z roku 2016 

 

http://www.dpp.cz/download-file/14727/vyrocni_zprava_dpp_2016-cz.pdf
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3.2.2   TRŽBY Z JÍZDNÉHO A OSTATNÍ PŘÍJMY 

Tržby z jízdného mezi lety 2005 a 2016 jsou v grafu č. 2. Data jsou kromě celkových hodnot 

rozdělena na tržby z pásem P + 0, vnějších pásem a přirážek k jízdnému (např. pokuty). 

 

Graf č. 2 Tržby z jízdného v rámci systému PID celkem 

 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 

 

Dopravní podnik samozřejmě má více zdrojů příjmů. Mezi ostatní příjmy lze například 

zahrnout tržby z pronájmu reklamních a komerčních ploch. 

 

Tržby z pronájmu reklamních ploch zaujímají relativně malý podíl na celkových příjmech. 

Byly-li tržby z pronájmu reklamních ploch v roce 2014 celkem 50 502 000 Kč a provozní 

počet vozidel 2 820 (bez rozdílu druhu dopravního prostředku), byly roční tržby z pronájmu 

reklamních ploch ve výši 17 909 Kč na 1 vozidlo. [3] 

 

Jednotková cena pronájmu komerčních ploch je 10 000 Kč/m2 za rok. (Jedná se o střední 

hodnotu cen dle cenových map v zájmové oblasti.) [2] 
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3.2.3   OBJEMY INVESTIC 

V grafu č. 3 jsou uvedeny prostředky, které byly v letech 2001 až 2016 Dopravním podnikem 

vynaloženy na pořízení investic. 

 

Graf č. 3 Vývoj prostředků vynaložených na pořízení 

investic v letech 2001 až 2016 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Je patrné, že v daném období má vývoj celkových investic Dopravního podniku slabě 

klesající charakter. Vývoj investic výstaveb metra má charakter téměř konstantní. 

Procentuální zastoupení těchto investic je uvedeno v grafu č. 4 a jeho průměr činí 34,07 %. 

 

Graf č. 4 Vývoj procentuálního zastoupení investic 

výstavby metra v celkových investicích DPP 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
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3.2.4   ZADLUŽENOST 

V tabulce č. 1 jsou vypočteny 3 ukazatele zadlužení spolu s daty potřebnými k jejich výpočtu. 

 

Tabulka č. 1 Ukazatele zadluženosti Dopravního podniku 

 Položky rozvahy Ukazatele zadlužení 

 
Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 

C
e
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o

v
á
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t 
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2016 79 006 551 000 Kč 63 040 524 000 Kč 15 241 527 000 Kč 19,29% 79,79% 24,18% 

2015 80 691 116 000 Kč 61 107 143 000 Kč 18 902 332 000 Kč 23,43% 75,73% 30,93% 

2014 78 220 150 000 Kč 59 760 538 000 Kč 17 313 609 000 Kč 22,13% 76,40% 28,97% 

2013 77 020 922 000 Kč 59 669 667 000 Kč 16 755 254 000 Kč 21,75% 77,47% 28,08% 

2012 73 581 347 000 Kč 59 967 879 000 Kč 13 011 270 000 Kč 17,68% 81,50% 21,70% 

2011 73 867 981 000 Kč 60 389 534 000 Kč 12 759 024 000 Kč 17,27% 81,75% 21,13% 

2010 70 488 894 000 Kč 59 435 949 000 Kč 10 348 616 000 Kč 14,68% 84,32% 17,41% 

2009 68 275 976 000 Kč 58 178 744 000 Kč 9 380 539 000 Kč 13,74% 85,21% 16,12% 

2008 67 031 820 000 Kč 58 133 455 000 Kč 8 162 065 000 Kč 12,18% 86,73% 14,04% 

2007 87 226 521 000 Kč 58 269 894 000 Kč 28 275 185 000 Kč 32,42% 66,80% 48,52% 

2006 90 317 208 000 Kč 60 090 993 000 Kč 29 569 643 000 Kč 32,74% 66,53% 49,21% 

2005 85 941 367 000 Kč 60 067 441 000 Kč 25 249 238 000 Kč 29,38% 69,89% 42,03% 

2004 84 086 769 000 Kč 60 814 336 000 Kč 22 824 067 000 Kč 27,14% 72,32% 37,53% 

2003 79 568 585 000 Kč 61 248 212 000 Kč 17 836 788 000 Kč 22,42% 76,98% 29,12% 

2002 71 086 403 000 Kč 59 070 102 000 Kč 9 424 534 000 Kč 13,26% 83,10% 15,95% 

2001 64 446 353 000 Kč 60 910 791 000 Kč 2 976 998 000 Kč 4,62% 94,51% 4,89% 

2000 58 439 442 000 Kč 55 470 791 000 Kč 2 444 062 000 Kč 4,18% 94,92% 4,41% 

1999 54 746 262 000 Kč 52 718 741 000 Kč 1 476 462 000 Kč 2,70% 96,30% 2,80% 
       

   Minimum 2,70% 66,53% 2,80% 

   Maximum 32,74% 96,30% 49,21% 

   Průměr 18,39% 80,57% 24,28% 

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 

http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
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Data jednotlivých let pro položky celkových aktiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů jsem 

získal z výročních zpráv Dopravního podniku hl. m. Prahy, konkrétně z rozvah v plném 

rozsahu v tabulkových částech dokumentů. 

 

Jako ukazatele zadluženosti jsem zvolil celkovou zadluženost, koeficient samofinancování 

a míru zadluženosti. 

 

Celková zadluženost charakterizuje finanční úroveň firmy. Vyjadřuje míru krytí majetku 

podniku cizími zdroji. Vyšší hodnoty tohoto ukazatele obecně představují potenciální riziko 

v očích a na zájmech věřitele. Nicméně nelze stanovit optimální hodnotu tohoto poměrového 

ukazatele nebo obecně platné bezpečné intervaly, protože je vždy nutné jej posuzovat 

v souvislostech s ostatními údaji jako výnosnost, struktura cizího kapitálu nebo aktiva. 

Celková zadluženost se vypočte tímto vzorcem: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 [%] 

 

Koeficient (či míra) samofinancování je doplňkem k celkové zadluženosti. Udává, do jaké 

míry je podnik schopen pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je vyjádřením jeho finanční 

stability a samostatnosti. Vypočítá se následujícím vzorcem: 

𝐾𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 [%] 

Jelikož platí, že 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝐾𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í, 

musí platit následující vztah: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 + 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í = 100 %. 

(V předchozí tabulce č. 1 tento součet pro některé hodnoty nedosáhne hodnoty celých 

100 % – to je však způsobeno jen zaokrouhlováním v průběhu výpočtů.) 

 

Míra zadluženosti (nebo též dluh na vlastní kapitál) má podobnou vypovídací schopnost jako 

ukazatel zadluženosti a míry samofinancování. Roste s růstem podílu závazků ve finanční 

struktuře podniku. Je dán následujícím vztahem: 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
∙ 100 [%] =

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í
 ∙ 100 [%] 

 

Tyto 3 ukazatele ve své podstatě kombinují stejná data, jen je vždy jinak interpretují. Proto je 

lze zapsat do jednoho grafu se společnými osami, což jsem provedl v grafu č. 5. Jediné, 

v čem se ukazatele, respektive jejich grafy, liší, jsou hodnoty, kterých mohou koeficienty 

nabývat. První dva ukazatele mohou lineárně nabývat pouze hodnot z uzavřeného intervalu 
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〈0; 100〉 % – zatímco ukazatel poslední může nabývat hodnot všech kladných, tedy všech 

hodnot v uzavřeném intervalu 〈0; ∞〉 %. Je to dáno tím, že je tento ukazatel ze své podstaty 

funkce lomená a jeho graf má hyperbolický charakter – kdy, pokud bychom za proměnnou 

považovali procentuální zastoupení vlastního kapitálu, protíná vodorovnou osu v bodě 100 % 

s hodnotou ukazatele 0 % a svislou osu protíná až v nekonečnu. 

 

Z předchozí tabulky č. 1 se lze snadno dopočítat průměrného zadlužení Dopravního podniku. 

Tuto hodnotu jsem zakomponoval v grafu č. 5 do výše popsaných principů hodnot, kterých 

mohou vybrané ukazatele zadluženosti nabývat. 

 

Graf č. 5 Procentuální zadluženost Dopravního podniku 

hl. m. Prahy v souvislosti s jejími ukazateli 
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Vývoj zadluženosti Dopravního podniku v letech 1999 – 2016 je vykreslen v grafu č. 6 a roční 

změna jeho celkové zadluženosti v procentech je vykreslena v grafu č. 7. 

 

Graf č. 6 Vývoj celkové zadluženosti Dopravního podniku 

 
 

 

Graf č. 7 Vývoj roční změny celkové zadluženosti DPP v % 
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4 METRO D 

Linka D je projektovaná čtvrtá linka pražského metra. Barevné označení linky je tmavě 

modrá barva a její logo je na obrázku č. 3. Má být vedena ve směru sever – jih, částmi 

souběžně s linkou C, s níž je plánován přestup ve stanici Pankrác. Jako jeden z hlavních 

důvodů priority pro výstavbu této linky bývá uváděno odlehčení linky C a alternativní spojení 

sídlišť na jihu města s centrem. V roce 2015 bylo rozhodnuto, že nová linka D bude mít vlaky 

bez řidiče. 

 

 

Obrázek č. 3 Oficiální loga pražského metra linky D 

Zdroj: wikimedia.org 
 

První provozní úsek trasy D (I.D) je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice.  

 

Délka úseku je 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic (4 ražené – 5 hloubených 

a 1 povrchová): Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, 

Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.  

 

Jedná se o pravděpodobně nejvýznamnější připravovanou dopravní stavbu v Praze 

a zároveň největší stavební investici nejbližších pěti let v České republice. 

 

4.1 CÍLE PROJEKTU 

Projekt metra linky D má dosáhnout několika zásadních cílů. Mezi ty nejdůležitější lze řadit 

především zajištění kvalitní dopravní obslužnosti rozsáhlých sídlištních celků a zlepšení 

kvality a úrovně veřejné dopravy v zájmové oblasti. Dále zamezení růstu podílu individuální 

automobilové dopravy, snížení přetížení pozemních komunikací v zájmové oblasti 

a současných vysokých kapacitních nároků na linku metra C a též zlepšení kvality životního 

prostředí v zájmové oblasti. 

 

Provoz metra bude bezobslužný a plně automatizovaný. S využitím současných trendů 

technologií dopravních systémů zajistí flexibilitu, plynulost provozu a bezpečnost cestujících 

(např. bezpečnostní stěny na nástupištích). [4] 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Prague_Metro_Line_D.svg/1280px-Prague_Metro_Line_D.svg.png
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4.2 HISTORIE PROJEKTU 

První přípravné studie pocházejí již z roku 1991. Přestože nikdy nebyl zpochybněn význam 

trasy D pro obsluhu zejména jižní části města, výstavba byla neustále odkládána z důvodu 

nedostatku finančních prostředků a také proto, že přednost dostaly jiné dopravní projekty.  

 

Jako nezbytná součást celého projektu se řeší legislativní zajištění bezobslužného metra, 

probíhá majetkoprávní zajištění pozemků pro výstavbu metra a připravuje se projekt zapojení 

soukromého sektoru do realizace nadzemních částí stanic metra. [5] 

 

4.3 VÝSTAVBA 

Výstavba první etapy trasy metra linky D se předpokládá v délce cca 6 let od získání 

stavebního povolení a podpisu smlouvy s dodavatelem stavby na hlavní dílo. Samotnému 

zahájení hlavních prací budou předcházet činnosti jako archeologický a geologický průzkum. 

Předpoklad roku zahájení je rok 2018. [5] 

 

Jednotlivé etapy: 

1. etapa: Pankrác – depo Písnice – 8 stanic (7,9 km), 

2. etapa: Vlakové depo, 

3. etapa: Pankrác – Náměstí Míru – 2 stanice (2,7 km). 

 

Jedná se o postup, který byl navržen tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor 

a co nejrychlejšího zkvalitnění dopravní obsluhy jižní části Prahy a přilehlého regionu. Dalším 

důvodem této etapizace je co nejrychlejší snížení nepříznivého ekologického dopadu 

stávající automobilové a autobusové dopravy. Trasa linky D je znázorněna na obrázku č. 4. 

 

 

Obrázek č. 4 Vedení trasy metra linky D znázorněno na mapě 

Zdroj: Prezentace "Trasa D pražského metra" od DPP a Metroprojektu 

http://strategickeprojekty.dpp.cz/images/MetroD_2011_12.pdf


 

 
27 

4.4 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

S celkovými náklady stavby se počítá v objemu 51,4 mld. (při úrovni cen roku 2015): [5] 

1. I. etapa – 35,9 mld. 

2. Vlakové depo – 3,6 mld. 

3. II. etapa – 11,9 mld. 

 

Aktuální výdaje projektu (zpracování dokumentace pro EIA, ÚR a SP, zajištění ÚR, zajištění 

podkladů pro žádost o SP, výkupy pozemků, studie, poradenství atd.) – cca 741 milionů 

korun. Náklady jsou znázorněny v grafu č. 8. [5] 

 

Graf č. 8 Náklady jednotlivých etap výstavby metra trasy D 

v miliardách korun 

 

Zdroj: "Financování projektu metra trasy D" z webu strategických projektů DPP 

 

První etapa I.D je plánována v rozsahu Pankrác – Depo Písnice a druhá etapa II.D v rozsahu 

Pankrác – Náměstí Míru. Depo se přiřazuje k etapě první. 

 

Celkové financování stavby v tuto chvíli není dořešeno. Dopravní podnik dosud  

mezi možnými zdroji uvádí příspěvek z fondů EU, MHMP a státního rozpočtu. [5] 

 

Aktuální vývoj ukazuje, že financování z fondů (nebo alespoň Operačního programu 

Doprava) je méně pravděpodobné. [6] 
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Výše zmíněné a další možné finanční zdroje budou analyzovány v dalších částech práce 

s ohledem na jejich dostupnost a pravděpodobnost jejich získání. Je zřejmé, že Dopravní 

podnik nebude schopen financovat projekt pouze svými vlastními zdroji. Tímto se zabývám 

v následující podkapitole. 

 

4.4.1   SAMOFINANCOVÁNÍ PROJEKTU DOPRAVNÍM 

PODNIKEM HL. M. PRAHY 

V této kapitole srovnávám teoretické příjmy a výdaje Dopravního podniku v prognóze let 

do roku 2023. Tím zjistím, zdali by byl Dopravní podnik schopen samofinancovat výstavbu 

metra trasy D v Praze. 

 

Dopravní podnik má pochopitelně více jiných zdrojů příjmů – zde však pro zjednodušení 

uvádím jen tržby z jízdného, pronájmu komerčních prostor a z pronájmu reklamních ploch, 

které jsou v tomto kontextu nejvýznamnější. Tržby zde uvažuji jako tržby celého systému 

PID. Je to teoretická nejvyšší hodnota, které může Dopravní podnik v tržbách dosáhnout. 

 

Pokud bychom uvažovali logaritmickou tendenci růstu vývoje tržeb z jízdného, které jsem 

uvedl v grafu č. 2 v kapitolách o Dopravním podniku, lze sestavit následující graf č. 9 tak, 

aby prognózovaný vývoj zachoval rostoucí tendenci a to v přiměřených hodnotách. 

 

Tato data jsem modeloval pomocí optimalizačního doplňku Solver. Jedná se o hodnoty tržeb 

v rámci systému PID celkem, včetně dalších přirážek k jízdnému. 

 

Modelování této a všech ostatních prognóz v této práci bylo staveno na obdobném modelu. 

Bylo nutno určit roční změny vývoje a jejich minima, maxima a průměry. Totéž pro změny 

těchto změn. Dále bylo nutno stanovit další omezující podmínky a zvolit směr účelové funkce 

dle požadavků modelovaných dat. Jelikož tyto modely v některých případech nesplňovaly 

podmínky linearity, bylo nutno využít místo simplexové metody též metodu gradientní. 
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Graf č. 9 Tržby z jízdného v rámci systému PID celkem 

s prognózou do roku 2023 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Tržby z pronájmu nově vzniklých komerčních ploch modeluji jako součin výměry nově vzniklé 

plochy k pronájmu a uvažuji průměrné příjmové sazby dle aktuální cenové mapy. Celková 

plocha bude přibližně 1 980 m2 a jednotková cena pronájmu přibližně 10 000 Kč/m2. Tržby 

z pronájmu nově vzniklých komerčních ploch by tak mohly dosahovat 19,8 mil. Kč ročně. [3] 

 

Plánováno je 11 třívozových souprav. Pokud by roční tržby z pronájmu reklamních ploch 

na 1 vozidlo činily 17 909 Kč, průměrný roční příjem z reklamy ve vozech metra linky D 

by byl ve výši 590 981 Kč. [3] 

 

Nicméně oba tyto typy tržeb nabydou předmětnosti až po uvedení linky metra D do provozu. 

Do té doby nemá smysl je uvažovat jako relevantní zdroj financování. 

 

Pro výpočet tržeb z reklamy ve stávajících vozidlech je třeba namodelovat vývoj počtu 

vozidel v následujících letech. Vývoj po roce 2016 jsem v grafu č. 10 sestavil pouhým 

promítnutím tendence let minulých. 
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Graf č. 10 Počty vozů vozového parku Dopravního podniku 

s prognózou do roku 2023 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Při ročních tržbách z pronájmu reklamních ploch na 1 vozidlo ve výši 17 909 Kč by byl příjem 

z reklamy ve všech vozech v letech 2018 – 2023 přibližně 293 153 000 Kč. 

 

Současnou síť linek pražského metra tvoří 61 stanic. Poměrově k tržbám z pronájmu nově 

vzniklých komerčních ploch ve stanicích linky D ve výši 19,8 mil. Kč by mohly být tržby 

z pronájmu stávajících komerčních ploch ve stanicích stávajících linek kolem 109,8 mil. Kč 

ročně – tudíž přibližně 658,8 mil. Kč v období 2018 – 2023. 

 

Nejvýznamnější položkou je ovšem kompenzace za závazek veřejné služby. Kompenzací se 

rozumí úhrada prostředků ze strany objednavatele dopravci za poskytnuté služby v oblasti 

veřejné dopravy na základě uzavřené smlouvy. 

 

Vývoj ročních kompenzací současně s prognózou po roce 2016 vypočtenou optimalizačním 

doplňkem Solver uvádím v grafu č. 11. 
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Graf č. 11 Vývoj kompenzace Dopravnímu podniku za závazek 

veřejné služby s prognózou do roku 2023 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy má samozřejmě příjmy i z dalších zdrojů. Nicméně ty lze 

zanedbat oproti zdrojům výše zmíněným. Tato data jsem seskupil do tabulky č. 2. 

 

 

Tabulka č. 2 Tržby a další prognózované příjmy Dopravního 

podniku v letech 2018 – 2023 

Reklama ve vozech 293 153 000 Kč 

Tržby z jízdného v rámci systému PID 290 189 080 000 Kč 

Pronájem komerčních ploch 658 800 000 Kč 

Kompenzace za závazek veřejné služby 99 810 890 000 Kč 

Celkem 129 951 923 000 Kč 

 

Tato tabulka pochopitelně neobsahuje veškerá data a výsledná hodnota by byla 

ve skutečnosti vyšší. Z uvedené celkové hodnoty by se mohlo zdát, že by byl Dopravní 

podnik schopen výstavbu trasy spolufinancovat – nicméně nelze opomenout náklady. Ty 

i s prognózou vytvořenou stejným optimalizačním doplňkem uvádím v grafu č. 12. 
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Graf č. 12 Náklady, tržby a další prognózované příjmy 

Dopravního podniku v letech 2018 – 2023 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Nově vzniklou položku nákladů za roky 2018 až 2023 jsem spojil s daty z tabulky č. 2 

a celkovou hodnotu vypočítal do tabulky č. 3. 

 

Tabulka č. 3 Náklady, tržby a další prognózované příjmy 

Dopravního podniku v letech 2018 – 2023 

Reklama ve vozech 293 153 000 Kč 

Tržby z jízdného v rámci systému PID 290 189 080 000 Kč 

Pronájem komerčních ploch 658 800 000 Kč 

Kompenzace za závazek veřejné služby 99 810 890 000 Kč 

Náklady PID celkem - 125 600 564 000 Kč 

Celkem 4 351 359 000 Kč 

 

Tato výsledná tabulka pochopitelně také neobsahuje veškerá data a reálná výsledná 

hodnota by pravděpodobně byl jiná, vyšší. Tento výsledek je mým přibližným odborným 

odhadem. 

 

Celková hodnota by znamenala v průměru zisk okolo 0,725 mld. Kč pro zvolené období 

ročně. V roce 2016 tato hodnota byla přibližně 1,275 mld. Kč. Můj odhad se od této hodnoty 

přílišně neliší. Rozdíl v hodnotách je způsoben výše zmíněnými důvody. 
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Pokud by se tedy výsledné hodnoty pohybovaly v řádech uvedených v tabulce, nelze 

předpokládat navýšení investic z vlastních zdrojů v rozsahu potřebném pro investici 

do výstavby trasy metra D. A to i pokud bychom pro zajištění financování uvažovali tržby 

z celého systému PID. 

  



 

 
34 

5 COST-BENEFIT ANALÝZA 

Analýzou nákladů a přínosů  (respektive nákladů a výnosů – či jen CBA analýza z anglického 

Cost-Benefit Analysis) rozumíme metodický nástroj, který slouží k hodnocení investičních 

projektů převážně ve veřejných službách. Hodnocení z čistě finanční povahy věci je 

rozšířeno o efekty celospolečenské. Hlavním cílem analýzy je tedy zjištění a finanční 

vyjádření veškerých možných dopadů projektu a následné vyvození závěrů o realizaci 

projektu. 

 

Základní průběh vypracování CBA analýzy (respektive jednotlivé kroky hodnocení projektu 

z pohledu CBA analýzy) lze znázornit schématem č. 2. 

 

Schéma č. 2 Postup zpracování Cost-Benefit analýzy 

Projekt nevyžaduje finanční podporu Projekt vyžaduje finanční podporu

Společnosti není projekt prospěšný Společnosti je projekt prospěšný
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5.1 TEORETICKÝ POSTUP VYPRACOVÁNÍ 

 

5.1.1   IDENTIFIKACE PROJEKTU, TECHNICKÁ ANALÝZA 

A ANALÝZA POPTÁVKY 

Nejdříve je nutné celý projekt komplexně a jasně definovat a zasadit do kontextu. Je nutno 

identifikovat cíle analýzy a stanovit společnou jednotku, na kterou bude analýza aplikována. 

V této fázi je již stěžejní brát v úvahu jak technické, tak socioekonomické aspekty – 

a především jejich cíle. Technickou analýzou se rozumí kromě čistě technických aspektů 

i hlediska řízení a organizační struktury či marketingu. 

 

Důležitým aspektem k určení je i referenční období a celková doba životnosti projektu – celý 

životní cyklus. 

 

5.1.2   FINANČNÍ ANALÝZA 

Následná ekonomická analýza staví na základech finanční analýzy, která zpracovává data 

vstupů a výstupů v časových souvislostech. 

 

Jeden z fundamentálních předpokladů životaschopnosti projektu je jeho proveditelnost 

z finanční stránky. Projekt může být i finančně nevýhodný (v našem případě tomu tak bude) 

a může potřebovat podporu z veřejných zdrojů. 

 

Finanční analýza vychází z metody diskontovaných toků hotovosti. Stanovení diskontní 

sazby má zásadní význam pro posouzení poměru výdajů a výnosů za delší časové období. 

Tato metoda uvažuje  výhradně  skutečné  finanční  příjmy  a  výdaje  projektu  

a nezohledňuje účetní operace, jako jsou odpisy, rezervy atd. 

 

Pro poslední rok období se vypočte přiměřená zbytková hodnota jako určité procento 

investičních nákladů. Ta představuje toky potenciálních příjmů, které projekt bude schopen 

generovat i po ukončení uvažovaného období. Mohou být zahrnuty do likvidační hodnoty 

projektu. 

 

Finanční analýza se skládá ze tří tabulek shrnujících základní data – investiční náklady 

a zbytkovou hodnotu, provozní náklady a výnosy a zdroje financování – a dalších tří 

souhrnných tabulek pro výpočet indikátorů – finanční udržitelnosti, návratnosti projektu 

a návratnosti kapitálu. 
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Pokud bude úhrnná hotovost ve všech letech kladná (případně rovna právě nule), je projekt 

finančně udržitelný. Pokud je ovšem záporná alespoň v jednom roce, není projekt 

z finančního hlediska proveditelný – nutná úprava jeho struktury či celé koncepce. 

 

5.1.3   KOREKCE EFEKTŮ FISKÁLNÍCH NÁSTROJŮ 

Z hlediska veřejných rozpočtů ve finanční analýze nejsou některé položky (např. daně 

z příjmů) výnosem ani výdajem – spíše jde o převod prostředků z jedné sociální skupiny 

na jinou skupinu. Podobné efekty mají například dotace, platby sociálního pojištění zahrnuté 

do nákladů na zaměstnance a vliv cel na ceny vstupů a výstupů. V tomto kroku lze provést 

korekci dvojího typu: [7] 

- vyškrtnout všechny fiskální položky (např. daně, dotace), 

- provést úpravu všech tržních cen zahrnujících vlivy fiskálních nástrojů, např. cel, DPH 

a jiných nepřímých daní. 

 

5.1.4   VÝPOČET KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH EXTERNALIT 

Externality generované projektem nemohou být při ohodnocování výhodnosti projektu 

zapomenuty. Tyto položky nejsou ze své podstaty žádným cenovým mechanismem – proto 

musí být vhodným způsobem kvantifikovány a finančně vyjádřeny. Tento proces je velmi 

obtížný. Výsledné aproximace často vycházejí ze standardních metod zavedených 

na mezinárodní úrovni – například hodnota času, lidských životů a podobně. Pro širší 

chápání vlivů projektu je též nutné provést odhad dopadů v sociální oblasti, oblasti ochrany 

životního prostředí a jiných. 

 

5.1.5   PŘEVOD TRŽNÍCH CEN NA STÍNOVÉ CENY 

Poslední korekce se provede výpočtem koeficientů nákladů alternativních příležitostí. 

Po jejich vynásobení tržní cenou získáme hodnotu stínových cen. Tato korekce je nutná, 

protože trhy nejsou dokonalé a tržní ceny vždy neodrážejí náklady alternativních příležitostí 

zboží. Pokud jsou ceny zdeformované, nejsou vhodné jako indikátor životní úrovně. [7] 

 

5.1.6   VÝPOČET EKONOMICKÉ NÁVRATNOSTI PROJEKTU 

V této fázi CBA se po provedení tří uvedených korekcí sestavují data pro ekonomickou 

analýzu projektu. To znamená úpravu výchozích dat o eliminaci fiskálních efektů a doplnění 

o externality a korekce cen na základě diskontních koeficientů. 
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Ohodnocení ekonomické výhodnosti projektu (diskontované) vychází z čisté současné 

hodnoty NPV a ekonomické vnitřní výnosové procento ERR. 

 

Pro projekty ve veřejném sektoru se předpokládá ekonomické vnitřní výnosové procento 

vyšší než míra finanční návratnosti (𝐸𝑅𝑅 > 𝐹𝑅𝑅). Projekt by měl přirozeně mít pozitivní 

socioekonomické přínosy a benefity. 

 

5.1.7   RIZIKA A CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Citlivostní analýza je nástroj pro analýzu a zhodnocení především investičních, 

optimalizačních či projektových rizik. Jedná se o metodu provádění řady výpočtů, která 

zkoumá vliv změny vstupních proměnných na výstupních hodnotách. 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 kompletní model výpočtu. 

Citlivostní analýza proto bývá posledním krokem výpočetních operací. Obecně lze citlivostní 

analýzu provést pro každý model výpočtu bez ohledu na jeho aplikaci. 

 

Nejčastěji jde o matematické simulace využívající výpočetní techniky. Typicky se stanovuje 

pesimistický, realistický a optimistický scénář vstupních hodnot. Dále se před vlastní simulací 

definují změny výstupů, alespoň jako přijatelné či nepřijatelné změny. 

 

Z hlediska rozsahu lze rozlišit citlivostní analýzy na dílčí a celkové. U dílčích je testován vliv 

pouze několika vybraných vstupů, zatímco u celkových se přirozeně jedná o všechny vstupní 

parametry výpočtu. Podstatou analýzy je stanovení vlivu jednotlivých parametrů a následné 

určení pořadí jejich důležitosti vůči výstupu. Dále je snaha o nalezení hraničních hodnot 

vstupů, při kterých dochází k relevantní změně výsledků – např. kdy dochází ke změně 

pořadí jednotlivých variant řešení a podobně. 
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5.2 METODIKA VHODNÁ PRO METRO 

Povinnost provedení standardní CBA je spojena s úsilím o získání prostředků EU a  vztahuje 

se na projekty generující příjmy podle čl. 61 tzv. obecného nařízení a na projekty s celkovými 

způsobilými výdaji od 5 mil. Kč. V programovém období 2014 – 2020 zpracovávají žadatelé 

v rámci jednotlivých operačních programů u projektů od 100 mil. Kč celkových způsobilých 

výdajů v modulu CBA finanční analýzu i ekonomickou analýzu, v případě Operačního 

programu doprava je CBA zpracovávána v souladu s metodikami zveřejněnými v rámci 

jednotlivých výzev. Pro metro je tak nejvíc relevantní dokument „Metodika hodnocení 

ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy“. [8] 

 

Cost-Benefit analýza byla pro první etapu projektu provedena v rámci Studie proveditelnosti 

výstavby trasy metra I.D v prosinci roku 2015. Zpracovatelé dokumentace byly společnosti 

METROPROJEKT Praha, a.s., Eurovision, a.s., a SmartPlan s.r.o. 

 

Výsledky této studie nebyly určeny ke zveřejnění. Nicméně pro potřeby této bakalářské 

práce z nich vycházím. 

 

Provedená CBA analýza se řídí příručkou „Průvodce analýzou nákladů a přínosů 

investičních projektů 2014“ vydanou Evropskou komisí v roce 2015 (dále jen „CBA Guide 

2014“). Tento dokument je dostupný jak v tištěné formě, tak v elektronické – snadno 

dohledatelný na webových stránkách Evropské komise. 

 

5.2.1   FINANČNÍ ANALÝZA 

Diskontní sazba pro finanční modely je (podle platných metodik výše zmíněné příručky) 

uvažována ve výši 5 %. 

 

Referenční období propočtů je uvažováno na 30 let. Budeme uvažovat pouze variantu 

„bez řidiče“. Varianta „s řidičem“ je velmi podobná, náklady jsou lehce vyšší. 

 

Celkové kalkulované výdaje jsou uvedeny v tabulce č. 4, zůstatkové hodnoty investic 

v tabulce č. 5. 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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Tabulka č. 4 Souhrn investičních výdajů metra D 

Celkové investiční náklady Celkem 

Přípravné (předinvestiční) náklady 3 607 688 212 Kč 

 Dokumentace 1 850 109 333 Kč 

 Majetkoprávní vypořádání 1 757 578 879 Kč 

Nákup pozemků a staveb - 

 Nákup pozemků - 

 Nákup budov - 

Dodávka SO a PS - investice DP 29 117 891 218 Kč 

 Stavební objekty 21 303 408 370 Kč 

 Provozní celky stabilní 3 285 035 788 Kč 

 Provozní celky mobilní 2 879 800 000 Kč 

 Vedlejší náklady zhotovitele 1 649 647 059 Kč 

Dodávka SO a PS - návazné investice  

 Stavební objekty 616 259 907 Kč 

 Vedlejší náklady zhotovitele 41 345 086 Kč 

Rezerva (projektovaná) 2 520 470 407 Kč 

TDI (součást dokumentace) - 

Autorský dozor (součást dokumentace) - 

CELKEM 35 903 654 830 Kč 

DPH 7 170 675 950 Kč 

CELKEM vč. DPH 43 074 330 779 Kč 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

Tabulka č. 5 Zůstatková hodnota investic 

Zbytková 
hodnota 

Stavební objekty – 
tunely 

Provozní celky 
Vyvolané 
investice 

Celkem 

2017 527 745 000 Kč 40 541 000 Kč 0 Kč 568 287 000 Kč 

2018 5 061 277 000 Kč 349 857 000 Kč 0 Kč 5 411 134 000 Kč 

2019 9 576 362 000 Kč 645 632 000 Kč 0 Kč 10 221 994 000 Kč 

2020 13 503 895 000 Kč 957 558 000 Kč 17 877 000 Kč 14 479 330 000 Kč 

2021 15 932 645 000 Kč 3 164 201 000 Kč 358 980 000 Kč 19 455 826 000 Kč 

2022 19 664 214 000 Kč 7 477 838 000 Kč 591 333 000 Kč 27 733 385 000 Kč 

2023 20 651 213 000 Kč 7 383 516 000 Kč 624 893 000 Kč 28 659 622 000 Kč 

2024 20 438 179 000 Kč 7 123 034 000 Kč 602 973 000 Kč 28 164 185 000 Kč 

2025 20 225 145 000 Kč 6 862 551 000 Kč 581 052 000 Kč 27 668 748 000 Kč 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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2026 20 012 111 000 Kč 6 602 068 000 Kč 559 132 000 Kč 27 173 311 000 Kč 

2027 19 799 077 000 Kč 6 341 585 000 Kč 537 212 000 Kč 26 677 874 000 Kč 

2028 19 586 043 000 Kč 6 081 103 000 Kč 515 292 000 Kč 26 182 437 000 Kč 

2029 19 373 009 000 Kč 5 820 620 000 Kč 493 372 000 Kč 25 687 000 000 Kč 

2030 19 159 975 000 Kč 5 560 137 000 Kč 471 452 000 Kč 25 191 563 000 Kč 

2031 18 946 941 000 Kč 5 299 654 000 Kč 449 531 000 Kč 24 696 126 000 Kč 

2032 18 733 907 000 Kč 5 039 172 000 Kč 427 611 000 Kč 24 200 689 000 Kč 

2033 18 520 873 000 Kč 4 778 689 000 Kč 405 691 000 Kč 23 705 252 000 Kč 

2034 18 307 839 000 Kč 4 518 206 000 Kč 383 771 000 Kč 23 209 815 000 Kč 

2035 18 094 804 000 Kč 4 257 723 000 Kč 361 851 000 Kč 22 714 378 000 Kč 

2036 17 881 770 000 Kč 3 997 240 000 Kč 339 931 000 Kč 22 218 941 000 Kč 

2037 17 668 736 000 Kč 3 736 758 000 Kč 318 010 000 Kč 21 723 504 000 Kč 

2038 17 455 702 000 Kč 3 476 275 000 Kč 296 090 000 Kč 21 228 067 000 Kč 

2039 17 242 668 000 Kč 3 215 792 000 Kč 274 170 000 Kč 20 732 630 000 Kč 

2040 17 029 634 000 Kč 2 955 309 000 Kč 252 250 000 Kč 20 237 193 000 Kč 

2041 16 816 600 000 Kč 2 694 827 000 Kč 230 330 000 Kč 19 741 756 000 Kč 

2042 16 603 566 000 Kč 2 434 344 000 Kč 208 410 000 Kč 19 246 319 000 Kč 

2043 16 390 532 000 Kč 2 173 861 000 Kč 186 489 000 Kč 18 750 882 000 Kč 

2044 16 177 498 000 Kč 1 913 378 000 Kč 164 569 000 Kč 18 255 445 000 Kč 

2045 15 964 464 000 Kč 1 652 896 000 Kč 142 649 000 Kč 17 760 008 000 Kč 

2046 15 751 429 000 Kč 1 392 413 000 Kč 120 729 000 Kč 17 264 571 000 Kč 

2047 15 538 395 000 Kč 1 172 471 000 Kč 98 809 000 Kč 16 809 675 000 Kč 

2048 15 325 361 000 Kč 1 222 656 000 Kč 76 889 000 Kč 16 624 906 000 Kč 

2049 15 112 327 000 Kč 1 269 655 000 Kč 54 968 000 Kč 16 436 950 000 Kč 

2050 14 899 293 000 Kč 1 343 054 000 Kč 50 926 000 Kč 16 293 273 000 Kč 

2051 14 686 259 000 Kč 3 322 300 000 Kč 370 704 000 Kč 18 379 263 000 Kč 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

5.2.1.1   Finanční ziskovost 

Z hlediska finanční ziskovosti je investice zcela ztrátová a je v hluboké provozní ztrátě. 

Opačný výsledek je nemožný – budování staveb tohoto charakteru je velmi náročné 

a nákladné; přesto cestující požadují co nejnižší ceny. 

 

 

 

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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Souhrnné ukazatele finanční ziskovosti investice vyšly ve studii následujícím způsobem: 

1. Finanční míra návratnosti: 

FRR = −4,9% < 0 

2. Čistá současná hodnota 

NPV = 32 788 921 000 Kč 

 

5.2.1.2   Finanční udržitelnost 

Z hlediska základních provozních potřeb je projekt bez problémů udržitelný. Ovšem 

při stávajících výnosech není možné vygenerovat dostatek prostředků na vytváření rezerv 

pro reinvestice, kdy odpisy nepokryté příjmy činí za referenční období částku 

17 403 994 000 Kč. Tuto částku bude nutno pokrýt z jiných zdrojů. [3] 

 

5.2.2   EKONOMICKÁ ANALÝZA 

Pro potřeby ekonomické analýzy je třeba všechny podstatné aspekty vyjádřit ve finanční 

míře. Všechny tyto aspekty mají své vlastní metodiky a postupy, které jsou velmi náročné. 

Proto se budeme zabývat jen jejich výsledky. Data, ze kterých těchto výsledků ve studii 

dosáhli, uvádím v tabulkách č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10. 

 

Tabulka č. 6 Cena uspořeného času 

Čas Průměr ČR CÚ 2014 Praha CÚ 2014 

Pracovní čas 

 Autobus (MHD) 533,56 Kč/oshod 1 383,60 Kč/oshod 

 Individuální doprava, železnice 664,99 Kč/oshod 1 724,41 Kč/oshod 

Cesta do zaměstnání 

 Autobus (MHD) 192,51 Kč/oshod 499,21 Kč/oshod 

 Individuální doprava, železnice 267,95 Kč/oshod 694,83 Kč/oshod 

Nepracovní čas 

 Autobus (MHD) 161,26 Kč/oshod 418,17 Kč/oshod 

 Individuální doprava, železnice 224,58 Kč/oshod 582,37 Kč/oshod 

Průměr 

 Autobus (MHD) 600,33 Kč/oshod 

 Individuální doprava, železnice 802,73 Kč/oshod 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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Tabulka č. 7 Hodnoty externích nákladů silniční dopravy 

Externalita 

Kč/1000 oskm 
CÚ 2014 průměr ČR 

Kč/1000  oskm 
CÚ 2014 Praha 

Automobil Motocykl IAD průměr Autobus IAD průměr Autobus 

Hluk 273,9 815,5 278,1 62,1 721,1 161,0 

Znečištění ovzduší 830,7 378,7 827,2 940,7 2 145,1 2 439,3 

Klimatické změny 763,5 665,8 762,8 427,6 762,8 427,6 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

Tabulka č. 8 Škody z emisí elektrické trakce 

Polutant 
t/GWh 

el. energie 
2014 

Kč/t 
CÚ 2014 

Kč/kWh 
CÚ 2014 

Kč/vozokm 
metro 

CÚ 2014 

Kč/vozokm 
tramvaj 
CÚ 2014 

Klimatické změny: CO2 663,3 803,8 0,5 1,0 1,6 

Ostatní:  

 Pevné částice 0,1 302 242,5 0,0   

 SO2 1,2 257 227,7 0,3   

 NOX 1,2 234 720,3 0,3   

 VOC 0,1   32 153,4 0,0   

Celkem ostatní emise: 2,5 826 344,0 0,6 1,1 1,8 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

Tabulka č. 9 Jednotkové škody z dopravních nehod 

 Škody z nehod  

 

A
u

to
m

o
b

il
 

M
o
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IA
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p
rů
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to
b

u
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M
e
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T
ra

m
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a
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Kč/1000 oskm 

CÚ 2014 průměr ČR 
1 727,6 11 999,8 1 907,1 148,6 6,2 525,6 

Kč/1000 oskm 

CÚ 2014 Praha 
  4 945,4 385,4 16,1 1 363,1 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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Tabulka č. 10 Jednotkové ekonomické náklady uspořené 

silniční dopravy 

Náklady Kč/j CÚ 2014 

Údržba a opravy silniční infrastruktury (bus a IAD) 4 470 oskm 

Provozní náklady IAD 5,78 vozokm 

Provozní náklady bus ostatní 19,66 vozokm 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

5.2.2.1   Výsledky ekonomické analýzy 

Souhrnné ukazatele ekonomické analýzy vyšly ve studii následujícím způsobem: 

1. Ekonomická míra návratnosti: 

ERR = +12,1% > 0 

2. Ekonomická čistá současná hodnota 

ENPV = 40 177 137 000 Kč 

3. Přínosy / Náklady: 

B/C = 2,83 

 

I při takto vysokých nákladech je ekonomická efektivnost projektu relativně velmi dobrá. Je to 

především vysokou mírou uspořeného času a externalit. Ty plynou především 

z předpokládaného přesunu cestujících z autobusů PID do metra v důsledku otevření nové 

linky D a souvisejících organizačních změn v povrchové dopravě. 

 

Ekonomická efektivnost variant „bez řidiče“ a „s řidičem“ je dle studie prakticky stejná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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5.2.3   CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Citlivostní analýza finančních toků projektu vykazuje dle již dříve zmíněné studie 

proveditelnosti z hlediska odchylek přiměřené hodnoty. Lze tedy konstatovat, že modelované 

výkyvy v jednotlivých sledovaných tocích mají sice znatelný, ale nikoliv kritický vliv 

na ukazatele. Hodnoty jednotlivých kriteriálních ukazatelů jsou samozřejmě negativní – což 

je zcela v souladu se základními modelovanými parametry z důvodů uvedených 

v předchozích podkapitolách. Včetně socioekonomických toků je analýza v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11 Citlivostní analýza včetně socioekonomických toků 

 IRR NPV ERR ENPV 

Základní výpočet -4,9% -32 788 921 000 Kč 12,1% 1 488 042 000 Kč 

In
v
e

s
ti

č
n

í 

n
á
k

la
d

y
 Snížení o 

10% -5,5% -30 396 908 000 Kč 13,1% 42 804 017 000 Kč 

5% -5,2% -31 592 915 000 Kč 12,6% 41 490 577 000 Kč 

1% -4,9% -32 549 720 000 Kč 12,2% 40 439 825 000 Kč 

Zvýšení o 

1% -4,8% -33 028 122 000 Kč 12,0% 39 914 449 000 Kč 

5% -4,7% -33 984 927 000 Kč 11,6% 38 863 697 000 Kč 

10% -4,5% -35 180 934 000 Kč 11,2% 37 550 257 000 Kč 

P
ro

v
o

z
n

í 

n
á
k

la
d

y
 Snížení o 

10% -4,3% -31 569 473 000 Kč 12,0% 39 331 595 000 Kč 

5% -4,6% -32 179 197 000 Kč 12,0% 39 754 366 000 Kč 

1% -4,8% -32 666 976 000 Kč 12,1% 40 092 583 000 Kč 

Zvýšení o 

1% -5,0% -32 910 866 000 Kč 12,1% 40 261 691 

5% -5,2% -33 398 645 000 Kč 12,2% 40 599 908 000 Kč 

10% -5,5% -34 008 369 000 Kč 12,2% 41 022 679 000 Kč 

P
ří

jm
y
 

Snížení o 

10% -5,0% -33 121 490 000 Kč 12,1% 39 897 415 000 Kč 

5% -5,0% -32 955 205 000 Kč 12,1% 40 037 276 000 Kč 

1% -4,9% -32 822 178 000 Kč 12,1% 40 149 165 000 Kč 

Zvýšení o 

1% -4,9% -32 755 664 000 Kč 12,1% 40 205 109 000 Kč 

5% -4,8% -32 622 637 000 Kč 12,1% 40 316 998 000 Kč 

10% -4,8% -32 456 352 000 Kč 12,1% 40 456 859 000 Kč 

C
e

lk
o

v
é
 

e
k
o

n
o

m
ic

k
é
 

p
ří

n
o

s
y
 Snížení o 

10%   11,2% 34 378 085 000 Kč 

5%   11,7% 37 277 611 000 Kč 

1%   12,0% 39 597 232 000 Kč 

Zvýšení o 

1%   12,2% 40 757 042 000 Kč 

5%   12,5% 43 076 663 000 Kč 

10%   12,9% 45 976 189 000 Kč 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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5.3 ZÁVĚR CBA ANALÝZY 

Socioekonomické benefity metra D dle výsledků studie proveditelnosti jednoznačně převyšují 

finanční náklady investice projektu. 

 

Přestože se jednalo o studii proveditelnosti pouze pro první etapu výstavby I.D, je z výsledků 

zřejmé,  že  ukazatele za daných vstupních parametrů splňují podmínky celospolečenské 

přínosnosti projektu, které jsou nutné pro spolufinancování z evropských zdrojů a které 

převáží finanční nevýhodnost projektu. 

 

Socioekonomické benefity převažují nad finančními aspekty a proto by měla být výstavba 

trasy metra D v Praze realizována. Nyní je třeba pro tento projekt detailně promyslet zdroje 

financování. 

 

Rizika investiční fáze jsou více než dvojnásobná oproti rizikům provozní fáze. Nepoměr 

mezi těmito riziky způsobuje, že celková hodnota projektových rizik je přibližně stejná. Jako 

zdroj  významných  rizik  je  tedy  třeba  hlídat  především  investiční  fázi  projektu. 

 

V této práci uvádím jen variantu „bez řidiče“. Varianta „bez řidiče“ je dle studie proveditelnosti 

zároveň obecně méně riziková než varianta „s řidičem“. Riziko investiční fáze je nepatrně 

vyšší u varianty „bez řidiče“, v důsledku vyšších investičních nákladů. Rizika provozní fáze 

jsou významnější u varianty „s řidičem“, a to v důsledku rizikových vlivů lidského faktoru, 

který vstupuje do provozu metra bez ohledu na skutečnost, že by vlastní řízení jízdy vlaku 

probíhalo v obou případech zcela automaticky. 
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6 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

Financování je proces získávání finančních prostředků ke krytí potřeb. Interní zdroje 

dlouhodobého financování jsou finanční zdroje vznikající na základě vnitřní činnosti podniku. 

Externí zdroje dlouhodobého financování jsou finanční zdroje získané z vnějšího okolí 

podniku. 

 

Cizí zdroje financování jsou především různé druhy úvěrů. Výše úvěrů jsou limitované – 

musí být v určitém poměru k obratu a banky posuzují schopnost subjektu úvěr splácet. 

 

Výstavba trasy metra D by měla být financována především z veřejných zdrojů. Veřejné 

finance jsou veřejné peněžní prostředky, které jsou získávány prostřednictvím daní, 

poplatků, cel a dalšími způsoby. Peníze jsou z nich vydávány formou veřejných výdajů 

na poskytování veřejných služeb, a proto by nakládání s veřejnými financemi mělo být 

transparentní. 

 

Veřejné rozpočty představují tvorbu a následné užití centralizovaných peněžních fondů 

vládou či veřejné správy na místních úrovních za určité období. Plní důležité ekonomické 

funkce jako alokaci finančních prostředků, jejich redistribuci s cílem snížení nerovností 

ve společnosti či hospodářskou a ekonomickou stabilitu. 

 

Veřejný rozpočet se skládá z rozpočtů státu, krajů, měst a jiných správních celků 

(municipalit). Financovat lze přímými dotacemi z jednotlivých rozpočtů či využitím Státního 

fondu dopravní infrastruktury. 

 

Státní fond dopravní infrastruktury (zkráceně SFDI) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. 

Jedná se o mimorozpočtový fond, který používá svých příjmů ve prospěch výstavby, 

modernizace a údržby dopravních staveb (silnice, dálnice, chodníky, cyklostezky, železnice 

či vodní cesty). Mezi příjmy SFDI patří celý hrubý výnos ze silniční daně, 9,1 % z hrubého 

výnosu spotřební daně z minerálních olejů, výnosy z dálničních poplatků a také příspěvky 

ze státního rozpočtu a fondů EU. 

 

Za mimorozpočtové zdroje veřejných financí lze považovat například Evropské strukturální 

a investiční fondy. Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se alokují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 
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Mezi alternativní zdroje financování veřejných projektů v  této práci řadím především úvěry 

od tuzemských i zahraničních bank nebo jiných úvěrových či finančních institucí. Úvěr je 

forma dočasného postoupení peněžních prostředků věřitelem, kdy je dlužník ochoten za tuto 

půjčku po nebo ještě v průběhu jejího splácení zaplatit určitý úrok. Úvěr přerozděluje volné 

finanční prostředky a současně jimi banky ovlivňují množství peněz v oběhu. Ve společnosti 

je to nejčastější cizí kapitálový zdroj. 

 

Další alternativní zdroj financí je vstup na kapitálové trhy zahrnující emisi akcií či dluhopisů. 

Tyto postupy zpravidla nebývají pro velké projekty ve veřejném sektoru vhodné ani výhodné. 

 

Oproti tomu takzvaný PPP projekt zahrnuje financování veřejnými zdroji za účasti 

soukromého kapitálu. PPP projekt má mnoho teoretických modelů, dle kterých může být 

partnerství veřejného a soukromého sektoru realizováno. 

 

Další možnosti alternativního financování veřejných projektů mohou zahrnovat například 

i prodej majetku či dceřiných společností – nebo i pouhé přímé vybírání poplatků za použití 

dané infrastruktury. 

 

V této kapitole se dále zabývám možnostmi získání finančních prostředků pro výstavbu trasy 

metra D v Praze, které jsou pro tento daný projekt nejvhodnější a nejpravděpodobnější. 

 

Zdá se být zcela logické uvažovat podobný model jako ten, který byl použit při stavbě 

posledního zprovozněného úseku metra (tzv. V.A – prodloužení linky A ze stanice Dejvická 

do stanice Motol). Je to nejreálnější příklad  řešení, který byl ověřen praxí v relativně krátkém 

časovém odstupu – zprovoznění v dubnu roku 2015. 

 

Způsob realizace a zajištění financování této stavby byl ve výsledku úspěšný, byť se projekt 

potýkal s dílčími problémy souvisejícími s korekcemi na čerpání prostředků EU 

kvůli pochybením při veřejných zakázkách. Hlavní zdroje financí byly tři – úvěr od Evropské 

investiční banky, přímá dotace magistrátu hl. m. Prahy a příspěvek z fondů EU z Operačního 

programu Doprava. Celková suma nákladů byla přibližně18 miliard korun. 

 

Vzhledem k více než dvojnásobné částce nákladů výstavby metra D oproti úseku V.A by bylo 

z hlediska investora žádoucí, aby se na financování podílel výrazným příspěvkem i stát.    
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6.1 DOTACE ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE 

Dotace z fondů Evropské unie představuje možnost získání finančních prostředků 

k financování výstavby trasy metra D v Praze. Dopravní podnik hl. m. Prahy sám dlouhodobě 

předpokládal příspěvek z těchto fondů. 

 

Postup získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik 

základních kroků – od vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu, 

až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Při úspěchu a schválení projektu nastává 

jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti. 

 

V projektovém záměru musí žadatel jasně definovat, proč potřebuje žádané finanční 

prostředky a k čemu je hodlá využít. Velkou pozornost je třeba věnovat rozpočtu a promyslet 

financování projektu.  

 

Podle cíle projektového záměru je nutno vyhledat vhodný dotační program pro jeho 

financování. Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, 

zda bude žádost úspěšná či nikoli. Žadatel musí vždy vyčkat na to, zda se 

pro jeho projektový záměr otevře výzva. Informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok 

jsou uvedené v tzv. harmonogramu výzev, který je rovněž dostupný na internetových 

stránkách řídicích orgánů. Podané žádosti o podporu vyhodnocuje řídící orgán nebo jím 

pověřená instituce (tzv. zprostředkující subjekt). Žádosti se posuzují podle hodnotících 

kritérií, které jsou součástí výzvy. 

 

S úspěšným žadatelem je následně podepsána smlouva, která podrobně stanoví podmínky 

realizace projektu. Jedná se zejména o pravidla pro výběr dodavatelů, povinnou publicitu, 

zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod. 

 

Vedle administrativní kontroly je nutno počítat také s tzv. kontrolou na místě. Kontrolovat lze 

projektovou dokumentaci, fyzický stav projektu (míru současné realizace), finanční 

stránku atd.  

 

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí na místě projektu informovat 

o této pomoci v souladu s tzv. povinnou publicitou projektů, např. deskou či tabulí sdělující 

to, že byl projekt podpořen Evropskou unií. Dnem proplacení poslední platby starost 

o projekt nekončí. Od té chvíle je třeba jej udržovat naživu i bez dotací po dobu, která byla 

uvedena ve Smlouvě. 
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6.1.1   STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 

Pro Českou republiku byly v programovém období 2014 – 2020 vyčleněny prostředky ve výši 

téměř 24 miliard EUR. Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci 

a slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a snižování 

sociálních a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). 

V programovém období 2014 – 2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla 

pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). [9] 

 

Vyčleněné prostředky jsou rozděleny do těchto pěti fondů: 

1. FS:  Fond soudržnosti 

2. EFRR:  Evropský fond pro regionální rozvoj 

3. ENRF:  Evropský rybářský a námořní fond 

4. ESF:  Evropský sociální fond 

5. EZFRV: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

 

Procentuální zastoupení vyčleněných finančních prostředků těchto fondů s příslušnými 

hodnotami v eurech je znázorněno diagramem č. 1. 

 

Diagram č. 1 Vyčleněné finanční prostředky Evropských fondů 

pro ČR v programovém období 2014 – 2020 

 

Zdroj: Diagram vytvořen autorem práce za použití dat z webu strukturalni-fondy.cz 

 

Celkové 
vyčleněné 
prostředky

23 950 000 000 €

100%

FS - Fond soudržnosti
6 250 000 000 €

26,10%

EFRR - Evropský fond 
pro regionální rozvoj

11 940 000 000 €
49,85%

ENRF - Evropský rybářský 
a námořní fond

30 000 000 €
0,13%

ESF - Evropský 
sociální fond

3 430 000 000 €
14,32%

EZFRV - Evropský 
zemědělský fond pro 

rozvoj venkova
2 300 000 000 €

9,60%

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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K čerpání podpory z fondů Evropské unie slouží programy, které byly pro programové 

období 2014 – 2020 vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. [10] 

 

Programy pro programové období 2014 – 2020 jsou: 

1. Národní operační programy, 

2. Programy přeshraniční spolupráce, 

3. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. 

 

Alokace Evropských strukturálních a investičních fondů mezi národní operační programy 

v období 2014 – 2020 znázorňuje s procentuálním rozložením a příslušnými finančními 

částkami diagram č. 2. 

 

Diagram č. 2 Alokace Evropských fondů mezi České národní 

operační programy v období 2014 – 2020 

 

Zdroj: Diagram vytvořen autorem práce za použití dat z webu strukturalni-fondy.cz 

 

Financování výstavby trasy metra D v Praze může spadat pod dva z výše vypsaných 

národních operačních programů – Operační program Doprava a Operační program Praha – 

pól růstu. 

 

 

Celkem
23 850 000 000 €

100%

OP Doprava
4 700 000 000 €

19,71%

Integrovaný 
regionální OP

4 600 000 000 €
19,29%

OP podnikání a 
inovace pro 

konkurenceschopnost
4 300 000 000 €

18,03%

OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání

2 800 000 000 €
11,74%

OP Životní prostředí
2 600 000 000 €

10,90%

Program rozvoje 
venkova

2 300 000 000 €
9,64%

OP Zaměstnanost
2 100 000 000 €

8,81%

OP Technická pomoc
220 000 000 €

0,92%

OP Praha - pól růstu
200 000 000 €

0,84%

OP Rybářštví
30 000 000 €

0,13%

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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6.1.1.1   Propočet výše příspěvku a spolufinancování  

Propočet potřebného spolufinancování zahrnuje propočet míry finanční mezery a celkové 

struktury financování projektu a sestává z následujících kroků: 

 

1. Mezera ve financování 𝑅 =  
𝑀𝑎𝑥 𝐸𝐸

𝐷𝐼𝐶
, kde 

- 𝑀𝑎𝑥 𝐸𝐸 jsou maximální způsobilé výdaje 

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝐸 =  𝐷𝐼𝐶– 𝐷𝑁𝑅, 

- 𝐷𝐼𝐶 jsou diskontované investiční náklady, 

- 𝐷𝑁𝑅 je diskontovaný čistý příjem. 

𝐷𝑁𝑅 =  𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 –  𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 +

 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑧𝑏𝑦𝑡𝑘𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎. 

 

2. Rozhodná částka (𝐷𝐴), tj. částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování dané 

prioritní osy (PO1), 𝐷𝐴 =  𝐸𝐶 ∙ 𝑅, kde 

- 𝐸𝐶 jsou způsobilé náklady. 

 

3. Maximální výše grantu 𝐸𝑈 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 =  𝐷𝐴 ∗ 𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑟𝑝𝑎, kde 

- 𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑟𝑝𝑎 je maximální míra spolufinancování pro danou prioritní osu stanovená 

v rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu. 

 

Hodnota potřebného spolufinancování z Operačního programu Doprava je tedy dána tímto 

vzorcem: 

𝐸𝑈 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡 = 𝐸𝐶 ∙
𝐷𝐼𝐶 − 𝐷𝑁𝑅

𝐷𝐼𝐶
∙ 𝑀𝑎𝑥 𝐶𝑟𝑝𝑎 

 

Nákladová mezera (v jiné literatuře též nazývaná „finanční mezera“) je rozdíl 

mezi uznatelnými náklady na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho 

zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu 

po jeho dokončení). 

 

Příspěvek Evropské unie činí 85 % ze způsobilých výdajů (připadajících na nákladovou 

mezeru). Zbytek (tedy zbylých 15 %) je pokryto národním spolufinancováním. Tyto poměry 

jsou znázorněny v diagramu č. 3. 
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Diagram č. 3 Příspěvek EU činí 85 % ze způsobilých výdajů 

 

Zdroj: Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v prog. období 2014 – 2020 

 

6.1.1.2   Operační program doprava 

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v letech 

2014 – 2020 realizována především prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 

2020 (zkráceně OPD nebo OPD 2). Operační program Doprava 2014 – 2020 navazuje 

na OP Doprava 2007 – 2013, má však jinou strukturu. Řídícím orgánem je Ministerstvo 

dopravy a prostředky z programu lze čerpat až do konce roku 2023. 

 

Primárním cílem Operačního programu Doprava je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury 

v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě s ostatními zeměmi EU. 

 

Operační program doprava čerpá prostředky z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fond 

pro regionální rozvoj (EFRR). 

 

Celková alokace prostředků těchto fondů do OPD činí 4,62 mld. EUR (přibližně 125 mld. Kč). 

Projekt výstavby trasy metra D v Praze spadá do kategorie prioritní osy P01 – Infrastruktura 

pro železniční a další udržitelnou dopravu, konkrétně do specifického cíle 1.4 – Vytvoření 

podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci. 

Alokace finančních prostředků pro PO1 činí 2,4 mld. EUR (cca 64,7 mld. Kč). [11] 

 

6.1.1.1.1   Teoretický propočet výše spolufinancování z OPD 

Již z dříve uvedených závěrů je patrné, že celý projekt bude po finanční stránce ztrátový. 

Nákladová mezera proto bude v plné výši 100 %. Příspěvek Evropské unie činí 85 % 

ze způsobilých výdajů (připadajících na nákladovou mezeru). Zbytek (tedy zbylých 15 %) je 

pokryt národním spolufinancováním. Tyto poměry jsou znázorněny v diagramu č. 3. 

 

 

 

 

Nyní se budeme zabývat daty zjištěnými z již dříve zmíněné studie proveditelnosti. 

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/bb6d5c73-9345-42e1-920c-5566626c1087/MD-projekty-generujici-prijmy_v1.pdf
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V následující tabulce č. 12 jsou uvedena data pro výpočet nákladové mezery. Výše nákladů 

pro propočet jsou způsobilé výdaje. 

 

Tabulka č. 12 Data pro výpočet míry finanční mezery 

Položka 
Nediskontované 

hodnoty 
Diskontované 

hodnoty 

Celkové investiční náklady 33 383 184 000 Kč 29 634 531 000 Kč 

Zbytková hodnota 22 549 546 000 Kč 5 714 404 000 Kč 

Příjmy 7 208 681 000 Kč 3 325 687 000 Kč 

Provozní náklady 29 956 288 000 Kč 12 194 481 000 Kč 

Čisté příjmy -198 062 000 Kč -3 154 390 000 Kč 

Investiční náklady mínus čisté příjmy 33 581 246 000 Kč 32 788 921 000 Kč 

Nákladová mezera 100 % 

Financování EU při dotaci 85 % 85 % 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

Z uvedené tabulky je zřejmá následující nerovnost, ze které vyplývá nákladová mezera 

ve výši celých 100%: 

 

"𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 − č𝑖𝑠𝑡é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦" > "𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦" 

 

Způsobilé výdaje jsou takové výdaje, které jsou přípustné k proplacení dotace nebo čerpání 

zvýhodněného nebo zaručovaného úvěru a jejich vymezení je provedeno v příslušném 

programu nebo pravidly způsobilosti výdajů. 

 

Nezpůsobilé výdaje jsou naopak výdaje, které nemohou být spolufinancovány 

ze strukturálních fondů. 

 

Rozřazení celkových nákladů v Kč na části výše podpory (příspěvek EU a národní 

spolufinancování; obojí v procentuálních poměrech uvedených v diagramu č. 3) a vlastních 

zdrojů je znázorněn v diagramu č. 4. Následující diagramy a tabulka ilustrují teoretickou 

skladbu financování projektu za výše zmíněných předpokladů. 

 

V rámci OPD specifického cíle 1.4 se národní spolufinancování hradí ze zdrojů příjemce – 

tj. patří do vlastních zdrojů. 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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Diagram č. 4 Rozřazení celkových nákladů v Kč 

 
 

V diagramu č. 4 jsou graficky znázorněna data z tabulky č. 13. Tato data jsou zobrazena 

na diagramu č. 5 v procentuálním zastoupení celkových nákladů projektu. 

 

Tabulka č. 13 Data pro výpočet míry finanční mezery 

Nákladová položka Hodnota celkem 

Celkové výdaje na projekt 43 443 422 344 Kč 

Celkové nezpůsobilé výdaje 9 954 951 386 Kč 

z toho:  věcně nezpůsobilé 2 415 183 872 Kč 

nezpůsobilá vratná DPH 7 539 767 514 Kč 

příjmy vygenerované projektem 0 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 33 488 470 958 Kč 

Podpora z EU celkem 28 465 200 314 Kč 

Spolufinancování způsobilých výdajů 5 023 270 644 Kč 

Refundace DPH 7 539 767 514 Kč 

Potřebné zbývající financování 7 438 454 516 Kč 

Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
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Diagram č. 5 Rozřazení celkových nákladů v % 

 
 

Výše podpory EU by mohla činit tedy dvě třetiny celkových nákladů. Podpora Evropské unie 

by byla v tomto případě dvě třetiny celkových nákladů. 

 

6.1.1.1.2   Reálná možnost podpory z OPD 

V předchozí podkapitole jsem vycházel čistě z teoretických hledisek. Výše podpory z fondů 

Evropské unie tam vyčíslená na 28 465 200 314 Kč je sice působivá, ale fakticky nereálná. 

 

Pokud bychom uvažovali reálnou výši podpory v této částce, znamenalo by to, že metru D 

připadne téměř jedna polovina (44 %) celé alokace prioritní osy P01 – Infrastruktura 

pro železniční a další udržitelnou dopravu – a téměř jedna čtvrtina (23 %) alokace všech 

prostředků pro regionální rozvoj. A to stále jen pokud mluvíme o první etapě. Pokud bychom 

brali do úvahy náklady i na zbytek projektu, teoretická výše podpory by se zvýšila na více 

než 33 mld. Kč, a metru D by připadala více než polovina (52 %) celé alokace prioritní osy 

P01 a více než jedna čtvrtina (27 %) alokace všech prostředků pro regionální rozvoj. 

 

Čerpání podpory v takovéto výši je nereálné. Pomocí Operačního programu Doprava je 

spolufinancována i řada jiných projektů – např. dálnice, rychlostní silnice či modernizace 

železnic. 
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Některé aktuální zdroje stále uvádějí, že projekt metra I.D počítá s dotací z OPD ve výši cca 

5 mld. Kč za podmínky dokončení stavby do roku 2023. [12] 

 

Nicméně v návrhu projektů DPP pro financování z OPD předanému Ministerstvu dopravy 

není projekt výstavby metra D aktuálně uváděn. Je proto nejvíce pravděpodobné, 

že přestože by oněch 5 mld. Kč být pro projekt vyčleněno mohlo, projekt ve skutečnosti 

žádné finanční prostředky z OPD nezíská. [6] 

 

Současný Operační program Doprava může čerpat prostředky až do konce roku 2023, 

v roce 2021 však začne nové rozpočtové období EU. Je možné předpokládat, že v příštím 

období by mohla být možnost získat  příspěvek z Operačního programu Doprava 2021 – 

2027 – nebo z operačního programu stejných cílů, ale jiného jména. 

 

Pokud by se podařilo získat uváděných 5 mld. Kč z prostředků EU z příštího příslušeného 

operačního programu, pokryl by celkový příspěvek Evropské unie pouhých 9,73 % nutných 

prostředků k financování celého projektu – tedy necelou jednu desetinu. Tento příspěvek 

by bylo možné získat pochopitelně až po roce 2021. 

 

6.1.1.3   Operační program Praha – pól růstu 

Hlavní město má v současném programovém období možnost čerpat peníze na rozvoj 

z Evropských strukturálních a investičních fondů díky vlastnímu Operačnímu programu 

Praha – pól růstu ČR (zkráceně OPPPR). 

 

Primárním cílem Operačního programu Praha – pól růstu je zajištění efektivních realizací 

investic, zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky, zajištění 

kvalitního života jejích obyvatel a příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělávání 

a vědy. 

 

Operační program Praha – pól růstu patří pod Evropský sociální fond (ESF) a Evropský fond 

pro regionální rozvoj (EFRR). 

 

Celková alokace prostředků těchto fondů do OPPPR činí 0,20 mld. EUR (přibližně 

5,38 mld. Kč). Projekt výstavby trasy metra D v Praze spadá do kategorie prioritní osy 2 – 

udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně do zaměření Energetické úspory 

ve veřejné dopravě. (Poznámka: Prioritní osa 2 je financována pouze Evropským fondem 

pro regionální rozvoj (EFRR).) [13] 
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Evropská komise stanovila pro Prahu jako více rozvinutý region podmínku 50% 

spolufinancování ke zdrojům EU. Do těch patří zdroje veřejné (prostředky z rozpočtu hl. m. 

Prahy) a dále zdroje soukromé (prostředky, které do financování projektu vkládá příjemce 

podpory). [13] 

 

6.1.1.2.1   OPPPR a DPP 

Z Operačního programu Praha – pól růstu bylo v současném programovém období finančně 

podpořeno devět projektů Dopravního podniku hl. m. Prahy. Z toho osm se týkalo 

současných linek metra – a z toho 6 se týkalo konkrétně eskalátorů. Přehled všech osmi 

podpořených projektů včetně výše schválené podpory je v tabulce č. 14. 

 

Tabulka č. 14 Přehled projektů DPP podporovaných OPPPR 

 
Datum 

zahájení 
projektu 

Název projektu 
Výše schválené 

podpory 

1 1. 6. 2017 
Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka 
včetně výměny eskalátorů z nástupiště do 
západního vestibulu 

24 514 079,17 Kč  

2 1. 6. 2017 
Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta 
ve stanici Palmovka 

19 689 691,92 Kč  

3 1. 9. 2017 Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Anděl 99 654 370,03 Kč  

4 1. 10. 2017 
Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta 
ve stanici Skalka 

19 422 910,20 Kč  

5 1. 11. 2017 
Modernizace pohyblivých schodů ve stanici 
Náměstí Republiky 

99 889 249,78 Kč  

6 1. 12. 2017 Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická 71 225 327,88 Kč  

7 1. 12. 2017 
Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo 
náměstí 

98 362 752,77 Kč  

8 1. 12. 2017 Modernizace větrání a vytápění stanice Háje 66 372 145,67 Kč  

  Celkem 499 130 527,42 Kč  

  
Průměrná schválená podpora pro modernizaci 
pohyblivých schodů v jedné stanici 

60 255 508,98 Kč  

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z českého webu OPPPR 

 

Eskalátory ve stanicích metra D by mohly být financovány z OPPPR. Pokud bychom 

uvažovali v tabulce č. 12 uvedenou průměrnou podporu schválenou pro 8 stanic (pouze těch 

podpovrchových – ražených a hloubených), dostali bychom se na částku  

482 044 071,83 Kč. Tato částka je dokonce nižší než součet všech doposud schválených 

podpor pro projekty uvedených v tabulce – proto ji lze zaokrouhlit na 500 milionů korun. 

http://penizeproprahu.cz/realizovane-projekty/?regnum=&zad=Dopravn%C3%AD+podnik&kew=
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6.1.2   DALŠÍ EVROPSKÉ ZDROJE 

V této podkapitole se zabývám možností získání příspěvku Evropské unie mimo strukturální 

a investiční fondy. 

 

6.1.2.1   Program CEF 

Nástroj pro propojování Evropy (zkráceně CEF z anglického Connecting Europe Facility) je 

určen k poskytování finanční pomoci z Evropské Unie na transevropské sítě. Je zaměřen 

na podporu projektů společného zájmu v odvětvích dopravních, telekomunikačních 

a energetických infrastruktur – a k využívání potenciální synergie mezi těmito odvětvími. 

 

Tento nástroj byl zřízen pro období 2014 – 2020. Pro odvětví dopravy je pro všechny členské 

státy alokováno 24 050 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bylo převedeno z Fondu 

soudržnosti a bude vynaloženo výhradně v členských státech, jež jsou způsobilé čerpat 

finanční prostředky z Fondu soudržnosti. 

 

CEF má částečně odlišná implementační pravidla oproti OPD a je administrován Výkonnou 

agenturou pro inovace a sítě (INEA). Ministerstvo dopravy má v rámci implementace nástroje 

CEF roli zejména koordinační. 

 

CEF je v oblasti dopravy zaměřen na podporu investic do nové dopravní infrastruktury, 

respektive obnovy a modernizace té stávající. Zaměřuje se převážně na přeshraniční úseky 

a odstraňování úzkých míst či chybějících úseků hlavní a globální transevropské dopravní 

sítě a další. 

 

Transevropská dopravní síť (TEN-T z anglického Trans-European Transport Networks) je síť 

silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest v Evropské unii. 

Základním důvodem jejího zřízení bylo zlepšení dopravní infrastruktury v mezinárodní sféře.  

 

CEF se tedy zaměřuje na projekty společného zájmu v propojování Evropy. Metro D tak 

nesplňuje kategorie pro financování z tohoto programu. Pokud by mohla být nějaká část 

Pražského metra z programu CEF podpořena, bylo by to maximálně teoretické prodloužení 

metra A na letiště Václava Havla. To by v jistých ohledech myšlenku propojování Evropy 

naplňovalo. Metro linky D ovšem nikoliv. 
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6.1.2.2   Horizont 2020 

Program Horizont 2020 (anglicky Horizon 2020) je největším programem EU pro výzkum 

a inovace, který má k dispozici téměř 80 miliard EUR na období 2014 – 2020. Je považován 

za prostředek hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. Horizont 2020 má 

politickou podporu evropských vůdců a poslanců Evropského parlamentu. Shodli se na tom, 

že výzkum je investicí do společné budoucnosti, a tak ji umístil do jádra plánu EU 

pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst a zaměstnanost. [14] 

 

Součást společenských výzev programu je i „Inteligentní, zelená a integrovaná doprava“. 

Cílem této výzvy je posílit konkurenceschopnost evropského dopravního průmyslu 

a dosáhnout takového evropského dopravního systému, který je efektivní z hlediska zdrojů, 

je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a prospěšný všem občanům, hospodářství 

a společnosti jako celku. Pro tuto výzvu je na období 2014 – 2020 přidělen rozpočet ve výši 

6 339 milionů EUR. [15] 

 

Příspěvek pro financování výstavby metra trasy D v Praze by byl tedy možný 

pouze pokud by Dopravní podnik plánoval vyvíjet nové bezpečnostní, řídící, provozní 

či jakékoliv jiné nové technologie nebo plánoval testovat nové inovativní řešení výstavby 

trasy či následného provozu na ní. 

 

Metro sice bude s největší pravděpodobností bez řidiče a bude jezdit zcela automaticky, 

nicméně toto není žádná novinka. První automatizované metro bylo zprovozněno 

v šedesátých letech v Londýně. (Zde je sice řidič přítomen, ale provoz metra je zcela 

automatický.) Další významná bezobslužná metra jezdí například ve Francii a mnoha dalších 

zemích. 

 

Pokud by Dopravní podnik začal vyvíjet nové a inovativní technologie směřující k obecným 

cílům programu Horizont 2020, mohl by z něj získat na toto příspěvek. Nicméně inicializace 

takového vývoje se jeví velmi nepravděpodobná – nehledě na to, že by kvůli tomu byla 

výrazně zpomalena příprava celého projektu a vlastní výstavba by začala mnohem později.  
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6.2 SPOLUFINANCOVÁNÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR 

O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel (v případě 

projektu metra D je to ministerstvo dopravy, v případě akce nad 200 mil. Kč se souhlasem 

ministerstva financí) na základě žádosti příjemce (tedy DPP). Žádost o dotaci musí 

obsahovat všechny zákonem uvedené náležitosti. Na dotaci (nebo návratnou finanční 

výpomoc) není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu se řídí § 14 zákona 

č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a účast státního rozpočtu na financování 

programu se řídí § 12 a 13 téhož zákona. 

 

Dříve schválené rozpočty a skutečné výdaje pro programy na podporu metra ze státního 

rozpočtu lze dohledat ve státních  rozpočtech jednotlivých let u kapitoly ministerstva dopravy 

či ve státních závěrečných účtech jednotlivých let pod čísly programů 127 41 (Výstavba 

pražského metra) a 327 41 (Podpora výstavby pražského metra). 

 

6.2.1   FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH DVOU PROJEKTŮ 

(ROZŠIŘOVÁNÍ) TRAS METRA 

Náplní prvního programu byla realizace projektů zaměřených na výstavbu pražského metra, 

zejména nová výstavba na trase C (IV.C, v úseku Ládví – Letňany). Zprovozněním úseku 

v roce 2008 bylo ukončeno financování programu z prostředků státního rozpočtu. Detail 

schválených rozpočtů a skutečných částek v letech 2005 – 2008 jsem shrnul v tabulce č. 15. 

 

Tabulka č. 15 Financování stavby metra IV.C s procentuálně 

vyjádřeným příspěvkem státního rozpočtu 

Rok 2005 2006 2007 2008 

Celkem 2 788 462 000 Kč 3 820 000 000 Kč 4 650 000 000 Kč 1 900 000 000 Kč 

Schválený 
rozpočet 

420 000 000 Kč 420 000 000 Kč 644 992 000 Kč 300 000 000 Kč 

15,06 % 10,99 % 13,87 % 15,79 % 

Skutečnost 
420 000 000 Kč 420 000 000 Kč 275 000 000 Kč 300 000 000 Kč 

15,06 % 10,99 % 5,91 % 15,79 % 

Ostatní 
zdroje 

2 368 462 000 Kč 3 400 000 000 Kč 4 375 000 000 Kč 1 600 000 000 Kč 

84,94 % 89,01 % 94,09 % 84,21 % 

Fondy EU - - - - 

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z příslušných rozpočtů Min. dopravy 
 

http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
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Za tyto čtyři roky dosáhl průměrný podíl skutečného příspěvku státního rozpočtu 

vůči celkovým nákladům jednotlivých let hodnoty 11,94 %. 

 

Pro druhý a zatím poslední projekt výstavby trasy metra v Praze byla situace 

oproti předešlému velmi odlišná, jak ilustruje tabulka č. 16. 

 

Tabulka č. 16 Financování stavby metra V.A s rozdělením 

státním rozpočtem a zdroji Evropské unie 

127 41 
Státní rozpočet ČR Zdroje Evropské unie 

Schválený rozpočet Skutečnost Schválený rozpočet Skutečnost 

2009 - - 627 000 000 Kč - 

2010 - - 1 320 165 000 Kč - 

2011 - - 1 278 560 000 Kč - 

2012 - - 2 440 129 000 Kč - 

2013 - - 1 760 000 000 Kč - 

2014 - - 595 015 000 Kč - 

2015 - - - 7 448 898 000 Kč 

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z příslušných rozpočtů Min. dopravy 
 

Při výstavbě prodloužení trasy linky A z Dejvické do Motola nebyly užity žádné příspěvky 

ze státního rozpočtu. Financování se skládalo jen z příspěvků z Operačního programu 

Doprava v programovém období 2007 – 2013, přímé dotace Magistrátu hlavního města 

Prahy a úvěru od Evropské investiční banky. 

 

6.2.2   VÝHLED STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO METRO LINKY D 

Situace zdrojů a rozpočtů pro roky 2016 a 2017 je znázorněna v tabulce č. 17. 

 

Tabulka č. 17 Finanční prostředky státního rozpočtu a zdrojů 

EU pro program 127 41 v letech 2016 a 2017 

127 41 Státní rozpočet ČR Zdroje Evropské unie 

Schválený rozpočet 2016 - - 

Návrh rozpočtu 2017 - - 

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z příslušných rozpočtů Min. dopravy 
 

http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
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V těchto letech tedy nejsou plánovány žádné příspěvky pro výstavbu pražského metra 

ani ze státního rozpočtu a ani ze zdrojů Evropské unie. 

 

6.2.3   PROPOČET VÝŠE MOŽNÉHO PŘÍSPĚVKU 

Mnohé zdroje uvádí tezi, že příspěvek ze státního rozpočtu bude pro financování výstavby 

trasy metra D v Praze žádoucí. Nikdo zatím nevyslovil žádnou přesnou ani přibližnou částku. 

Proto v tomto propočtu vycházím z minulých výstaveb metra, které byly spolufinancovány 

státním rozpočtem. 

 

Takováto poslední výstavba bylo prodloužení metra linky IV.C. Zde, jak již bylo dříve 

zmíněno, dosáhl průměrný podíl skutečného příspěvku státního rozpočtu vůči celkovým 

nákladům jednotlivých let hodnoty 11,94 %. 

 

Pokud bychom uvažovali tento roční podíl ve stejné výši i pro výstavbu trasy D, dosáhl 

by logicky i celkový podíl příspěvku státního rozpočtu vůči celkovým nákladům projektu 

hodnoty 11,94 %. 

 

Výsledná hodnota příspěvku pro celý projekt vyjádřená v penězích by takto činila přibližně 

6,139 mld. Kč. Tuto částku zaokrouhleme na 6,2 miliardy korun. Z předchozí zkušenosti 

lze konstatovat, že by tento výdaj mohl být pro státní rozpočet přijatelný. 
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6.3 DOTACE OD MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY 

Dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se dotací 

v tomto případě rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného 

celku nebo městské části hlavního města Prahy na stanovený účel výstavby trasy metra D 

v Praze. Na dotaci (nebo návratnou finanční výpomoc) není právní nárok, nestanoví-li 

zvláštní právní předpis jinak. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti, která musí obsahovat 

zákonem dané náležitosti.  

 

6.3.1   DOSAVADNÍ FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY ČI PŘÍPRAVY 

LINEK METRA V LETECH 2001 – 2016 

Graf č. 13 zobrazuje celkové čerpání účelových dotací z rozpočtu Hlavního města Prahy 

v letech 2001 – 2016 pro vlastní výstavbu i její přípravu metra všech čtyřech linek 

v jednotlivých projektech I.D, V.A, IV.C a IV.B. Zobrazené hodnoty zahrnují pouze vlastní 

výstavbu a/nebo její přípravu. Částky pro financování staveb stanic či depa nebo výměny 

eskalátorů či osvětlení ve stanicích jakékoliv linky dotované hlavním městem v zobrazení 

zahrnuty nejsou. 

 

Graf č. 13 Celkové čerpání účelových dotací z rozpočtu HMP 

v letech 2001 – 2016 pro vlastní výstavbu i její 

přípravu metra v projektech I.D, V.A, IV.C a IV.B 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
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V následujícím grafu č. 14 jsou srovnány celkové částky jednotlivých tras pražského metra 

získané z rozpočtu hlavního města Prahy.  

 

Graf č. 14 Celkové čerpání účelových dotací z rozpočtu 

Hlavního města Prahy v letech 2001 – 2016 

pro výstavbu metra v projektech I.D, V.A, IV.C a IV.B 

 

Zdroj: Graf vytvořen autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Ve sledovaném časovém intervalu od roku 2001 do roku 2016 získalo největší finanční 

prostředky metro linky C – IV.C v úseku Ládví – Letňany. 

 

Přibližně o třetinu méně získalo poslední prodloužení linky A – V.A v úseku Dejvická – Motol. 

 

Příprava metra linky D za toto časové období získala finanční prostředky jen nepatrně vyšší 

než prodloužení linky B – IV.C v úseku Českomoravská – Černý Most. 

 

Při sestavování tohoto grafu jsem vycházel z dat obsažených v tabulce č. 18. 
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Tabulka č. 18 Dílčí čerpání účelových dotací z rozpočtu Hlavního 

města Prahy v letech 2001 – 2016 pro výstavbu 

metra v projektech I.D, V.A, IV.C a IV.B 

 
I.D V.A IV.C IV.B 

2001       5 834 000 Kč  -        391 090 800 Kč    339 271 900 Kč  

2002          888 000 Kč  -     2 127 500 000 Kč      60 000 000 Kč  

2003          100 000 Kč  -     2 261 343 000 Kč           973 000 Kč  

2004          357 000 Kč  -     1 848 960 000 Kč      60 000 000 Kč  

2005          200 000 Kč  -     2 788 702 000 Kč           143 000 Kč   

2006       1 800 000 Kč                288 000 Kč      3 920 088 000 Kč      61 896 000 Kč  

2007 -          92 014 500 Kč      4 375 000 000 Kč  - 

2008       1 710 000 Kč         125 400 000 Kč      1 600 000 000 Kč  - 

2009     48 681 000 Kč         312 500 000 Kč         906 856 000 Kč  - 

2010     60 000 000 Kč      1 000 000 000 Kč  - - 

2011   150 000 000 Kč      1 650 000 000 Kč  - - 

2012     89 465 000 Kč      4 445 729 000 Kč  - - 

2013     55 000 000 Kč      3 584 661 000 Kč  - - 

2014     55 167 000 Kč      2 606 610 000 Kč  - - 

2015     52 254 000 Kč  - - - 

2016       5 043 000 Kč  - - - 

Průměr     35 099 933 Kč      1 535 244 722 Kč      2 246 615 533 Kč      87 047 317 Kč  

Suma  526 499 000 Kč   13 817 202 500 Kč   20 219 539 800 Kč   522 283 900 Kč  

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z dostupných Výročních zpráv DPP 
 

Financování výstavby tras IV.C a IV.B počalo pochopitelně již před rokem 2001. Tato tabulka 

tedy neobsahuje kompletní data financování těchto projektů od jejich úplných počátků 

prostředky z rozpočtu hlavního města. 

 

Za povšimnutí nicméně určitě stojí fakt, že finanční výdaje z města pro metro D začaly 

již před výdaji pro poslední zprovozněný úsek metra V.A. 

 

 

 

http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
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6.3.2   PROPOČET VÝŠE MOŽNÉ DOTACE 

Z hodnot v předchozí podkapitole lze pro celé popsané období jednoduše vypočítat 

průměrnou roční výši celkového čerpání účelových dotací z rozpočtu HMP. Značí-li 𝐷 výši 

jednotlivé dotace v Kč, 𝑛 jednotlivou linku z tras metra v Praze (I.D, V.A, IV.C A IV.B) a 𝑡 

daný rok (2001 až 2016), získáme výsledek užitím následujícího vzorce: 

∑ 𝐷𝑛

4

𝑛=1

= ∑
∑ 𝐷𝑛

4
𝑛=1

𝑡

16

𝑡=1

= 2 192 845 325 𝐾č 

 

Pokud by výstavba metra trasy D probíhala v uvažovaných letech 2018 – 2023, probíhala 

by 6 let. Pokud by město po tuto dobu Dopravnímu podniku každoročně přispívalo výše 

vypočítanou průměrnou částkou, dosáhlo by celkové čerpání účelových dotací z jeho 

rozpočtu částky 13 157 071 950 Kč. Tuto hodnotu zaokrouhleme na rovných 13 miliard 

korun. 

 

Z letmé analýzy uvedené tabulky č. 17, se dá snadno vyčíst, že Hlavní město Praha 

dokázalo ze svého rozpočtu vyčlenit i více než 17 miliard korun na projekty výstavby 

a přípravy tras linek metra v rozmezí souvislých šesti let. 13 miliard za stejné časové období 

by proto neměly být pro město nijak závažnější zátěží než dřívější projekty výstaveb tras 

metra. 
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6.4 PPP PROJEKT 

PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, 

převzatou z anglického termínu Public Private Partnership. 

 

PPP je tedy obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklou 

za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru obecně při zajištění veřejné 

infrastruktury nebo veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a úspěšně 

aplikovány, zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných služeb včetně výkonu státní správy 

a urychlují realizaci významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj 

ekonomiky. 

 

PPP je v podstatě jinou metodou zadávání veřejných zakázek tím, že kombinuje to nejlepší 

z veřejného a soukromého sektoru s důrazem na náklady a poskytování kvalitních veřejných 

služeb. 

 

Vzorem pro implementaci principů PPP je praxe zejména ve Velké Británii. 

 

Podstatou úspěšného projektu PPP je předpoklad, že většího přínosu pro veřejný sektor 

(v poměru k jím vynaloženým prostředkům) může být dosaženo využitím schopností 

a zkušeností soukromého sektoru a rozdělením rizik mezi zúčastněné strany tak, že každá 

strana nese takové riziko, které dokáže nejlépe řídit. 

 

Dle prezentace Mgr. Martina Gillara (předsedy představenstva DPP) ze 14. Českého 

dopravního fóra ze dne 22. 5. 2017 je zvažováno zapojení soukromého kapitálu (pozemky, 

budovy, objekty). [12] 

 

Financování pomocí PPP projektu by pro Dopravní podnik představoval schůdné řešení, 

především kvůli nižšímu finančnímu zúčastnění na začátku. Soukromý sektor by investoval 

své vlastní peníze do projektu – ty by mu pak byly postupem času vráceny.  
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6.4.1   PROJEKT JOINT VENTURE 

Joint venture (společný podnik) je forma spolupráce dvou či více osob, které spolu realizují 

nějaký projekt. Základem takovéto spolupráce je smluvní základ, společný zájem, dělení 

zisku (respektive podílení se na ztrátě) stejným dílem a rovnost členů v hlasovacím právu. 

 

Nově založená obchodně právní entita je ve většině případů akciová společnost – jako je 

tomu i v případě zapojení soukromého sektoru do projektu výstavby trasy metra D v Praze. 

 

Společný podnik by měl pomoci při rozvoji okolí budoucích stanic i při výkupu 

problematických pozemků. Společnost by nebyla limitována předpisy, které městu a DPP 

zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu. Zapojení soukromého sektoru bude 

pouze do realizace nadzemních částí stanic metra (administrativní a rezidenční zástavba), 

nikoliv do výstavby tratě jako takové. 

 

Akcionáři budou Dopravní podnik hl. m. Prahy a vybraný strategický partner. Většinový podíl 

připadne strategickému partnerovi, který bude držet o 2 % akcií více než samotný Dopravní 

podnik. Schéma vlastnického složení společného podniku Joint Venture, a. s., je znázorněno 

schématem č. 3. 

 

Schéma č. 3 Procentuální rozložení akcionářů Joint Venture, a. s. 

 
 

Fakt, že Dopravní podnik bude pouze minoritním vlastníkem s podílem 49 %, již přinesl jisté 

obavy – především o tom, že by se zástupci Prahy nemuseli dostat k některým informacím, 

přestože je Praha stoprocentním vlastníkem Dopravního podniku. I kdyby mělo Hlavní město 

ve společném podniku svého zástupce a představenstvo prohlásilo nějakou informaci 

Joint Venture, a. s.

DPP

49%

Soukromý investor

51%
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za obchodní tajemství, byl by tento zástupce vázán mlčenlivostí a nikomu by to nemohl 

říci. [16] 

 

Hlavní potenciál rozvoje společného podniku vidí DPP ve stanicích Depo Písnice, Písnice, 

Libuš a Nové dvory. Zájem stát se strategickým partnerem má 6 blíže neurčených 

společností, které se stihly přihlásit v termínu. [12] 

 

6.4.1.1   Finanční struktura 

Finanční struktura projektu Joint Venture, a. s., je uvedena v tabulce č. 19. Kapitálové výdaje 

(zkráceně CAPEX z anglického Capital Expenditure) jsou prostředky, které společnost 

využívá k nákupu nebo modernizaci hmotného majetku. Seniorní úvěr je takový úvěr, který 

má v případě úpadku přednostní právo splácení před pohledávkami. 

 

Tabulka č. 19 Finanční struktura projektu Joint Venture, a. s. 

 Minimální hodnota Maximální hodnota 

CAPEX 6 000 000 000 Kč 7 000 000 000 Kč 

Dluh 85 % 90 % 

Vlastní kapitál 
10 % 15 % 

600 000 000 Kč 900 000 000 Kč 

Seniorní dluh 15 let 

Zdroj:  Prezentace Mgr. Martina Gillara, předsedy představenstva DPP, na téma „Metro jako 

základní osa dopravy v Praze – Příprava výstavby trasy D“. 

 

6.4.1.2   Možnosti financování projektu 

Z těchto hodnot lze do tabulky č. 20 sestavit okrajové hodnoty. Je patrné, že dvě z nich 

nemohou být přípustné, jelikož by výsledný kapitál nevyhovoval hodnotám zadaného 

intervalu. 

 

Tabulka č. 20 Okrajové hodnoty finanční struktury PPP projektu 

Vlastní 
kapitál 

600 000 000 Kč 900 000 000 Kč 

10% 15% 10% 15% 

Dluh 
90% 85% 90% 85% 

5 400 000 000 Kč 3 400 000 000 Kč 8 100 000 000 Kč 5 100 000 000 Kč 

CAPEX 6 000 000 000 Kč 4 000 000 000 Kč 9 000 000 000 Kč 6 000 000 000 Kč 

Přípustné ANO NE NE ANO 
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Déle lze údaje z tabulky č. 19 použít k tabulkovému propočtu procentuální a finanční 

struktury pro předem dané hodnoty investičního kapitálu. Ty jsem zvolil pro tři případy – 

pro hodnotu střední a hodnoty okrajové zadaného intervalu. Procentuální rozlišení v daném 

intervalu jsem zvolil jednotkové. Podrobnější rozlišovací úroveň není pro potřeby této práce 

nutná. Vypočtené hodnoty uvádím v tabulce č. 21. 

 

Tabulka č. 21 Procentuální a peněžní hodnoty finanční struktury 

projektu pro vybrané hodnoty investičního kapitálu 

v zadaných intervalech procent vlastního kapitálu 

 
Vlastní zdroje Cizí zdroje Joint Venture, a. s. 

% Vlastní kapitál % Dluh DPP [49%] S. P. [51%] 
 

C
A

P
E

X
 

6
 0

0
0
 0

0
0
 0

0
0

 K
č
 

 

10% 600 000 000 Kč 90% 5 400 000 000 Kč 294 000 000 Kč 306 000 000 Kč 

11% 660 000 000 Kč 89% 5 340 000 000 Kč 323 400 000 Kč 336 600 000 Kč 

12% 720 000 000 Kč 88% 5 280 000 000 Kč 352 800 000 Kč 367 200 000 Kč 

13% 780 000 000 Kč 87% 5 220 000 000 Kč 382 200 000 Kč 397 800 000 Kč 

14% 840 000 000 Kč 86% 5 160 000 000 Kč 411 600 000 Kč 428 400 000 Kč 

15% 900 000 000 Kč 85% 5 100 000 000 Kč 441 000 000 Kč 459 000 000 Kč 
 

C
A

P
E

X
 

6
 5

0
0
 0

0
0
 0

0
0

 K
č
 

 

10% 650 000 000 Kč 90% 5 850 000 000 Kč 318 500 000 Kč 331 500 000 Kč 

11% 715 000 000 Kč 89% 5 785 000 000 Kč 350 350 000 Kč 364 650 000 Kč 

12% 780 000 000 Kč 88% 5 720 000 000 Kč 382 200 000 Kč 397 800 000 Kč 

13% 845 000 000 Kč 87% 5 655 000 000 Kč 414 050 000 Kč 430 950 000 Kč 

14% 
Tato procenta přesahují maximální přípustnou výši vlastního kapitálu. 

15% 
 

C
A

P
E

X
 

7
 0

0
0
 0

0
0
 0

0
0

 K
č
 

 

10% 700 000 000 Kč 90% 6 300 000 000 Kč 343 000 000 Kč 357 000 000 Kč 

11% 770 000 000 Kč 89% 6 230 000 000 Kč 377 300 000 Kč 392 700 000 Kč 

12% 840 000 000 Kč 88% 6 160 000 000 Kč 411 600 000 Kč 428 400 000 Kč 

13% 

Tato procenta přesahují maximální přípustnou výši vlastního kapitálu. 14% 

15% 

 

Zadluženost společného projektu Joint Venture, a. s., se nepromítne do zadluženosti 

Dopravního podniku ani hlavního města Prahy. 

 

Lze tedy zvolit například variantu, kdy by byl CAPEX 6,5 miliardy korun a kde by vlastní 

kapitál činil 12 %. Tímto by bylo naplněno 12,65 % potřebných prostředků 51,4 mld. Kč 
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pro financování výstavby trasy metra D v Praze. Zbylé prostředky, tedy dluh, respektive cizí 

zdroje, by bylo možné získat úvěrem z EIB. 

 

6.4.1.3   Grafické schéma projektu 

Schéma projektu je znázorněno schématem č. 4. Poskytovatel služeb může být i samotný 

Joint Venture, a. s. 

 

Schéma č. 4 Schéma projektu Joint Venture, a. s. 

 

Joint Venture, a. s.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Strategický partner

Akcionář:

Hlavní město Praha
Akcionáři strategického partnera

Poskytovatelé dluhového 

financování

Dokumentace 
dluhového 
financování

Přímá dohoda 
s věřiteli

Poskytovatelé služeb 

(údržba a provoz)

Dodavatelé  materiálu, 

technologií, ...

Subdodavatelé služeb
Subdodavatelé materiálu, 

technologií, ...

Subdodavatelské 
smlouvy

Subdodavatelské 
smlouvy

Smlouva o vzájemných vztazích

Smlouva o 

dodávkách 

materiálu, 

technologií

Smlouva o 

poskytování 

služeb

Dokumentace 

k financování 

akcionářem

Dokumentace 

k financování 

akcionářem
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6.5 ÚVĚR OD EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY 

Evropská investiční banka (anglicky European Investment Bank, zkráceně EIB) je institucí 

Evropské unie, která je zaměřena na poskytování dlouhodobých úvěrů. Má formu akciové 

společnosti a jejími členy a zároveň akcionáři jsou členské státy EU. Jejím hlavním účelem je 

poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům ze soukromého 

i veřejného sektoru. Banka za výhodných podmínek poskytuje peníze ve formě úvěrů 

na projekty, kterými Evropská unie realizuje své nejen politické cíle v rámci Unie i mimo ni. 

 

Evropská investiční banka byla založena v roce 1958 a její sídlo je v Lucembursku. Každá 

členská země Evropské unie má ve správní radě banky jednoho člena a jeden člen je 

jmenován Evropskou komisí. 

 

Skupina Evropské investiční banky (EIB) vloni v Česku zvýšila meziročně objem financování 

o třetinu, když poskytla 619 milionů eur (16,7 miliardy korun) formou nových úvěrů, záruk 

a vlastního kapitálu. Z toho 526 milionů eur poskytla EIB a 93 milionů eur její dceřiná 

společnost Evropský investiční fond (EIF). Letos banka očekává v Česku objem financování 

700 až 900 milionů eur. [17] 

 

Procentuální rozdělení (včetně orientačního přepočtu na Kč) všech úvěrů Evropské 

investiční banky v ČR dle jednotlivých odvětví v letech 2012 – 2016 je v diagramu č. 6. 

 

Diagram č. 6 Úvěry EIB v ČR dle odvětví v letech 2012 – 2016 

 

Zdroj: Diagram vytvořen autorem práce za použití dat z publikace EIB "EIB v ČR v r. 2016" 

Celková hodnota 
úvěrů

96 782 000 000 Kč
100%

Energetika
16 189 000 000 Kč

17%

Doprava a 
telekomunikace

7 243 000 000 Kč
7%

Voda, odpadní vody, 
pevné odpady a 

rozvoj měst
3 729 000 000 Kč

4%

Průmysl, služby, 
zemědělství

19 486 000 000 Kč
20%

Projekty malého a 
středního rozsahu
50 135 000 000 Kč

52%

http://www.eib.org/attachments/country/factsheet_czech_republic_2016_cs.pdf
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6.5.1   ÚVĚR HLAVNÍMU MĚSTU 

V minulosti poskytla Evropská investiční banka hlavnímu městu několik úvěrů na financování 

jeho investičních programů. Jednalo se například o rozšíření sítě pražského metra 

(linky C a A), zdokonalení vodovodní a kanalizační infrastruktury a obnovy komunální 

infrastruktury po povodních v roce 2002. 

 

Pro prodloužení linky trasy metra A v Praze (tzv. úsek V.A) nabídla Evropská investiční 

banka hlavnímu městu až 11 miliard korun na dobu 30 let s odkladem splatnosti šest let. 

Úrok by činil zhruba dvě procenta, předčasné splacení by bylo možné po 18 letech. 

V případě úvěrového rámce by přitom město nemuselo z nabídnuté částky vyčerpat 

ani korunu a za poskytnutí této služby by nic neplatilo. [18] 

 

Pro výstavbu trasy metra D by se dala předpokládat obdobná situace. Potenciální úvěr 

by tak mohl být oficiálně využit pro financování národních podílů u tohoto projektu 

spolufinancovaného z Operačního programu Doprava v současném programovém období. 

 

Jak jsem již výše zmínil, Evropská investiční banka poskytla Hlavnímu městu Praha úvěr 

pro prodloužení linky A do stanice Motol. Pokud bychom uvažovali výši úvěru od EIB 

k celkovým nákladům projektu V.A poměrově stejnou k projektu metra D, nynější úvěr 

by činil, jak uvádím v tabulce č. 22, více než 30 miliard korun. 

 

Tabulka č. 22 Procentuální srovnání výše úvěru od EIB 

k celkovým nákladům projektu V.A a teoreticky 

poměrově stejné výše úvěru pro metro linky D 

 V.A % D 

Náklady projektu 18 mld. Kč 100 % 51,4 mld. Kč 

Výše úvěru od EIB 11 mld. Kč 61,1 % 31,4 mld. Kč 

 

Lze předpokládat, že by EIB mohla hlavnímu městu nabídnout úvěr ve stejném poměru 

k celkové výši nákladů, jako tomu udělala při prodlužování linky A před několika lety. Úvěr 

by tak pokryl více než polovinu potřebných nákladů – přibližně jejich tři pětiny. 

 

Nicméně je nutné posoudit vliv takového úvěru na zadluženost města. Zjištěná data uvádím 

v tabulce č. 23. 
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Tabulka č. 23 Ukazatele zadluženosti hlavního města Prahy 

 
Zadluženost 

celkem 
Podíl zadluženosti na cizích 

zdrojích 
Podíl cizích zdrojů k 
celkovým aktivům 

2010 26 571 813 000 Kč 55,98% 11,28% 

2011 25 962 529 000 Kč 54,93% 12,01% 

2012 30 559 784 000 Kč 56,94% 11,26% 

2013 33 503 365 000 Kč 59,01% 11,45% 

2014 32 802 494 000 Kč 58,89% 10,79% 

2015 31 817 695 000 Kč 59,57%   9,97% 

2016 22 318 377 000 Kč 59,78%   7,01% 

Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za využití dat z informačního portálu Min. financí 

 

Tato data lze snadno přetvořit do následujícího grafu č. 15, který znázorňuje průběh tří 

sledovaných ukazatelů zadluženosti. 

 

Graf č. 15 Vývoj koeficientů zadluženosti Prahy 

 

 
 

Pokud bychom tedy uvažovali výstavbu metra trasy D mezi lety 2018 až 2023 a pro toto 

období chtěli zachovat stejnou tendenci vývoje zadluženosti, musí být hodnoty tohoto období 

modelovány s ohledem na klesající charakter zadluženosti města. K výpočtu těchto hodnot 

jsem použil optimalizační doplněk Solver. Výsledná data jsou uvedena v tabulce č. 24. 
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Tabulka č. 24 Ukazatele zadluženosti Hlavního města Prahy 

od roku 2010 s prognózou do roku 2023 

s příslušnými daty z rozvahy 

 Položky rozvahy Ukazatele zadlužení 

 
Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
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2010 420 803 354 tis. Kč 373 336 736 tis. Kč 47 466 618 tis. Kč 11,28% 88,72% 12,71% 

2011 393 544 990 tis. Kč 346 280 236 tis. Kč 47 264 753 tis. Kč 12,01% 87,99% 13,65% 

2012 476 644 325 tis. Kč 422 974 174 tis. Kč 53 670 151 tis. Kč 11,26% 88,74% 12,69% 

2013 495 858 003 tis. Kč 439 082 262 tis. Kč 56 775 741 tis. Kč 11,45% 88,55% 12,93% 

2014 516 230 744 tis. Kč 460 529 447 tis. Kč 55 701 297 tis. Kč 10,79% 89,21% 12,10% 

2015 535 729 986 tis. Kč 482 317 706 tis. Kč 53 412 279 tis. Kč 9,97% 90,03% 11,07% 

2016 532 584 693 tis. Kč 495 250 506 tis. Kč 37 334 187 tis. Kč 7,01% 92,99% 7,54% 

Prognózovaná data 

2017 545 744 954 tis. Kč 510 399 262 tis. Kč 35 345 691 tis. Kč 6,48% 93,52% 6,93% 

2018 569 746 123 tis. Kč 536 932 626 tis. Kč 32 813 497 tis. Kč 5,76% 94,24% 6,11% 

2019 559 487 632 tis. Kč 520 837 900 tis. Kč 38 649 731 tis. Kč 6,91% 93,09% 7,42% 

2020 579 631 428 tis. Kč 542 109 932 tis. Kč 37 521 496 tis. Kč 6,47% 93,53% 6,92% 

2021 579 467 913 tis. Kč 542 846 333 tis. Kč 36 621 579 tis. Kč 6,32% 93,68% 6,75% 

2022 568 461 235 tis. Kč 536 516 019 tis. Kč 31 945 216 tis. Kč 5,62% 94,38% 5,95% 

2023 594 613 782 tis. Kč 564 354 835 tis. Kč 30 258 946 tis. Kč 5,09% 94,91% 5,36% 
    

   Minimum 5,09% 87,99% 5,36% 

   Maximum 12,01% 94,91% 13,65% 

   Průměr 8,32% 91,68% 9,15% 

 

Tato data jsem následně přetvořil do přehledného grafu č. 16. 
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Graf č. 16 Ukazatele zadluženosti HMP s prognózou do roku 

2023 s příslušnými daty z rozvahy 

 
 

Nyní uvažujme úvěr od Evropské investiční banky pro jednoduchost výpočtu ve výši 

30 miliard Kč s pravidelně rozprostřeným čerpáním v letech 2018 až 2023. Nechť je výše 

jednoho čerpání tedy 5 miliard a rok prvního čerpání stejný jako první rok výstavby. Nová 

data jsem sestavil do tabulky č. 25 a zobrazil do grafu č. 17. Na vlastní kapitál nemá úvěr 

žádný vliv. 

 

Tabulka č. 25 Prognózované položky rozvahy při úvěru od EIB 

 Prognózované položky rozvahy Úvěr EIB 

 
Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Úhrnem 

2017 545 744 954 000 Kč 510 399 262 000 Kč 35 345 691 000 Kč - 

2018 
569 746 123 000 Kč 

+   5 000 000 000 Kč 
536 932 626 000 Kč 

32 813 497 000 Kč 
+   5 000 000 000 Kč 

  5 000 000 000 Kč 

2019 
559 487 632 000 Kč 

+ 10 000 000 000 Kč 
520 837 900 000 Kč 

38 649 731 000 Kč 
+ 10 000 000 000 Kč 

10 000 000 000 Kč 

2020 
579 631 428 000 Kč 

+ 15 000 000 000 Kč 
542 109 932 000 Kč 

37 521 496 000 Kč 
+ 15 000 000 000 Kč 

15 000 000 000 Kč 

2021 
579 467 913 000 Kč 

+ 20 000 000 000 Kč 
542 846 333 000 Kč 

36 621 579 000 Kč 
+ 20 000 000 000 Kč 

20 000 000 000 Kč 

2022 
568 461 235 000 Kč 

+ 25 000 000 000 Kč 
536 516 019 000 Kč 

31 945 216 000 Kč 
+ 25 000 000 000 Kč 

25 000 000 000 Kč 

2023 
594 613 782 000 Kč 

+ 30 000 000 000 Kč 
564 354 835 000 Kč 

30 258 946 000 Kč 
+ 30 000 000 000 Kč 

30 000 000 000 Kč 
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Graf č. 17 Prognózované položky rozvahy při úvěru od EIB 

 
 

Následně jsem přepočetl ukazatele zadluženosti pro nové hodnoty zahrnující úvěr od EIB. 

Nové ukazatelé zadluženosti jsou v tabulce č. 26 a zobrazeny v grafu č. 18. 

 

Tabulka č. 26 Prognózované ukazatele zadluženosti při úvěru 

od Evropské investiční banky ve výši 30 mld. Kč 

 Prognózované ukazatele zadluženosti 

 Celkové zadlužení 
Koeficient 

samofinancování 
Míra zadluženosti 
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2017 6,48% 6,48% 0,00% 93,52% 93,52% 0,00% 6,93% 6,93% 0,00% 

2018 5,76% 6,58% 0,82% 94,24% 93,42% -0,82% 6,11% 7,04% 0,93% 

2019 6,91% 8,54% 1,63% 93,09% 91,46% -1,63% 7,42% 9,34% 1,92% 

2020 6,47% 8,83% 2,36% 93,53% 91,17% -2,36% 6,92% 9,69% 2,77% 

2021 6,32% 9,45% 3,13% 93,68% 90,55% -3,13% 6,75% 10,43% 3,68% 

2022 5,62% 9,60% 3,98% 94,38% 90,40% -3,98% 5,95% 10,61% 4,66% 

2023 5,09% 9,65% 4,56% 94,91% 90,35% -4,56% 5,36% 10,68% 5,32% 
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Graf č. 18 Prognózované ukazatele zadluženosti při úvěru 

od Evropské investiční banky ve výši 30 mld. Kč 

 
 

Nejvyšší rozdíl mezi prognózovanými hodnotami bez a s úvěrem od EIB samozřejmě nastal 

v posledním roce výstavby. Celková zadluženost zde vzrostla o více než 4,5 % na více 

než 9,5 %. Tato hodnota se může jevit jako příliš vysoká – nezapomeňme ale, že v roce 

2011 dosahovala zadluženost Hlavního města Prahy více než 12 %. Průměrná celková 

zadluženost tohoto modelu by v období 2017 až 2023 vzrostla z 6,09 % na 8,45 %. 

 

Navíc je pravděpodobné, že výše úvěru by mohla být nižší – jelikož lze získat poměrně 

vysoké finanční prostředky ze zdrojů jiných – a tím by i celková zadluženost Hlavního města 

byla v uvedených rocích nižší. Úvěr Evropské investiční banky Hlavnímu městu Praha 

by tedy bylo řešení, které by bylo z hlediska výše celkové zadluženosti města proveditelné 

a schůdné. 
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6.5.2   ÚVĚR DOPRAVNÍMU PODNIKU HL. M. PRAHY 

Sice je to méně pravděpodobné, ale o úvěr od Evropské investiční banky by mohl zažádat 

krom Hlavního města Prahy i samotný Dopravní podnik. 

 

Nyní se vracím k datům z tabulky č. 1 a ukazatelům zadluženosti Dopravního podniku. 

Postačí, pokud bude časový interval omezen jen na období počínaje rokem 2008. Vývoj 

zadluženosti pražského Dopravního podniku počínaje rokem 2008 je uveden v grafu č. 19 

i s průměrnou zadlužeností v tomto období v hodnotě 18,02 %; vývoj její roční změny 

v procentech v grafu č. 20. 

 

Graf č. 19 Vývoj celkové zadluženosti DPP od roku 2008 

 
 

Graf č. 20 Vývoj roční změny celkové zadluženosti DPP v % 

počínaje rokem 2008 

 

12,18%

13,74%

14,68%

17,27%

17,68%

21,75%

22,13%

23,43%

19,29%
18,02%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celková zadluženost v daném roce

Průměrná zadluženost 18,02%

12,83%

6,86%

17,65%

2,37%

23,02%

1,75%

5,83%

-17,65%

6,58%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pozitivní změna

Negativní změna

Roční změna celkové zadluženosti v %

Průměrná roční změna celkové zadluženosti v %



 

 
80 

Aby bylo možné modelovat to, jak by potenciální úvěr ovlivnil celkovou zadluženost 

Dopravního podniku, musí být předem namodelován průběh roční celkové zadluženosti 

Dopravního podniku v době výstavby trasy D. 

 

Pokud bychom tedy uvažovali výstavbu metra trasy D mezi lety 2018 až 2023 a i pro toto 

období bychom chtěli zachovat stejnou výši průměrného zadlužení 18,02 % i průměrnou výši 

roční změny celkové zadluženosti v % na hodnotě 6,58 %, musí být hodnoty modelovány 

účelně za tímto cílem. K vypočtení těchto modelových hodnot jsem použil optimalizační 

doplněk Solver. Výsledná data jsou uvedena v grafu č. 21 a grafu č. 22. 

 

Graf č. 21 Prognóza vývoje celkové zadluženosti DPP 

 
 

Na první pohled se mohou zdát modelovaná data být ne příliš vhodná kvůli vysokým 

odchylkám absolutních hodnot prognózy. Ty ale nicméně nemusí být přímo nevyhovující. 

Nejvyšší odchylka zde činí zaokrouhleně 7 % – ovšem pokud bychom brali nejvyšší odchylku 

z dat předchozích let (vizte graf č. 6), činila by nejvyšší odchylka zaokrouhlených 20 %, čili 

téměř trojnásobek. 

 

V grafu č. 22 jsou tyto odchylky ještě patrnější a představují v grafu vysoké skoky. Nicméně 

ani zde nepředstavují nevhodná data. Teoreticky by šlo sestavit model s hladšími změnami 

v jednotlivých letech, nicméně současný model je pro potřeby této práce vyhovující. 
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Navíc pokud bych zvolil minima a maxima vertikální osy v plném rozsahu (tj. 0 % až 100 % 

nebo - 100 % až + 100 %), nebyly by tyto skoky tak moc patrné a celá křivka by měla 

vizuálně hladší průběh. 

 

Graf č. 22 Prognóza vývoje roční změny celkové 

zadluženosti DPP v % 

 
 

Dále se budu snažit určit dopad úvěru od Evropské investiční banky na zadluženost 

Dopravního podniku. Úvěr budu uvažovat ve výši 6 miliard korun. Pro zjednodušení nebudu 

uvažovat úroky ani splácení (řekněme například, že se tyto dvě hodnoty vzájemně vyrušují). 

Pro propočet zadluženosti nebude mít toto nijak zásadní vliv. 

 

Stejným optimalizačním softwarem jsem sestavil příslušná data pro potřebné položky 

rozvahy tak, aby korespondovala s namodelovanými hodnotami celkové zadluženosti. 

 

Model pro výpočet a optimalizaci těchto dat jsem nastavil tak, aby přibližně zachoval trend 

růstu vlastního kapitálu Dopravního podniku z let 2008 až 2016. Všechna ostatní data byla 

následně modelována na tomto základu. Vypočtené hodnoty uvádím v tabulce č. 27. 
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Tabulka č. 27 Ukazatele zadluženosti Dopravního podniku od 

roku 2008 s prognózou do roku 2023 

s příslušnými daty z rozvahy 

 Položky rozvahy Ukazatele zadlužení 

 
Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 
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2008 67 031 820 000 Kč 58 133 455 000 Kč 8 162 065 000 Kč 12,18% 86,73% 14,04% 

2009 68 275 976 000 Kč 58 178 744 000 Kč 9 380 539 000 Kč 13,74% 85,21% 16,12% 

2010 70 488 894 000 Kč 59 435 949 000 Kč 10 348 616 000 Kč 14,68% 84,32% 17,41% 

2011 73 867 981 000 Kč 60 389 534 000 Kč 12 759 024 000 Kč 17,27% 81,75% 21,13% 

2012 73 581 347 000 Kč 59 967 879 000 Kč 13 011 270 000 Kč 17,68% 81,50% 21,70% 

2013 77 020 922 000 Kč 59 669 667 000 Kč 16 755 254 000 Kč 21,75% 77,47% 28,08% 

2014 78 220 150 000 Kč 59 760 538 000 Kč 17 313 609 000 Kč 22,13% 76,40% 28,97% 

2015 80 691 116 000 Kč 61 107 143 000 Kč 18 902 332 000 Kč 23,43% 75,73% 30,93% 

2016 79 006 551 000 Kč 63 040 524 000 Kč 15 241 527 000 Kč 19,29% 79,79% 24,18% 

Prognózovaná data 

2017 72 423 562 609 Kč 55 766 143 209 Kč 16 657 419 400 Kč 23,00% 77,00% 29,87% 

2018 82 095 670 119 Kč 65 003 351 600 Kč 17 092 318 519 Kč 20,82% 79,18% 26,29% 

2019 76 388 938 875 Kč 65 984 765 400 Kč 10 404 173 475 Kč 13,62% 86,38% 15,77% 

2020 82 076 454 467 Kč 66 966 179 200 Kč 15 110 275 267 Kč 18,41% 81,59% 22,56% 

2021 77 248 286 721 Kč 67 947 593 000 Kč 9 300 693 721 Kč 12,04% 87,96% 13,69% 

2022 82 332 784 042 Kč 68 929 006 800 Kč 13 403 777 242 Kč 16,28% 83,72% 19,45% 

2023 89 628 744 359 Kč 69 910 420 600 Kč 19 718 323 759 Kč 22,00% 78,00% 28,21% 
    

   Minimum 12,04% 75,73% 13,69% 

   Maximum 23,43% 87,96% 30,93% 

   Průměr 18,02% 81,42% 22,40% 

 

Tato data jsem následně přetvořil do přehledného grafu č. 23. 
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Graf č. 23 Ukazatele zadluženosti DPP s prognózou do roku 

2023 s příslušnými daty z rozvahy 

 
 

Uvažujme úvěr od Evropské investiční banky ve výši 6 miliard Kč s pravidelně rozprostřeným 

čerpáním v letech 2018 až 2023. Nechť je výše jednoho čerpání 2 miliardy a rok prvního 

čerpání stejný jako první rok výstavby. Jelikož jsme v našem modelu uvažovali konstantní 

průměrné zadlužení, je zřejmé, že v daném období toto procento třikrát stoupne. Nová data 

uvádím v tabulce č. 28 a v grafu č. 24. Na vlastní kapitál nemá úvěr žádný vliv. 

 

Tabulka č. 28 Prognózované položky rozvahy při úvěru od EIB 

 Prognózované položky rozvahy Úvěr EIB 

 
Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Úhrnem 

2017 72 423 562 609 Kč 55 766 143 209 Kč 16 657 419 400 Kč - 

2018 
82 095 670 119 Kč 

+ 2 000 000 000 Kč 
65 003 351 600 Kč 

17 092 318 519 Kč 
+ 2 000 000 000 Kč 

2 000 000 000 Kč 

2019 
76 388 938 875 Kč 

+ 2 000 000 000 Kč 
65 984 765 400 Kč 

10 404 173 475 Kč 
+ 2 000 000 000 Kč 

2 000 000 000 Kč 

2020 
82 076 454 467 Kč 

+ 4 000 000 000 Kč 
66 966 179 200 Kč 

15 110 275 267 Kč 
+ 4 000 000 000 Kč 

4 000 000 000 Kč 

2021 
77 248 286 721 Kč 

+ 4 000 000 000 Kč 
67 947 593 000 Kč 

9 300 693 721 Kč 
+ 4 000 000 000 Kč 

4 000 000 000 Kč 

2022 
82 332 784 042 Kč 

+ 6 000 000 000 Kč 
68 929 006 800 Kč 

13 403 777 242 Kč 
+ 6 000 000 000 Kč 

6 000 000 000 Kč 

2023 
89 628 744 359 Kč 

+ 6 000 000 000 Kč 
69 910 420 600 Kč 

19 718 323 759 Kč 
+ 6 000 000 000 Kč 

6 000 000 000 Kč 
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Graf č. 24 Prognózované položky rozvahy při úvěru od EIB 

 
 

Následně jsem přepočetl ukazatele zadluženosti pro nové hodnoty zahrnující úvěr od EIB. 

Nové ukazatelé zadluženosti jsou v tabulce č. 29 a zobrazeny v grafu č. 25. 

 

Tabulka č. 29 Prognózované ukazatele zadluženosti při úvěru 

od Evropské investiční banky ve výši 6 mld. Kč 

 Prognózované ukazatele zadluženosti 

 Celkové zadlužení 
Koeficient 

samofinancování 
Míra zadluženosti 
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2017 23,00% 23,00% 0,00% 77,00% 77,00% 0,00% 29,87% 29,87% 0,00% 

2018 20,82% 22,70% 1,88% 79,18% 77,30% -1,88% 26,29% 29,37% 3,08% 

2019 13,62% 15,82% 2,20% 86,38% 84,18% -2,20% 15,77% 18,80% 3,03% 

2020 18,41% 22,20% 3,79% 81,59% 77,80% -3,79% 22,56% 28,54% 5,98% 

2021 12,04% 16,37% 4,33% 87,96% 83,63% -4,33% 13,69% 19,57% 5,88% 

2022 16,28% 21,97% 5,69% 83,72% 78,03% -5,69% 19,45% 28,15% 8,70% 

2023 22,00% 26,89% 4,89% 78,00% 73,11% -4,89% 28,21% 36,79% 8,58% 
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Graf č. 25 Prognózované ukazatele zadluženosti při úvěru 

od Evropské investiční banky ve výši 6 mld. Kč 

 
 

Nejvyšší rozdíl mezi prognózovanými hodnotami bez a s úvěrem od EIB samozřejmě nastal 

v posledním roce výstavby. Celková zadluženost zde vzrostla o téměř 5 % na necelých 

27 %. Tato hodnota se může jevit jako příliš vysoká – nezapomeňme ale, že v roce 2007 

dosahovala zadluženost Dopravního podniku téměř 33 %. Průměrná celková zadluženost 

tohoto modelu by v období 2017 až 2023 vzrostla z 18,02 % na 21,28 %. 

 

Úvěr Evropské investiční banky Dopravnímu podniku by tedy bylo řešení, které by bylo 

z hlediska výše celkové zadluženosti podniku proveditelné a schůdné. Nicméně jelikož je 

Dopravní podnik stoprocentně vlastněn hlavním městem Praha, je mnohem 

pravděpodobnější, že o úvěr od Evropské investiční banky bude žádat právě ono a Dopravní 

podnik nikoliv. 
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6.6 ALTERNATIVNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ 

Déle uvádím některé možnosti získání finančních prostředků, které by sice dokázaly získat 

kapitál v požadované výši 51,4 miliard Kč, ale nejsou ze své povahy pro financování 

výstavby trasy metra D příliš vhodné a ani příliš výhodné. 

 

Vycházím z referenčních emisí společností, které jsou v určitých ohledech srovnatelné 

se subjekty fungujícími na poli veřejné dopravy (co do rizikovosti, možnosti ručit majetkem 

apod.). 

 

6.6.1   EMISE AKCIÍ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy je akciová společnost a jako taková může veřejně emitovat 

akcie. Subjekty, které by emitované akcie koupily, by se staly akcionáři Dopravního podniku, 

a tudíž i jeho spoluvlastníky. 

 

Značnou výhodou emisí akcií (např. oproti emisím dluhopisů) je, že akciový kapitál není 

ze své povahy určen ke splacení – ani z něho nemusí být poskytována pravidelná dividenda 

(což jsou dvě věci typické pro cizí kapitál), zejména při nepříznivém hospodářském vývoji, 

kdy společnost není v zisku. 

 

Nevýhodou emisí akcií na veřejném trhu je to, že stávající akcionáři ztrácejí ve prospěch 

akcionářů nových část kontroly nad rozhodováním o společnosti. To může mít na společnost 

nepříznivý vliv a v některých případech může dokonce ohrožovat původní záměry 

společnosti. 

 

Emise akcií je (na rozdíl od interních zdrojů financování) spojena se značnými emisními 

náklady. Snižují hrubý výtěžek z emise a zvyšují náklady na získání akciového kapitálu. 

Můžeme je rozdělit na přímé a nepřímé emisní náklady. 

 

Co se týká IPO (tedy prvotní emise akcií) lze se domnívat, že daný typ financování obecně 

pro projekt typu výstavby trasy metra D nebude příliš vhodný. 

 

Můžeme použít jako referenční emisi např. IPO společnosti Kofola 

Československo. Při výnosech z nabídky 694 milionů Kč – 1 377 milionů Kč činily náklady 

emitenta na transakci 21 milionů Kč. Daný údaj by již měl zahrnovat odměny za distribuci 

akcií apod., takže podobné náklady jsou i u SPO. [19] 



 

 
87 

V případě IPO jsou poplatky burzy za uvedení na trh nulové, za každý rok, kdy je emise 

obchodována na burze, nicméně emitent platí poplatek až 300 000,- Kč. 

 

Pro teoretické IPO Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., by platilo, že při výnosu 

požadovaných 51,4 miliard Kč by musely být náklady na transakci přibližně 1,04 miliardy Kč. 

Náklady by tedy činily přibližně 2% požadovaného výnosu. 

 

Z uvedených charakteristik emisních nákladů vyplývá, že představují výrazný podnikový 

výdaj, který musí být vážně respektován při rozhodování o získání kapitálu na investice touto 

cestou. 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy je akciová společnost stoprocentně vlastněná hlavním městem 

Prahou. V případě rozhodnutí o financování výstavby trasy metra D formou emise akcií, 

nastane jedna z následujících možností: 

 

1. Akcie budou prodány výhradně jen hlavnímu městu a Dopravní podnik jím bude i nadále 

stoprocentně vlastněn. To by znamenalo výdaje z rozpočtu města ve výši potřebných 

finančních prostředků (respektive jejich části) k výstavbě trasy metra D. Rozpočet města 

pro rok 2017 je 86,902 miliardy korun – z toho 25,035 miliardy korun připadá na dopravu. 

Toto řešení by bylo neproveditelné nebo minimálně velmi komplikované. [20] 

 

2. Akcie se prodají jak hlavnímu městu, tak i jiným investorům. Hlavní město 

by již poté nebylo jediný vlastník Dopravního podniku. Toto zajisté není v jeho zájmu 

a nebude chtít tuto alternativu podporovat. 

 

3. Akcie budou prodány pouze jiným investorům. Hlavní město by nemuselo čerpat svůj 

rozpočet, ovšem by již opět nebylo jediným akcionářem Dopravního podniku, což není 

přijatelná varianta. 

 

Ani jedna z možných výsledných variant není vhodnou alternativou. Emise akcií je vhodnou 

variantou pro velké soukromé společnosti. Pro veřejné společnosti to vhodná alternativa 

není. 
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6.3.3   EMISE DLUHOPISŮ 

Další alternativní možností Dopravního podniku hl. m. Prahy, jak získat finanční prostředky 

pro financování výstavby trasy metra D v Praze je emise dluhopisů. Tyto cenné papíry 

vydávají společnosti, státy a jiné samosprávné celky, které si tak od investorů půjčují 

potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky 

zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku. Dluhopisy (též obligace či bondy) jsou tedy druhy 

cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi 

spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích – to 

vše k předem určeným datům. Jde tedy o cenné papíry, které na rozdíl od akcií zajišťují 

jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Jsou to cenné papíry s pravidelným úrokem 

a lze s nimi obchodovat i na burze cenných papírů. 

 

Jako referenční emisi můžeme použít emisi dluhopisů vydaných emitentem ČEPS, a. s., 

který je v určitých ohledech srovnatelný se subjekty fungujícími na poli veřejné dopravy 

(co do rizikovosti, možnosti ručit majetkem apod.). [19] 

 

Emise o objemu 500 milionů Kč byla vydána s úrokovým výnosem 0,25 % a splatností 5 let. 

Z výše uvedeného vyplývá, že celkové náklady spojené s emisí (všech druhů) byly ve výši 

přibližně 2 760 000,- Kč. 

 

Pro dopravní podnik by při výnosu požadovaných 51,4 miliard Kč musely být náklady 

na transakci přibližně 284 milionů Kč. Náklady by tedy činily přibližně 0,55 % požadovaného 

výnosu z emise akcií. 

 

Emise dluhopisů by byla pro Dopravní podnik hl. m. Prahy ve věci financování výstavby trasy 

metra D pravděpodobně využitelnější nástroj financování než emise akcií. Žádný investor 

by se nestal akcionářem a neměl by podíl ve společnosti. 

 

Tato možnost financování stejně jako emise akcií ale ani přesto není vhodná pro financování 

výstavby trasy metra D v Praze. Pravděpodobnější možností by bylo, kdyby dluhopisy 

emitovalo hlavní město a ne přímo Dopravní podnik. Praha již v minulosti dluhopisy 

emitovala a má dobrý rating. Nicméně na celém světě je a především byla emise dluhopisů 

pro veřejný sektor klasickým zdrojem financování velkých infrastrukturních staveb. 

 

Pokud by se hlavní město či samotný Dopravní podnik uchýlili k nějaké formě úvěru, byl 

by nejpravděpodobnější úvěr od Evropské investiční banky než úvěr jakýkoliv jiný.  
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7 ZÁVĚR 

Výstavba metra trasy D v Praze je z finančního hlediska zcela ztrátová. Socioekonomické 

benefity metra D dle výsledků studie proveditelnosti ovšem jednoznačně převyšují finanční 

náklady investice projektu a proto by měla být výstavba trasy metra D v Praze realizována. 

 

Varianta „bez řidiče“ je z finančního i rizikového hlediska více výhodná než varianta 

„s řidičem“. Rizika investiční fáze jsou více než dvojnásobná oproti rizikům provozní fáze. 

Je proto třeba detailně promyslet zdroje financování a jejich možnosti. 

 

V této práci jsem se zabýval možnostmi financování daného projektu. Jednotlivé možnosti 

jsem volil s ohledem na financování projektů veřejného sektoru. Zabýval jsem se 

potenciálními příspěvky z Evropské unie z příslušných fondů a programů, ze státního 

rozpočtu, od magistrátu Hlavního města Prahy, dále projektem partnerství veřejného  

a soukromého sektoru a úvěrem od Evropské investiční banky. Bylo-li třeba, zvažoval jsem 

dopad na zadluženost daných subjektů. Pro některé sledované veličiny jsem provedl 

prognózu tak, aby zachovávala trend vývoje posledních let nebo jiných požadovaných 

vlastností. 

 

Pravděpodobnou – nebo alespoň přípustnou – skladbou financování, ke které jsem dospěl, 

uvádím v diagramu č. 7 dle obecných kategorií. 

 

Diagram č. 7 Celková skladba financování dle obecných 

kategorií zdrojů finančních prostředků 

 
 

Většinový podíl zde zaujímá úvěr od Evropské investiční banky. Její zdroje tvořily majoritní 

podíl ve skladbě financování i při poslední výstavbě pražského metra při prodloužení linky 

metra A z Dejvic do Motola, tzv. V.A. O jednu miliardu menší podíl zaujímá spolufinancování 
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národní, do kterého zde spadají všechny typy národních zdrojů financování. Menšinový podíl 

zaujímá PPP projekt společně s příspěvky z fondů EU – obojí dohromady nedosáhne 

ani na čtvrtinu nutných finančních prostředků. Tato skladba financování je detailně popsána 

diagramem č. 8 a shrnuta v tabulce č. 30. 

 

Diagram č. 8 Detailní skladba financování dle kategorií zdrojů 

finančních prostředků 

 
 

Tabulka č. 30 Skladba financování dle zdrojů 

Obecně Detailně Příspěvek 

Operační programy EU 
Operační program Doprava 5,00 mld. Kč 9,73% 

Operační program Praha - pól růstu 0,50 mld. Kč 0,97% 

Národní spolufinancování 
Ze Státního rozpočtu 6,20 mld. Kč 12,06% 

Dotace od Magistrátu hl. m. Prahy 13,00 mld. Kč 25,29% 

PPP projekt 

Vlastní kapitál Dopravního podniku 0,38 mld. Kč 0,74% 

Vlastní kapitál strategického partnera 0,40 mld. Kč 0,77% 

Dluh (ideálně úvěr od EIB) 5,72 mld. Kč  11,13% 

Úvěr EIB Hlavnímu městu 20,20 mld. Kč  39,30% 

Celkem 51,4 mld. Kč 

Operační program 
Doprava

5,00 mld. Kč

Operační program 
Praha - pól růstu

0,50 mld. Kč

Spolufinancování ze 
Státního rozpočtu

6,20 mld. Kč

Dotace od 
Magistrátu hl. m. 

Prahy
13,00 mld. Kč

PPP - Vlastní kapitál 
Dopravního podniku

0,38 mld. Kč

PPP - Vlastní kapitál 
strategického 

partnera
0,40 mld. Kč

PPP - Úvěr
5,72 mld. Kč

Úvěr EIB Hlavnímu 
městu

20,20 mld. Kč

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Operační program Doprava Operační program Praha - pól růstu

Spolufinancování ze Státního rozpočtu Dotace od Magistrátu hl. m. Prahy

PPP - Vlastní kapitál Dopravního podniku PPP - Vlastní kapitál strategického partnera

PPP - Úvěr Úvěr EIB Hlavnímu městu
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Operační program Doprava pravděpodobně nebude v tomto programovém období využit. 

Ve své analýze předpokládám, že příští operační program zaměřený na stejné cíle 

(je ale možné, že jiného jména) využit bude. 

 

Příspěvek z Operačního programu Praha – pól růstu by mohl naplnit pouhé necelé jedno 

procento celkové požadované sumy. Přesto je to zdroj, který by šlo využít. 

 

Dotaci ze státního rozpočtu nelze předpokládat jako samozřejmost. Magistrát hlavního města 

Prahy by o něm nicméně měl s vládou jednat – zvláště proto, že výstavba metra byla 

v minulosti již tímto způsobem vícekrát podpořena. 

 

Oproti tomu příspěvek do projektu od hlavního města, jakožto jediného akcionáře 

Dopravního podniku, se rozhodně předpokládá. 

 

Joint Venture, a. s., Dopravního podniku a strategického partnera by nerealizoval vlastní 

výstavbu trasy v podzemí, ale byl by určen k výstavbě a provozu nadzemních částí trasy D. 

Největší přínos spolupráce veřejného a soukromého sektoru v tomto projektu vidím 

při výkupu problematických pozemků. Nově vzniklá společnost by nebyla omezena předpisy, 

jakými je omezeno město a její postup tak může být flexibilnější. 

 

Úvěr Evropské investiční banky v navrhované výši by neměl mít žádný zásadní dopad 

na zadluženost hlavního města a mohl by být využit jen z dvou třetin své potenciální celkové 

možné výše. Úvěr přímo Dopravnímu podniku by byl též možný, avšak méně 

pravděpodobný. Dal by se nicméně využít k získání požadovaného cizího kapitálu 

do společného PPP projektu. 
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7.1 SCHÉMATA FINANČNÍCH TOKŮ 

V následujících podkapitolách uvádím schémata (č. 5 až č. 10) finančních toků zmíněných 

vybraných možností financování výstavby trasy metra D v Praze. 

 

Pro všechna schémata platí společná legenda přiřazení barev daným finančním tokům, 

kterou uvádím na obrázku č. 5. 

 

 

Obrázek č. 5 Legenda přiřazení barev daným finančním tokům 

 

Uvádím jedno společné schéma pro toky od všech zdrojů a následně pro přehlednost 

schémata obsahující pouze toky jedné z výše zmíněných kategorií v obrázku č. 5. 

 

Za povšimnutí stojí fakt, že nejsložitější cesty ve schématech mají finanční prostředky 

získané ze zdrojů Evropské unie (OPD a OPPPR) a úvěr z Evropské investiční banky. 
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7.1.1   FINANČNÍ TOKY VŠECH ZDROJŮ 

 

Schéma č. 5 Finanční toky všech zdrojů 

 

Státní rozpočet ČR

Dopravní podnik

Metro trasy D
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Strategický 
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Rozpočet 
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dopravy
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dopravní 
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Evropská 

investiční banka

Hlavní město Praha

Evropská Unie

Rozpočet EU

Strukturální a 

investiční fondy

Ministerstvo financí

Národní fond

Banky, akcionáři

 

 
 

EU - Operační program Doprava EU - Operační program Praha - pól růstu
Úvěr od Evropské investiční banky Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z prostředků hl. m. Prahy Prostředky Strategického partnera
Vlastní protředky Dopravního podniku
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7.1.2   FINANČNÍ TOKY PROSTŘEDKŮ EU 

 

Schéma č. 6 Finanční toky prostředků EU 
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EU - Operační program Doprava EU - Operační program Praha - pól růstu
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7.1.3   FINANČNÍ TOKY ÚVĚRU EIB 

 

Schéma č. 7 Finanční toky úvěru EIB 
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Úvěr od Evropské investiční banky
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7.1.4   FINANČNÍ TOKY PPP PROJEKTU 

 

Schéma č. 8 Finanční toky PPP projektu 
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Metro trasy D
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7.1.5   FINANČNÍ TOKY DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

Schéma č. 9 Finanční toky dotace ze státního rozpočtu 
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7.1.6   FINANČNÍ TOKY DOTACE Z PROSTŘEDKŮ HLAVNÍHO 

MĚSTA PRAHY 

 

Schéma č. 10 Finanční toky dotace z prostředků hl. m. Prahy 
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str. 39 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 6 Cena uspořeného času 

str. 41 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 7 Hodnoty externích nákladů silniční dopravy 

str. 42 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 8 Škody z emisí elektrické trakce 

str. 42 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 9 Jednotkové škody z dopravních nehod 

str. 42 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 10 Jednotkové ekonomické náklady uspořené silniční dopravy 

str. 43 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 11 Citlivostní analýza včetně socioekonomických toků 

str. 44 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 12 Data pro výpočet míry finanční mezery 

str. 53 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 13 Data pro výpočet míry finanční mezery 

str. 54 Zdroj: Studie proveditelnosti výstavby trasy metra I.D z roku 2015 

Tabulka č. 14 Přehled projektů DPP podporovaných OPPPR 

str. 57 
Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z českého webu 

OPPPR 

http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020
http://penizeproprahu.cz/realizovane-projekty/?regnum=&zad=Dopravn%C3%AD+podnik&kew=
http://penizeproprahu.cz/realizovane-projekty/?regnum=&zad=Dopravn%C3%AD+podnik&kew=
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Tabulka č. 15 
Financování stavby metra IV.C s procentuálně vyjádřeným příspěvkem 
státního rozpočtu 

str. 60 
Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z příslušných 

rozpočtů Ministerstva dopravy 

Tabulka č. 16 
Financování stavby metra V.A s rozdělením státním rozpočtem a zdroji 
Evropské unie 

str. 61 
Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z příslušných 

rozpočtů Ministerstva dopravy 

Tabulka č. 17 
Finanční prostředky státního rozpočtu a zdrojů EU pro program 127 41 
v letech 2016 a 2017 

str. 61 
Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z příslušných 

rozpočtů Ministerstva dopravy 

Tabulka č. 18 
Dílčí čerpání účelových dotací z rozpočtu Hlavního města Prahy v letech 
2001 – 2016 pro výstavbu metra v projektech I.D, V.A, IV.C a IV.B 

str. 65 
Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za použití dat z dostupných 

Výročních zpráv DPP 

Tabulka č. 19 Finanční struktura projektu Joint Venture, a. s. 

str. 69 
Zdroj: Prezentace Mgr. Martina Gillara, předsedy představenstva DPP, 
na téma „Metro jako základní osa dopravy v Praze – Příprava výstavby 

trasy D“ konané dne 22. 5. 2017 na 14. Českém dopravním fóru. 

Tabulka č. 20 Okrajové hodnoty finanční struktury PPP projektu 

str. 69 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 21 
Procentuální a peněžní hodnoty finanční struktury projektu pro vybrané 
hodnoty investičního kapitálu v zadaných intervalech procent vlastního 
kapitálu 

str. 70 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 22 
Procentuální srovnání výše úvěru od EIB k celkovým nákladům projektu 
V.A a teoreticky poměrově stejné výše úvěru pro metro linky D 

str. 73 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 23 Ukazatele zadluženosti hlavního města Prahy 

str. 74 
Zdroj: Tabulka vytvořena autorem práce za využití dat z informačního 

portálu Ministerstva financí 

Tabulka č. 24 
Ukazatele zadluženosti Hlavního města Prahy od roku 2010 s prognózou 
do roku 2023 s příslušnými daty z rozvahy 

str. 75 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 25 Prognózované položky rozvahy při úvěru od EIB 

str. 76 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 26 
Prognózované ukazatele zadluženosti při úvěru od Evropské investiční 
banky ve výši 30 mld. Kč 

str. 77 Zdroj: Autor práce 

http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://www.dpp.cz/vyrocni-zpravy/
http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00064581#simu
http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00064581#simu
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Tabulka č. 27 
Ukazatele zadluženosti Dopravního podniku od roku 2008 s prognózou do 
roku 2023 s příslušnými daty z rozvahy 

str. 82 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 28 Prognózované položky rozvahy při úvěru od EIB 

str. 83 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 29 
Prognózované ukazatele zadluženosti při úvěru od Evropské investiční 
banky ve výši 6 mld. Kč 

str. 84 Zdroj: Autor práce 

Tabulka č. 30 Skladba financování dle zdrojů 

str. 90 Zdroj: Autor práce 
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