
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Polina Subbotina 

Hodnocení investic do infrastruktury letišť 

 

 

Diplomová práce 

 

 

2018 









	 4	

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 

 

HODNOCENÍ INVESTIC DO INFRASTRUKTURY LETIŠŤ 

 

Diplomová práce 

2018 

Bc. Polina Subbotina 

 

Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou finančního a ekonomického hodnocení 

investičních projektů infrastruktury letišť. Teoretická část se skládá z vymezení základních 

pojmů, podkladů v oblasti projektového řízení a financovaní dopravní infrastruktury, analýzy 

existujících metod pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů a navrhu 

vlastní metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti projektů infrastruktury letišť, která by 

mohla sloužit jako podklad pro vypracovaní metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti 

dopravních projektů, zejména v oblasti hodnocení ekonomických přínosů projektů 

infrastruktury letišť. Praktická část je věnovana aplikaci návržené metodiky na konkrétním 

příkladu – projektu infrastruktury Letiště Praha. 

Klíčová slova 

 Analýza nákladů a přínosů, finanční a ekonomické hodnocení, dopravní infrastruktura, 

letištní infrastruktura, investiční projekt 
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Abstract 

The diploma thesis deals with financial and economic evaluation of airport infrastructure 

investment projects. Theoretical part contains the basis of project management, financing of 

transport infrastructure, analysis of the existing methods for evaluation of the economic 

efficiency of investment projects and the proposal of the own methodology for evaluation of 

the economic efficiency of the airport infrastructure projects is realized. The proposal could 

be used for elaboration of the methodology of evaluation of the economic efficiency of 

transport projects, especially in evaluation of the economic benefits of airport infrastructure 

projects. The practical part of thesis is focused on application of the proposed methodology 

on Prague airport infrastructure project.  

Key words 

Cost-benefit analysis, economic and financial evaluation, transport infrastructure, airport 

infrastructure, investment project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 6	

Obsah 

Obsah .......................................................................................................................... 6 
Použité zkratky ............................................................................................................ 8 
1 Úvod ................................................................................................................... 10 
2 Rešerše, vymezení základních pojmů ............................................................... 12 

2.1 Základní pojmy projektového řízení ........................................................................ 12 
2.1.1 Definice projektu ................................................................................................. 12 

2.2 Definice investic a investičního projektu ................................................................. 14 
2.2.1 Projekt ve veřejném sektoru ............................................................................... 16 
2.2.2 Klasifikace investic .............................................................................................. 17 

2.3 Financování investic ............................................................................................... 17 
2.3.1 Typy financování investic .................................................................................... 17 
2.3.2 Hodnocení efektivity investic .............................................................................. 21 

2.4 Dopravní infrastruktura ........................................................................................... 22 
2.4.1 Letecká doprava a její infrastruktura ................................................................... 22 

2.5 Příklady financování letecké dopravy ve světě a v ČR ........................................... 33 
2.5.1 Způsoby financování infrastruktury letišť v ČR ................................................... 36 
2.5.2 Způsoby financování infrastruktury letišť ve světě .............................................. 39 

3 Charakteristika metod vhodných pro hodnocení investic do infrastruktury letišť 
 …………………………………………………………………………………………..43 

3.1 Finanční analýza ..................................................................................................... 43 
3.1.1 Statické metody .................................................................................................. 43 
3.1.2 Dynamické metody ............................................................................................. 44 
3.1.3 Nákladové metody hodnocení efektivnosti investic ............................................ 46 

3.2 Ekonomická analýza ............................................................................................... 47 
3.2.1 Cost – Benefit Analysis metoda .......................................................................... 49 
3.2.2 Podrobný popis jednotlivých částí metodiky ....................................................... 52 
3.2.3 Závěry, doporučení, shrnutí – 4. fáze ................................................................. 68 
3.2.4 Cost – Effectiveness Analysis ............................................................................. 68 
3.2.5 Cost – Utility Analysis ......................................................................................... 68 
3.2.6 Multikriteriální analýza ........................................................................................ 69 

3.3 Riziková analýza investic ........................................................................................ 70 
3.3.1 Analýza bodu zvratu ........................................................................................... 70 
3.3.2 Analýza citlivosti ................................................................................................. 71 

4 Návrh metodiky pro vyhodnocování potřebnosti do letištní infrastruktury .......... 72 
4.1 Formulace kritérií a mezních hodnot pro prokázání samofinancovatelnosti letištní 
infrastruktury a pro vyhodnocení potřebnosti infrastruktury z hlediska veřejného zájmu ... 73 
4.2 Podrobný popis metodiky ....................................................................................... 79 

4.2.1 Analytická část .................................................................................................... 79 
4.2.2 Navrhová část ..................................................................................................... 81 
4.2.3 Hodnocení .......................................................................................................... 83 
4.2.4 Závěr a doporučení ............................................................................................. 92 

5 Případová studie - vyhodnocení potřebnosti a samofinancovatelnosti vybraného 
letiště ......................................................................................................................... 94 

5.1 Charakteristika vybraného letiště – Letiště Václava Havla ..................................... 94 
5.1.1 Český Aeroholding a. s. ...................................................................................... 94 
5.1.2 Současnost ......................................................................................................... 97 

5.2 Aplikace navrhnuté metodiky na vybraný projekt ................................................... 99 



	 7	

6 Zhodnocení ...................................................................................................... 109 
7 Závěr ................................................................................................................ 110 
Použité zdroje .......................................................................................................... 111 
Seznam tabulek ....................................................................................................... 115 
Seznam obrázků ..................................................................................................... 117 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 8	

Použité zkratky 

ATA                 Air Transport Association 

ATS    Air Traffic Services 

a. s.              Akciová společnost 

CBA    Cost-benefit analysis (analýza nákladů a přínosů) 

CEA                Cost-effectiveness analysis (analýza efektivnosti nákladů) 

ČAH                Český Aeroholding 

CCTV             Closed Circuit Television (kamerový systém) 

ČR                  Česká Republika 

CUA                Cost-utility analysis (analýza užitečnosti nákladů) 

DIN                 Deutsche Industrie-Norm (německá národní norma) 

ECAC            European Civil Aviation Conference (Evropské sdružení civilního letectví) 

EIA   Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivu na životní prostředí) 

EKV               Elektronická kontrola vstupů 

EPS               Elektrická požární signalizace 

EU                  Evropská unie  

HDP               Hrubý domací produkt 

ICAO       International Civil Aviation Organization (mezinárodní organizace pro civilní 

letectví)  

ISO         International Organization for Standardization (mezinárodní organizace pro 

normalizaci) 

MD                  Ministerstvo dopravy 

MOTA   Maximální certifikovaná vzletová hmotnost letadla 

MTOW   Maximální vzletová hmotnost letadla 
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MKA   Multikriteriální analýza 

PPP    Public-Private Partnership (partnerství veřejného a soukromého sektoru) 

PRM               Passengers with Reduced Mobility 

Sb.                  Sbírka zákonů 

Sb. m. s.         Sbírka mezinárodních smluv 

s. p.                  Státní podnik 

SRA                Security Restricted Area (vyhrazený bezpečnostní prostor) 
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1 Úvod 

Tématem mé diplomové práce je problematika hodnocení ekonomické efektivnosti 

investičních projektů infrastruktury letišť. Hodnocení veřejných projektů hraje důležitou roli při 

rozhodování o rozdělení finančních prostředků, kde se v současné době řeší zefektivnění 

alokace veřejných výdajů. Nejpopulárnějším nástrojem pro hodnocení investičních projektů 

z hlediska hospodářského a celospolečenského je metoda CBA, která je zaměřena na 

hodnocení nákladů a přínosů projektu. V České republice byla pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti veřejných projektů dopravních staveb 31. října 2017 schválena Ministerstvem 

dopravy rezortní metodika, která slouží jako metodická pomůcka pro zpracovatele hodnocení 

a žadatele, resp. příjemce prostředků. Tato metodika je specializována na projekty dopravní 

infrastruktury pro stavby sloužící pro železniční, silniční a vodní dopravu, ale doposud 

neexistuje žádná schválená metodika zaměřená přímo na infrastrukturu letecké dopravy, 

proto jsem se rozhodla soustředit se ve své diplomové práci na hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů infrastruktury letišť.   

Cílem mé diplomové práce je na základě výzkumu již existujících metodik pro vyhodnocení 

efektivnosti investic a analýzy specifik dopravní infrastruktury navrhnout metodiku pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů infrastruktury letišť a aplikovat ji na 

příkladu investičního projektu státního podniku Letiště Praha a. s.  

Objektem analýzy jsou v mé diplomové práci investice do infastruktury státního podniku 

Letiště Praha a. s. Předmětem výzkumu jsou jednotlivé metodiky a nástroje používané pro 

analýzu a vyhodnocení efektivity financování investičních projektů. Výstupem mé práce je 

potom návrh metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti letišť. 

Práce je strukturována na úvod, teoretickou část, jejíž součástí jsou 3 kapitoly, které se 

zabývají vymezením základních pojmů souvisejících s projektovým řízením, investicemi, 

financováním, dopravní infrastrukturou, konkrétními existujícími metodikami hodnocení 

ekonomické efektivnosti, vlastním návrhem metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti 

investičním projektů a praktickou část, ve které aplikuji navrženou metodiku na projektu 

vybraného letiště.  V souladu s cílem práce jsem stanovila následující podcíle diplomové 

práce, které je nezbytné splnit. 

• Analýza existujících metod hodnocení investičních projektů, 

• Stanovení hodnoticích ukazatelů pro vlastní návrh metodiky, 
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• Zpracovaní návrhu metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 

infrastruktury letišť, 

• Použití navržené metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti na investičním 

projektu vybraného letiště – Letiště Václava Havla Praha 

• Zhodnocení navržené metodiky v závěru. 
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2  Rešerše, vymezení základních pojmů 

Aby bylo možné používat odborné pojmy v dalších kapitolách práce, je důležité je předtím 

definovat a popsat jednotlivé efektivní nástroje spojené s tematikou diplomové práce.   

2.1  Základní pojmy projektového řízení 

2.1.1 Definice projektu 

Projekt má několik definicí, záleží na úhlu pohledu. Dále uvádím, jak definují projekt 

odborníci různých zemí.  

Německo, standard DIN 69901: 

Projekt  je záměr, který je z velké části charakterizován jedinečností podmínek v jejich 

úplnosti, například: stanovení cíle, dočasná, finanční, lidská a jiná omezení, odlišnost od 

jiných záměrů, projektové organizace jeho implementace. 

Podle české verze mezinárodní normy ISO 10006: 

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

zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 

včetně omezení daných časem, náklady a zdroji“ [2]. 

Phil Baguley, autor knihy o projektovém managementu: 

Projekt je posloupnost vzájemně souvisejících událostí, které se vyskytují během určitého 

omezeného časového období a jejichž cílem je dosažení jedinečného, ale zároveň určitého 

výsledku [1]. 

Podle průvodce analýzou nákladů a přínosů je projektem „soubor prací, aktivit a služeb 

činěných za účelem uskutečnění uceleného úkolu ekonomické a technické povahy 

s určenými cíli. V rámci definice projektu jsou vymezeni všichni, na něž daný projekt bude 

mít dopad, tedy uživatelé, zaměstnanci, investoři, dodavatelé atd.“ [23]. 

Jak můžeme vidět, definice se v mnohém shodují. V každé z těchto definicí uvádějí autoři 

některé charakteristiky, které patří každému projektu – jde o tzv. vlastnosti projektu. Dále 

následuje popis těchto vlastností.   

Existence konkrétního, přesně definovaného cíle (u Baguleyho – výsledku). Stanovení 

cíle je první a výchozí etapou projektu. Správně definovat cíl není příliš jednoduché, ale je 
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velmi důležité, aby cíl byl stanoven a aby byly definovány ukazatele jeho splnění. Jakýkoliv 

malý nebo velký projekt se vytváří za účelem dosažení nějakého výsledku. „Každý z projektu 

má konkrétní výsledek. Může to být nový dům, vytištěná kniha, modifikovaná struktura 

podniku, nově koupené auto nebo výhra ve volbách“ [1]. To znamená, že pokud projekt 

nemá určitý cíl, nemůže jít o projekt.  Různí odborníci zdůrazňují, že dosažení hlavního cíle 

projektu často probíhá cestou dosažení průběžných cílů, které je také nutno definovat 

a naplánovat předem. V tomto případě bude projekt ukončen po dosažení všech průběžných 

cílů. 

Jedinečnost projektů je odlišuje od podnikových a spočívá v tom, že projektem nemůže být 

žádná opakující  se činnost. Projekt se zpracovává, realizuje a dokončuje. Jestliže dochází 

k návratu ke stejné činnosti, která již byla v průběhu projektu – nebyl to projekt. Je důležité 

rozumět tomu, že v průběhu realizace projektu se činnost může opakovat. Například když 

člověk pracuje nad projektem vydání knihy, musí se každý den na určitou dubu k psaní knihy 

vracet, dokud práce nebude hotová.  

Ohraničení projektu časem znamená to, že u jakéhokoliv projektu je určitý začátek 

a konec. Projekt může probíhat několik dnů nebo týdnůnebo i několik let, ale i takto dlouhé 

projekty mají svůj konec. Ukončení projektu je obvykle spojeno s dosažením cíle, nebo bude 

projekt ukončen v případě, že se zjistí, že splnění jeho cíle není možné. Je nutno doplnit, že 

u různých projektů může být bud‘ fixní začátek – v tomto případě plánování projektu je 

navázáno na jeho začátek anebo fixní konec, kde plánování začíná od konce.  

Ohraničení zdrojů. Tato vlastnost vypovídá, že u libovolného projektu je v první řadě 

stanovený rozpočet, realizace tohoto projektu musí být v rámcích tohoto rozpočtu. Kromě 

toho v projektu existují také ohraničené lidské zdroje a jiné materiální a technické zdroje.  

V dnešní době společnosti často používají tento nástroj při plánování projektu. SMART je 

jednoduchou pomůckou ke stanovení priorit/cílů na budoucí období. Cíle by měly být 

SMART: 

• Specific – specifikované; 

• Measurable – měřitelné; 

• Aligned – akceptovatelné; 

• Realistic – realizovatelné; 

• Timed – termínované, tzn. časově vymezené [12]. 
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2.2 Definice investic a investičního projektu 

Pojem investice má dvojí charakter: 

• z pohledu makroekonomie lze investice charakterizovat jako „použití úspor k výrobě 

kapitálových statků, eventuálně k vývoji technologií a k získání lidského kapitálu“ [14], 

• ve veřejném a soukromém sektoru slouží investice především k obnově a rozšíření 

hmotného a nehmotného investičního majetku. 

Cílem investování do určitého aktiva je prospěch, který lze vyjádřit peněžně buď přímo, nebo 

nepřímo.  

Přímé investování může být ve formě výnosů vyplývajících z vlastnictví investic, 

např. vklady, dluhopisy, dividendy, akcie atd., nebo ze zhodnocení investic, tzn. nárůst 

prodejní ceny např. nemovitosti nebo starožitnosti.  

Nepřímým investováním chápeme takové, které způsobí tzv. synergický efekt, který může 

znamenat např. navýšení zisku, úsporu nákladů, růst obratu atd. [14]. 

Investice můžou přinést také jiný efekt, což je typické ve veřejném sektoru, např. poskytnutí 

služby občanům, zajištění bezpečnosti občanů atd. 

S tématem projektového řízení úzce souvisí pojem „investiční projekt“, který představuje 

„soubor technických a ekonomických studií sloužících k přípravě, realizaci, financování 

a efektivnímu provozování navrhované investice“ [10]. Každý projekt se skládá ze sledu čtyř 

po sobě následujících fází:  

1. předinvestiční fáze, 

2. investiční fáze, 

3. provozní fáze, 

4. ukončení a likvidace projektu. 

Pro úspěšnou realizaci investičního projektu je zřejmé, že každá z těchto fází hraje důležitou 

roli, ale pro moji diplomovou práci je podstatná předinvestiční fáze, která má jako výstup 

rozhodnutí o tom, zda se projekt realizuje, nebo ne, proto se budu dále zabývat pouze touto 

fází. 
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Účelem předinvestiční fáze je definování cíle projektu. Nedříve probíhá sběr informací, 

následně jejich analýza a vyhodnocení. Obecně lze říct, že cílem předinvestiční fáze je 

shromáždění informací a poznatků z ekonomického, technického, finančního hlediska 

a vyhodnocení těchto poznatků. Do této fáze patří také zpracování různých studií 

podnikatelských příležitostí, které posoudí a vyhodnotí podrobné rozpracování investičního 

záměru. Jedním z výstupů předinvestiční fáze je zpracovaná potřebná dokumentace, která 

by měla být jasným podkladem a současně vstupem pro fázi investiční. Klíčové body 

předinvestiční  fáze jsou následující: 

a) Stanovení účelu a cíle projektu, tzn. čeho má být dosaženo; 

b) Tvorba rozhodujících parametrů investice na základě hlavního cíle projektu, zasazení 

do konkrétních časových a prostorových vazeb, shromáždění ekonomických, 

finančních a technických charakteristik projektu, definování problému, který by měl 

být řešen pomocí daného projektu;  

c) Svěření přípravy projektu kvalifikované osobě, která má, nebo bude mít dostačující 

přehled o problému, znalost všech potřebných vazeb a souvislostí; 

d) Zahájení práce z pohledu pověřené osoby – organizace podkladů a definování 

stanovisek investora, upřesnění odpovědnosti z hlediska pravomocí a rozdělení 

odpovědností, vyhodnocení a rozhodnutí o akceptovatelnosti a  životaschopnosti 

projektu, stanovení souvislostí s prostředím a zdroji, SWOT analýza (nalezení silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb); obecně lze říct, že pověřená osoba 

vypracuje návrh, který obsahuje: formu a obsah dokumentace projektu, postup 

a časový harmonogram prací v přípravné fázi, rozpočet všech druhů nákladů 

v přípravné fázi a způsob a podmínky součinnosti zadavatele; potom se návrh stane 

předmětem nabídky, smlouvy nebo pověření; 

e) Analýza základních otázek jako např. „proč má být projekt realizován“, „z jaké situace 

vychází příprava a realizace projektu, proč je nutné tuto situaci změnit“, „čeho se 

musí dosáhnout realizací projektu“, „jaké jsou cíle projektu“, „jaká je formulace těchto 

cílů, aby bylo možné následně ověřit jejich splnění“, „jaká jsou rizika při realizaci 

projektu“, „kdy by měl být projekt realizován, aby byl co nejúspěšněji realizován“ atd.; 

f) Příprava návrhu – forma a obsah dokumentace, proces schvalování, postup a časový 

rozvrh prací v přípravné fázi, rozpočet nákladů nebo cena za práce přípravné fáze, 

obsah, způsob a podmínky součinnosti zadavatele; 
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g) Analýza výchozího stavu; 

h) Vyhledání investora/investorů; 

i) Zpracování dokumentace na úrovni studií koncepčního řešení projektu jako celku na 

základě analýz (průzkum trhu, okolí projektu, lokality projektu, marketingové studie, 

technické studie, hodnocení vlivu na životní prostředí a další); 

j) Analýza příležitostí projektu; 

k) Investiční záměr, obsahující předpokládaný způsob financování, a časový 

harmonogram rozvržení finančních nákladů, předpokládaná výše investičních 

nákladů, předpokládaná výše neinvestičních nákladů, odhad provozních nákladů). 

2.2.1 Projekt ve veřejném sektoru 

Současná ekonomika států je smíšená, tzn. obsahuje ziskový, jinými slovy tržní, a neziskový, 

netržní, sektor. Do neziskového sektoru dále patří veřejný, soukromý a sektor domácností. 

Můžeme konstatovat, že veřejný sektor je součástí národního hospodářství státu a přispívá 

k jeho ekonomice. Ve veřejném sektoru jsou realizovány veřejné služby ve veřejném zájmu. 

Veřejný sektor je financován částečně, nebo úplně pomocí veřejných prostředků, je řízený 

veřejnou správou a podléhá veřejné kontrole.  

Moje práce se zabývá investováním letišť, ve světě  převládajícím je státní nebo veřejné 

vlastnictví letišť, tzn. že je letiště obvykle částečně nebo úplně financováno ze státního 

rozpočtu nebo rozpočtů krajů a obcí, proto je důležité zmínit, kdy projekt můžeme nazývat 

veřejným. Projekt je veřejným, pokud splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: 

1. „podstatná část zdrojů projektu je financována z veřejných prostředků (z rozpočtů 

státu, krajů, obcí nebo formou daňových úlev), 

2. při realizaci projektu jsou využívány jiné nástroje hospodářské politiky (např. státní 

regulace cen, znárodnění…), 

3. z realizace projektu plynou významné externatility (např. změny právní úpravy – 

zákaz výroby freonů, administrativní překážky vstupu na trh apod.)“ [7].  

Pojem externalit úzce souvisí s veřejnými projekty. Externalitami lze nazvat dopady na třetí 

subjekty, které nejsou zapojeny do projektu. Dopady můžou být jak pozitivní, tak i negativní. 

Externality nejsou součástí finanční analýzy, ale patří do ekonomické analýzy a měly by být 

vyčísleny a převedeny do měřitelné formy. 
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2.2.2 Klasifikace investic 

Z finančního hlediska lze klasifikovat tři druhy investic: 

• Hmotné investice neboli stálá aktiva, příkladem může být rozšíření nebo vytváření 

výrobní kapacity podniku (výstavba nových budov, dopravních cest, pořízení 

pozemků, nákup výrobních strojů), takové investice se vedou v účetnictví v položce 

hmotného investičního majetku. 

• Nehmotné investice, jimiž může být nákup know-how, softwarů, licencí, autorská 

práva, vzdělání, reklama atd., takové investice spadají v účetnictví do nehmotného 

investičního majetku.  

• Finanční investice jako např. nákup dlouhodobých cenných papírů nebo nákup 

nemovitostí s cílem jejich obchodování, pořízení podílu společnosti atd. spadá 

v účetnictví do finančních investic.  

2.3 Financování investic 

2.3.1 Typy financování investic 

Jedním ze základních rozdělení financování investic je rozdělení podle zdrojů, a to na interní 

a externí.  

Interní zdroje financování podniku 

Pod interním financováním rozumíme krytí kapitálové potřeby ze zdrojů, které jsou 

výsledkem podnikatelské činnosti. Financování pomocí interních zdrojů říkáme 

samofinancování.  

Je důležité zmínit také definici pojmu samofinancovatelnost, který je jedním ze základních 

pojmů v rámci tématu mé diplomové práce.  

Samofinancovatelnost je schopnost podniku či osoby pokrýt své kapitálové potřeby pomocí 

vnitřních (interních) zdrojů.  

Mezi interní zdroje patří: 

• nerozdělený zisk,  

• odpisy dlouhodobého majetku, 
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• rezervní fondy tvořené ze zisku. 

Druhým nejvýznamnějším interním zdrojem financování je nerozdělený zisk, což je část 

zisku po zdanění, která nebyla použita na výplatu dividend či tvorbu fondů ze zisku. V bilanci 

podniku je součástí vlastního kapitálu. Nerozdělený zisk nemá obvykle vysoký podíl na 

celkovém kapitálu podniku, ale jeho podíl na financování investic, tzn. na přírůstku kapitálu je 

výrazně vyšší.  

Jednoduše lze znázornit tvorbu nerozděleného zisku v akciové společnosti následujícím 

způsobem: 

Tabulka 1 Tvorba nerozděleného zisku v akciové společnosti [11] 

Zisk běžného roku před zdaněním 
- Daň ze zisku  
- Příděl rezervnímu fondu ze zisku 
- Příděly jiným fondům ze zisku 
- Úhrada tantiém (odměny členům představenstva, dozorčí 
rady) 

- Výplata dividend či podílu na zisku 
- Ostatní použití zisku (např. k úhradě ztrát z minulých let, 
zvýšení základního kapitálu) 
= Nerozdělený zisk běžného roku 
+ Nerozdělený zisk z minulých let 
= Nerozdělený zisk koncem roku 

 
Ziskem běžného roku lze vyjádřit účelnost a hospodárnost celkové činnosti podniku. Může se 

vyhodnotit efektivnost podnikové činnosti ze zisku běžného roku v porovnání s vloženým 

kapitálem. Prognóza vývoje zisku z hlediska dlouhodobého financování je jedním 

z výchozích bodů.  Pro dlouhodobé plánování zisku lze použít následující metody: 

1. Sestavení plánované výsledovky (účtu zisku a ztrát), navazující na základní schéma 

vykazování zisku v účetnictví; 

2. Plánování zisku prostřednictvím kvantifikace vlivu změn jednotlivých základních 

faktorů na vývoj zisku ve srovnání se skutečností výchozího období; 

3. Plánování zisku na základě dosaženého souhrnného ukazatele rentability tržeb, 

aplikovaného na předpokládanou výši tržeb, kde předpokládáme, že rentabilita tržeb 

se nezmění; 

4. Plánování „minimálně potřebného zisku“, které vychází z předpokládaných potřeb 

hrazených ze zisku, nikoliv z konkrétních faktorů, které můžou ovlivnit zisk.   
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Rezervní fondy jsou součástí  vlastního kapitálu podniku. Rezervní fondy jsou „část zisku 

podniku, kterou si podnik ponechává jako ochranu proti různým rizikům“ [14]. V případě, že 

je podnik nepoužije na financování svých potřeb, mohou být do určité míry využity jako 

interní zdroj financování. V akciové společnosti jsou obvykle tvořeny dva druhy rezervních 

fondů: povinné a dobrovolné. 

Povinné rezervní fondy se tvoří na základě zákona. Jejich funkcí je ochraňovat zájmy 

akcionářů, podstupujících značné riziko při vkládání kapitálu do akcií, a také zájmy věřitelů. 

Jinými slovy mají rezervní fondy za úkol umožnit ev. úhradu ztrát z podnikání.  

Odpisy lze definovat jako „část ceny investičního hmotného a nehmotného majetku, která se 

v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem zahrnuje do provozních nákladů 

podniku, vynaložených za určité období“ [14].  

Externí zdroje financování  

Externí zdroje financování jsou zdroje, které podnik získal zvenčí, tzn. mimo vnitřní činnost 

podniku. Do externích zdrojů můžeme zahrnout: 

• vklady vlastníků, 

• emise akcií,   

• emise dluhopisů, 

• bankovní úvěry, 

• dotace, 

• finanční leasing, 

• faktoring, 

• venture kapitál [13]. 

 
Dále dělíme externí zdroje financování na vlastní a cizí.  

Externí vlastní zdroje financování 

Do vlastních zdrojů financování patří vklady vlastníků, akcie a venture kapitál. Vklady 

vlastníků jsou základním zdrojem financování, z něhož se tvoří vlastní kapitál podniku.  
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Emise akcií je jedním ze způsobů financování akciových společností. Akcie je majetkovým 

cenným papírem, který představuje podíl majitele či akcionáře na majetku společnosti. 

O emisi akcií jako o externím zdroji financování se uvažuje v okamžiku, kdy společnost 

plánuje rozšířit svůj základní kapitál, nebo při zakládání akciové společnosti [13]. 

Externí cizí zdroje financování  

Cizí zdroje externího financování tvoří bankovní úvěry, finanční leasing, dotace, faktoring, 

emise dluhopisů.  

Bankovní úvěr je jedním z nejpoužívanějších zdrojů externího financování, který lze 

definovat jako zapůjčení peněžních prostředků bankou a s nimi spojeného práva s těmito 

prostředky disponovat, kde odměnou za jejich půjčení je úrok. Povinností úvěrového 

dlužníka je vracení jistiny, tzv. půjčené částky bance a současné zaplacení stanoveného 

úroku [6].  

Dalším zdrojem externího financování je leasing. Podle Valacha je leasing „dlouhodobý 

pronájem majetku, při němž majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele a doba leasingu se 

v podstatě kryje s dobou ekonomické živnosti majetku“. Po skončení leasingu má většinou 

nájemce podle smlouvy o finančním leasingu  právo odkoupení majetku [14]. 

Faktoring patří do krátkodobých zdrojů financování. S. Mareš definuje faktoring jako 

„smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek. Představuje komplexní 

finanční službu, jejíž podstatou je postoupení nesplatných krátkodobých pohledávek 

vznikajících prodejem zboží a služeb na specializovanou faktoringovou společnost, která 

zajištuje inkaso“ [8]. 

Dluhopis je dluhový cenný papír, který je vymezen v zákoně o dluhopisech jako „zastupitelný 

cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky apovinnost emitenta toto 

právo uspokojit“ [17]. Dluhopisy se dělí na krátkodobé s délkou splatnosti do jednoho roku, 

které jsou obchodovány na peněžním trhu, a na dlouhodobé se splatností delší než rok, 

které jsou obchodovány na kapitálovém trhu a jsou označovány jako obligace [11].  

Pod pojmem dotace se rozumí „bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo 

zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů: ze státního rozpočtu, ze státních 

finančních aktiv, z národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných 

celků, a to na stanovený účel“ [3]. Dalšími možnými dotacemi pro projekty veřejného zájmu 

jsou dotace z prostředků Evropské unie a dotace od jiných subjektů. 
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Pro shrnutí kapitoly o zdrojích financování v tabulce 2 jsou znázorněny možnosti financování 

investic. 

 

 

 
Obrázek 1 Možnosti financování investic [Vlastní zpracování] 

2.3.2 Hodnocení efektivity investic 

Hodnocení investic je součástí investičního rozhodování. Investice lze hodnotit z různých 

hledisek – z hlediska finančního a z hlediska ekonomického. Hodnocení investic z finančního 

hlediska je rozhodující především pro projekty financované soukromými investory. 

Ekonomická efektivita investic se hodnotí hlavně u projektů veřejného zájmu. 

Metody hodnocení efektivity investic se rozdělují na dynamické a statické. Dynamické 

metody respektují faktor času a statické metody k němu nepřihlížejí. Podrobnější popis 

metod hodnocení investic je uveden ve třetí kapitole. 

Hodnocené ukazatele efektivity investic 

Výnosnost  

Výnosnost, také označovaná jako rentabilita, znamená schopnost dosáhnout zisku na 

základě vložených prostředků.  
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Likvidita 

Představuje „schopnost přeměny konkrétního investičního instrumentu na disponibilní 

peněžní prostředky s minimálními náklady v návaznosti na rychlost přeměny“ [20].  

 

Rizikovost 

Pod rizikovostí rozumíme stupeň nebezpečí, že očekávaných výnosů nebude dosaženo. 

2.4  Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura je jednou z nejdůležitějších částí hospodářské infrastruktury. 

Usnadňuje rozvoj vztahů mezi regiony v rámci jedné země a mezi zeměmi, a proto 

podporuje formování vzájemných hospodářských, sociálních a kulturních vztahů. Díky 

rozšíření dopravních sítí se mohou rozvíjet i obchodní vztahy. To má pozitivní vliv na příliv 

zahraničních investic, což podle různých ekonomů usnadňuje dosažení pozitivních 

makroekonomických ukazatelů a ekonomického růstu. Dopravní infrastruktura by měla 

v sobě zachovat komplexní kvalitu, která spočívá v poskytnutí maximální rychlosti, výkonu 

a pohodlí při minimálních nárocích na energii a s minimálním vlivem na životní prostředí.  

Podle zákona č. 183/2006 Sb., se dopravní infrastrukturou rozumí pozemky, stavby a s nimi 

související zařízení např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť [18]. 

 

2.4.1 Letecká doprava a její infrastruktura 

Letecká doprava je nejmladším druhem dopravy. Obecně lze říct, že je to doprava využívaná 

k přepravě osob a nákladů vzdušnou dopravní cestou. V současné době hraje letecká 

doprava podstatnou roli v ekonomice státu. Lze rozdělit Dopady letecké dopravy na 

ekonomiku země lze rozdělit na přímé, nepřímé a jiné. Pod přímými dopady chápeme 

zaměstnanost a podnikatelskou činnost (jedná se o provozovatele letadel, provozovatele 

letišť, poskytovatele leteckých navigačních služeb a jiných leteckých služeb). Pod nepřímými 

dopady rozumíme zaměstnanost a podnikatelskou činnost dodavatelů. Jiným dopadem, 

tzv. katalytickým je letecká doprava jako katalyzátor ostatních sektorů – např. růstu HDP. 
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Infrastruktura letecké dopravy 

Obecně lze infrastrukturou letecké dopravy nazývat komplexní systém, jehož součástí jsou 

letiště a letecká síť. Letiště je rozhodující část pozemní základy a leteckou sítí rozumíme 

propojení letových cest ve vdušném prostoru.  

Klasifikace letištní infrastruktury  

Letištní infrastrukturu je možné rozdělit do dvou kategorií dle funkcí: neveřejná zóna letiště a 

veřejně přístupná zóna letiště. Do veřejné zóny infrastruktury letiště patří budovy terminálů, 

napojení na silniční nebo železniční síť a do neveřejných prostor patří vzletové a přistávací 

dráhy, pojezdové dráhy, výjezdy, odbavovací letištní plochy, infrastruktura a vybavení pro 

řízení letového provozu a bezpečnostní vybavení [21]. 

Letiště 

Podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví „letiště je územně vymezená a vhodným 

způsobem upravená plocha včetně staveb a zařízení letiště, trvale určená k vzletům 

a přistávání letadel a pohybům letadel s tím souvisejícím“ [15].  

Letiště hraje jednu z hlavních rolí pro realizaci letecké dopravní cesty – tvoří místo vzletu 

a přistání letadel. Podle Z. Žihly „v systému letecké dopravy plní letiště úlohu počátečního 

a koncového bodu přepravního procesu, umožňujícího provozovatelům letecké dopravy 

zajistit nástup a výstup cestujících z letadel, naložení a vyložení jejich zavazadel, zboží 

a pošty“ [21]. Je místem transferu mezi leteckou a pozemní dopravou a také umožnuje 

mezipřistání linek, přestup cestujících nebo překlad nákladů mezi leteckými linkami.  

Celosvětově se ustálila výkonnostní klasifikace letišť podle počtu odbavených cestujících: 

 

Tabulka 2 Klasifikace letišť dle počtu odbavených cestujících [Vlastní zpracování [21]] 

Název letiště Počet odbavených cestujících 
za rok 

Podíl výkonů letiště ve 
státech EU 

Main hub (hlavní letiště) více než 25 milionů cestujících cca 30 % 
National, secondary hub 
(národní letiště) 

10 až 25 milionů cestujících cca 35 % 

Regional airport (velké 
regionální letiště) 

5 až 10 milionů cestujících cca 14 % 

Small regional airport (málé 
letiště) 

1 až 5 milionů cestujících cca 17 % 

Small airport (letiště) 200 tisíc až 1 milion cestujících cca 4 % 
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Civilní letiště – letiště pro potřeby civilní letecké dopravy; rozumí se jimi letiště veřejná, jimiž 

jsou letiště přijímající v mezích své technické a provozní způsobilosti všechna letadla, 

a letiště neveřejná, jimiž jsou letiště přijímající na základě předchozí dohody provozovatele 

nebo velitele letadla s provozovatelem neveřejného letiště a v mezích své technické 

a provozní způsobilosti všechna letadla a letadla uživatelů letiště stanovených Úřadem pro 

civilní letectví na návrh jeho provozovatele. 

 V souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,  se civilní letiště dělí podle 

vybavení, provozních podmínek a základního určení na vnitrostátní a mezinárodní.  

Vnitrostátní letiště jsou „letiště určená a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, při 

nichž není překročena státní hranice ČR, a letů, při nichž není překročená vnější hranice“ 

[15]. Pro ČR se jedná o letiště, která vykonávají lety pouze v rámci České republiky a států, 

které jsou signatáři Schengenské dohody. 

Mezinárodní letiště jsou „celní letiště určená a vybavená k uskutečňování jak vnitrostátních 

letů a letů, při nichž není překročena vnější hranice, tak i letů, při nichž je vnější hranice 

překročena“ [15]. Provoz mezinárodního druhu provozu schvaluje vláda ČR po souhlasu 

celní správy, cizinecké policie a hygienické služby. Vznikem celního letiště vzniká celní 

prostor, ve kterém jsou zajištěny všechny služby podobně jako na hraničním přechodu. 

Dále se letiště rozdělují podle okruhů uživatelů na veřejná a neveřejná: 

Veřejné letiště je letiště, které přijímá všechna letadla v mezích své technické a provozní 

způsobilosti.  

Neveřejné letiště je letiště, které přijímá v mezích své technické a provozní způsobilosti 

všechny letadla na základě předchozí dohody mezi provozovatelem nebo velitelem letadla 

a provozovatelem letiště. 

Vojenské letiště je letiště s komplexním vybavením pro činnost vojenských jednotek, výcvik 

leteckého personálu a protivzdušnou ochranu státu.  

Formy vlastnictví a řízení letišť  

Forma vlastnictví letiště je často ovlivněna  politikou vlády státu, proto je především 

organizační záležitostí každého státu. „Rozhodování o formách vlastnictví letišť je většinou 

silně ovlivněno formou ústavního a administrativního uspořádání státu, ale také velmi často 

i zkušenostmi získanými z provozování letišť jiných států“ [21]. Formy vlastnictví letišť 

a způsoby vlivu regulátora na jejich činnost lze rozdělit na tři hlavní typy. Prvním typem je 
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forma státního nebo veřejného vlastnictví letiště, např. obce nebo kraje. Druhým typem je 

soukromé vlastnictví letišť, které v současné době získává větší uplatnění. Posledním typem 

vlastnictví je forma akciové společnosti s větším či menším procentem vlastnictví státu nebo 

obce [21].  

Veřejné vlastnictví letiště 

Pro letiště vlastněná a regulovaná státem je  charakteristická přímá forma organizace 

činnosti státním leteckým úřadem, oddělením pověřeného ministerstva nebo cestou 

regionálního nebo centrálního státního orgánu. „Vlastní regulace činnosti letiště však taky 

může být přenesena ze strany státu na určitý samostatný subjekt, který byl zřízen na základě 

určitého zákonného ustanovení, nebo také na společnost s vnitřním zákonným statutem“ 

[21]. Ale stále je letiště kontrolováno státem a jeho aktivity jsou zaměřeny více na veřejný 

zájem než na tvorbu zisku, což nevylučuje potřebu ekonomické efektivnosti letiště. Pod 

pojmem veřejný zájem se rozumí plnění národních cílů anebo sociálních a ekonomických 

požadavků státu.  

Soukromé vlastnictví letiště 

Podle Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví nemohou smluvní státy poskytovat 

plnou nezávislost na svém území provozovatelům kvůli tomu, že v úmluvě stát svým 

podpisem získává základní odpovědnost za poskytované standardy činnosti a služeb 

letištěm, a tato odpovědnost nemůže být předána jinému provozovateli  [32]. 

Privatizací letiště tedy rozumíme úplnou, nebo částečnou účast soukromého subjektu na 

podnikání a činnosti letiště. Formy účasti soukromého subjektu na organizaci a řízení letišť 

rozdělujeme na: 

• Management contract (tzv. „dohoda o řízení, kterou uzavírá státní orgán se 

soukromou firmou, která přebírá řízení státního podniku, aniž se mění forma 

vlastnictví“ [13]), 

• Lease or concession (na určitou dobu je managementu soukromého subjektu 

převedeno provozování letiště),  

• Převedení minoritního vlastnictví (pomocí přímého prodeje strategickému partnerovi 

nebo veřejné nabídky na kapitálovém trhu), 

• Vlastnictví a řízení soukromým subjektem (tzn. většinové nebo úplné vlastnictví 

převedeno na soukromý subjekt), 
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• Soukromé vlastnictví a/nebo realizace části aktivit letiště (provoz vlastního terminálu). 

 

Souhrn národních předpisů a mezinárodních dohod/úmluv 

V České republice platí následující obecně závazné právní předpisy, které se týkají 

mezinárodního civilního letectví: 

1. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona 

č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. 

2. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 101/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 

Sb. 

Dále existuje souhrn mezinárodních úmluv sjednaných v civilním letectví, jejichž smluvní 

stranou je Česká republika: 

1. Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) č.147/1947 Sb.,  

a č. 29/1957 Sb.  

2. Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb (Chicago, 1944), 

č. 34/2006 Sb. m. s.  

3. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Varšava, 

1929), č. 243/1933 a 15/1935 Sb.  

4. Protokol pozměňující a doplňující Varšavskou úmluvu (Haag, 1955), č. 15/1966 Sb.  

5. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, prováděné 

jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu (Guadalajara, 

1961), č. 27/1968 Sb.  

6. Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 

1963), č. 102/1984 Sb.  

7. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 1970), č. 96/1974 Sb.  
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8. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 

(Montreal, 1971), č. 16/1974 Sb.  

9. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu 

civilnímu letectví doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících 

bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971 (Montreal,  

24. 2. 1988). 

10. Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům přijatá v Ženevě 22. listopadu 

1998. Publikována č. 254/1998 Sb.  

11. Úmluva o značkování plastických trhavin za účelem jejich detekce, sjednaná 

v Montrealu 1. března 1991. 

12. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 

1999), č. 123/2003 Sb. m. s. 

Souhrn sdružení a organizací, jejichž součástí je Česká republika : 

1. ATA – Mezinárodní sdružení leteckých dopravců.  

2. ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví – sdružuje státy, plánuje a rozvíjí 

leteckou dopravu.  

3. ECAC – Evropské sdružení civilního letectví, zaobírá se hospodářskými 

a konkurenčními aspekty letectví.  

4. EUROCONTROL – evropská mezinárodní organizace, jejímž cílem je rozvoj systémů 

a postupů pro plynulé řízení letového provozu pro umožnění dalšího rozvoje letecké 

dopravy při udržení vysoké úrovně bezpečnosti a snižování nákladů, koordinuje 

činnosti jednotlivých národních organizací řízení letového provozu, pomáhá 

s plánováním mezinárodních letů, vyvíjí nové postupy a technologie a organizuje 

výcvik personálu ze všech členských států.  

Finanční zdroje letiště 

Finanční zdroje letiště můžeme rozdělit do třech kategorií: z letecké činnosti, z neletecké 

činnosti, z handlingových služeb. 
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Zdroje z letecké činnosti 

Jsou to poplatky spojené s leteckou činností letiště. Principy stanovení poplatků jsou 

uvedeny v manuálu ICAO [4]. Systém stanovení poplatků by měl být jednoduchý, 

transparetní a nediskriminační.  

Poplatky za použití letiště, heliportu a navigačních služeb 

„Navigační a přibližovací poplatky jsou stanoveny pro tratě ATS ve vzdušném prostoru ČR 

a pro řízená letiště na území ČR. Přistávací, parkovací poplatky a poplatky za použití letiště 

cestujícími jsou stanoveny pro letiště na území ČR. Poplatky je povinen uhradit provozovatel 

letadla. V případě, že provozovatel není identifikován, je za provozovatele považován majitel 

letadla. Za přistání nebo vzlet mimo stanovenou provozní dobu letiště jsou provozovatel 

letiště a organizace poskytující přibližovací služby řízení letů oprávněni vyúčtovat 

provozovateli letadla všechny náklady spojené s odbavením a zajištěním těchto letů. 

Informace ve věci poplatků jsou též publikovány v leteckém oběžníku, zejména je-li třeba 

zveřejnit datum účinnosti příslušných rozhodnutí. Proto je třeba k získání posledních 

informací o poplatcích prostudovat též letecké oběžníky. Na vojenských letištích jsou lety 

cizích státních letadel osvobozeny od poplatků přistávacích, parkovacích a za použití letiště 

cestujícími. Tyto lety jsou rovněž osvobozeny od poplatků za přibližovací a letištní služby 

řízení letů. Lety civilních letadel na vojenská letiště, vyjma případů, kdy je let ve prospěch 

Armády ČR, podléhají zpoplatnění” [28]. 

Přistávací poplatky 

Přistávací poplatky jsou spojené s úhradou nákladů souvisejících s pořízením, provozem 

a údržbou odbavovacích ploch a vzletových, přistávacích a pojezdových drah. 

Základem pro výpočet přistávacích poplatků je MOTA (maximální certifikovaná vzletová 

hmotnost) letadla, která je uvedená v osvědčení letové způsobilosti. Sazby za každou tunu 

MTOW letadla na jednotlivých letištích se liší, ale je obvykle přímo úměrný, tzn. čím je letadlo 

těžší, tím víc způsobí opotřebení dráhy a tím vyšší bude přistávací poplatek. Dále je uvedena 

tabulka s cenami přistávacích poplatků pro vybrané letiště – Letiště Václava Havla Praha. 

Tabulka 3 Sazby přistávacích poplatků na Letišti Václava Havla Praha [25] 
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Hlukový poplatek 

Základem pro výpočet hlukového poplatku je hluková kategorie a MTOW letadla. Hlukový 

poplatek se vztahuje jenom na letadla o MTOW vyšší než 9 tun. Sazby hlukového poplatku 

pro Letiště Václava Havla Praha jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 4 Sazby hlukového poplatku pro Letiště Václava Havla Praha [25] 
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Parkovací poplatek 

Daný poplatek souvisí s odstavením letadla na odbavovací ploše. Základem pro výpočet 

parkovacích poplatků je MTOW letadla uvedená v osvědčení letové způsobilosti a doba 

parkování. Sazby za každou hodinu pro vnitrostátní a mezinárodní provoz na každém z letišť 

jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 Sazby parkovacích poplatků pro Letiště Václava Havla Praha [25] 

 

  

Poplatky za použití letiště cestujícími 

Poplatek za použití letiště cestujícím je poplatek provozovatele letu za využití infrastruktury 

letiště cestujícím. Za každého odlétávajícího cestujícího v pravidelné i nepravidelné 

mezinárodní i vnitrostátní letecké dopravě platí dopravce. Sazby za každého odlétávajícího 

cestujícího v mezinárodní a vnitrostátní dopravě na jednotlivých letištích jsou uvedeny 

v tabulce 6. Obvykle se jedná o poplatek, který je již zahrnutý v ceně letenky a nespadá do 

nákladů leteckého dopravce. Provozovatel letiště účtuje a vybírá poplatky, které jsou splatné 

před odletem letadla.  
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Tabulka 6 Výše poplatků za použití Letiště Václava Havla [25] 

 

 

Existuje ještě poplatek PRM, který je stanoven pro každého odlétajícího a transferovaného 

cestujícího a vybírá se společně s poplatkem za použití letiště. Výše poplatku PRM je 3 Kč 

na jednoho cestujícího.  

Poplatky za navigační služby: 

Poplatky za přibližovací a letištní služby řízení letů 

Základem pro výpočet poplatků za přibližovací a letištní služby řízení letů je MTOW letadla 

uvedená v osvědčení o letové způsobilosti či jiném rovnocenném úředním dokumentu 

předloženém provozovatelem letadla. V ČR pro letiště, kde přibližovací a letištní služby 

řízení letů zajištuje ŘLP (Řízení letového provozu ČR, s.p.) – PRAHA/Ruzyně, Karlovy Vary, 

BRNO/Tuřany, OSTRAVA/ Mošnov, je tvořena jednotná zóna zpoplatnění dané kategorie 

poplatků s jednotnou sazbou poplatku za přibližovací a letištní služby řízení letů. Za 

přiblížení a odlet letadla je vybírán jediný poplatek za přibližovací a letištní služby, poplatek 

je vybírán za každý přílet. 

Sazba pro letadla, která mají maximální certifikovanou vzletovou hmotnost nad  

2 tuny za každou přibližovací jednotku pro letiště obsluhované ŘLP činí 6800 Kč, kde 

přibližovací jednotka se rovná faktoru hmotnosti dotčeného letadla. 

 
 !"#$%&	ℎ)%$*%+$,	-.$"/-"	 = 1234

56
×	0.7  (1) 

 
Poplatky účtuje a vybírá subjekt, který přibližovací a letištní služby řízení letů zajišťuje a který 

zodpovídá za publikaci poplatků a způsob jejich vybírání, tzn. v případě Letiště Václava 

Havla účtuje a vybírá poplatky ŘLP.  
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Poplatky za použití traťových služeb 

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, Česká republika přistoupila k Mezinárodní úmluvě 

EUROCONTROL a k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích. Dle Mnohostranné 

úmluvy byl EUROCONTROL pověřen stanovovat a vybírat poplatky za traťové navigační 

služby ve vzdušném prostoru České republiky.  

Od 1. ledna 2017 se základní sazba za jednu přeletovou jednotku rovná 42,10 euro.  

 

Poplatky za výcvikové lety 

Základem pro výpočet poplatku je doba výcvikového letu a sazba za 1 hodinu letu nebo její 

část za 1 tunu maximální vzletové hmotnosti (MTOW) letadla. Sazba za 1 hodinu trvání 

výcvikového letu v Kč pro Letiště Praha je uvedena v následující tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Sazba za 1 hodinu výcvikového letu pro výpočet poplatku za výcvikové lety na Letišti 

Václava Havla Praha [25] 

 
 

Zdroje z handlingových služeb 

Handlingové služby jsou služby spojené s odbavováním cestujících, nákladů a s technickým 

odbavením letadel na odbavovací ploše. Zdroje za poskytování handlingových služeb jsou 

tvořeny poplatky od leteckých provozovatelů za užívání zařízení a handlingové služby. Jedná 

se o soubor činností zajišťujících odbavení cestujícího od přepážky odbavení do východu 

k letadlu, manipulaci, nakládku a vykládku zavazadel nebo nákladu, úklid a technické 

ošetření letadla.  

Zdroje z neleteckých aktivit 

Jedná se o příjmy z pronájmu prostor a koncesionářské poplatky, parkování vozidel, 

manipulaci se zavazadly a poradenské služby. 
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Finanční výnosy komerčního charakteru  

Pod výnosy komerčního charakteru letiště rozumíme úroky z volných finančních prostředků. 

Finanční výnosy nekomerčního charakteru 

Sem můžeme zahrnout granty, dotace a subvence.  

Finanční náklady letiště 

Finanční náklady letiště lze rozdělit do dvou kategorií: náklady spojené s provozem  

a údržbou, které představují náklady na zajištění běžného provozu letiště, a kapitálové 

náklady, které souvisí s rozvojem infrastruktury letiště, zkvalitňováním jeho vybavení 

a  zajištěním bezpečnosti a pohodlí.  

 

Veřejné služby v letectví 

Veřejné služby jsou jednotlivé výstupy veřejného sektoru, jinými slovy veřejné služby jsou 

služby financované z veřejných rozpočtů realizované ve prospěch veřejného zájmu. Veřejné 

služby v dopravě se člení na veřejnou osobní silniční dopravu, veřejnou osobní železniční 

dopravu, plavby a služby vodní dopravy a leteckou dopravu. V letecké dopravě veřejné 

služby upravuje zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Veřejné služby přepravy cestujících 

zajišťují základní potřeby státu či jiných územních samosprávných celků.   

Veřejné rozpočty 

Veřejné rozpočty představují jeden z nástrojů veřejné správy k zajištění plnění činností 

jednotlivých jejich článků. Samotný pojem veřejný rozpočet lze definovat jako rozpočet, který 

slouží ke sdružení, nebo rozdělování veřejných prostředků, o nichž je rozhodnuto veřejnou 

volbou k zajištění veřejných statků. Veřejné rozpočty podléhají veřejné kontrole [10].  

 

2.5 Příklady financování letecké dopravy ve světě a v ČR 

V současné době není v rozvinutých zemích letiště pouze místo, kde člověk přestupuje 

z letadla do auta nebo do vlaku, aby potom mohl jet do cílového místa, ale města už se staví 

kolem letišť a cena takové nemovitosti roste. Ve světě už vzniklo několik způsobů pro rozvoj 

letišť a území kolem nich.  
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Na následujícím diagramu jsem znázornila možné zdroje financování v letištní infrastruktuře.  

 
Obrázek 2 Zdroje financování infrastruktury letišť [Vlastní zpracování] 

Je vidět, že možných zdrojů financování není málo, je ale důležité odůvodnit potřebnost 

investičního projektu infrastruktury pro jeho realizaci. Zdroje financování lze rozdělit na 

veřejné zdroje, soukromé zdroje a kombinace obou, tzv. PPP – partnerství veřejného 

a soukromého sektoru. V tabulce 8 jsem znázornila varianty účasti každé ze stran.  

 

Tabulka 8 Varianty účastí veřejného a soukromého sektoru [Vlastní zpracování] 

 Úplná kontrola 
veřejným 
sektorem 

  Úplná kontrola 
soukromým 
sektorem 

Vlastnictví Veřejný sektor Veřejný sektor Veřejný sektor Soukromý 
sektor 

Investor Veřejný sektor Veřejný sektor Soukromý 
sektor 

Soukromý 
sektor 

Provozovatel Veřejný sektor Soukromý 
sektor 

Soukromý 
sektor 

Soukromý 
sektor 

Příklady ve 
světě:  

Tibet, Lyon, 
Berlin 

Beijing, 
Brusel, Paris, Frankfurt, Milan 

Petrohrad, 
Heathrow,  
Sao Paulo, 
Budapest 

Příklady 
v ČR: 

Praha/Ruzyně,  Brno/Tuřnov, Ostrava/Mošnov Kroměříž, 
Praha-Točná, 
Stichovice,  
Tachov, Ústí 
nad Labem, 
Znojmo, Žatec-

zdroje financování

vlastní 
kapital

příjmy 
z letecké 
činnosti

příjmy 
z neletecké 

činnosti
prodej aktiv odpisy

veřejné 
prostředky

rozpočet

státní 
rozpočet

rozpočet 
krajů, měst

státní fondy nepřímé 
financování

daňové 
zvýhodnění privelegia 

v poskytnutí 
pozemků na 

výstavbu

poskytnutí 
státního ručení 

za bankovní 
úvěry 

jiné

bankovní 
úvěry

cenné 
papíry půjčky mezinárodní 

organizace
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Macerka  
 
 

Na obrázku 3 jsem pro přehled zpracovala graf, který vyjadřuje procentuální poměr 

veřejného, soukromého a jejich kombinace ve vlastnictví letišť ve státech EU, a na obrázku 4 

je uvedeno vlastnictví letišť v Evropě mimo státy EU.  

 
Obrázek 3 Vlastnictví veřejných letišť ve státech EU v roce 2016 [Vlastní zpracování [22]] 
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Obrázek 4 Vlastnictví letišť ve státech mimo EU v Evropě v roce 2016 [Vlastní zpracování [22]] 
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Strakonice, Strunkovice, Šumperk, Tábor, Toužim, Ústí nad Orlicí, Velké Poříčí, 

Vlašim, Vrchlabí, Vyškov, Zábřeh, Zbraslavice, Žamberk), 

• Neveřejná vnitrostátní letiště (Bohuňovice, Erpužice, Hořovice, Kroměříž, Kříženec, 

Prostějov, Rokycany, Tachov, Točná, Ústí nad Labem, Zlín, Znojmo, Žatec/Macerka), 

• Neveřejná mezinárodní a současně veřejná vnitrostátní letiště (Benešov, České 

Budějovice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chomutov, Letňany, Plzeň/Líně, Přerov, 

Roudnice, Vysoké Mýto). 

V České republice jsou investice zaměřené na rozvoj letištní infrastruktury v režii letišť, 

resp. jejich majitelů či provozovatelů. Dle Chicagské úmluvy má stát roli regulátora, 

zákonodárce, který nebrání smysluplným projektům spojeným se zkvalitněním letištní 

infrastruktury a tím se zvýšením úrovně bezpečnosti letectví jako celku.  

V ČR je převážná část letišť vlastněna fyzickými či právnickými osobami, reprezentovanými 

převážně kraji, obcemi, občanskými sdruženími, případně dalšími obchodními 

společnostmi.V České republice 1. května 2004 ukončil svoji činnost statní podnik Česká 

správa letišť a poté do vlastnictví Jihomoravského kraje bylo převedeno letiště Brno, do 

vlastnictví Moravskoslezského kraje – letiště Ostrava a do vlastnictví Karlovarského kraje 

bylo převedeno letiště Karlovy Vary. Jediné veřejné letiště, které zůstalo v rukou státu je 

Letiště Václava Havla Praha. Letiště v Brně a Ostravě byla zároveň převedena na privátní 

subjekty – akciové společnosti a letiště v Karlových Varech na společnost s ručním 

omezením. Pomocí změny vlastnictví těchto letišť na vlastnictví regionální vznikly 

předpoklady pro možnost čerpání investičních prostředků z Evropských fondů na výstavbu 

potřebné infrastruktury. Kraje a obce začaly regionální letiště podporovat v rozvoji a činnosti, 

což generovalo vyšší výdaje kvůli rychlému vývoji pohybů a přepravených osob, novým 

požadavkům na bezpečnost a technické vybavení letišť.  Další změnou bylo zapojení České 

republiky do schengenského prostoru, což přineslo nové povinnosti provozovatelům a další 

náklady v technických, administrativních a stavebních oblastech, jako např. rozdělení 

schengenského a neschengenského prostoru, upravení prostorů pro celní a pasovou 

kontrolu. Na regionálních letištích byla tato změna řešena pomocí výstavby nových budov 

a  terminálů propojených se stávající dopravní infrastrukturou.   

Praha 

V roce 2010 dle zákona č. 69/2010 Sb. vláda ČR usnesla, že Letiště Praha-Ruzyně smí být 

jen ve vlastnictví České republiky anebo právnických osob se sídlem v státě, v nichž má stát 

stoprocentní majetkovou účast [19]. Dalším krokem bylo usnesení vlády ČR v listopadu roku 
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2010 o vytvoření holdingu z firem, které jsou ve vlastnictví státu, v oblasti letecké dopravy 

a pozemních služeb. V březnu byla na základě usnesení vlády založena akciová společnost 

Český Aeroholding, a. s., která sdružila firmy podnikající v letectví a pozemních službách 

vlastněných státem, jehož stoprocentní podíl vlastní stát reprezentovaný Ministerstvem 

financí. Dceřiná společnost holdingu Letiště Praha, a. s. je součástí holdingu od března 2011 

a je odpovědná za provozování letiště Praha-Ruzyně. Obě společnosti hospodaří za účelem 

zisku a v případě ztráty a insolvence by měly použít běžné nástroje jako obstavení majetku, 

konkurz atd., ale za dluhy společnosti by ručil stát. Z důvodu prospěšnosti společnosti jsou 

investiční projekty financovány především z vlastního kapitálu a dotace jsou poskytnuty 

tehdy, pokud se tím nenarušuje soutěž. 

Ostrava 

Stoprocentním vlastníkem letiště Ostrava/Mošnov je Moravskoslezský kraj a provozovatelem 

letiště je akciová společnost Letiště Ostrava, a. s. V roce 2006 byla ke vstupu ČR do 

schengenského prostoru uvedena do provozu nová hala pro odlety a přílety, investiční 

nákladyna ni činily 330 mil. Kč, dotace z Evropských strukturálních fondů představovaly 

43 mil. Kč.Díky tomuto projektu se navýšila kapacita letiště o 500 cestujících za hodinu. 

V roce 2009 byl v rámci rozvoje sítě letecké dopravy České republiky pomocí zlepšení 

dopravní infrastruktury schválen investiční projekt, jehož předmětem byl nákup strojů 

a zařízení pro obsluhu leteckoprovozní plochy a zařízení pro údržbu provozní části 

a veřejných prostor letišť. Odhadované celkové pořizovací náklady činily 384 mil. Kč, z toho 

268,5 mil.Kč – 70 % bylo financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj, zbývajících 

30 % bylo financováno z vlastních zdrojů. Dalším investičním projektem byla výstavba 

nového cargo terminálu v roce 2011, která byla financována soukromým investorem [34].  

Brno 

Jediným vlastníkem letiště Brno/Tuřany je Jihomoravský kraj a jeho provozovatelem je 

akciová společnost Letiště Brno, a. s. Letiště Brno je druhým největším mezinárodním 

letištěm v ČR. V roce 2005 zde byla prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura 

profinancována částka 51 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj investiční projekt, 

jehož předmětem byla výstavba odbavovacího terminálu, celková výše investic činila  

245 mil. Kč [35].  
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Vojenská letiště 

Vojenská letiště České republiky jsou ve vlastnictví státu – Ministerstva obrany ČR, jejichž 

provozovatelem je Armáda ČR. Vojenská letiště a projekty související s jejich infrastrukturou 

jsou financovány z veřejných zdrojů.  

 

2.5.2 Způsoby financování infrastruktury letišť ve světě 

Brisbane, Austrálie  

O letiště v Austrálii vždy spolehlivě pečoval stát. V roce 1950 více než 170 australských letišť 

v různých regionech spadalo pod vlastnictví státu, proto je regionální vláda musela vnímat 

jako speciální dopravní objekty, což bylo překážkou pro územní plánování a rozvoj území, 

proto se letiště postupně začala předávat do řízení regionálních a městských vlád. K roku 

1988 zůstalo ve státním vlastnictví pouze 20 letišť. Městská vláda byla víc flexibilní, víc brala 

v úvahu názory obyvatel a měla větší zájem o rozvoj letišť na svém území. Dalším krokem 

byla privatizace – v roce 1996 stát vydal vyhlášku  o letištích [33] a za období 1997–2003 

získala za předání letišť do soukromého vlastnictví 8,5 miliardy australských dolarů. Prvním 

bylo letiště v Brisbanu, které bylo vykoupeno za 1,1 miliardy dolarů konsorciem investorů, 

kde hlavní společností byla holandská Shiphol Group, která v tuto dobu již zodpovídala za 

řízení letiště v Amsterdamu. Spolu s terminály a vzletnou dráhou dostali Holanďané velký 

kus volného území o ploše 2700 ha, proto se hned rozhodli z městského letiště  stavět 

„letiště-město“ s různými druhy komerčních jednotek, rozvinutou infrastrukturou a rostoucím 

množstvím cestujících.  

V roce 2003 dala vláda Austrálie souhlas k poskytnutí financí na stavbu nové vzletové dráhy. 

Tento projekt by umožnil letišti Brisbanu srovnávat se svu kapacitou s letišti  v Hong-Kongu 

a  Singapuru. Výstavbu zastavila krize v roce 2008, ale i přesto Brisbane Airport Corporation, 

která se zabývala provozováním letiště, pokračovala s výstavbou na svém území 

a osidlovala nájemci komerční a kancelářské jednotky a sklady. Již je postaveno 33 objektů 

s celkovou plochou více než 210 000 m2. Na území letiště podniká 420 společností  

s celkovým počtem zaměstnanců 19 000 lidí (počet obyvatel v Brisbanu je 2,2 milionů lidí) 

a celková kapacita letiště vzrostla z 13 milionů cestujících v roce 2000 na 21 milionů lidí. 

Brisbane Airport Corporation plánuje pořídit velký pozemek za 2 miliardy dolarů, kde by 

postavil novou vzletovou dráhu v délce 3,3 km a s celkovou délkou vedlejších drah 12 km, 

což by poskytlo práci 7800 lidem a projekt by měl být ukončen v roce 2020. Financovat 
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projekt by měla soukromá společnost Brisbane Airport Corporation, jejíž podíl vlastní  takové 

mezinárodní společnosti jako Queensland Investment Corporation, Amsterdam Airport 

Schiphol, Colonial First State a IFM Investors. 

Německo 

V Německu jsou letiště buď úplně, nebo částečně ve vlastnictví státu, spolkových států nebo 

měst. Největším letištěm je Frankfurt Airport, které vlastní a provozuje společnost Fraport 

AG. Podíly této společnosti jsou rozděleny následovně: 31,34 % patří spolkové zemi 

Hesenesku, 20,01 % Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH a ostatních 49,65 % patří 

soukromým firmám. V roce 2009 prodal Fraport AG svůj stoprocentní podíl letiště státu. 

Španělsko  

Provozovatelem všech veřejných letišť ve Španělsku je největší světový provozovatel letišť 

Grupo Aena (ve Španělsku – 46 letišť a 2 heliporty), pouze u vojenských letišť se na 

provozování letiště podílí španělská armáda. Grupo Aena je vlastněna z 51 % státním 

podnikem odpovědným za řízení leteckého provozu ENAIRE, jejíž stoprocentní podíl vlastní 

stát. Financování infrastruktury probírá prostřednictvím Grupo Aena s využitím dotací od 

státu. 

Rusko 

Jak je vidět v grafu na obrázku 2, v Rusku je jen 5 % letištní infrastruktury ve vlastnictví státu, 

proto PPP partnerství začíná být v Rusku ještě populárnější a pomáhá státu přilákat 

zahraniční investice do projektů infrastruktury pomocí bank, které jsou částečně ve 

vlastnictví státu, např. Vnesheoconombank (VEB) a VTB Bank.  

Díky PPP partnerství mají ruské státní banky větší možnost přilákat zahraniční investory, 

jako jsou německé Fraport AG, francouzské Vinci Concessions, katarské Investment 

Authority, a jiné investovat své prostředky do infrastruktury Ruska. V květnu roku 2017 VEB 

vyhlásil, že bude stavět terminál pro nové letiště ve městě Saratov pomocí investic ruské 

společnosti Esta Construction. Dříve VTB Bank byl schopen získat investice od německé 

Fraport AG, řecké Copelouzos a 13 jiných organizací pro výstavbu nového terminálu na 

letiště Pulkovo v Petrohradu. Díky úspěšným investičním projektům pomocí PPP potvrdil 

ministr ekonomického rozvoje Ruska spolupráci VTB a Ministerstva ekonomického rozvoje 

ohledně projektů spojených s infrastrukturou státu. Průměrná návratnost investic z PPP je 

10 až 15 let, což je docela dlouhá doba oproti standardním investicím, ale pro investory doba 

návratnosti investic není tak důležitá jako ziskovost. Investoři garantují efektivitu investic 
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pomocí prodeje podílů v projektu, což se stalo s novým terminálem letiště Pulkovo, který byl 

otevřen v roce 2014 v Petrohradu. Letiště bylo postaveno pomocí soukromých investic ve 

výši 1,2 miliardy eur, které byly získány pomocí VTB Bank. Fraport AG koupil velký podíl 

letiště – 37,5 %. Společnost již provozuje 13 mezinárodních letišť, ale i přesto to byly jedny 

z největších německých investic. V roce 2016 Qatar Investment Authority koupil 24,99% 

podíl petrohradského letiště a v roce 2017 Mubadala Development Company ze Spojených 

arabských emiratů společně s Ruským investičním fondem a řadou dalších investorů pořídily 

dalších 25 % kvůli rostoucí atraktivitě letištního podnikání, jež je spojená se zvýšením 

objemu domácích a mezinárodních letů. Městská vláda má v daném projektu řadu výhod – 

stát neutratil ani rubl za nový terminál a soukromí investoři převzali všechna rizika spojená 

s návratností, přičemž ještě zaplatili daň 11,5 % z hrubých příjmů.  

Jedním z mála ruských letišť, kde má největší podíl stát, je Sheremetyevo International 

Airport v Moskvě (83 % stát, 9 % Aeroflot Russian Airlines, 4,2 % VEB a 3,8 % VTB Bank). 

V rámci programu „Rozvoj dopravního systému Ruska“ začalo v roce 2005  financování 

rozvoje letištní infrastruktury pomocí veřejných prostředků . Dříve nebyly veřejné prostředky 

na rozvoj letiště Sheremetyevo nikdy poskytnuty. Stát poskytl 15,2 miliardy rublů na 

rozšíření, rekonstrukci a opravy letištní infrastruktury Sheremetyevo, kterou podle zákona 

vlastní stát, ale díky investicím objem každoročních přeprav cestujících vzrostl o 100 % 

v porovnání s rokem 2005. Dva příklady investičních projektů Ruska jsem shrnula do 

následující tabulky: 

 

Tabulka 9 Příklady investičních projektů Ruska [Vlastní zpracování] 

 Letiště „Kurumoch“ Letiště „Pulkovo“ 

Předmět investičního 
záměru 

• Výstavba nových 
terminálů  

• Modernizace 
inženýrských systémů a 
komunikací 

• Rekonstrukce 
administrativních budov 

• Výstavba a exploatace 
terminálu, hotelů, 
business centra, 
parkovacích míst, 
rozšíření letiště 
v závislosti na 
kapacitě  

Subjekty a. s. „Korporace rozvoje 
Samarské oblasti“, 
a. s. „Kolcovo-Invest“ 

Město Petrohrad, 
a. s. Letiště „Pulkovo“, 

soukromý investor „VVSS“ 
(konsorcium, soustava VTB, 
Fraport AG, Copelouzos 
Group) 

Akcionáři a. s. „Kurumoch-Invest“ (součástí 
„Renova“), 
a.s. „Korporace rozvoje Samarské 
oblasti“ (je pod kontrolou vlády 
Samarské oblasti) 

Fraport AG, 
Qatar Investement Authority, 
Mubadala Development 
Company, 
Ruský investiční fond 
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Financování Státní rozpočet (program „Rozvoj 
dopravního systému Ruska 
2010–2020“ – aerodrome, 
Rozpočet Samarské oblasti 0,6 
mld. rublů, prostředky 
soukromého investora 8,7 mld. 
rublů – ostatní objekty 
investičního záměru 

prostředky soukromého 
investora, 
ze strany státu podpora 
v administrativním řízení  
a přípravě dokumentace 

Období 7 let 30 let 
Poloha Samara Petrohrad 
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3 Charakteristika metod vhodných pro hodnocení 
investic do infrastruktury letišť  

 
Metody hodnocení efektivnosti investic se dělí na finanční a ekonomické metody. Dále se 

popisují jednotlivé finanční metody – dynamické a statické. Dynamické metody berou 

v úvahu faktor času pomocí diskontování a statické metody nezohledňují faktor času. Po 

popisu jednotlivých metod, které jsou součástí finanční analýzy, uvádím ekonomicé metody 

Cost – Benefit Analysis, Cost – Effectiveness Analysis, Cost – Utility Analysis a také metodu 

Multikriteriální analýzu, která umožnuje vyhodnotit možné alternativy podle stanovených 

kritérií. Poté následuje charakteristika rizikové analýzy investic.  

3.1 Finanční analýza 

Cílem finanční analýzy je určení, analýza a interpretování všech finančních důsledků 

projektu, které jsou podstatné pro investiční a finanční rozhodnutí. Tato analýza je klíčovou 

částí CBA metody a je zaměřena na posouzení návratnosti investic a jejich efektivnosti. 

Obvykle je v zájmu soukromého sektoru jen zpracování finanční analýzy a na základě jejího 

výsledku se stanoví rozhodnutí. Ekonomická analýza hraje rozhodujicí roli ve veřejném 

sektoru, kde se zohledňují i tzv. externality, dopady nesoucí nefinanční charakter. Výstupem 

finanční analýzy jsou finanční čistá současná hodnota a finanční vnitřní výnosové procento. 

Při této analýze se zohledňují  peněžní příjmy a výdaje. Účetní položky jako odpisy, rezervy, 

nepředvídatelné potřeby, které neodpovídají reálným tokům, se neberou v úvahu.  

Metody, které se používají při finanční analýze, se dělí na statické a dynamické. 

V následujících kapitolách jsou podrobně popsány.  

3.1.1 Statické metody 

Metoda doby návratnosti 

Doba návratnosti je doba, za kterou se vložené peněžní prostředky vrátí z peněžních příjmů 

(ze zisku po zdanění a odpisu). Doba návratnosti se porovnává s dobou životnosti projektu, 

tzn. čím kratší je doba návratnosti než doba životnosti, tím je investice hodnocena příznivěji. 

Pro výpočet doby návratnosti se používá tento vzorec: 

 ; = 	 (=> + @>)B
CDE   (2) 

I…kapitálový výdaj,  
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Zn…roční zisk z investic po zdanění v n-tém roce životnosti projektu, 

On…roční odpisy z investice v n-tém roce životnosti projektu, 

n…jednotlivé roky ekonomické životnosti, 

a…doba návratnosti. 

Návratnost je dána rokem životnosti projektu, v němž platí daná rovnost. Nevýhodou této 

metody je neuvažování faktoru času, příjmů z investičního projektu, které potom vznikají po 

době návratnosti až do konce životnosti projektu, a to, že vyjadřuje jen likviditu projektu, ale 

nikoliv likviditu podniku, což je ve většině příkladů mnohem důležitější.  

Metoda průměrné výnosnosti 

Průměrná výnosnost nebo průměrná rentabilita považuje za ekonomický efekt z projektu zisk 

po zdanění, který projekt přináší. Průměrná výnosnost se vypočítá podle následujícího 

vzorce: 

VG = 	
HIJ

IKL
M∗OP

  (3) 

Vp … průměrná výnosnost projektu, 

Zn … roční zisk po zdanění v n-tém roce životnosti projektu, 

Ip … průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku z investice v zůstatkové ceně, 

n … jednotlivé roky ekonomické životnosti, 

N … doba ekonomické životnosti. 

Metoda průměrné výnosnosti spočívá v posuzování, zda lze investiční projekt realizovat. 

Vypočítaná průměrná výnosnost se porovnává se stávající výnosností podniku jako celku, 

a pokud vypočítaná průměrná výnosnost projektu je vyšší než průměrná výnosnost podniku, 

projekt je doporučen k realizaci.  

3.1.2 Dynamické metody 

Metoda čisté současné hodnoty 

Metoda čisté současné hodnoty se považuje se za nejpřesnější základní metodu hodnocení 

efektivnosti investic a zároveň je nejpoužívanější metodou z dynamických metod. Zohledňuje 

časovou hodnotu peněz a vykazuje jasný výsledek i rozhodovací kritéria. Tato metoda je 
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závislá na budoucích peněžních tocích a alternativních nákladech kapitálu. Pod čistou 

současnou hodnotou rozumíme rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního 

projektu a kapitálovým výdajem na tento investiční projekt. Vzorec pro výpočet čisté 

současné hodnoty pro případ jednorázového kapitálového výdaje je následující: 

 ČRS = 	 TU
(EVC)U

− XY
>DE   (4) 

Pn…peněžní příjmy v n-tém roce životnosti projektu, 

K… kapitálový výdaj, 

n…jednotlivé roky ekonomické životnosti, 

N…doba ekonomické životnosti, 

i…zvolený úrokový koeficient. 

Na základě metody čisté současné hodnoty se investice považují za přijatelné v případě, že 

čistá současná hodnota je kladná. Pokud se rovná nule, příjmy z investic pokryjí kapitálové 

výdaje a investice nepřinese investorům nic. Pokud je čistá současná hodnota záporná, 

investice se nevyplatí – příjmy nepokryjí kapitálové výdaje a je třeba investici odmítnout, 

protože v případě její realizace by klesla hodnota podniku.  

Podle Kislingerové je jednou z nevýhod této metody udávání absolutního výsledku, který 

potom zkresluje pohled při porovnání více investic, a proto doporučuje ji doplnit metodou 

vnitřního výnosového procenta, která vykazuje relativní pohled.  

Metoda vnitřního výnosového procenta 

Dalším rozhodovacím pravidlem je metoda vnitřního výnosového procenta (dále VVP). Cílem 

metody je zjištění výnosnosti investičního projektu na konci jeho životnosti. Vnitřní výnosové 

procento je „taková úroková míra, při které současná hodnota peněžních příjmů z investice 

se rovná kapitálovým výdajům“ [14]. Kdybychom chtěli navázat na čistou současnou 

hodnotu, VVP je taková úroková míra, při které čistá současná hodnota je nulová. Vnitřní 

výnosové procento lze vypočítat podle následujícího vzorce: 

 Z>
E

EVC U
= XY

>DE   (5) 

Pn…peněžní příjmy v n-tém roce životnosti projektu, 

K… kapitálový výdaj, 

n…jednotlivé roky ekonomické životnosti, 
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N…doba ekonomické životnosti, 

i…zvolený úrokový koeficient. 

3.1.3 Nákladové metody hodnocení efektivnosti investic 

Nákladové metody jsou zaměřené na kritérium úspory nákladů z investičního projektu. 

Používají se dvě metody – metoda průměrných ročních nákladů a metoda diskontovaných 

nákladů. Tato kritéria vycházejí z neziskových kritérii v investování a podnikání.  

Metoda průměrných ročních nákladů 

Tato metoda je založena na stejném principu jako u metody průměrné roční výnosnosti, 

jenom nezahrnuje do výpočtu tržby. Metoda průměrných ročních nákladů porovnává 

průměrné náklady investičních variant projektů, které mají shodný rozsah produkce a stejné 

ceny. Optimální variantou je ta, která má  nejnižší průměrné roční náklady. Obecně lze 

vypočítat průměrné náklady dle následujícího vzorce:  

 [ = @ + , ∗ \ + ]  (6) 

R…roční průměrné náklady varianty investičního projektu, 

O…odpisy, 

i…požadovaná minimální výnosnost neboli koeficient požadované rentability, 

J…investiční náklady,  

V…roční provozní náklady. 

Metoda diskontovaných nákladů 

Metoda diskontovaných nákladů má podobný srovnávací princip jako metoda průměrných 

ročních nákladů. Neporovnává již roční průměrné náklady jednotlivých variant investičních 

projektů, ale je zaměřena na souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů 

jednotlivých variant za celou dobu životnosti projektu. Za nejoptimálnější variantu se 

považuje ta, která má diskontované náklady nejnižší. Vzorec pro výpočet diskontovaných 

nákladů je: 

 ^ = \ + ]>Y
>DE   (7) 

D…diskontované náklady, 

J…investiční náklady, 
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N…doba ekonomické životnosti, 

n…jednotlivé roky ekonomické životnosti, 

V…roční provozní náklady. 

3.2 Ekonomická analýza  

Ekonomická analýza posuzuje vliv projektu z pohledu přispění do společnosti. Jedná se jak 

o společenské náklady, tak i o společenské výnosy způsobené realizací projektu. Pokud se 

jedná o veřejné projekty, ekonomická analýza a ekonomické ukazatele mají větší váhu při 

rozhodnutí než finanční. V tabulce 10 je vidět, jakou roli hrají výsledky finanční a ekonomické 

analýzy v rozhodovacím procesu v závislosti na typu projektu: 

Tabulka 10 Finanční a ekonomická analýza v rozhodovacím procesu [Vlastní zpracování [24]] 

 Ekonomická analýza  

Příznivé 
výsledky 

Nepříznivé 
výsledky 

 

Fi
na

nč
ní

 a
na

lý
za

 

Příznivé 
výsledky 

V zájmu 
soukromého 
sektoru 
realizovat 
projekt 

Veřejný sektor 
by měl zabránit 
realizaci projektu 

Soukromý 
zájem 

Nepříznivé 
výsledky 

V zájmu 
veřejného 
sektoru 
realizovat 
projekt 

Nerealizace 
projektu 

 

  Veřejný zájem   

 

Kladným výsledkem ekonomické analýzy je situace, když přínosy (benefits) převažují 

náklady (costs). Na obrázku 5 jsem znázornila vývoj přínosů a nákladů v čase, kde na 

začátku období jsou vynaloženy investiční náklady a přínosy přichází v okamžiku realizace 

projektu.   
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Obrázek 5 Vývoj nákladů a přínosů v čase [Vlastní zpracování] 

Ve veřejném sektoru v ekonomické analýze typickým přínosem je úspora nákladů díky 

realizaci projektu. Situace, při které nastane úspora nákladů, ekonomista E. J. Mishan, který 

se zabýval analýzou nákladů a přínosů, znázornil šedě na obrázku 6:    

 
Obrázek 6 Úspora nákladů při přebytku spotřebitelů [9] 

Celkové náklady spotřebitelů tvoří OPRQ a nové náklady spotřebitelů při realizaci projektu 

jsou OP1R1Q1 vytvoří úsporu nákladů P1PRS.  

V ekonomické analýze je docela náročná obecná formulace dopadů způsobených realizací 

projektu a dotčených skupin. Některé z nich není možné vypočítat pomocí základních 

ekonomických ukazatelů, které se dají vyčíslit,  proto by se měly použít expertní metody, 
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např. multikriteriální analýza, která umožňuje vyhodnotit kvantitativní i kvalitativní kritéria 

pomocí přiřazení vah.  

V dalších podkapitolách jsou popsány jednotlivé metody hodnocení ekonomické efektivnosti 

investic.   

3.2.1 Cost – Benefit Analysis metoda 

Cost – Benefít Analysis je ekonomickou metodou hodnocení, která je často používaná ve 

veřejném sektoru. Podle Jacksona analýza nákladů a přínosů je „vyhodnocení vhodnosti 

projektu, kde je velmi důležité posuzovat projekt z dlouhodobého hlediska (ve smyslu 

uvažování o důsledcích jak pro vzdálenou, tak pro blízkou budoucnost) a z širokého hlediska 

(ve smyslu zvažování různých druhů vedlejších efektů na osoby, odvětví, regiony atd.)“ [5]. 

Jedná se o vyčíslení a vyhodnocení všech relevantních nákladů a přínosů.   

Jeden z podstatných rozdílů mezi veřejným a soukromým sektorem je při výběru projektu. 

V soukromém sektoru investor rozhoduje o projektu podle stupně jeho přispění k jeho 

celkovým ziskům z mezního hlediska, protože cílem jeho podnikání a investování je 

maximalizace zisku, tzn. při kalkulaci vlastních zisků zajímají soukromý subjekt jeho 

soukromé výnosy a soukromé náklady. Ve veřejném sektoru je pro rozhodnutí při výběru 

projektu podstatná maximalizace veřejného blahobytu. Odlišení soukromého sektoru spočívá 

v tom, že při rozhodování ve veřejném sektoru nás zajímají nejen přímé výnosy a náklady, 

ale i relevantní externality vytvořené prostřednictvím daného projektu [5].  Výhodou CBA 

metody je rozšíření finančního hodnocení projektu o hodnocení dopadů na sociálně-

ekonomické aspekty, tzv. externality, ale je možné použít danou metodu jen v situaci, kdy je 

možné převést dané externality do měřitelné formy. Tato metoda se proto často používá při 

hodnocení investičních projektů z veřejné sféry. Vlastní analýza CBA metody se skládá ze tří 

hlavních částí: 

• Technická část, která zahrnuje identifikace cílů projektu, popis projektu a jeho 

charakteristiky. 

• Finanční analýza – výchozí část CBA, z pohledu investora. 

• Ekonomická analýza – jádro CBA, vychází z finanční analýzy a zahrnuje externality 

projektu.  

Principem metody CBA je vyjádřit hotovostní toky a zahrnout je do výpočtu rozhodujících 

ukazatelů, na jejichž základě je možné rozhodnout, zda je projekt přínosný pro společnost, či 
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není. V případě, že výsledek bude kladný – můžeme považovat projekt za společensky 

efektivní. Výsledek umožňuje odpovědět na otázky, co a komu realizace projektu přinese, 

resp. vezme. V případě srovnání několika variant investic umožňuje výsledek stanovit pořadí 

projektů nebo určit preferenci mezi variantami.  

Metodika hodnocení efektivnosti investic do dopravní infrastruktury 

Tato metodika provádění hodnocení ekonomické efektivnosti pro fázi přípravy investičního 

projektu v oblasti dopravy slouží jako metodická pomůcka pro zpracování hodnocení 

ekonomické efektivnosti pro projekty dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu 

Doprava 2014–2020 a pro investiční projekty financované SFDI. Hodnocení ekonomické 

efektivnosti se převážně provádí podle metody CBA a je  zaměřena na stavby dopravní 

infrastruktury a její části slouží silniční, vodní a železniční dopravě. Z důvodu specifičnosti 

těchto staveb – velká investiční náročnost, velký přesah do mnoha odvětví lidské činnosti, 

síťový efekt, významné pozitivní i negativní celospolečenské efekty, se při hodnocení musí 

tato specifika zohlednit. Tato metodika slouží jako jeden z podkladů pro zpracování návrhu 

metodiky hodnocení efeketivnosti investic do projektů infrastruktury letišť.  

Metodika vychází z předpisů a doporučujících metodických dokumentů, které jsou uvedeny 

dále: 

1. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool 

for Cohesion Policy 2014–2020, 12/2014 (průvodce analýzou nákladů a přínosů 

investičních projektů, ekonomický nástroj pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 

2014–2020). 

2. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015, kterým se 

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací 

o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst 

a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora 

a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv 

o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce. 

3. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
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venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu. 

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006. 

5. Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací 

a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 

a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu č. V-2/2012, změna č. 4 (09/2015), resp. platné znění. 

Dle této metodiky musí být součástí ekonomického hodnocení některé základní klíčové části 

s různou mírou podrobnosti v závislosti na druhu projektu. Abychom stanovili ekonomickou 

efektivitu a provedli samotné hodnocení, musíme provést analýzu problému, vyhodnotit 

relevantní souvislosti a kontext, definovat a popsat možné varianty řešení a vstupy do 

hodnocení. Až po provedení těchto činností je možné začít se samotným hodnocením 

a výstupy, které z hodnocení získáme, je třeba zanalyzovat, uvést do souvislostí, provést 

analýzu citlivosti, případně analýzu rizik změn a na základě těchto dodatečných analýz 

provést závěrečné vyhodnocení a doporučení. Každé hodnocení obsahuje: 

• Analytickou část neboli hodnocení potřebnosti; jejím obsahem je analýza problému, 

poptávky, kontextu a související okolní infrastruktury. Zhodnocuje se výchozí stav 

a legislativní požadavky, na základě čehož se stanoví vize, tzn. cílový stav.Z něj lze 

potom definovat i tzv. SMART cíle. Z těchto všech kroků potom proběhne identifikace 

projektu, jeho rozsahu a konkrétního vymezení na danou infrastrukturu. Analytická 

část by měla být provedena ve spolupráci všech zúčastněných subjektů. 

• Návrhovou část neboli hodnocení průchodnosti; podle Ministerstva dopravy je v této 

části především konkrétní návrh variant řešení dříve definovaného problému, který je 

v souladu s vytýčenými cíli a jež vedlo k dosažení stanovené vize a cílového stavu. 

Každá navržená varianta by měla být popsána z pohledu technického řešení, 

provozního konceptu, prognózy dopravy, územní průchodnosti a ve vztahu 
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k životnímu prostředí. Jedním z návrhů by měla být varianta „bez projektu“ a ostatní 

by se měly od sebe lišit postupem řešení. Výstupem návrhové části jsou varianty 

řešení, které potom postupují k ekonomickému hodnocení, a na základě jejich 

parametrů bude zvolena vhodná metoda hodnocení (především jde o metody CBA 

a MKA – multikriteriální analýzu, případně jejich kombinaci). 

• Hodnoticí část, vyhodnocení proveditelnosti; obsahem poslední části je samotné 

ekonomické hodnocení. V závislosti na vybrané hodnoticí metodě obsahuje tato část 

povinné součásti. V případě CBA analýzy to jsou finanční a ekonomická analýza 

a následná analýza citlivosti a rizik. V případě MKA jde o definici hodnoticích kritérií 

a jejich vah, hodnocení jednotlivých variant v definovaných kritériích a následné 

vyhodnocení jejich pořadí. Výstupem poslední části jsou výsledné ekonomické 

ukazatele nebo pořadí variant včetně případné analýzy stability výsledků.  

3.2.2  Podrobný popis jednotlivých částí metodiky 

Analytická část – 1. fáze 

Jak jsem již zmiňovala, analytická část je zaměřena na zkoumání potřebnosti projektu. 

Součástí analytické části jsou: 

1. Analýza problému, ve které probíhá identifikace a vyčíslení problémových míst 

a nedostatků v řešené oblasti z hlediska jak technického, tak i z pohledu uživatelů 

a celé společnosti. Podkladem pro analýzu problému je podrobný popis současného 

stavu a výstupem je podklad pro návrh řešení problému aktuálního stavu s návrhem 

opatření, která řeší vyčíslené nedostatky, z nichž se potom skládají jednotlivé 

varianty a varianta „bez projektu“. Při této analýze nelze opominout rozvoj dopravy 

a okolí, proto by měl výhledový stav vyloučit i vznik problémů v dalších letech. 

Nedostatky a omezení, na které je potřeba se soustředit, jsou organizační 

a legislativní dopravní a přepravní, provozně-technologická, bezpečnostní a jiné. 

Důležité je provést analýzu budoucích příležitostí či hrozeb,  kde se jedná převážně 

o reakce na rozvoj okolního území. Závěrem analýzy problému je SWOT analýza, 

která shrne a rekapituluje dílčí analýzy a jejich výsledky.  

2. Vize a cíle projektu, jinými slovy „očekávaný budoucí stav projektu“. Cíle projektu 

jsou definovány jako milníky projektu, kterých má být dosaženo v určitých termínech 

a jimiž lze zároveň určit výkonnost projektu. Cíle projektu by měly být formulovány dle 
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SMART metody, které je potom možné použít jako kritéria pro hodnocení jednotlivých 

variant projektu – do jaké míry jsou splněny cíle, porovnání s cílem atd.  

3. Identifikace projektu neboli definice rozsahu projektu. Je třeba se na projekt dívat 

v kontextu „příčiny“ a „důsledku“ a definovat ho jako logický celek.   

4. Další kroky v rámci analýzy, např. to můžou být klimatické změny, protože 

v současné době je potřeba věnovat této problematice větší pozornost při návrhu 

a hodnocení projektů dopravních staveb. Je potřeba vybrat na začátku způsob 

přístupu ke změně klimatu – adaptaci nebo mitigaci a na základě toho definovat 

potřebná opatření.  

Návrhová část – 2. fáze 

V návrhové části se hodnotí průchodnost projektu. Podle metodiky návrhová část zahrnuje: 

„konkrétní návrh variant řešení dříve definovaného problému tak, aby bylo navržené řešení 

v souladu s vytyčenými cíli a vedlo k dosažení vizí a cílového stavu; pro hodnocení se vždy 

definuje varianta Bez projektu a jedna nebo více projektových variant, pro které je potom 

zvolena vhodná hodnoticí metoda nebo metody“ [30]. Jednotlivé části této fáze jsou: 

1. Návrh variant, součástí které je nejen návrh projektových variant řešení problémů 

identifikovaných v analytické části, které zajistí pokrytí všech možných a technicky 

realizovatelných postupů i cest k dosažených stanovených cílů, ale i zpracování 

varianty „bez projektu“. Definice variant projektu by měla vycházet z analytické části 

a měla by sledovat stanovené cíle, nikdy by neměla být provedena na základě kritérií 

zahrnujících jen dílčí pohled na problematiku bez zohlednění všech aspektů 

problému. V další kapitole podrobně popisuji zásady stanovení variant „bez projektu“ 

a „s projektem“. 

2. Vyhodnocení návrhů variant – cílem této části je průběžně vyhodnotit návrhy 

a provést selekci variant, aby do fáze hodnocení postoupily jen varianty 

reprezentativní, které by se lišily v zásadních aspektech a měly dostatečné množství 

argumentů pro jejich realizaci.  

Varianta „Bez projektu“ 

Tato varianta je výchozí pro ekonomické hodnocení. Jejím cílem je definice vývoje stavu 

infrastruktury s co největší pravděpodobností a z toho plynoucí změny v případě, že se do 

této infrastruktury neinvestovaly finanční prostředky, stanovené v projektových variantách. 
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Někdy mohou být do varianty „Bez projektu“ zahrnuty investice, pokud je to jediný způsob 

udržení systému v provozu a nelze jiným způsobem provést obnovu. Nejedná se o stav 

jednorázový, ale o „provozně technické a finanční vyjádření chování dotčené oblasti 

dopravní sítě po celou dobu hodnocení projektu“ [30], tzn. že varianta „bez projektu“ je také 

časově omezená jako i ostatní varianty projektu, a to na celou dobu hodnocení projektu. Pro 

variantu „ bez projektu“ je důležité definovat současný stav nebo stav, který bude existovat 

v prvním roce hodnocení projektu, aby bylo možné analyzovat všechna omezení a deficity 

výchozího stavu dopravy a infrastruktury v oblasti se stejným rozsahem, který řeší projekt. 

Jedním z dalších rozdílů od varianty „s projektem“ je postupné vkládaní investičních 

prostředků během celé doby hodnocení, když naopak u varianty „s projektem“ jsou investice 

vynaloženy jednorázově na začátku hodnoticí doby. Kromě klasické opravy a údržby se 

varianta „bez projektu“ zaměří na reinvestice čili nahrazení dílčích zařízení po skončení jejich 

doby technické životnosti v období hodnocení projektu. Dále na obrázku 7 je znázorněn 

zjednodušený graf činností v závislosti na čase a nákladech v rámci životnosti zařízení 

infrastruktury. 

 

 
Obrázek 7 Zjednodušený graf činností v rámci životního cyklu zařízení po dobu hodnocení projektu 

[30] 

Tím pádem jsou rozhodujícími faktory náklady na údržbu, na opravy a na obnovu zařízení po 

skončení jejich technické životnosti. Abychom mohli tyto ukazatele použít jako vstup pro 

ekonomické hodnocení, je nutné zpracovat finanční vyjádření pro každý rok po celou dobu 

hodnocení projektu.  

Varianta „S projektem“ 
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Je třeba vycházet z analytické fáze při definici projektových variant, a zároveň by projektové 

varianty měly zohledňovat všechny relevantní možnosti jakým způsobem lze dosáhnout 

stanovených cílů v první fázi. Definujeme dva typy variant – strategické a technologické. 

Strategické jsou varianty ve vztahu k výběru vhodného přepravního módu, hlavního směru 

trasování, návrhové rychlosti a kapacitních možnosti koridoru, technické varianty – volba 

konkrétní technologie konstrukce nebo výstavby klíčových častí infrastruktury při zohlednění 

ekonomických a environmentálních souvislostí a omezení.  

Hodnoticí část – 3. fáze 

V této části probíhá ekonomické hodnocení a jeho povinné součásti dle toho jaká hodnoticí  

metoda byla vybrána (CBA nebo MKA) a výstupem je výsledné ekonomické ukazatele 

a pořadí variant.  

3.2.2.1.1 CBA – Analýza nákladů a přínosů 

Přírůstková metoda 

Základem pro CBA metodu je srovnání varianty (I) „ s projektem“ tzn. zahrnující hodnocenou 

investici s variantou (B) „bez projektu“ tzn. bez investice, tomuto srovnání říkáme 

„přírůstková analýza“. Můžeme vyjádřit přírůstkovou analýzu pomocí následujícího vzorce:  

 _.-#%`ý	/%b"/	b&%c.#$d = `ý*%+e	 ; − `ý*%+e(f) − [*á#-"/e	 ; − *á#-"/e(f)]  (8) 

Hodnoticí období 

Délka zvoleného časového období má významný vliv na výsledky hodnocení. Pro železniční, 

silniční a vodní projekty základní délkou hodnoticího období je 30 let, včetně investiční 

a provozní fází projektu. Do investiční fáze se nezahrnuje fáze projektové přípravy projektu, 

jen období vlastní realizace projektu, tzn. náklady související s projekční a inženýrskou 

činností budou započteny v prvním roce hodnocení. Pokud vážená ekonomická doba 

životnosti projektu je kratší než stanovené základní hodnoticí období, je možné délku zkrátit 

dle vážené průměrné ekonomické doby životnosti stavby, a je potřeba řádně odůvodnit tuto 

změnu. Výpočty ekonomické a finanční analýzy se provádí v cenách, stanovených 

v základním roce a postupně se na tuto cenovou úroveň jsou převedeny běžné ceny 

s ohledem na příslušné inflační koeficienty.  

 

 



	 56	

Finanční analýza  

Jedná se o přístup řešení problému z pohledu investora. Dle článku 101 nařízení EU 

o informacích nezbytných ke schvalování velkých projektů č. 1303/2013 je nutné finanční 

analýzu zahrnout do analýzy přínosů a nákladů a tímto umožnit výpočet ukazatelů finanční 

výkonnosti projektu [26]. Cílem finanční analýzy je: 

• Posouzení konsolidované ziskovosti projektu. 

• Posouzení ziskovosti projektu pro investora/vlastníka. 

• Ověření finanční udržitelnosti projektu. 

• Popis peněžních toků. 

 
Jedním z dílčích cílů je zhodnocení oprávněnosti projektu pro spolufinancovaní z veřejných 

zdrojů z pohledu samofinancovatelnosti, jinými slovy aby projekt v oblasti dopravní 

infrastruktury bylo možné financovat z veřejných zdrojů je nutné prokázat, že nemůže být 

samofinancovatelným, tzn. není schopen z příjmů, které sám vygeneruje, být financován. Do 

finanční analýzy používáme jen přírůstkové peněžní toky, které se počítají jako rozdíl mezi 

peněžními toky varianty „s projektem“ a varianty „bez projektu“.  

Abychom mohli správně provést finanční analýzu je nezbytné mít k dispozici informace 

o následujících vstupech: 

1. Investiční náklady 

Zaprvé při finanční analýze je potřeba stanovit a analyzovat celkové investiční náklady, 

tzn. souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, které jsou potřebné na realizaci projektu. 

Do investičních nákladů spadají náklady na přípravu projektu, na jeho realizaci a na výkup 

a emovitostí. Investiční náklady se dělí na kapitálové náklady dlouhodobých aktiv (pozemky, 

stavby budovy, vybavení atd.) a krátkodobá aktiva (počáteční a technické náklady, jako 

projektová dokumentace, řízení projektu a technická pomoc, stavební dozor, propagace 

atd.). Dále se investiční náklady člení na jednotlivé roky v souladu s fyzickou realizací 

a časovým plánem realizace. Taky by počáteční náklady by měly zahrnovat náklady v oblasti 

ŽP nebo zmírnění dopadů změny klimatu v průběhu výstavby. Minimální požadovaná 

struktura investičních nákladů je následovně rozdělena: 

Tabulka 11 Struktura investičních nákladů [Vlastní zpracování] 
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Položka Hodnota v letech 
1 2 3 … n 

Projektová dokumentace      
Zábory a nákupy pozemků      
Stavba a konstrukce (stavební náklady)      
Stroje a zařízení      
Technická asistence, propagace      
Technický dozor      
CELKEM bez rezervy      
Rezerva      
DPH      
CELKEM včetně DPH      

 
 
 

2. Náklady na výměnu vybavení 

Do nákladů na výměnu vybavení – reinvestice jsou zahrnuté náklady, které vznikají 

v průběhu hodnoticího období na výměnu zařízení nebo vybavení s životností, která je kratší 

než délka provozní fáze hodnoticího období. Reinvestice pro účely výpočtu jsou součástí 

provozních nákladů.  

3. Provozní náklady 

Jedná se o náklady na provoz a údržbu řešené infrastruktury, které vzniknou jak ve 

variantách „s projektem“ i „bez projektu“.  Předpokládané provozní náklady lze stanovit dle 

historických jednotkových nákladů, kdy vzorce výdajů na provoz a údržbu zajištovaly určité 

standardy kvality. Provozní náklady se dělí na fixní a na variabilní a jejich součástí jsou 

mzdové náklady zaměstnavatele, náklady na materiály potřebné na opravy a údržbu 

infrastruktury, spotřeba paliv, energií a dalšího provozního spotřebního materiálu, náklady 

spojené s řízením a správou, náklady na likvidaci odpadu atd.  

Náklady na opravu a údržbu infrastruktury se posuzují pomocí srovnání mezi variantou „bez 

projektu“ a „s projektem“. Tyto náklady je potřeba stanovovat individuálně v závislosti na typu 

prací a typu infrastruktury (typ. železniční tratě, vodní cesta, kategorie silnic).  

4. Příjmy 

Příjmy projektu se definují jako vklady finančních prostředků přímo od uživatelů zboží nebo 

služeb poskytovaných v rámci provozování dané dopravní infrastruktury. Jedná se o poplatky 

za využívání infrastruktury, prodej a pronájem pozemků a budov nebo platbu za služby. 

Daná kategorie příjmů se odvozuje pomocí prognóz množství účtovaných jednotek nebo 

služeb a jejich cen. V železniční dopravě jak zdroj příjmů je poplatek za dopravní cestu 
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a příjmy za pronájem či prodej budov, pozemků a ploch. V silniční dopravě hlavním příjmem 

od je příjem z mýtného, sazba kterého je stanovena dle kategorie silnice, typu vozidla, úrovni 

emise vozidla, počtu náprav, dnu v týdnu a denní době. I přesto že výnosy z mýtného jsou 

příjmem SFDI, příjmy z mýtného jsou zahrnuty do finanční analýzy z důvodu toho, že je 

sestavena z pohledu vlastníka projektu, tedy státu. Ve vodní dopravě kvůli tomu, že dle 

zákona o vodách 254/2001 Sb.,  je garantovaný bezplatný přístup na vodní cestu, nevznikají 

žádné příjmy, ale jsou poskytovány uživatelům jiné zpoplatněné služby, které souvisí 

s provozem přístavišť a zázemí pro lodě. Výpočet příjmů se provádí ve finanční analýze 

v rámci ekonomického hodnocení pouze v případě, když provozovatel služby je zároveň 

investor projektu.  

 

5. Zdroje financování 

Důležitou části finanční analýzy je identifikace zdrojů financování, které pokryjí investiční 

popř. provozní náklady. Hlavní zdroje financování v rámci hodnocených projektů jsou veřejné 

spolufinancování (EU, národní zdroje, místní samospráva), vlastní zdroje investora (půjčky, 

vlastní kapitál), případný příspěvek soukromého sektoru (půjčky, vlastní kapitál).  

6. Zůstatková hodnota 

Zůstatková hodnota je veličinou odrazující zbytkový potenciál hodnocené infrastruktury 

a rovná se čisté současné hodnotě peněžních toků ve zbývajících letech životnosti po 

skončení referenčního období. Zůstatková hodnota je zahrnuta do výpočtu až v posledním 

roce referenčního období. Při stanovení peněžních toků po skončení hodnoticího období je 

potřeba zohlednit jejich výši v posledních letech referenčního období a jsou stanovené jako 

konstantní v jednotlivých letech. Pokud dojde k reinvestici po skončení referenčního období, 

ale před skončením životnosti stavby, lze zohlednit výši reinvestice v rámci zůstatkové 

hodnoty v posledním roce hodnoticího období.  

Ekonomická analýza 

Cílem ekonomické analýzy je posoudit přispění projektu ke změně úrovně společenského 

blahobytu referenčního území. Ekonomická analýza se provádí na základě hodnocení vlivu 

projektu na jednotlivé dotčené subjekty v rámci řešeného území projektu a tím rozšiřuje 

výsledky finanční analýzy, která je vztažena pouze na nositele projektu. Klíčovým konceptem 

ekonomické analýzy je použití stínových cen odrazujících sociální náklady obětované 

příležitosti zboží a služeb a ne cen tržních, které se obvykle podléhají úpravám. Podle 
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Metodiky na základě doporučení „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, 

2014-2020“ se předpokládá postup zaměřený na posun od finanční analýzy k ekonomické. 

Je nutné provést následující kroky v rámci zpracování ekonomické analýzy: fiskální korekce, 

konverze z tržních cen na stínové ceny, vyhodnocení netržních dopadů a korekce 

o externality [23].  

1. Konverzní faktory a fiskální korekce 

Pod konverzním faktorem se rozumí index, kterým se vynásobí položka příjmů či výdajů 

peněžního výhledu  projektu pro odhad ekonomických přínosů či škod z hlediska 

společenského vztaženého k identické položce v fyzikálních jednotkách. Konverzní faktor 

umožnuje přepočítat tržní ceny na ceny stínové pro odstranění rušivého vlivu nedokonalého 

trhu. Náklady, které jsou přenásobené  konverzními koeficienty pro převod z finančních 

nákladů na ekonomické, jsou použité bez DPH. Struktura konverzních faktorů měla by být 

stejná jako struktura položek finančního plánu. V dopravní infrastruktuře konverzní faktory 

jsou aplikovány v následujících finančních tocích: 

• Investiční náklady. 

• Provozní náklady (provozuschopnost – opravy a údržba). 

• Provozní náklady (provozování – řízení dopravy). 

• Provozní náklady železničních vozidel a plavidel. 

Pro následující výpočet struktura konverzních faktorů je rozdělena následovně na tyto 

nákladové složky: 

• Práce (kvantifikovaná/nekvantifikovaná). 

• Materiál (informační technologie, sypké hmoty a beton, konstrukce). 

• Energie (elektrická a pohonné hmoty). 

• Pozemky. 

Výsledný konverzní faktor je potom vyčíslen jako vážený průměr konverzních faktorů 

jednotlivých složek, který je vážený v závislosti na výši nákladů. V Metodice se uvádí 

hodnoty konverzních faktorů, které jsou byly stanovené na základě rozboru nákladů, složení 

daňové sazby pro příslušné položky, podílu sociálního a zdravotního pojištění 



	 60	

a obchodovatelnosti položky v rámci zahraničních a tuzemských trhů. V tabulce jsou 

uvedeny tyto hodnoty konverzních faktorů.  

Tabulka 12 Kontroverzní faktor [Vlastní zpracování] 

Nákladová složka Konverzní faktor 
Práce kvalifikovaná 0,615 
Práce nekvalifikovaná 0,584 
Materiál – informační technologie 0,980 
Materiál – stavební sypké hmoty 0,979 
Materiál – konstrukce 0,981 
Energie a pohonné hmoty 0,837 
Pozemky 0,162 
Ostatní (standardní konverzní faktor) 0,998 
 
 

Pro výpočet konverzních faktorů jednotlivých projektu v závislosti na typu dopravní 

infrastruktury v Rozrtní metodicce jsou uvedeny zjednodušené konverzní faktory, jejichž 

hodnoty již počítají se ziskovou marží. Pro vyčíslení investičních a provozních nákladů 

infrastruktury je před aplikací konverzního faktoru je potřeba odečíst ziskovou marži 

zhotovitele stavby. V případech, když výše ziskové marži není dostupná, doporučuje se 

použit střední hodnotu pro malé a velké projekty – 6% u stavebních práci a 5% 

u informačních technologií. Marže je vztažena k procesu realizace, ne od procesu projektové 

dokumentace z důvodu fixního odvození. Pro provozní náklady na opravu a údržbu 

infrastruktury zisková marže je stanovena na 2% z nákladů na realizaci, protože část práce 

se provádí vlastními zaměstnanci provozovatele infrastruktury a druhá část je provedena 

dodavatelsky. Pozemky jsou kupovány ne za účelem zisku a negenerují žádný zisk, proto 

zisková marže je nulová. Podobná situace nastává u provozní nákladů na řízení dopravy, 

kde převážně práce je provedena vlastními zaměstnanci.  

 

2. Vstupy ekonomické analýzy 

Pozitivní netržní dopady na uživatele v důsledku využívání nové nebo vylepšené 

infrastruktury, které jsou důležité pro společnost jsou nazývány jako přímé přínosy 
projektu. Jsou to např. úspora cestovní doby, prevence smrtelných nehod a zranění, snížení 

hluku, navýšení odolnosti vůči současné či budoucí změně klimatu, navýšení kvality života 

(v souvislosti s dopravou a jejími vlivy).  Externalitami nazýváme veškeré náklady nebo 

přínosy vyplývající z projektu vůči třetím osobám a nevyskytující v průběhu užívání či 

samotné realizace přepravy, např. dopad na životní prostředí je typickou externalitou v rámci 
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CBA metody, ale externality se vyhodnocují zvlášť a nejsou součástí hodnocení přímých 

přínosů. Hlavními ekonomickými náklady a přínosy, které se posuzují v rámci ekonomické 

části analýzy nákladů a přínosů jsou:  

• Investiční a provozní náklady infrastruktury včetně reinvestic, které jsou převedeny na 

ekonomické ceny pomocí konverzních faktorů. 

• Snížení nákladů na přepravu zboží či osob (úspora nákladů na provoz vozidel, 

úspora času). 

• Změna externích nákladů dopravy (snížení nehodovosti, snížení emisí hluku, snížení 

emisí skleníkových plynů snížení dopadů na znečištění životního prostředí). 

• Ostatní (např. přínos z uvolnění pozemků, vliv na krajinný ráz, rozvoj regionu atd.). 

 

 

3. Provozní náklady vozidel  

V Metodice náklady provozní náklady vozidel jsou rozděleny podle druhu dopravy – silniční, 

železniční a vodní.  

V silniční dopravě provozní náklady vozidla  jsou typickým přínosem projektů v oblasti 

silniční dopravy a jsou považovány za obecné ekonomické náklady na dopravu. Provozní 

náklady vozidla jsou náklady majitelů silničních vozidel na jejich provoz a zahrnují náklady na 

spotřebu paliva (Kč/l), maziva (Kč/l), opotřebení pneumatik (Kč/voz), na opravu a údržbu 

(Kč/voz), pojištění (Kč), režijní náklady (Kč), administrativu (Kč) atd. Ovlivnit provozní 

náklady mohou takové faktory jako typ vozidla, průměrná rychlost jízdy, stav povrchu, 

vlastnosti komunikace, proto vozidla se rozdělily do sedmi kategorií: lehká nákladní, střední 

nákladní, těžká nákladní, návěsové soupravy, autobusy, osobní a dodávkové automobily. 

Toto rozdělení vychází z Celostátního sčítání dopravy. Pro každou kategorii byly stanoveny 

jiné provozní náklady a celkové náklady potom se počítají jako  součet součinů objemu 

dopravy jednotlivých kategorií vozidel a jejich provozních nákladů. K úspoře provozních 

nákladů může posloužit obnova či modernizace stávajících komunikací, což vede ke 

zlepšení stavu povrchu a snížení přetížení, které znamená vyšší průměrnou rychlost, která 

může způsobit snížení provozních nákladů. Jedním z dalších faktorů, které ovlivňují provozní 

náklady vozidla jsou projekty v jiných oblastech, např. nová železniční komunikace může 
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způsobit převod cestujících ze silniční sítě. Tyto cestující prospějí, pokud předtím používali 

silniční síť a teď už nebudou muset provozovat své vozidlo.  

V železniční a vodní dopravě za prvního uživatele infrastruktury jsou považovány dopravci, 

kteří provozují služby pro konečného uživatele. Nejčastější situací přínosů projektů 

infrastruktury je zdokonalení infrastruktury způsobující vyšší účinnost, což může vést ke 

snížení provozních nákladů dopravce. Vyšší účinnost znamená  účinnost pohonu, 

produktivita zaměstnance, kratší či rychlejší trasy, zvýšení počtu vlaků díky navýšení 

kapacity tratě. Úsporu provozních nákladů lze vypočítat jako procentuální snížení provozních 

nákladů vozidel či plavidel na (vlako)kilometr nebo jako lepší organizaci dopravy ve smyslu 

lepšího využití vlastněných souprav (oběhy souprav a propustnost plavebních stupňů). 

Pokud finanční analýza je provedena na konsolidované úrovni, změna provozních nákladů 

bude již zachycena ve finanční analýze, ale jejich ekonomické hodnocení bude znamenat 

použití konverzních faktorů na relativní odhadnuté peněžní toky.   V případě, že konsolidace 

analýzy není možná, uplatňuje se hledisko vlastníka a vypočet změny provozních nákladů 

dopravců je součástí ekonomické analýzy.  

 

4. Úspora času 

V dopravních projektech úspora času je jedním z důležitých ekonomických vlivů. Pro zjištění 

vlivu projektu na čas přepravy se vychází z přepravní prognózy, kterou lze získat 

z dopravního modelu (pro jeho výčet obvykle se používá software HDM-4). Je nutné pro 

správný výpočet úspory času přepravy zjistit průměrné časy přepravy pro variantu „Bez 

projektu“ a „S projektem“ zvlášť pro každý druh dopravy. Jednotlivé hodnoty cestovního času 

jsou závislé na typu dopravního prostředku a účelu cesty. Na základě doporučení Guide to 

CBA of Investment Projects  je třeba provést úpravu hodnot v čase podle růstu reálného 

HDP na obyvatele s elasticitou 0,5 pro pracovní cesty a 0,4 pro cesty nepracovní. Je 

stanoven na základě dopravního chovaní poměr 90% pracovních cest a 10% nepracovních 

cest v osobní dopravě a 100% pracovních cest v dopravě nákladní, ale tento poměř účelů 

cest lze stanovit pro každý projekt zvlášť v závislosti na typu zaměření, např. dálková či 

regionální doprava [23]. V Metodice se uvádí výpočet vnímané cestovní doby pro 

zjednodušené hodnocení: 

]*í)"*á	k.+$%`*í	/%l" = 1,5 ∗ bří+$db%`ý	č"+ + b&ů)ě&*á	/%l"	č.#á*í	*"	+b%c +
/%l"	`.	`%t,/-. + /%l"	*"	bř.+$db + 7 ∗ b%č.$	bř.+$dbů + 1,5 ∗ %/kℎ%tí	č"+  (9) 

 
Obecně lze rozdělit přínosy z úspor cestovní doby podle typu dopravy: 
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• Stávající doprava. 

• Převedená doprava. 

• Indukovaná doprava.  

U stávající dopravy úspora času je způsobena zkrácením jízdní doby stávajících cestujících  

využívajících příslušný dopravní mód. V multimodální dopravě může dojít k úspoře času 

v okamžiku převedení dopravy z jednoho druhu dopravy na druhý. Pokud realizace projektu 

a zlepšení komunikace způsobí novou dopravu, jedná se o dopravu indukovanou, kde 

nastanou přínosy nejen v podobě úspory času, ale i jako výhody nabízené tímto dopravním 

spojením.  

 

5. Externí náklady dopravy  

Typickými externality v rámci projektů dopravní infrastruktury jsou hluk, nehodovost, změna 

klimatu, vliv na životní prostředí.  

 

Hluk 

Vliv hluku je součástí CBA projektů, jejichž cílem je snížení hladiny hluku. V dokumentaci 

EIA je uvedena základní informace o vlivech hluku, jejich zdrojích, posouzení ve srovnání se 

současným stavem [30]. Pokud nedojde k ke zpracování hodnocení vlivu na životní prostředí 

dle zákona č.100/2001 Sb. [16], provádí se výpočet ekvivalentní hladiny hluku ve vzdálenosti 

25 m, jehož výstupem je stanovené hlukové zatížení a návrh protihlukových opatření.  

Nehodovost 

Pro uživatele dopravy existuje riziko, že nastane nehoda, u projektů dopravní infrastruktury. 

Nehody vozidel resp. vozidel nastávají u všech druhů dopravy, důvodem může být 

mechanická porucha či lidský faktor. Faktory snižující míru nehod jsou úplnost, kvalita 

a integrace signalizačních a bezpečnostních systémů. Přínosy z hlediska bezpečnosti můžou 

být způsobeny nejen díky zlepšení bezpečnostního systém, ale i převedením cestujících na 

bezpečnější druh dopravy, např. ze silniční na železniční. Přínos je počítán v obou případech 

a rozlišuje se mezi počtem zamezených smrtelných úrazů, vážných zranění, lehkých zranění 

a vzniknuvší hmotnou škodou. Nedříve je třeba vypočítat nehodovost pro variantu „Bez 
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projektu“ a potom vypočítat snížení počtu nehod při realizaci projektu. Úspory ze snížení 

počtu nehod jsou počítány od doby uvedení bezpečnostního prvku do provozu.  

Změna klimatu  

Součástí každé CBA měly by být  ekonomické přínosy či náklady změny klimatu způsobené 

pozitivními či negativními změny emisí skleníkových plynů. V dopravě hlavními emisemi 

skleníkových plynů jsou oxid uhličitý, oxid dusný a metan, které přispívají ke globálnímu 

oteplování, které ovlivňuje stoupání hladiny moří, zemědělství, zdravotnictví, ekosystémy, 

biodiverzity, nárůst extrémních povětrnostních dopadů atd. Z důvodu globálního dopadu 

náklady související se změnou klimatu nesouvisí s místem investice. Hodnocení emise 

skleníkových plynů se vztahuje v dopravních projektech k takovým důsledkům projektové 

činnosti jako emise způsobené vozidly využívající konkrétní dopravní infrastrukturu a také 

převedení na jiný druh dopravy.   

Znečištění ovzduší  

Investiční projekty dopravní infrastruktury mohou ovlivnit kvalitu ovzduší buď snížením nebo 

zvýšením úrovně emisí látek znečišťujících ovzduší ve srovnání s výchozím stavem (varianta 

„Bez projektu“). Ekonomické náklady znečištění ovzduší zahrnují účinky na zdraví, škody na 

stavbách a materiálech, ztráty na zemědělské produkci a dopady na ekosystémy 

a biodiverzitu.  

Měrné hodnoty všech externalit dopravních projektů je nutné v čase upravovat v závislosti na 

růstu reálného HDP na obyvatele s elasticitou 0,7. 

Ostatní přínosy  

V Metodice se uvádí jiné ostatní přínosy podle vybraných dopravních módů. 

Ostatní přínosy v železniční dopravě: 

• Zvýšení komfortu cestujících (obnova vozového parku dopravců, informační služby, 

přístup k vlakům). 

• Provozní spolehlivost dopravy. 

• Ostatní přínosy pro životní prostředí. 

• Rozvoj regionu. 
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• Přínosy z produktivního využití uvolněných pozemků. 

• Negativní vliv na krajinný ráz. 

• Fragmentace krajiny. 

Ostatní přínosy v silniční dopravě: 

• Rozvoj regionu. 

• Zvýšení dopravní dostupnosti osobní i nákladní dopravou. 

• Možnost využití a zhodnocení vhodných volných ploch. 

• Negativní vliv na krajinný ráz. 

• Fragmentace krajiny. 

Ostatní přínosy ve vodní dopravě: 

• Protipovodňová ochrana. 

• Zlepšení dodávek vody. 

• Revitalizační opatření- biotopy. 

• Přeprava nadměrných předmětů. 

• Vodní elektrárny, 

U nestandardních přínosů či nákladů se doporučuje použit následující postup: 

1. Pro sledovaný efekt nalézt kvantifikovatelnou veličinu. 

2. Pro kvantifikovatelnou veličinu stanovit jednotkovou cenu. 

3. Určit vliv projektu ve stanovených jednotkách. 

4. Převést tyto jednotky na finanční vyjádření v ekonomických cenách. 

5. Zahrnout tyto finanční toky do ekonomické analýzy. 
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6. Zůstatková hodnota 

Postup pro výpočet zůstatkové hodnoty je shodný výpočtu ve finanční analýze. Zůstatková 

hodnota je definována jako zbytkový potenciál hodnocené infrastruktury po skončení 

referenčního období před koncem ekonomické životnosti. Peněžní toky po skončení 

referenčního období se skládají z nákladových peněžních toků (diferenční tok údržbových 

a provozních nákladů infrastruktury a vozidel přenásobených konverzním faktorem) 

a z přínosů ( diferenční tok ekonomických přínosů). 

7. Ekonomické ukazatele, diskontní sazba, výstupy 

Diskontní sazba v ekonomické analýze investičních projektů tj. sociální diskontní sazba 

odráží celospolečenské hledisko na to, jak by se měly hodnotit budoucí přínosy a náklady ve 

vztahu ke stávajícím. Výše sociální diskontní sazby na základě doporučení Prováděcího 

nařízení Komise (EU) 2015/207 [27] pro všechny projekty dopravní infrastruktury pro Českou 

republiku je 5 %. Po uplatnění sociální diskontní sazby je možné vypočítat následující 

ekonomické ukazatele: 

• Ekonomická čistá současná hodnota. 

• Ekonomické vnitřní výnosové procento. 

• Poměr přínosů a nákladů.  

 

Analýza citlivosti a rizik 

Tato analýza je poslední částí CBA. V rámci analýzy rizik se doporučují následující kroky:  

• Analýza citlivosti. 

• Kvalitativní analýza rizik. 

• Kvantitativní analýza rizik.  

1. Analýza citlivosti 

Analýza citlivosti je zaměřena na nalezení „kritických“ proměnných, tzn. takové, které mají 

největší dopad na ekonomické a finanční ukazatele při své kladné nebo záporné odchylce.  

Zohledňujeme následující aspekty při analýze citlivosti:  
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• Kritické proměnné – nezávislé proměnné, jejichž odchylka o 1% způsobuje odchylku 

čisté současné hodnoty o víc než 1%. 

• Analýza je provedena při změně jednoho vstupu k určitému okamžiku a určením 

dopadu způsobeného touto změnou a čistou současnou hodnotu. 

• Přepínací hodnoty se definují jako procentní změna kritické proměnné, ke které má 

dojít, aby čista současná hodnota byla nulová.  

Přepínací hodnoty ve finanční analýze umožnují nalézt míru změny konkrétní proměnné, po 

které by finanční čistá současná hodnota nabývala nuly. Tato hodnota odráží hranici, za 

kterou je projekt považován za samofinancovatelný, jinými slovy není potřebné 

spolufinancování z veřejných zdrojů. V ekonomické analýze úkolem je najít míru změny, po 

které by ekonomická čistá současná hodnota kleslá pod nulu, což by znamenalo pokles pod 

hranici celospolečenské prospěšnosti. Výhodou analýzy citlivosti je právě poskytnutí obrazu, 

jak velké chyby lze dopustit při odhadu počtu cestujících nebo nákladů, aby projekt byl 

považován za prospěšný z ekonomického a finančního hlediska.  

Součástí analýzy citlivosti je analýza scénářů, jedná se o tvorbu pesimistických a pozitivních 

scénářů, kde se vypočítají ekonomické a finanční ukazatele pro každý ze scénářů. Kdyby 

nastala situace, že pesimistické hodnoty kritických proměnných  zaručí pozitivní 

ekonomickou čistou současnou hodnotu projektu, znamená to, že projekt je odolný vůči 

nejistotě a riziku ovlivňující kritické proměnné.  

2. Analýza rizik 

Kvalitativní analýza rizik je používána pokud nelze vyjádřit ve finančních jednotkách hodnoty 

dopadů na projekt. Kvalitativní přístup znamená to, že rizika vyjádřeny v určitém rozsahu – 

pravděpodobnostně nebo slovně a výstupem vyhodnocení rizik je návrh opatření pro jejich 

prevenci a minimalizaci.  

Kvantitativní analýza rizik se zabývá rozdělením a výpočtem pravděpodobnosti kritické 

proměnné. 

Rizika, které je potřeba brát v úvahu v dopravních projektech jsou: 

• Rizika související s poptávkou. 

• Rizika tykající se projektového návrhu. 

• Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek. 
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• Rizika spojená s výkupem pozemků. 

• Rizika související s výstavbou. 

• Provozní rizika. 

• Finanční rizika. 

• Regulační rizika. 

• Ostatní rizika. 

 

3.2.3 Závěry, doporučení, shrnutí – 4. fáze 

Poslední část v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti je zaměřena na shrnutí a 

formulace závěru. Závěr by měl obsahovat důvody k realizaci projektu, stručný popis 

hodnocení, výsledky rozhodujících ukazatelů v rámci hodnocení a doporučení variant. Pro 

shrnutí výsledků lze použit následující tabulku, která reprezentuje analýzu plnění cílů [30].  

3.2.4 Cost – Effectiveness Analysis 

Analýza efektivnosti nákladů obvykle je vhodná, pokud je hodnocení tzv. přínosů projektů je 

komplikované pro výpočet v peněžních jednotkách, proto při této analýze efektivnost projektu 

je vyjádřena pomocí vhodných pro vybraný projekt fyzických či naturálních jednotek. 

Základní otázkou analýzy efektivnosti nákladů je jak lze dosáhnout stanoveného cíle při co 

nejmenších nákladech. Aby bylo možné použít danou metodu tok užitků nesmí být různorodý 

pro volbu naturálních jednotek.  CEA metoda je strukturou podobná metodě CBA a skládá se 

z technické části, finanční a ekonomické analýzy. Vstupy do analýzy lze vyjádřit peněžně, ale 

výstupy jsou hmotné povahy a jsou stejnorodé. Varianta projektu, která bude mít nejnižší 

náklady na jednotku výstupu, se považuje za nejefektivnější.   

3.2.5 Cost – Utility Analysis 

Metoda CUA neboli analýza užitečnosti nákladů je podobná CEA metodě tím, že výstupy 

není vhodné oceňovat peněžně, ale porovnává jednotlivé varianty projektu subjektivně 

pomocí vážené užitečnosti, protože pro každého subjektu je užitečnost jiná. Pod užitkem se 

rozumí subjektivně pociťované uspokojení z nabízeného produktu. Principem této metody je 

sledovaní změny užitků při vynaložených nákladech. Za nejvhodnější variantu se považuje 
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taková, u níž dochází k nejvější změně užitků. Pro měření užitečnosti často se používá 

bodovací stupnice, kde za nejnižší stupeň je nejméně preferovaný stav, a nejvyšší stupeň 

znamená nejvíce preferovaný stav.  

3.2.6 Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza je metoda, která umožňuje hodnotit varianty podle několika kritérií. Je 

jednou z nejpoužívanějších metod hodnocení po CBA metodě. Oproti analýze nákladů a 

přínosů zaměřující na ekonomické kritérium, multikriteriální analýza je schopná řešit větší 

počet různých cílů, které nejde vyjádřit přesně podle cen a vah sociální prospěšnosti a 

můžou být vnímány odlišně různými skupinami společnosti. Multikriteriální analýza nemá na 

rozdíl od CBA definovanou hranici přijatelnosti a je vhodnější pro porovnání více variant. Lze 

vyhodnocení variant řešení záměru uskutečnit následujícím postupem: 

 

1. Vymezení záměru a stanovení jeho cílů. 

2. Stanovení variant řešení záměru. 

3. Sestavení souboru kritérií. 

4. Hodnocení variant a jejich porovnání. 

5. Rozhodnutí o výsledném pořadí variant.  

Výsledek je pořadí hodnocených variant dle stanovených kritérií, kde za nejoptimálnější 

variantu se považuje ta, která nejlépe vyhovuje společenské potřebě, tzv. kritériu 

objektivnosti. Hodnoticí kritéria musí vycházet z cílů řešení a pokrývat celou oblast cílů 

řešení. Také je důležité stanovit „vylučovací kritéria“ – podmínky, za kterých nelze 

akceptovat hodnocenou variantu (nesplnění požadavků územního plánu, nedosažení 

ekonomické efektivity, překročení nákladů atd.). Pro usnadnění přehledu na celý soubor 

kritérií je vhodné rozdělit jednotlivé oblasti hodnocení do hlavních kritérií, které následovně 

se dělí na kritéria podrobná. Stanovení kritérií se provádí v následujících krocích: 

1. Stanovení relevantních oblasti. 

2. Stanovení váhy těchto oblastí. 

3. Stanovení hlavních a podpůrných kritérií v jednotlivých oblastech. 

4. Stanovení váhy hlavních a podpůrných kritérií. 
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Jednotlivé varianty jsou hodnoceny pomocí bodů 1 až 5, kde 5 je maximum, a poté je 

vyhodnoceno konečné pořadí variant. V případě, že některé varianty budou mít blízké 

výsledky, je nutné pro výsledné rozhodnutí postupovat podle jiných rozhodovacích kritérií 

jako míra splnění požadovaných cílů při současném plnění vylučovacích kritérií.  

3.3 Riziková analýza investic 

Při řízení investičních projektů vždy existuje určitá nejistota u predikce peněžních toků 

z investičního projektu, která udává odchylku předpokládaných peněžních příjmů 

a kapitálových výdajů od skutečné hodnoty. Pokud jsme schopni stanovit pravděpodobnost 

vzniku odchylky od predikce pomocí statistických metod, hovoříme o riziku investičního 

projektu. Riziko rozdělujeme na následující dílčí rizika:  

• objektivní riziko (nezávislé na činnosti podniku, např. politické vlivy, přírodní události, 

změny makroekonomického charakteru), 

• subjektivní riziko (závislé a ovlivnitelné činnosti podniku, např. nedostatek schopností 

a znalostí atd.), 

• kombinované riziko (kombinace objektivního a subjektivního rizika). 

Pomocí řízení rizik se podnik snaží eliminovat tato rizika pomocí různých metod. Při řízení 

a analýze rizik v oblasti investičních projektů v teorii metody mají za úkol kvantifikovat 

a  dentifkovat pravděpodobnost odchýlení finančních kritérií a nebo určit ty, co mají největší 

vliv na odchylku. Těmito metodami jsou analýza bodu zvratu, analýza citlivosti a kvantifikace 

rizika pomocí statistických metod.  

3.3.1 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu slouží k posouzení rizikovosti investičního záměru. Cílem metody je 

nalezení kritické výše určité veličiny (prodejní ceny, objemu prodeje atd.), při které se 

z akceptovatelného investičního projektu stává neefektivní. U metody čisté současné 

hodnoty můžeme za bod zvratu považovat okamžik, kdy čistá současná hodnota je nulová. 

Pro ostatní veličiny může podnik sám stanovit svůj bod zvratu jako např. u průměrných 

ročních nákladů zvolit požadovanou maximální výši nákladů.  Většinou se za hodnocenou 

veličinu bere objem prodeje při neměnící se prodejní ceně a hledá se takový objem, při 

kterém bude dosaženo kladného cash-flow.  
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3.3.2 Analýza citlivosti 

Tato analýza se zaměřuje na závislost mezi vstupními daty a výstupními hodnotami 

určenými pro investiční hodnocení, jak moc se změní výstupní veličina při odchylce 

vstupních dat. Cílem analýzy je identifikovat kritickou hodnotu, které může vstup nabývat, 

aby cíl investičního záměru mohl být realizován a projekt byl doporučen k realizaci. Pod 

kritickou hodnotou rozumíme maximální odchylku skutečnosti od předpokladu, která 

neovlivní absolutní ziskovost projektu, proto se tato analýza používá pro metody založené na 

kritériu zisku  nebo peněžních toků, kde je celá řada proměnných jako např. objem výroby, 

jednotková cena za výrobek, daňová sazba atd. Postup při analýze citlivosti je následující: 

1. Definice matematického vzorce pro vybrané ekonomické kritérium (zisk, peněžní tok 

atd.), který bude obsahovat všechny základní ekonomické vazby mezi jednotlivými 

veličinami a konstantami a bude odpovídat konkrétnímu projektu. 

2. Určení výsledné hodnoty ekonomického kritéria (zisk, peněžní tok atd.) při 

nejpravděpodobnější kombinaci proměnných. 

3. Určení změněných hodnot k základní hodnotě, které získáme změnou proměnných 

při neměnnosti ostatních. 

4. Stanovení nejvýznamnější a nejméně významné proměnné pomocí porovnání 

základní hodnoty se změněnými hodnotami.  
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4 Návrh metodiky pro vyhodnocování potřebnosti 
do letištní infrastruktury 

V dnešní době neexistuje zatím žádné metodiky hodnocení potřebnosti investic do letištní 

infrastruktury. Jeden z důvodu je ten, že letiště se ve většině případů považuje jako podnik 

se zdravou finanční výkonností. Nejsou všechna letiště samofinancovátelná a některá 

vyžadují dotací. Důvody, proč je dotace potřeba jsou různé, proto tato metodika je nezbytná 

v současné době. Důvody neboli společenské přínosy poopisuji dále v kapitole 3.2 o 

ekonomických ukazatelech, kde se jedná nejen o kladné společenské dopady, ale i o 

záporné. V ČR byla vytvořena v roce 2017 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti dopravních staveb sloužící silniční, vodní a železniční dopravě, která převážně 

se zaměřuje na analýzu nákladů a přínosů investičních projektů, a posloužila jedním 

z podkladů pro zpracování tohoto návrhu metodiky hodnocení potřebnosti investičních 

projektů souvisejících s letištní infrastrukturou. Základem pro můj návrh je analýza nákladů a 

přínosů, jejíž součástmi jsou finanční a ekonomická analýza. Finanční analýza je  zcela 

univerzální na rozdíl od ekonomické analýzy vyhodnocující dopady na společnost jak 

pozitivní, tak i negativní. Tyto dopady jsou pro každý typ investičních projektů různé, proto 

mým hlavním zaměřením je nalezení a formulace kritérii pro ekonomickou analýzu projektů 

letištní infrastruktury. Hlavním cílem metodiky je ověření, zda je projekt žádoucí 

z hospodářského a společenského hlediska. Metodiku jsem si rozhodla rozdělit na obdobné 

částí jako i u Rezortní metodiky – analytickou, návrhovou a hodnoticí částí.    

Analytická část 

V této části se bude provádět vymezení kontextu z finančního a ekonomického hledisek při 

implementaci projektu, který je podkladem pro analýzu poptávky po zboží či službách, které 

projekt vytvoří. Dalším krokem je zhodnocení výchozího stavu a analýza legislativních 

požadavků, což slouží vstupem pro definici konkrétních a dosažitelných cílů projektu. Tyto 

kroky umožní identifikovat samotný projekt, jeho rozsah a konkrétní vymezení na 

infrastrukturu. Tuto část by měly společně zpracovat všechny zúčastněné strany a měla by 

sloužit podkladem pro návrhovou část. Výstupem této části je konkrétní popis projektu.  

Návrhová část 

Vstupem pro tuto část je identifikace projektu. Hlavním záměrem této části je zhodnotit 

možné varianty projektu a provést průběžnou selekci variant projektu pro výběr variant, které 

bude potřeba dopracovat do podrobnosti pro následující hodnocení.  
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Hodnoticí část 

V této části probíhá samotné hodnocení variant, které je rozdělené na finanční 

a ekonomickou analýzu a analýzu rizik a citlivosti. Podkladem pro tuto část je analýza 

přínosů a nákladů. Výsledkem hodnocení jsou vyčíslené ukazatele, které umožní vybrat 

vhodnou variantu řešení projektu.  

Závěr 

Poslední část se zabývá posouzením naplnění cílů projektu, obsahuje závěrečné rozhodnutí 

a shrnutí.  

 

4.1 Formulace kritérií a mezních hodnot pro prokázání 
samofinancovatelnosti letištní infrastruktury a pro vyhodnocení 
potřebnosti infrastruktury z hlediska veřejného zájmu  

Pro hodnocení projektů principiálním významem je jejich klasifikace z hlediska 

hospodářského a společenského.  

Projekty lze rozdělit na tři skupiny dle typu projektu, investora a efektivnosti investic. První 

skupina charakterizuje typické projekty, které jsou realizovány ve většině případů pomocí 

soukromých zdrojů, a jejich finanční efektivnost je dostatečně vysoká. Tyto projekty jsou 

výhodné z pohledu podnikání a jsou částečně financovány z vlastních finančních prostředků 

a pomocí klasických finančních institutů z prodeje cenných papírů nebo poskytnutí 

dlouhodobých úvěrů.  K druhé skupině patří projekty realizované ve veřejném sektoru a jsou 

charakterizovány vysokou úrovní ekonomické efektivity zároveň s nízkou nebo zápornou 

hospodářskou efektivitou. Převážně se jedná o projekty zaměřené na speciální druh 

produkce jako veřejné služby nebo orientace na dosažení cílů sociálního významu např. 

bezpečnost. Projekty třetí skupiny se charakterizují kombinací nízké finanční efektivity a 

vysoké ekonomické efektivity, ale jsou realizovány v soukromém sektoru, protože jsou 

spojeny s produkcí soukromých služeb či zboží. Jsou to právě projekty, které potřebují 

podpory ze strany státu. Pro jejich realizaci jsou potřeba veřejné prostředky, protože 

z důvodu jejich nízké finanční efektivity je těžké najít zainteresované subjekty pro realizaci 

daných projektů, proto je potřeba vyhodnotit potřebnost projektu z pohledu společenského 

a hospodářského, které může prokázat objektivní důvody pro jeho realizaci a naleznout 

vhodné řešení projektu. Obecně třetí skupinu lze definovat jako společensky významné 
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projekty vyžadující podporu. Podle daného rozdělení lze rozdělit i projekty letištní 

infrastruktury v závislosti na tom, kdo je vlastníkem letiště. V případě soukromého vlastnění 

dává se největší důraz na výsledné finanční ukazatele, protože hlavním cílem soukromého 

sektoru je generace zisku. Pokud se jedná o státního vlastníka, jsou zohledněny přínosy 

ze společenského hlediska a ekonomické ukazatele někdy převažují ukazatele finanční, 

proto pokud se jedná o spolufinancování z veřejných a soukromých prostředků bude potřeba 

vyhodnotit vhodnou variantu z obou stan, jak z hlediska hospodářského, tak 

i společenského.  

Hodnoticí kritéria jsem rozdělila na finanční a ekonomické. Finanční kritéria jsou potřeba pro 

finanční analýzu a hodnocení samofinancovatelnosti projektů letištní infrastruktury 

a ekonomické kritéria slouží pro ekonomickou analýzu, která vyhodnocuje potřebnost 

z hlediska veřejného zájmu.  

Ekonomické ukazatele těsně souvisí s externality – vnějšími efekty, které přináší užitek či 

újmu jiným subjektům, aniž by za ni platily. Pro stanovení ekonomických ukazatelů jsem 

nejdřív prozkoumala možné dopady, které můžou způsobit projekty letištní infrastruktury. 

Dopady na HDP státu a jeho rozvoj  

Letištní projekty můžou díky navýšení kapacity způsobit nárůst cestujících, což způsobuje 

přínosy na HDP státu. Letiště je jedním podniků, které generují velké množství pracovních 

míst. Z mnoha studií je známo, že při zvýšení počtu cestujících o 10% vzroste zaměstnanost 

cca o 1 %. Dále je známo, že 1000 pracovních míst na letišti způsobí tvorbu pracovních míst 

na národní úrovni – 2100 míst, na regionální úrovni – 1100 pracovních míst a na 

podregionální úrovni – 500 pracovních míst. Tím pádem lze vypočítat, jak nový investiční 

projekt ovlivní zaměstnanost v regionu. Pro výpočet lze vycházet ze snížení míry 

nezaměstnanosti v daném regionu, na základě které lze vyčíslit úsporu nákladů na 

nezaměstnanost. V průměru na jednoho nezaměstnaného ztráty státu tvoří cca. 109 615 Kč, 

a jeden přidaný nezaměstnaný snižuje HDP státu o 220 tis. Kč.   

Nehodovost 

Nehodovost lze zkoumat z více pohledu: z pohledu uživatele letištní infrastruktury, pokud se 

jedná o útok bombou nebo jiné pohromy na území letištní infrastruktury, což způsobí náklady 

vyvolané nehodami. Pozitivním efektem letištní infrastruktury je umožnění provozu letecké 

dopravy na území, která je nejbezpečnějším druhem dopravy podle statistik, pokud se jedná 

o počet nehod a způsobených škod a zranění. V případě nehodovosti je potřeba vypočítat 
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úsporu nákladů na nehodovost po celou dobu životnosti projektu, kdyby bez projektu došlo 

k těmto nákladům, např. v situaci, když potenciální cestující si vybere jako druh dopravy 

silniční nebo železniční místo letecké. 

Podle posledních výsledků Centra dopravního výzkumu z roku 2016 stojí dopravní nehody 

stát a společnost průměrně: 

Tabulka 13 Průměrné ztráty z dopravní nehodovosti za rok 2016 [Vlastní zpracovaní [37]] 

Průměrné ztráty na osobu 

1 usmrcená osoba 19 411 000 Kč 

1 těžce zraněná osoba 5 094 200 Kč 

1 lehce zraněná osoba 668 500 Kč 

1 nehoda pouze s hmotnou škodou 364 500 Kč 
	

Na další tabulce je vidět, že letecká doprava je na prvním místě jako nejbezpečnější druh 
dopravy: 
 
Tabulka 14 Srovnání dopravních prostředků podle úmrtí na za období 1990-2000 [Vlastní zpracovaní] 

Pořadí Druh dopravního 
prostředku 

Úmrtí na miliardu 
kilometrů 

1 Letadlo 0,05 
2 Autobus 0,4 
3 Vlak 0,6 
4 Nákladní vůz 1,2 
5 Loď 2,6 
6 Auto 3,1 
7 Kolo 44,6 

	

Na základě těchto průzkumů lze říct, že při převedení cestujícího z železniční, silniční a 
vodní dopravy na dopravu leteckou kvůli realizace projektu je možné vypočítat úsporu na 
nehodovosti. Nejčastěji tato situace může nastat při změně přepravy vlakem či autem na 
přepravu letadlem, pokud realizace projektu umožní i snížení nákladů na přepravu pro 
cestující. Provedla jsem vypočet jak se sníží ztráty na nehodách díky převedení na leteckou 
dopravu, které jsou uvedeny v tabulce 12. 

 

Tabulka 15 Snížení výskytu smrtelné nehody jedné osoby při volbě letadla [Vlastní zpracovaní] 
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Druh převedení Procentuální změna 

Z osobní železniční dopravy na osobní 
leteckou 

         -91,66% 

Z osobní autobusové dopravy na 
osobní leteckou 

                     -87,5% 

Z osobní automobilové dopravy na 
osobní leteckou 

                     -98,387% 

Z vodní dopravy na leteckou                     -98,077% 
	

V poslední době jedním z cílů v rámci rozvoje dopravní infrastruktury je zvýšení 
bezpečnosti dopravy, proto doporučuji při hodnocení nehodovosti používat vždy aktuální 
data. V případě nehodovosti je potřeba vypočítat úsporu nákladů na nehodovost po celou 
dobu životnosti projektu, kdyby bez projektu došlo k těmto nákladům, např. v situaci, když 
potenciální cestující si vybere jako druh dopravy silniční nebo železniční místo letecké. 

Dalším aspektem, který lze uvažovat je to, že díky realizaci projektu zvýší se bezpečnost 
letiště ve srovnání s výchozím stavem, např. nové bezpečnostní zařízení přispěje ke snížení 
pravděpodobnosti útoku bombou či výskytu jiné pohromy. V tomto případě úsporu lze 
vypočítat jako rozdíl mezi průměrnými náklady na danou pohromu ve výchozím stavu a 
očekávanými průměrnými náklady v cílovém stavu.  
 
Náklady na nehodovost lze rozdělit na přímé (materiální škody) a nepřímé (ztráty způsobené 
přerušením provozu vč. pojistného plnění). Pro výpočet nákladů na nehodovost lze použit 
následující vzorec: 
 
Náklady na nehodovost = (riziko úmrtí * hodnota úmrtí + riziko vážného zránění * hodnota 
vážného zránění + riziko lehkého zránění * hodnota lehkého zránění + riziko nehody 
s hmotnou škodou * hodnota nehody s hmotnou škodou) * přepravní výkon. 
 

Provozní náklady 

Snížení provozních nákladů dopravců či nájemců ploch a pozemků by mohlo vést ke snížení 

nákladů pro cestující.  Úspora nákladů pro uživatele letištní infrastruktury – cestujícího může 

nastat při převedení z jiného druhu dopravy, např. když cestující místo vlastního dopravního 

prostředku si vybere přepravu leteckou dopravou díky realizaci projektu. V tomto případě lze 

vypočítat úsporu na provozních nákladech vozidla obdobně jako v rezortní metodice pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb.  

Dopady na kvalitu služeb:  
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Úspora času   

Pod úsporou času se rozumí zkrácení cestovní doby, doby přestupu, odbavovací a čekací 

doby. Projekt může vést k navýšení rychlosti a frekvenci služeb a nebo ke zmírnění kongescí 

a vytvoření sítového efektu. Výsledným přínosem je snížení nákladů na cestování, což může 

přilákat potenciální uživatele letiště. Úspory ze zkrácení cestovní doby v případě stávajících 

cestujících především znamená úspora na cestovní době, odbavovací a čekací dobách a 

době přestupu. V případě převedené dopravy úspora znamená rozdíl mezi celkovou cestovní 

dobou výchozího dopravního spoje a nového dopravního spoje vyvolaného realizací 

projektu. U indukované dopravy, která nastane pokud projekt umožní vznik nových leteckých 

spojů, tzn. úspora času bude vypočítána jako rozdíl mezi cestovní dobou při volbě 

dopravního spoje, jehož vznik způsoben investičním projektem, a cestovní dobou dopravního 

spoje ve výchozím stavu.  

Spolehlivost poskytovaných služeb 

Pod spolehlivosti se rozumí zajištění plynulého provozu a poskytování služeb. Selhaní 

spolehlivosti může vést ke zvýšení nákladů cestujících a jiných subjektů, které využívají 

služeb letiště. Jedná se jak o úsporu času, pokud projekt zajistí stabilitu provozu a sníží 

pravděpodobnost zpoždění nebo zrušení letů, které vyvolávají další výdaje jak pro dopravce, 

tak i pro cestujícího.  

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 cestující mají nárok na náhradu 

a pomoc v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, 

pokud nebyly způsobené mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i 

kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata.   

Pro dopravce přerušení provozu letiště může vést ke vzniku dalších parkovacích poplatků 

z důvodu nemožnosti odletu a také náklady na kompenzace škod cestujícím. Pro cestujícího 

přerušení provozu může vést ke vzniku nákladů na stornovací poplatky a sankce kvůli 

zrušení rezervace a ztrátě pracovního či volného času.  

Dostupnost  

Jedná se o napájení letištní infrastruktury na dopravní síť, o rozložení aktivit v prostoru letišť 

a o časovou dosažitelnost aktivit, tzn. hovoříme o úspoře času na přepravu do místa aktivity. 

Jako přínosy v tomto případě jsou počítány možnost trávení volného času a vznik nových 

atraktivit, pro jejichž výpočet lze použit metodu kontingenčního oceňovaní „ochotu platit“.  
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Dopady na okolí a životní prostředí 

V dopadech na životní prostředí jsou hodnotícími ukazateli – hluk, znečištění ovzduší, emise 

skleníkových plynů, které by se dály peněžně vyjádřit jako úspora nákladů na akustickou 

a imisní zátěže.  Do dopadů na okolí lze zahrnout tvorbu nových pracovních míst jako kladný 

efekt, a záporným efektem by mohlo být přetížení dopravní infrastruktury kvůli novému cíli – 

letišti, které před realizaci projektu v dané lokalitě nebylo, nebo naopak v případě výstavby 

nebo zvýšení kvality či propustnosti dopravní infrastruktury ve směru letiště bylo by přínosem 

pro obyvatele okolí a přispělo by k jeho rozvoji. Dalším efektem, který může nastat, pokud se 

jedná o ostrovy nebo jiné území, které nemá jinou možnost než leteckým způsobem 

přepravovat zboží či lidi na území. Je zřejmé, že na ostrovy existuje možnost přepravy vodní 

dopravou, ale její rychlost je mnohem nižší než u letecké dopravy, což u rychle zkazitelných 

potravin by bylo jedinou možnosti  přeprava leteckým způsobem.   

Kvůli tomu, že je potřeba definovat obecné ekonomické ukazatele, které by se dálo aplikovat 

na všechny projekty letištní infrastruktury, je nutné zvolit takové, které je možné vyhodnotit. 

Ve své disertační práci P. Halámek  uvádí následující metody pro hodnocení ekonomických 

přínosů či nákladů, které lze použit pro finanční vyjádření dopadů vyvolaných realizaci 

projektu letištní infrastruktury:    

Tabulka 16 Metody pro hodnocení ekonomických přínosů a nákladů investičních projektů [24] 

metoda  princip  výhody/nevýhody oblast použití  

ko
nt

in
ge

nt
ní

 o
ce
ňo

vá
ní

 

ochota platit  

sociologický 
průzkum vedoucí 
ke stanovení 
hypot. ochoty 
platit za 
poskytnutí hodn. 
statků 

+ aktivní účast 
dotčených skupin na 
hodnocení  
- časově náročné, 
závislost na příjm. 
situaci   

životní prostředí, 
cestovní ruch, 
občanská 
vybavenost, 
doprava, školství, 
zdravotnictví  

ochota přijímat 
kompenzace  

sociologický 
průzkum, 
stanovení ochoty 
přijímat 
kompenzace za 
přijetí negativních 
dopadů   

+ aktivní účast 
dotčených skupin na 
hodnocení  
- časté přehánění 
(nereálné požadavky)    

životní prostředí, 
doprava, 
zdravotnictví    

m
et

od
y 

od
ha

le
ný

ch
 

pr
ef

er
en

cí
 metoda analog. 

trhů 

ocenění 
s využitím ceny na 
analogickém trhu 
(černý trh, 
v zahraničí,..)  

+ snadné stanovení 
ceny 
- nutná existence 
souv. trhu, často 
dochází k srov.  
„nesrovnatelného“  

občanská 
vybavenost, 
školství, 
zdravotnictví, 
čas, hodnota 
života  

hedonické 
oceňování  

ocenění 
s využitím  
cenových změn na 

+ snadné stanovení 
ceny  
- nutné očištění o 

životní prostředí, 
doprava, 
občanská 
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metoda  princip  výhody/nevýhody oblast použití  
ovlivněných 
trzích, např. 
nemovitostí nebo 
práce  

vlivy ostatních 
faktorů  

vybavenost, 
školství, 

met. cestovních  
nákladů  

kalkulace 
soukromých 
nákladů 
vynaložených na 
cestu za danými 
cíly  

+ stanovení nákladů 
na základě 
stat.návštěvníků 
- nutné očištění vlivů 
ostatních atraktivit 
v reg.  

cestovní ruch, 
kulturně-
společenská 
zařízení, životní 
prostř. (přírodní 
rezervace, apod.) 

met.defenzivních 
nákladů  

kalkulace nákladů 
vynaložených na 
zabránění dopadů 
(jako dolní 
hranice nákladů)  

+ často jasné 
souvislosti, lehce 
interpretovatelné 
- obtížné zjišťování 
dat, podhodn. 
neg.dopadů  

životní prostředí, 
doprava  

ex
pe

rt.
m

et
. 

využití sekund. 
zdrojů dat  

využití 
shromážděných 
dat ve statistikách, 
expertní 
posouzení  

+ snadný zdroj dat, 
možnost srovn. 
projektů  
- nutnost zohlednění 
konkrétních 
podmínek  

bez převažující 
oblasti použití    

 

4.2 Podrobný popis metodiky 

4.2.1 Analytická část 

První etapou je analytická část, která je rozdělena na několik podetap – analýza problému, 

vize a cíle projektu a definice rozsahu projektu.  

Analýza problému se zabývá stanovením a identifikaci problémových míst v řešené oblasti. 

Pod problémovými místy se rozumí technické nedostatky, nedostatky z pohledu uživatelů 

a celé společnosti. Hlavními hledisky pro letištní infrastrukturu jsou cestovní čas, sociální 

dostupnost, bezpečnost, minimální potřebná poptávka, dopad na životní prostředí, změna 

klimatu. Vstupem do analýzy problému je podrobný popis výchozího stavu  situace 

a výstupem je podklad pro návrh jednotlivých variant řešení projektu a pro zpracování 

varianty „Bez projektu“. Kromě podrobného popisu výchozího stavu současné situace je 

nutné analyzovat budoucí stav, jeho možné nedostatky a omezení a zaměřit se na rozvoj 

dopravy a rozvoj okolního území pro zohlednění budoucích možnosti a příležitosti. Jednou 

z možných součástí analýzy problému je SWOT analýza vztažená k současnému stavu, 

která shrne všechny užitečné a škodlivé faktory ovlivňující projekt ze vnější a vnitřního 

pohledů. 
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Tabulka 17 SWOT Analýza [Vlastní zpracování] 

SWOT analýza Užitečné Škodlivé 

Vn
itř

ní
  Silné stránky Slabé stránky 

Vn
ěj

ší
 

Příležitosti 
(pro budoucí rozvoj 

projektu)  

Hrozby 
(rizika pro plnění cílů 

projektu a jeho realizaci) 

   
 

Analýza problému je rozdělena na definici nedostatků a omezení a na definici příležitostí. 

Nedostatky a omezení, na které je nutné se zaměřit, jsou: 

• organizační a legislativní (faktory, které můžou projekt v budoucnu ovlivnit), 

• dopravní a přepravní (dopravní a přepravní podmínky daného dopravního módu, 

prozkoumání všech faktorů ovlivňujících poptávku po dopravě pomocí analýzy 

dopravní nabídky a přepravní poptávky),  

• provozně-technologické (faktory ovlivňující organizací dopravních prostředků po 

dopravní cestě – kapacita, stabilita a spolehlivost dopravního systému),  

• bezpečnostní (rozbor statistik nehodovosti v referenčním území,  identifikace 

omezení v oblasti bezpečnosti), 

• environmentální (dopady na životní prostředí).  

Budoucí možnosti projektu a jejich analýza jsou zaměřeny na očekáváné příležitosti díky 

rozvoji okolního území v průběhu referenčního období, ale je potřeba taky zohlednit 

i očekávané hrozby (např. rozvoj konkurence).  

Vize a cíle projektu je druhou podetapou analytické části. Pomocí vize projektu se určuje 

směr pro následující zpracování a návrh variant řešení projektu a stanovuje se 

předpokládaný výsledek projektu.  Cíle projektu se stanovují jako milníky projektu určující 

požadovanou výkonnost projektu v určitém čase. Cíle projektu by měly být definovány 

pomocí metody SMART nebo jiné metody, tzn. cíle jsou stanoveny podle následujících 

charakteristik:  
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• specifické – konkrétní, 

• měřitelné, 

• dosažitelné, 

• realistické, 

• časově ohraničené. 

Tyto definované cíle můžou zároveň být kritériem pro hodnocení jednotlivých variant projektu 

z hlediska, jaká je úroveň plnění cílů projektu). Cíle definujeme ve dvou oblastech – 

společensko-ekonomické a provozně-technické. Sociálně-ekonomické cíle jsou podstatné při 

hodnocení možností, a provozně-technické pomáhají při výběru z projektových variant. Cíle 

by vždy měly navazovat na výstupy z provedených analýz. Podkladem pro vize a cíle 

projektu je dopravní politika a rezortní koncepce dopravy. 

Další podetapou je definice rozsahu projektu, která zahrnuje definici projektu jako logický 

celek z provozního, geografického a jiných hledisek a návrh opatření pro dosažení 

stanovených cílů projektu. Všechny opatření potom v hodnocení projektu při analýze nákladů 

a přínosů měly být zohledněny. 

4.2.2 Navrhová část 

Definice konkrétních projektových variant vychází z identifikaci projektu a ze stanovených 

cílů projektu, měla by zohlednit všechny aspekty problému a provedena podle kritérií 

zahrnujících pohled na projekt jako celek. Tato etapa se dělí na samotný návrh variant – „bez 

projektu“ a „s projektem“, a na průběžné hodnocení návrhů variant pro selekci vhodných 

variant pro následující etapu – hodnocení.  

„Bezprojektová“ varianta 

Varianta „bez projektu“ je základní variantou pro ekonomickou analýzu. Definice 

„bezprojektové“ varianty  co nejkonkrétněji a s nejvyšší pravděpodobností mělo vyjadřovat 

vývoj stavu infrastruktury a plynoucí změny v dopravě v referenčním období, pokud by 

nebyly žádné investice vloženy do této infrastruktury, definované v projektových variantách. 

Varianta „bez projektu“ vyjadřuje udržení stavu a parametrů V některých případech může 

dojít v „bezprojektové“ variantě dojít k investování finančních prostředků, zpravidla jedná se 

o jedinou možnost, jak udržet systém v provozu a udělat potřebnou obnovu, proto varianta 

„bez projektu“ je podobná svým rozsahem na minimální projektové variantě, ale zásadním 
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rozdílem je investice finančních prostředků do infrastruktury průběžně, nikoliv jednorázově 

po dobu realizace na začátku referenčního období jako u variant „s projektem“. Varianta „bez 

projektu“ představuje stav vyvíjející v čase v průběhu hodnoticího období jak z finanční, tak 

i provozně-technické stránky. Podkladem pro tuto variantu je výchozí stav projektu 

v současné době popř. očekávaný stav v prvním roce hodnocení projektu.  U této varianty 

zásadní je předpověď vývoje technického stavu infrastruktury a její vliv na provozní možnosti 

dopravy v referenčním období, zejména cestovní doby a dopravní kapacitu. Taky je potřeba 

zohlednit finanční nároky potřebné pro zajištění provozuschopnosti infrastruktury. Obsahem 

„bezprojektové“ varianty jsou klíčové oblasti podle technického návrhu a vyčíslení nákladů na 

udržení stavu – náklady na údržbu, opravy a reinvestice po celou dobu hodnocení. 

Reinvestice nastane v situaci, když životnost zařízení skončí během referenčního období.  

Projektové varianty 

Projektové varianty by měly být definovány tak, aby mohly pokryt svým rozsahem všechny 

možné způsoby dosažení cílů projektu. Identifikace vhodných projektových variant se skládá 

z identifikaci invariantních části řešení projektu, které je potřeba realizovat  pro dosažení 

stanovených cílů, a identifikace variant způsobu realizace investice a zdrojů přínosů, nákladů 

a rizik. U menších projektů může dojít k tomu, že bude existovat jen jedna projektová 

varianta. Pro zúžení počtu variant projektu pro ekonomické hodnocení je možné použit 

rozdělení variant na skupiny a výběr jedné varianty jako reprezentanta každé skupiny. 

Vybrané varianty by měly mít popsané řešení požadovaných parametrů povinných 

a doporučených, míru plnění projektových cílů a vyčíslení nákladů na údržbu, opravy 

a reinvestice stejně jako u „bezprojektové“ varianty. Součástí návrhové etapy je i průběžné 

vyhodnocení návrhu variant řešení, pro které by se měly stanovit rozhodující hlediska pro 

hodnocení. Jedním ze způsobů průběžného hodnocení může být prezentace pomocí tabulky 

podobně jako u Metodiky (viz. tabulku 12). Výstupem průběžného hodnocení je 2 až 5 

variant naplňujících cíle a projektové požadavky, které mají podrobný popis a řešení.   
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Tabulka 18 Možné hlediska pro průběžné hodnocení [Vlastní zpracování] 

Hledisko Komentář 

Základní důvody pro realizaci  • Jak varianta řeší nedostatky a 
omezení existující a výhledové? 

• Jak varianta využívá příležitostí 
existujících a výhledových? 

• Jaké jsou další důvody pro 
realizaci varianty? 

Soulad s cíli projektu • Jaká je míra naplnění cílů 
projektu? 

Plnění kritéria potřebnosti • Jak varianta naplňuje nabídku a 
uspokojuje poptávku existující a 
budoucí?  

• Jak varianta ovlivňuje 
dostupnost a bezpečnost?  

Plnění kritéria průchodnosti • Jaké dopady způsobuje 
varianta na životní prostředí? 

• Jaké dopady varianta 
způsobuje na okolní území? 

Plnění kritéria proveditelnosti • Jaká je finanční a technická 
náročnost varianty? 

• Jaké jsou přínosy a náklady 
varianty na rozdíl od ostatních 
variant? 

 
 

4.2.3 Hodnocení  

V hodnoticí časti se řeší ekonomické hodnocení pomocí vybrané hodnoticí metodě – CBA 

nebo MKA.  
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CBA – analýza nákladů a přínosů 

Přírůstková metoda 

Základem pro CBA metodu je srovnání varianty (I) „ s projektem“ tzn. zahrnující hodnocenou 

investici s variantou (B) „bez projektu“ tzn. bez investice, tomuto srovnání říkáme 

„přírůstková analýza“. Můžeme vyjádřit přírůstkovou analýzu pomocí následujícího vzorce:  

 
_.-#%`ý	/%b"/	b&%c.#$d = `ý*%+e	 ; − `ý*%+e(f) − [*á#-"/e	 ; − *á#-"/e(f)] 

 

Hodnoticí období 

Délka zvoleného časového období má významný vliv na výsledky hodnocení. Do investiční 

fáze se nezahrnuje fáze projektové přípravy projektu, jen období vlastní realizace projektu, 

tzn. náklady související s projekční a inženýrskou činností budou započteny v prvním roce 

hodnocení. Pokud vážená ekonomická doba životnosti projektu je kratší než stanovené 

základní hodnoticí období, je možné délku zkrátit dle vážené průměrné ekonomické doby 

životnosti stavby, a je potřeba řádně odůvodnit tuto změnu. Výpočty ekonomické a finanční 

analýzy se provádí v cenách, stanovených v základním roce a postupně se na tuto cenovou 

úroveň jsou převedeny běžné ceny s ohledem na příslušné inflační koeficienty. Dle 

doporučení Evropské komise délka referenčního období pro projekty letiště žádající o 

podporu by měla být 25 let.  Délka referenčního období může být upravena, ale potom je 

potřeba řádně odůvodnit tuto změnu. 

Přepravní prognóza 

Úkolem přepravní prognózy je modelování přepravních vztahů v území ovlivněném realizací 

hodnoceného projektu v referenčním období. Popisuje se stávající stav (dopravní nabídka, 

kapacita dopravní sítě, rychlost/cestovní doba) a prognózovaný vývoj přepravních výkonů. 

Přepravní prognóza je velmi důležitá u projektů, jejichž realizací dochází k převedené a 

indukované dopravě. 

Finanční analýza  

Jedná se o přístup řešení problému z pohledu investora. Dle článku 101 nařízení EU o 

informacích nezbytných ke schvalování velkých projektů č. 1303/2013 je nutné finanční 

analýzu zahrnout do analýzy přínosů a nákladů a tímto umožnit výpočet ukazatelů finanční 

výkonnosti projektu [26]. Cílem finanční analýzy je: 
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• Posouzení konsolidované ziskovosti projektu, 

• Posouzení ziskovosti projektu pro investora/vlastníka, 

• Ověření finanční udržitelnosti projektu,  

• Popis peněžních toků. 

Jedním z dílčích cílů je zhodnocení oprávněnosti projektu pro spolufinancovaní z veřejných 

zdrojů z pohledu samofinancovatelnosti, jinými slovy aby projekt v oblasti dopravní 

infrastruktury bylo možné financovat z veřejných zdrojů je nutné prokázat, že nemůže být 

samofinancovatelným, tzn. není schopen z příjmů, které sám vygeneruje, být financován. Do 

finanční analýzy používáme jen přírůstkové peněžní toky, které se počítají jako rozdíl mezi 

peněžními toky varianty „s projektem“ a varianty „bez projektu“.  

Finanční analýza se zabývá určením a analýzou finančních důsledků projektu, které jsou 

podkladem pro investiční a finanční rozhodnutí. Podle Nařízení EU č. 1303/2013 součástí 

analýzy nákladů a přínosů musí být finanční analýza, pomocí které bude proveden výpočet 

ukazatelů finanční výkonnosti projektu [26]. Ve finanční analýze výslednými hodnotícími 

ukazateli, které je potřeba prozkoumat, jsem si zvolila finanční čistou současnou hodnotu 

(FNPV) a finanční vnitřní výnosové procentu (FRR) z důvodu zohlednění času. Podkladem 

pro výpočet finančních ukazatelů byla Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti dopravních staveb. Finanční čistá současná hodnota a finanční vnitřní výnosové 

procento pro svůj výpočet potřebují stanovení následujících vstupů: investiční náklady 

projektu, provozní náklady projektu, příjmy a zdroje financování.   

Finanční čistá současná hodnota investic 

Tento finanční ukazatel je definován jako rozdíl mezi diskontovanou hodnotou očekávaných 

příjmů a očekávanými diskontovanými investičními a provozními náklady. Vzorec pro 

výpočet finanční čisté současné hodnoty FNPV(I) je: 

uvZ](;) = "wRw =
xy

(EVC)y
+ xL

(EVC)L
+ ⋯+ xU

(EVC)U
>
wD6 ,  (10) 

 

kde Rw  je bilance peněžního toku v čase t, "w  je zvolený finanční diskontní ukazatel pro 

diskontování v čase t a i je finanční diskontní sazbou. Finanční čistá současná hodnota 

FNPV(I) je vyjádřená v penězích a vztahuje se k rozsahu projektu.  
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Finanční vnitřní výnosové procento investic 

Finanční vnitřní výnosové procento FRR(I) se definuje jako diskontní sazba, při níž je čistá 

současná hodnota je nulová, a počítá se podle vzorce: 

0 = x{
(EV|}}(~)){

>
wD6 ,  (11) 

kde Rw je zůstatek hotovosti v čase t. 

Finanční výnosové procento je bezrozměrnou veličinou a je neměnné při změně rozsahu 

projektu. Bude-li FRR nižší než použitá diskontní sazba, finanční příjmy nepokryjí finanční 

náklady a projekt bude vyžadovat spolufinancování. 

V některých případech může dojít k situaci, že nelze provést výpočet FRR, což nastane, 

pokud v referenčním období nebude generován žádný kladný diferenční finanční tok nebo 

pokud v cash-flow jednotlivých let jsou vysoké výkyvy. Kdyby se stálo, že oba ukazatele FRR 

a FNPV prokazují opačné výsledky, tzn. podle jednoho z ukazatelů projekt je efektivní 

a podle druhého ne, je potřeba brát v úvahu čistou současnou hodnotu, který nenabývá 

hodnot mimo reálná čísla. 

Abychom mohli správně provést finanční analýzu je nezbytné mít k dispozici informace o 

následujících vstupech: 

Investiční náklady 

Zaprvé při finanční analýze je potřeba stanovit a analyzovat celkové investiční náklady, tzn. 

souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, které jsou potřebné na realizaci projektu. Do 

investičních nákladů spadají náklady na přípravu projektu, na jeho realizaci a na výkup a 

nemovitostí. Investiční náklady se dělí na kapitálové náklady dlouhodobých aktiv (pozemky, 

stavby budovy, vybavení atd.) a krátkodobá aktiva (počáteční a technické náklady, jako 

projektová dokumentace, řízení projektu a technická pomoc, stavební dozor, propagace 

atd.). Dále se investiční náklady člení na jednotlivé roky v souladu s fyzickou realizací a 

časovým plánem realizace. Taky by počáteční náklady by měly zahrnovat náklady v oblasti 

životního prostředí nebo zmírnění dopadů změny klimatu v průběhu výstavby.  

Náklady na výměnu vybavení 

Do nákladů na výměnu vybavení – reinvestice jsou zahrnuté náklady, které vznikají 

v průběhu hodnoticího období na výměnu zařízení nebo vybavení s životností, která je kratší 
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než délka provozní fáze hodnoticího období. Reinvestice pro účely výpočtu jsou součástí 

provozních nákladů.  

Provozní náklady 

Jedná se o náklady na provoz a údržbu řešené infrastruktury, které vzniknou jak ve 

variantách „s projektem“ i „bez projektu“.  Předpokládané provozní náklady lze stanovit dle 

historických jednotkových nákladů, kdy vzorce výdajů na provoz a údržbu zajištovaly určité 

standardy kvality. Provozní náklady se dělí na fixní a na variabilní a jejich součástí jsou 

mzdové náklady zaměstnavatele, náklady na materiály potřebné na opravy a údržbu 

infrastruktury, spotřeba paliv, energií a dalšího provozního spotřebního materiálu, náklady 

spojené s řízením a správou, náklady na likvidaci odpadu atd.  

Náklady na opravu a údržbu infrastruktury se posuzují pomocí srovnání mezi variantou „bez 

projektu“ a „s projektem“. Tyto náklady je potřeba stanovovat individuálně v závislosti na typu 

prací a typu letištní infrastruktury.  

Příjmy 

Příjmy projektu se definují jako vklady finančních prostředků přímo od uživatelů zboží nebo 

služeb poskytovaných v rámci provozování dané letištní infrastruktury. Jedná se o poplatky 

za využívání letiště, prodej a pronájem pozemků a budov nebo platbu za služby. Daná 

kategorie příjmů se odvozuje pomocí prognóz množství účtovaných jednotek nebo služeb a 

jejich cen. Výpočet příjmů se provádí ve finanční analýze v rámci ekonomického hodnocení 

pouze v případě, když provozovatel služby je zároveň investor projektu.  

Zdroje financování 

Důležitou části finanční analýzy je identifikace zdrojů financování, které pokryjí investiční 

popř. provozní náklady. Hlavní zdroje financování v rámci hodnocených projektů jsou veřejné 

spolufinancování (EU, národní zdroje, místní samospráva), vlastní zdroje investora (půjčky, 

vlastní kapitál), případný příspěvek soukromého sektoru (půjčky, vlastní kapitál).  

Zůstatková hodnota 

Zůstatková hodnota je veličinou odrazující zbytkový potenciál hodnocené infrastruktury a 

rovná se čisté současné hodnotě peněžních toků ve zbývajících letech životnosti po 

skončení referenčního období. Zůstatková hodnota je zahrnuta do výpočtu až v posledním 

roce referenčního období. Při stanovení peněžních toků po skončení hodnoticího období je 

potřeba zohlednit jejich výši v posledních letech referenčního období a jsou stanovené jako 
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konstantní v jednotlivých letech. Pokud dojde k reinvestici po skončení referenčního období, 

ale před skončením životnosti stavby, lze zohlednit výši reinvestice v rámci zůstatkové 

hodnoty v posledním roce hodnoticího období.  

Ekonomická analýza 

Cílem ekonomické analýzy je posoudit přispění projektu ke změně úrovně společenského 

blahobytu referenčního území. Ekonomická analýza se provádí na základě hodnocení vlivu 

projektu na jednotlivé dotčené subjekty v rámci řešeného území projektu a tím rozšiřuje 

výsledky finanční analýzy, která je vztažena pouze na nositele projektu. Klíčovým konceptem 

ekonomické analýzy je použití stínových cen odrazujících sociální náklady obětované 

příležitosti zboží a služeb a ne cen tržních, které se obvykle podléhají úpravám. Podle 

Metodiky na základě doporučení „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, 

2014-2020“ se předpokládá postup zaměřený na posun od finanční analýzy k ekonomické.  

Ekonomické ukazatele, pomocí kterých bude ekonomická analýza provedena jsou 

ekonomická čistá současná hodnota, ekonomické vnitřní výnosové procento a poměr 

přínosů a nákladů.  Vzorce pro jejich výpočet jsou uvedeny dále: 

Ekonomická čistá současná hodnota 

    ,                     (12) 

kde Vt je stav čistých přínosů (přínosy mínus náklady) v čase t a je sociální diskontní faktor 

zvolený pro diskontování v čase t; r je sociální diskontní sazba. 

Ekonomické vnitřní výnosové procento 

   ,                                                                              (13) 

kde Vt je stav čistých přínosů (přínosy mínus náklady) v čase t. 

Poměr přínosů a nákladů 
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,                                                                                          (14) 

kde B jsou celkové přínosy v čase t, C jsou celkové společenské náklady v čase t a je 

sociální diskontní faktor zvolený pro diskontování v čase t; r je sociální diskontní sazba. 

 

Při ekonomické analýze je potřeba vyhodnotit následující přínosy a náklady podle vyše 

uvedených ekonomických ukazatelů: 

• provozní náklady, 

• dopady na kvalitu služeb (úspora času, spolehlivost poskytovaných služeb, 

dostupnost),  

• dopady na životní prostředí,  

• dopady na HDP státu a jeho rozvoj,  

• dopady na nehodovost. 

Jedná se o dopady, které jsem stanovila jako základní pro projekty infrastruktury letišť. Tyto 

dopady lze rozšířit o další vhodné pro hodnocení konkrétních projektů.  

 

Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza se použije jako hodnotící metoda, pokud náklady a přínosy nelze 

vyjádřit peněžně. Multikriteriální analýza obsahuje následující kroky: 

1. stanovení variant,	
2. volba hodnotících kritérií,	
3. určení váhy kritérií,	
4. sestavení kriteriální matice s výsledky jednotlivých variant,	
5. porovnání variant a výběr nejvhodnější z nich.	

 

Stanovení variant 

Tento krok probíhá obdobně jako v analýze nákladů a přínosů. 
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Volba hodnotících kritérií 

Zaprvé je nutné stanovit tzv. kritéria vylučovací pro selekci variant projektu. Dále všechna 

kvalitativní kritéria je potřeba převést na kritéria kvantitativní pomocí bodové stupnice. Pro 

multikriteriální analýzy jsem rozdělila projekty infrastrury letišť na: 

• projekty komerčního charakteru, 

• projekty zvyšující kvalitu bezpečnosti, 

• inovační projekty, 

• projekty rekonstrukce stávající infrastruktury letište. 

Projekty komerčního charakteru jsou projekty typů infrastruktury, které nesouvísí s leteckou 

činnosti letiště – parkoviště, komerční plochy, zastávky veřejné dopravy, osvětlení atd. 

Projekty zvyšující kvalitu bezpečnosti jsou projekty infrastruktury související s bezpečnosti 

letiště – zavedení nových bezpečnostních prvků, bezpečnostních informačních systémů, 

projekty infrastruktury spojené s celní správou apod. Dále jsou projekty inovační a projekty 

rekonstrukce stávající infrastruktury letišť, které můžeme ještě rozdělit na projekty pojížděcí, 

vzletové a přistávací dráhy, komunikaci letišť a manipulačních ploch a projekty terminálů. 

Důvodem proč je nutné dělit projekty na tyto podkategorie je ten, že každá z těchto dvou 

kategorií vyžaduje své vylučovací a bodovací kritéria, pomocí kterých budou hodnocena.  

Nejdřív pro stanovení kritérií je nutné stanovit skupiny kritérií, jejichž možné příklady jsou: 

• technické parametry, 

• dopad na životní prostředí, 

• dopad na bezpečnost, 

• dopad na kvalitu služeb, 

• provozní náklady, 

• plnění cílů projektu. 

Takové kritéria jako technické parametry, provozní náklady a dopad na životní prostředí je 

možné vyjádřit pomocí číselné hodnoty. Doporučuji rozdělit na intervaly, kterých může 

nabývat každý z kritérií a intervaly rozdělit pomocí bodové stupnice. Dopad na bezpečnost, 

dopad na kvalitu služeb a plnění cílů projektu je nutné z kvalitativního hodnocení převést na 
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hodnocení kvantitativní pomocí bodové stupnice. Plnění cílů projektu by mohlo být zároveň i 

vylučovacím kritériem a pokud cíle projektu nebudou plněny do požadované míry, varianta 

nemůže být vhodná pro realizaci projektu.  

 

Určení váhy kritérií 

Váha kritéria představuje číselné vyjádření relativní významnosti kritéria v porovnání 

s ostatními kritérii, tzn. čím větší význam bude kritérii položen, tím bude vetší hodnota váhy. 

Pro určení váhy kritérií lze použít Fullerovou metodu nebo metodu Saatyho. 

 

Sestavení kriteriální matice s výsledky jednotlivých variant 

Kriteriální matice je nástroj, který se použije pro porovnání variant. Vstupem pro zpracování 

kriteriální matice jsou jednotlivá kritéria a vhodná bodová stupnice pro daný soubor kritérií.  

Tabulka 19 Kriteriální matice s výsledky jednotlivých variant  [Vlastní zpracovaní]	

 

Porovnání variant a výběr nejvhodnější z nich 

Pro porovnání variant doporučuji využit metodu váženého průměru, metodu váženého 

součtu a metodu bodovací. 

 

Kritérium Subkritérium Varianta 1 Varianta 2 

Technické 
parametry 

… … … 

… … … 

Dopady na životní 
prostředí 

... … … 

… … … … 

… … … … 
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4.2.4 Závěr a doporučení 

Táto kapitola obsahuje shrnutí výsledků dokumentace, rekapitulaci výsledků (souhrn všech 

hlavních částí, důvody a cíle projektu, popis zvoleného přístupu ke zpracování, výtah ze 

všech důležitých kapitol), která se zaměřuje nejen na samotný projekt, ale i na to, jestli daná 

dokumentace plní svůj účel,  zjednodušené manažerské shrnutí, jehož součástí jsou cíle 

projektu neboli důvody k realizaci, stručný popis, rozhodující ukazatele, hlavní výsledky, 

tzn. doporučení varianty a vyhodnocení cílů.  

V případě, že projektové varianty se odlišují ve více různých kritériích, není možné 

formulovat jednoznačný závěr, proto je nezbytné sledovat odděleně výsledky každé varianty 

v následujících rovinách: 

• Potřebnost (dopravní a společenská) – odůvodňuje realizace projektu a je 

charakterizována různou měrou plnění stanovených cílů projektu v jednotlivých 

variantách. 

• Průchodnost (územní a environmentální) – představuje překážky pro realizaci 

projektu, hlavně v oblasti životního prostředí a konfliktů v území. 

• Proveditelnost (finanční a ekonomická) – jedná se o efektivitu projektu z pohledu 

poskytovatele finančních prostředků, je charakterizována celkovou investiční 

a provozně-finanční náročností a  výsledky ekonomického hodnocení.  

Každá z uvedených oblastí představuje jiný pohled na projekt a může sloužit překážkou pro 

realizaci projektu, proto je důležité je sledovat odděleně a nelze snižovat jejich důležitost 

pomocí stanovení vah jejich významu v průběhu hodnocení.  

Základem pro kapitolu je objektivita, tzn. musí být formulována z pohledu objektivních 

výsledků dokumentace, za kterou nese odpovědnost její zpracovatel. Pokud investor nebo 

jiná strana má odlišný pohled, je možné ho zdokumentovat v dokladové části nebo ve formě 

posuzovacího či schvalovacího protokolu.  

Je možné provést shrnutí výsledků projektu pomocí analýzy plnění cílů projektu nebo pomocí  

kvalitativního a kvantitativního srovnání variant.  

Analýza plnění cílů projektu je zejména zaměřena na hodnocení potřebnosti projektu 

a představuje míru plnění cílů projektu. Je podkladem pro závěrečné doporučení výsledků. 

Dále následuje příklad: 
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Tabulka 20 Příklad shrnutí analýzy plnění cílů projektu [Vlastní zpracování] 

Varianta/cíl Bez projektu S projektem 1 S projektem 2 S projektem 3 
Cíl 1 Ne ano ano částečně 
Cíl 2 Ne částečně ano ano 
Cíl 3 Ne Ano  ne Ano 
Zahájení provozu - 2020 2024 2025 

 
Lze úroveň plnění cíle vyjádřit i konkrétním údajem, pokud je možné ho vyčíslit. Kvůli tomu, 

že cíle projektu musí být časově ohraničeny, je nutné doplnit i rok zahájení provozu popř. rok 

realizace projektu.  

Kvalitativní a kvantitativní srovnání variant pomáhá celkově zhodnotit projekt a přehledně 

představit ukazatele jednotlivých variant. Zde se základní kritéria dělí na subkritéria (jako 

u MKT analýzy) a pro každou z nich jsou uvedeny jak kvalitativní ukazatele – komentáře, 

a kvantitativní údaje – vyhodnocení v peněžních jednotkách, pokud je možné. Táto analýza 

znázorní v zjednodušené podobě celkový přehled o jednotlivých projektových variantách. 

Výhodou je objektivní popis projektu ze všech relevantních hledisek a eliminování 

subjektivního stanovení vah kritérií. Příklad této analýzy je znázorněn dále: 

 

Tabulka 21 Příklad kvantitavního a kvalitativního srovnání variant [Vlastní zpracování [30]] 

Srovnání variant Varianta 1 Varianta 2 
Popis infrastrukturního řešení Modernizace ve stávající 

trase 
Modernizace s přeložkou 
trasy 

Popis provozního řešení Stávající rozsah dopravy Umožní zavedení expresní 
dopravy 

Kritérium Subkritérium Kvantitativní 
údaje 

Kvalitativní 
ukazatele 

Kvantitativní 
údaje 

Kvalitativní 
ukazatele 

Technické 
parametry 

Délka úseku 17,3 km  Současný 
stav 

12,5 km Nová trasa 

Rychlost 100 km/h Současný 
stav 

120 km/h Zvýšení 
v celé délce 

Sklonové 
poměry 

12,0% Současný 
stav 

12,0% Současný 
stav 

Životní 
prostředí 

Přírodní park 0,2 km  Současný 
stav 

… … 

… … … … … 
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5  Případová studie - vyhodnocení potřebnosti 
a samofinancovatelnosti vybraného letiště 

5.1 Charakteristika vybraného letiště – Letiště Václava Havla 

V souladu se zákonem o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně 69/2010 Sb. od 1 prosince v roce 

2009 se vlastníkem letiště stála Česká Republika[33]. Majitelem Letiště Václava Havla Praha 

je Český Aeroholding, a.s., stoprocentně vlastněný státem, a provozovatelem je společnost 

Letiště Praha, a.s. 

5.1.1 Český Aeroholding a. s. 

Český Aeroholding, a.s., je skupina společností, které působí v oblastech letecké dopravy 

a s tím souvisejících pozemních službách. Český Aeroholding, a.s. je holdingovou 

společnosti a její jediným akcionářem je stát reprezentovaný Ministerstvem financí ČR. 

Společnost vznikla 11 března v roce 2011. Mateřská společnost Český Aeroholding, a.s., 

podle profilu společnosti „zajištuje koordinaci, finanční a strategické řízení, realizuje synergie 

uvnitř skupiny a poskytuje svým dceřiným společnostem sdílené služby, jako je IT, centrální 

nákup a prodej, řízení lidských zdrojů, účetnictví a právní, finanční, PR a marketingové 

služby. Jednotlivé společnosti sdružené ve skupině Český Aeroholding, a.s., se díky 

centralizaci administrativních služeb mohou plně soustředit na svůj hlavní předmět 

podnikání“ [29]. Dále následuje struktura společnosti z pohledu na majetek.  
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Majetková struktura Český Aeroholding, a.s. 

 
Obrázek 8 Majetková struktura českého Aeroholdingu, a. s. [Vlastní zpracování [29]]	

Letiště Praha a. s. 

Společnost Letiště Praha, a.s., je odpovědna za provozování veřejného mezinárodního 

Letiště Václava Havla. Byla založena 6 února v roce 2008 v rámci privatizační transformace 

ze státního podniku Správa Letiště Praha, a.s., a 12 března roku 2012 byla začleněna do 

skupiny Český Aeroholding, a.s.  

Letiště, a.s., přiděluje letištní kapacity jednotlivým leteckým společnostem a zajišťuje 

pronájem prostor ke komerčnímu využití, bezpečnost a služby spojené s odbavením 

cestujících a zavazadel, parkováním, stravováním atd.    

Czech Airlines Handling a. s. 

Společnost Czech Airlines Handling, a.s., poskytuje komplexní služby odbavení cestujících, 

letadel, nákladů a pošty na letišti Václava Havla a provozuje kontaktní centrum. Do skupiny 

Český Aeroholding, a.s., společnost byla začleněna 26 října  v roce 2011.  

Czech Airlines Technics a. s. 

Poskytování služeb spojených s opravou a údržbou letadel a letadlové techniky zajištuje 

společnost Czech Airlines Technics, a.s. Údržba letadel probíhá v hangárech letiště Václava 

Havla. Společnost byla založena v roce 2010 a v roce 2012 100% její akcií získal Český 

Aeroholding, a.s. 
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B aircraft, a.s. 

Společnost byla založena 24 července v roce 2012 a 100% její akcií vlastní Český 

Aeroholding, a.s. . B aircraft, a.s., poskytuje pronájem, leasing leteckých dopravních 

prostředků a poradenství v oblasti podnikání a řízení.  

Realitní developerská, a.s. 

Realitní developerská, a.s., vznikla 16 srpna v roce 2004 a poskytuje s pronájmem a 

prodejem pozemků a ploch.   

Správa a řízení společnosti ČAH  

Představenstvo společnosti k roku 2017 je tříčlenné: 

• Předseda představenstva Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA, 

• Místopředseda představenstva Ing. Radek Hovorka,  

• Člen představenstva JUDr. Petr Pavelec, LL.M.  

Organizační struktura Letiště Praha 

V současné době letiště má následující organizační strukturu: 

Divize pro řízení a rozvoj společnosti, a správy majetku 

Jedná se o divizi, která je řídící jednotkou celého letiště, zahrnuje to finance, audity a interní 

kontrolu.  

Divize pro letecký provoz a obchod  

Úkolem této divize je vyhledávání nových spojů a zvýšení objemu cestujících. Sem patří také 

marketing a korporativní činnosti.  

Divize pro neletecký obchod a ekonomiku 

Tato divize se zabývá službami a komerčními aktivity, které nesouvisí s leteckým provozem 

a které letiště poskytuje – jde o obchody, restaurace, parkování, pronájmy prostor atd. 

V posledních letech tato divize navýšila svoji významnost a zajistila rozvoj neleteckých 

činnosti letiště na vyšší úroveň.  
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Divize pro bezpečnost  

Úkolem této divize je zajistit bezpečnost letiště v souladu s bezpečnostními požadavky 

a nařízení.  

Také Letiště Praha využívá služby outsourcingu hlavně při takové činnosti jako odbavení. 

Jde o dceřinou společnost Czech Airlines Handling a soukromou společnost Menzies 

Aviation Czech.   

5.1.2 Současnost  

V dnešní době letiště má čtyři terminály a dvě funkční dráhy (RWY). Jednotlivé terminály 

jsou označovány číslicemi. Terminál 1 slouží pro mezinárodní lety mimo Schengenský 

prostor.  Terminál 2 je určen pro lety v rámci Schengenského prostoru tj. do většiny států, 

které jsou členy Evropské unie. Celková kapacita obou terminálů je 15,5 milionů cestujících 

za rok, a tohoto limitu letiště dosahuje v některých z nejsilnějších období roku. Dalším 

terminálem je Terminál 3 sloužící pro vybrané charterové lety a lety Business Aviation. 

Sousedním terminálem je Terminál 4, který je využíván  pro odbavení oficiálních státních 

zahraničních návštěv, důležitých vojenských letů a odbavení chráněných osob. Terminál 4 je 

ve vlastnictví Armády ČR.  

Letiště Václava Havla je prvním nejvýznamnějším letištím v ČR a druhým největším ve 

Střední a Východní Evropě. Z důvodu svého výjimečného umístění – ve středu Evropy, má 

velký potenciál v rozvoji. Letiště je klíčovým prvkem infrastruktury ČR a v budoucnu 

plánovaná rekonstrukce runway, která navýší kapacitu letiště na 20 milionů cestujících 

ročně, může dle odhadu přinést kladný vliv na HDP. 

Počet odbavených cestujících na Letišti Václava Havla Praha vykazuje v posledních letech 

neustálý růst. Na obrázku je uveden graf s počtem odbavených cestujících v letech 2013 – 

2017, změna v počtu odbavených cestujících v roce 2017 oproti roku 2016 je 17,9 %.  
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Obrázek 9 Vývoj počtu odbavených cestujících v letech 2013 – 2017 [31] 

	

Hlavní zdroje příjmů letiště 

Hlavní zdroje příjmů lze rozdělit podle původu na příjmy z letecké činnosti a příjmy 

z neletecké činnosti.  

Příjmy z letecké činnosti souvisí s letištními poplatky. Jedná se o následující letištní poplatky:  

• Poplatky za použití letiště cestujícími, 

• Poplatek PRM, 

• Přistávací poplatky, 

• Parkovací poplatky, 

• Hlukové poplatky, 

• Poplatky za použití odbavovacích přepážek, 

• Poplatky za použití autobusů, 

• Poplatky za použití nástupních mostů.  

 

Výše těchto letištních poplatků a cenová politika je vždy aktualizována dle platného letištního 

ceníku Letiště Praha, a.s. a je uvedena v kapitole o příjmech letiště. 

Příjmy z neletecké činnosti jsou především tvořeny z pronájmu prostor a pozemků a 

pronájmu reklamních ploch prostřednictvím výběrového řízení. U pronájmu obchodních 
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prostor výše pronájmu se skládá z fixní a variabilní části, která je počítána jako procento 

z obratu nájemce.  

5.2  Aplikace navrhnuté metodiky na vybraný projekt  

Popis projektu 

Předmětem ekonomického hodnocení je projekt zajištění zvýšení bezpečnosti na Letišti 

Václava Havla Praha. Vzhledem k členství České Republiky v Schengenském prostoru 

mezinárodní letiště představují jediné vnější hranice, kde dochází ke kontrole osob 

vstupujících na území České Republiky. Kvůli největší frekventovanosti na Letišti Václava 

Havla  Praha ze všech letišť na území České Republiky je nezbytné provést řádné 

zabezpečení letiště, což vyplývá i z mezinárodních závazků přijatých Českou Republikou. 

Z důvodu majoritního podílu Letiště Václava Havla Praha v počtu odbavených cestujících a 

množství odbavení leteckého nákladu, který tvoří 94 % z celkového objemu, daný investiční 

projekt je v rámci zvyšování bezpečnostních standardů státu nutný. Předmět realizace 

projektu je zvyšení úroveň bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha pomocí nového 

nového bezpečnostního systému. 

Začátek projektu se předpokládá v první polovině roku 2015 a datum zahájení do provozu je 

stanoven na 1.ledna 2017. 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je za pomocí maximálního využití rozvojového potenciálu stávajících 

technologií dosáhnout minimalizaci rizik existujících ve výchozím stavu a zvýšit úroveň 

bezpečnosti pomocí integrace spojené s technickým a přístrojovým doplněním.   

 

Varianta „Bez projektu“ 

 
1. Systém CCTV (kamerový systém) a další varovné systémy (elektronické 

zabezpečovací a požární systémy, elektronická kontrola vstupu, radarový 

perimetrický systém) 

• Vlastní systém řízení pro každý systém, což umožnuje jejich nezávislost mezi sebou; 
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• Koordinace činností nad systémy je náročná, uživatelsky nepříznivá a klade vysoké 

nároky na kvalifikaci personálu obsluhy; 

• Složité ovládaní kamerového systému, které není svázáno s mapo letiště a výběr 

odpovídající kamery vyžaduje poměrné detailní obeznámení s jejich rozmístěním; 

• Nedostatečné pokrytí v oblasti Terminálu 3 a 4; 

• Nevyhovující technické parametry kamer rozmístěnými nad pasovými filtry, absence 

možnosti „detekce v obraze“ pro sledování odložených zavazadel, pokusů o nelegální 

průnik do neveřejného prostoru letiště, monitoring pohybu „zájmových osob“, popř. 

monitoring vozidel; 

• Neexistence systému umožňující automatickou detekci  zájmových nebo hledaných 

osob.  

2. Kontrola oprávněnosti vstupu cestujících do neveřejných prostor letiště 

• Neexistence validace vstupu cestujících pomocí palubní vstupenky získané 

elektronicky, pomocí samoodbavovacího systému přímo na letišti nebo přes mobilní 

aplikace; 

• Existence rizika opakovaného vstupu cestujícího či vstupu několika různých osob na 

jednu palubní vstupenku. 

3. Zajištění ostrahy vnější hranice areálu letiště 

• Perimetr letiště tvoří jednoduchý plot s výškou 2,44 m kromě dvou míst, kde perimetr 

tvoří betonová stěna s výškou 4 m; 

• Existence možnosti u zaměstnanců s oprávněním vstupu na plochu přenesl zboží do 

veřejného prostoru či naopak zakázaný objekt do vyhrazeného bezpečnostního 

prostoru SRA; 

• V době budovaní dané ochrany stav odpovídal požadavkům ICAO, ale novým 

požadavkům ICAO jíž neodpovídá; 

• Perimetr je zajištěn radarovým systémem LP, který je funkční pouze proti 

neoprávněnému vstupu do zóny SRA, ale není schopen předejít vnášení či vynášení 

předmětů.  

4. Střelecká příprava personálu letiště a bezpečnostních složek 
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• Výcvik u každé ze složek bezpečnosti probíhá separátně, zejména u externích 

subjektů, což je spojeno s náklady na pronájem prostor.    

• Nevyužití jednotně potenciálu zkušeností a praktických dovedností specializovaných 

instruktorů z řád Policie ČR a Celní správy ČR; 

• Nedisponování bezpečnostními složky odpovídacího vybavení pro osobní ochranu 

zasahujících pracovníků, zejména ochranu proti zásahům střel nebo střepin.  

5. Systém detekce radioaktivního záření  

• Dobrá úroveň radiačního monitoringu v prostorách terminálů letiště sloužících pro 

pohyb cestujících; 

• V areálu „Cargo“, kde dochází k manipulaci se zbožím dopravenou leteckou nákladní 

přepravou, radiační monitoring se provádí namátkově, pomocí přístrojů pro 

individuální měření radioaktivního záření.  

6. Kontrola podezřelých předmětů a chemických látek  

• Pomocí primárních kontrolních úkonů v oblasti pyrotechnické kontroly podezřelých 

předmětů je možné rozpoznat přítomnost nástražné výbušné systémy; 

• Neexistuje jiný prostředek pro určení chemických látek jako např. drogy a jejich 

prekurzory, léčiva, jedy, výbušné látky a jejich prekurzory, zakázaná hnojiva atd.  

7. Vstupní a vjezdová místa z SRA proti nelegální manipulaci se zbožím 

• Jedná se o nejvíc rizikové místo pro nelegální vynášení zboží; 

• Dozor a ostraha je prováděna zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur.  

 

 

Varianta „S projektem“ 

Hlavním cílem projektu je za pomocí maximálního využití rozvojového potenciálu stávajících 

technologií dosáhnout minimalizaci rizik existujících ve výchozím stavu a zvýšit úroveň 

bezpečnosti pomocí integrace spojené s technickým a přístrojovým doplněním.   

1. Systém CCTV a ostatní varovací systémy  
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Integrace bezpečnostních systémů využitím nových technologií, které umožňují propojení 

bezpečnostních systémů (kamerový systém CCTV, elektronická kontrola vstupů EKV, 

elektronický zabezpečovací systém EZS, elektronický požární systém EPS, radarové 

zařízení a geografický informační systém GIS) do jediného prostředí, které zefektivní činnost 

těchto systémů, zvýší kvalitu kamerového systémů a umožní jednotné ovládaní a řízení 

systému. Integrovaný systém zajistí export obrazového záznamu k osobám, které vstupují a 

vystupují na/z území České Republiky a následovné přiřazení k údajům ze čtečky strojově 

čitelných dokladů  u stávajícího systému hraniční kontroly KODOX. Na obrázku 6 je 

znázorněno propojení bezpečnostních systémů v rámci jejich integrace. V rámci integrace 

bude realizováno dokončení systému pro rozpoznávaní registračních značek, které umožní 

úplnou uzávěru příjezdových a odjezdových komunikací.   

 

 
Obrázek 10 Blokové schéma integrace bezpečnostních systémů [34]	

2. Kontrola oprávněnosti vstupu cestujících do neveřejných prostor letiště 

Integrace čteček na místech, kde cestující vstupují do neveřejných prostor letiště. Systém 

zajistí kontrolu vstupu cestujících do neveřejných prostor letiště a minimalizuje riziko 

opakovaného vstupu různých osob na jednu palubní vstupenku. Systém má možnost 

doplnění o čtečky strojově čitelných dokladů zajištující vzájemnou kontrolu mezi palubní 

vstupenkou a cestovním dokladem.  

3. Zajištění ostrahy vnější hranice areálu letiště 

Doplnění termovizním kamerovým systémem stávající detekční prostředky, který je spojen 

s částečnou plotovou detekcí v kritických místech, zajistí zvýšenou ostrahu. Dalším krokem 

pro zvýšení bezpečnosti je snížení počtu vstupních míst určených pro technickou obsluhu 
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zařízení zajištujících dodávku energií, radarové systémy řízení letového provozu atd., které 

přivede ne snížení rizika neoprávněného vniknutí do areálu letiště.   

4. Střelecká příprava personálu letiště a bezpečnostních složek 

Zajištění společného výcviku ostrahy letiště a bezpečnostních složek v oblasti střelecké 

přípravy s využitím střelnici Policie ČR.  

5. Systém detekce radioaktivního záření  

Instalace vhodného technického zařízení v prostorách „Cargo“ terminálu v podobě systému 

využívajícího detekční rámy umístěné na vstupních místech zboží do terminálu. Systém 

rámů má jeden vyhodnocovací a řídící bod, proto je optimální pro vlastní provoz díky 

neomezené manipulaci se zbožím a pro požadavky na obsluhu.  

6. Kontrola podezřelých předmětů a chemických látek  

Zajištění odpovídajících zařízení přenosného typu, která jsou schopná vyhodnotit velké 

množství chemických látek. 

7. Vstupní a vjezdová místa z SRA proti nelegální manipulaci se zbožím 

Snížení rizika nelegální manipulace se zbožím na vstupních a vjezdových místech z SRA 

bude zajištěno pomocí integrace bezpečnostních systémů a celkového rozvoje kamerového 

systému.  

Projektové náklady a výnosy 

1. Investiční náklady 

Celkové investiční náklady jsou uvedeny v následující tabulce:  

Tabulka 22 Investiční náklady projektu [Vlastní zpracování [34]] 

Oblast  Finanční prostředky (bez 
DPH) v mil. Kč 

Vztah k návrhu  

Integrace bezpečnostních 
systémů 

18,50 Bod 1, 7 

Napojení KODOX 1,80 Bod 1 
Detekce obličejů 48,25 Bod 1 
Rozpoznávaní RZ 41,12 Bod 1 
Validace vstupu 12,00 Bod 2 
Rozšíření VS o čtečky 
CD 

8,75 Bod 2 

Ochrana perimetru 12,00 Bod 3, 7 
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Střelecký výcvik 2,60 Bod 4 
Ochranné prostředky 2,25 Bod 4 
Detekce RA 3,70 Bod 5 
Kontrola předmětů a 
CHL 

3,20 Bod 6 

Celkové investiční 
náklady včetně DPH: 

154,17  

 
 

2. Provozní náklady 

Provozní náklady potřebné pro zajištění udržitelnosti investičního projektu v následujících 

letech jsou odhadovány ve výši 10 až 15% investičních nákladů ročně. Rozdělila jsem 

provozní náklady na infrastrukturu, u kterých přírůstkové provozní náklady byly ve výši 8% 

od investičních nákladů z důvodu integrace systémů na stávající zařízení a přírůstkové 

provozní náklady na služby jako výcvik, a provedení kontrol byly zvoleny ve výši 12,5% kvůli 

jejich neexistenci u varianty „Bez projektu“.   

3. Zdroje financování 

V následující tabulce jsou uvedeny zdroje financování projektu a jejich podíl: 

Tabulka 23 Zdroje investičních prostředků projektu [Vlastní zpracovaní [34]] 

Zdroj investičních prostředků Výše investičních prostředků Podíl 

Státní rozpočet (BIS) 49 870 000 Kč 21,3 % 
Státní rozpočet (Ministerstvo 
financí) 

6 900 000 Kč 2,9 % 

Státní rozpočet (Ministerstvo 
vnitra) 

97 400 000 Kč 41,6 % 

Vlastní kapitál Letiště Praha, a. 
s. 

80 000 000 Kč 34,2 % 

 

4. Zůstatková hodnota 

Celková doba životnosti projektu byla spočítána jako vážený průměr dle výši investičních 

nákladů jednotlivých položek. Celková doba životnosti je 5 let a doba referenčního období je 

4 roky. Zůstatková hodnota byla spočítána zvlášť pro finanční a ekonomickou analýzu. 

Referenční období je zkráceno z 25 let na 4 roky vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, 

který těsně souvísí s informačními technologií, které je potřeba obnovovat častěji než 

klasické projekty dopravní infrastruktury. 

Tabulka 24 Výpočet ekonomické zůstatkové hodnoty [Vlastní zpracovaní] 



	 105	

Celková životnost investice 5 let 

Délka provozní fáze referenčního období 4 roky 

Životnost investice po skončení referenčního období 1 rok 

Průměrný nákladový peněžní tok 13 126 000 Kč 

Ekonomický přínos v posledním roce 170 921 600 Kč 

Ekonomická zůstatková hodnota 10 284 564 Kč 

 

Finanční ekonomická hodnota tvoří 10 788 615 Kč.  

5. Spolehlivost 

Daný investiční projekt zajištuje zvýšení bezpečnosti na letišti a vede  k minimalizaci rizik a 

výskytu teroristického útoku na Letišti Václava Havla. Teroristické útoky a jiné krizové situace 

můžou způsobit přerušení provozu na letišti a vyvolat další náklady  jak pro cestující, tak i 

pro dopravce. Ztráty z přerušení letecké činnosti pro dopravce způsobí zvýšení výdajů na 

parkovací poplatky, proto zajištění spolehlivosti provozu díky zvýšení bezpečnosti na letišti 

přinese úsporu na mimořádných nákladech, zejména na parkovacích poplatcích. Pro 

cestující projekt zajistí přínos v úspoře nákladů na poplatky zrušení rezervace ubytovacích či 

jiných služeb v cílovém území.  

Parkovací poplatky dle aktuálního ceníku Letiště Václava Havla Praha za každou minutu 

parkování na jednu tunu letadla pro stání na odbavovacích plochách tvoří průměrně 0,24 Kč 

a pro stání na odstavných plochách tvoří průměrně 0,11 Kč [25]. V přepočtu ze statistických 

dat je možné předpokládat, že pravděpodobnost výskytu teroristického útoku v ČR je 0,02 za 

rok. Pokud budeme počítat s délkou přerušení leteckých činností alespoň 24 hodin, 

s použitím pravděpodobnosti roční předpokládaná délka přerušení provozu je 29 minut, tím 

pádem výše úspory za mimořádné parkovací poplatky je 127 600 Kč pro všechny dopravce 

dohromady ročně. 

Úspory z pohledu cestujícího lze vypočítat jako úsporu na sankcích za pozdní zrušení 

objednávky jako rezervace v hotelu apod. Průměrná útrata na pobyt podle statistických údajů 

Eurostatu tvoří 2000 Kč, pokud tuto částku budeme počítat jako výši stornovacích poplatků, 

lze předpokládat, že v případě přerušení provozu letiště na 24 hodin za rok podle přepočtu 
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maximální kapacity letiště na jeden den u 46 575 cestujících vzniknou ztráty na zrušení 

objednávek. Úspory potom tvoří 93 150 000 Kč za rok.  

 

6. Nehodovost 

Nehodovost na letišti je potřeba rozdělit na přímou, tzn. pokud nastane k nehodě na území 

letiště, a na nepřímou, tzn. pokud nehoda nastane ve vzdušném prostoru. Pro zajištění 

bezpečnosti ve vzdušném prostoru je potřeba zajistit bezpečnost na letišti. Projekt 

minimalizuje riziko výskytu teroristického útoku na letišti, proto pro výpočet ekonomického 

přínosu ze snížení nehodovosti z teroristických útoků lze na základě životnosti projektu a 

statistických údajů o teroristických útocích zjistit úsporu nákladů na nehodovosti.  

 

Letiště Václava Havla Praha je mezinárodním letištím a místem shromáždění velkého 

množství lidí, které jsou pro teroristické útoky zájmovým místem. Teroristické útoky mají 

mezinárodní charakter, proto pro výpočet jsem použila data za celou Evropu. V Evropě od 

roku 1970 do roku 2016 kvůli teroristickým útokům zemřelo 11 288 lidí. V přepočtu podle 

počtu obyvatel na ČR je 160 lidí. Na jeden rok je to po zaokrouhlení 4 lidí. Díky minimalizaci 

rizika teroristického útoku  lze vypočítat úsporu na nehodovosti jako úsporu na ztrátách z 

usmrcených osob,  což po vypočtu je 77 644 000 Kč ročně.   

7. Výnosy 

Daný projekt negeneruje žádné příjmy.  

Finanční analýza 

Finanční analýza je zpracována pro referenční období 4 roky. Ve výpočtech je použitá 

sociální diskontní sazba 4 %. Ve finanční analýze jsou vyjádřeny finanční toky provozovatele 

infrastruktury.  

Tabulka 25 Finanční analýza projektu [Vlastní zpracovaní] 

Finanční analýza  
Celkové provozní příjmy 0 Kč 
Celkové výnosy 0 Kč 
Celkové přírůstkové provozní náklady 
infrastruktury 

43 604 000 Kč 

Celkové přírůstkové provozní náklady služeb  8 900 000 Kč 
Celkové investiční náklady bez rezervy 154 170 000 Kč 



	 107	

Zůstatková hodnota (záporná) - 13 126 000 Kč 
Celkové náklady 193 548 000 Kč 
Cash flow - 193 548 000 Kč  
Diskontní sazba 4 % 
Diskontní cash flow - 201 816 005 Kč 
  
Finanční vnitřní výnosové procento -32,5 % 
Finanční čistá současná hodnota - 201 816 005 Kč 

 
 

Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza je zpracována pro referenční období 4 roky. Pro výpočet ekonomické 

analýzy byla použita sociální diskontní sazba 5 %.  

Tabulka 26 Ekonomická analýza projektu [Vlastní zpracovaní] 

Ekonomická analýza  

Úspory z nehodovosti 310 576 000 Kč 

Úspory ze spolehlivosti pro dopravce 510 400 Kč 

Úspory ze spolehlivosti pro cestující 372 600 000 Kč 

Celkové přínosy 683 686 400 Kč 

Investiční náklady 154 170 000 Kč 

Zůstatková hodnota (záporná) - 10 284 564 Kč 

Celkové náklady 143 885 436 Kč 

Cash flow 539 800 964 Kč 

Diskontní sazba 5 % 

Diskontní cash flow 451 909 534 Kč 

Ekonomické vnitřní výnosové procento 9,54% 

Ekonomická čistá současná hodnota 451 909 534 Kč 

Poměr přínosů a nákladů 4,223 
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Závěr 

Na základě níže uvedených ukazatelů ekonomické efektivnosti hodnocený projekt je možné 

doporučit projekt z ekonomického hlediska za potřebný. 

Tabulka 27 Výsledné hodnoticí ukazatele projektu [Vlastní zpracovaní] 

Finanční čistá současná hodnota - 201 816 005 Kč 

Finanční vnitřní výnosové procento -32,5 % 

Ekonomická čistá současná hodnota 451 909 534 Kč 

Ekonomické vnitřní výnosové procento 9,54% 
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6 Zhodnocení  

Při použití navržené metodiky na vybraný investiční projekt zvýšení bezpečnosti na Letišti 

Václava Havla Praha finanční analýza prokázala, že projekt z pohledu investora není 

doporučen k realizaci, ale výsledky ekonomické analýzy byly pro realizaci projektu. 

Realizace projektu v takovém případě může být schválena, pokud se jedná o projekt, který je 

v zájmu veřejného sektoru, protože hlavním cílem sektoru soukromého tvorba zisku, který 

není generován ve vybraném projektu. Projekt lze považovat za vhodný i z hlediska 

finančního, protože je efektivní z důvodu toho, že slouží prevenci proti možným budoucím 

nákladům jako např. náklady na nehodovost, které by byly mnohem větší, než vynaložené 

náklady na investice podle provedeného hodnocení.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce byl návrh metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 

letištní infrastruktury a její následovné zhodnocení. Po závěrečném zhodnocení vlastního 

návrhu mohla bych konstatovat, že cíle diplomové práce jsou splněny. Byla provedena 

analýza CBA metody a Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

dopravních staveb, které sloužily podkladem pro zpracování vlastního návrhu. Vlastní návrh 

byl následovně použit na vybraný investiční projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na 

Letišti Václava Havla Praha.  

Z hodnocení navržené metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů letištní 

infrastruktury lze shrnout, že hlavním přínosem návrhu je vymezení možných přínosů či 

nákladů  způsobených realizací projektu v oblasti infrastruktury letišť, které nebyly 

definovány v žádné metodice před zpracováním diplomové práce. K ekonomickým dopadům 

byly uvedeny i příklady, které mohou sloužit podkladem pro ekonomickou analýzu shodné 

situace při realizaci projektu. Pokud navržená metodika bude použita pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti infrastruktury letišť doporučuji doplnit ji o měrné hodnoty a data 

tykající se doby životnosti jednotlivých typů infrastruktury letišť a zařízení, konverzní faktory a 

provozní příjmy v závislosti na letiště ČR, provozní náklady infrastruktury a řízení provozu v 

letecké dopravě, provozní náklady letadel a investiční náklady infrastruktury letišť, které jsem 

z důvodu nedostupnosti dat nemohla vypočítat. Tyto hodnoty usnadní výpočty potřebné pro 

ekonomickou analýzu.   

Věřím tomu, že diplomová práce napomůže při zpracovaní metodiky pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti u projektů infrastruktury letišť a poslouží podkladem pro samotné 

ekonomické hodnocení investičních projektů letištní infrastruktury. 
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