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Použité skratky a termíny 

ATR Ročné príjmy z mýta pre konkrétnu kategóriu vozidla a konkrétny mýtny úsek 

ATT  Ročný objem spoplatnenej dopravy 

BECEP  Bezpečnosť cestnej premávky 

B/C  Pomer prínosov a nákladov (Benefit Cost Ratio) 

CAGR  Kumulovaná ročná miera rastu (Cumulated Annual Growth Rate) 

Cash flow Finančný tok 

CBA  Analýza nákladov a prínosov investičných projektov (Cost Benefit Analysis) 

CKO  Centrálny koordinačný orgán 

CPI  Index spotrebiteľských cien (Consumer Price Index) 

DA  Suma rozhodnutia (Decision Amount) 

DCF  Diskontované peňažné toky (Discounted Cash Flows) 

DIC  Diskontované investičné výdavky (Discounted Investment Cost) 

DNR  Diskontované čisté príjmy (Discounted Net Revenue) 

DPH  Daň z pridanej hodnoty 

EC  Oprávnené výdavky (Eligible Cost) 

EIA  Hodnotenie environmentálneho vplyvu  

EK  Európska komisia 

ENPV  Ekonomická čistá súčasná hodnota (Economic Net Present Value) 

ERR  Ekonomická miera návratnosti (Economic Rate of Return) 

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy 

EU Grant Maximálna hodnota príspevku EÚ 

EÚ  Európska únia 

FDR  Diskontná sadzba (Financial Discount Rate) 

FG  Finančná medzera (Financial Gap) 

FNPV-C  Čistá súčasná finančná hodnota investície (Financial Net Present Value of Investment) 

FNPV-K  Čistá súčasná hodnota vlastného kapitálu (Financial Net Present Value of Capital) 

FRR-C   Miera finančnej návratnosti investície (Financial Rate of Return of Investment) 

FRR-K  Miera návratnosti vlastného kapitálu (Financial Rate of Return of Capital) 

HDM-4 Nástroj pre analýzu, plánovanie, manažment a ocenenie cestnej údržby, vylepšení a investičných 

rozhodnutí (Highway Development & Management Software) 

HDP  Hrubý domáci produkt 

IoVP  Informácia o veľkom projekte predložená podľa formuláru v zmysle vykonávacieho nariadenia              

č. 207/2015 EK 

JASPERS  Nástroj odbornej pomoci pre dvanásť členských štátov EÚ, v rámci ktorého sa týmto 

krajinám poskytuje pomoc pri príprave projektov navrhovaných na financovanie z fondov EÚ 

Max EE   Maximálne oprávnené výdavky (Maximum Eligible Expenditure) 

Max CRpa  Maximálna miera spolufinancovania pre danú prioritnú os OPII (Maximum Co-financing Rate of the 

Priority Axis) 

MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (od 01.01.2017 nesie 

názov MDV SR) 

MF SR  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

NDS  Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

NFP  Nenávratný finančný príspevok 

NPV  Čistá súčasná hodnota (Net Present value) 

OPD  Operačný program Doprava 2007-2013 
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OPII   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 

Príručka  Metodická príručka k tvorbe analýz výdavkov a príjmov v rámci predkladania investičných 

projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020  

RO  Riadiaci orgán - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný  

orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu 

SR  Slovenská republika 

SSC  Slovenská správa ciest 

ÚRŽD  Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (od 01.01.2014 zlúčený do Dopravného úradu) 

VOT  Hodnota času (Value of Time) 

ZHNPV  Zostatková hodnota vypočítaná na základe čistej súčasnej hodnoty čistých príjmov po uplynutí 

referenčného obdobia 

ZHD  Zostatková hodnota vypočítaná pomocou ekonomických odpisov 

ZSSK  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

ZSCS  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 

Žiadateľ  Subjekt, ktorý podáva ŽoNFP 

ŽoNFP  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

ŽSR  Železnice Slovenskej republiky 
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1 Úvod 

Predkladaná Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných 

projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014-2020 (ďalej len „Príručka“) je metodickou pomôckou a 

manuálom pre spracovanie analýz nákladov a prínosov (ďalej len „CBA“) pre Žiadateľov, resp. oprávnených 

prijímateľov pomoci z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020 (ďalej len „OPII“), a to pre 

projekty dopravnej infraštruktúry realizované v rámci prioritných osí 1-6 OPII. Dokument zároveň tvorí podporný 

materiál pre riadiaci orgán (ďalej len „RO“ alebo „RO OPII“) za účelom hodnotenia efektívnosti prostriedkov v rámci 

predkladaných investičných projektov. Príručka sa zameriava na spracovanie analýz nákladov a prínosov pre 

investičné projekty OPII v sektore dopravy, t.j. projekty v rámci prioritných osí 1-6, ktorých riadenie implementácie je 

v gescii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“), ktoré pôsobí v pozícii RO OPII.  

Jednotlivé kapitoly dokumentu sa venujú obsahovému, formálnemu a legislatívnemu vymedzeniu východísk pre 

spracovanie CBA, podrobnému rozboru jednotlivých častí a krokov pre spracovanie analýzy nákladov a prínosov, 

upozorňujú na špecifiká investičných projektov z oblasti dopravnej infraštruktúry a pod. 

Príručku vydáva MDV SR, ktoré je RO OPII a poskytovateľom pomoci. 

Príručka je určená pre oprávnených Žiadateľov OPII, ktorí sú pre jednotlivé prioritné osi/špecifické ciele určení v 

rámci OPII. 

Príručka sa nevzťahuje na prípravu CBA pre projekty v rámci prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť, kde postupy 

vypracovania CBA stanoví sprostredkovateľský orgán OPII v rámci svojej riadiacej dokumentácie.  

Príručka je zverejnená na webovom sídle MDV SR www.mindop.sk. 

1.1 Cieľ Príručky 

Príručka je spracovaná za účelom implementácie európskeho štandardu na spracovanie analýzy nákladov a prínosov 

predkladaného projektu v programovom období 2014-2020. Príručka vychádza z Manuálu Európskej komisie k CBA 

v programovom období 2014-2020 a tvorí obsahový základ pre vypracovávanie CBA ako súčasti ŽoNFP, resp. IoVP.  

Príručka má odporúčací charakter a obsahuje v sebe odvolávku na záväzné dokumenty, časť 1.2 Legislatívny rámec 

a podporná dokumentácia, ktoré je nevyhnutné pri príprave ŽoNFP resp. IoVP brať do úvahy a rešpektovať (pozri 

časť 1.2 Platnosť Príručky). Žiadateľ sám nesie zodpovednosť za ich aplikáciu pri tvorbe žiadosti a jej príloh. Údaje a 

ich spracovanie v analýze CBA sú stanovené na základe aktuálne dostupných dát. Ich cieľom je pomôcť, nie obmedziť 

Žiadateľov pri príprave ŽoNFP. Kvôli zabezpečeniu jednotnosti prístupu k spracovania CBA, však RO odporúča 

spracovateľom reflektovať kroky a postupy obsiahnuté v tejto Príručke.  

Príručka nadväzuje na realizáciu CBA v programovom období 2007-2013, z ktorého čerpá aplikované príklady dobrej 

praxe, zároveň upozorňuje na nové trendy a podmienky, ktoré vyplývajú z legislatívy a strategickej dokumentácie na 

úrovni EÚ pre nové programové obdobie. Zameriava sa na zmeny, ktoré ovplyvňujú priebeh spracovania a výsledky 

CBA, predovšetkým zmeny diskontnej sadzby, prístup k úspore cestovného času, popisuje metódy kvantifikácie 

externých výdavkov, upravuje vstupné hodnoty jednotkových výdavkov v rámci SR a EÚ a vytvára priestor na 

hodnotenie celospoločenského aspektu a ziskovosti predkladaného projektu. 

1.2 Platnosť Príručky 

Príručka pre Žiadateľa, verzia 2.0 je platná a účinná od 19. 06. 2017.  

RO OPII si vyhradzuje právo v prípade potreby údaje v tejto Príručke upraviť, doplniť alebo aktualizovať, a to najmä 

z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu 

http://www.mindop.sk/
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a Európskeho námorného a rybného fondu na programové obdobie 2014-2020, Riadiacej dokumentácie RO OPII 

alebo v nadväznosti na auditné a kontrolné zistenia. 

O aktualizácii Príručky bude RO OPII informovať oprávnených Žiadateľov prostredníctvom elektronickej pošty a 

zároveň uverejní znenie aktualizovanej Príručky na svojich internetových stránkach.  

Za účelom opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii Príručky (napr. nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný 

hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia postupy uvedené v Príručke, 

si RO OPII vyhradzuje právo na ich opravu bez potreby informovať oprávnených Žiadateľov o vykonaných opravách. 

Pre účely spracovania CBA podľa tejto Príručky sú záväzné nasledovné hodnoty: 

- Diskontná sadzba pre finančnú analýzu; 

- Diskontná sadzba pre ekonomickú analýzu; 

- Štatistika resp. prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR (inflácia, rast HDP); 

- Dĺžka referenčného obdobia projektu. 

Všetky ostatné hodnoty uvedené v tejto Príručke majú odporúčací charakter, avšak iné hodnoty môžu byť pri 

spracovaní CBA použité iba vtedy, ak bude existovať iný relevantnejší zdroj údajov (napr. aktuálnejšia štúdia), ktorý 

zároveň musí byť odsúhlasený Riadiacim orgánom pre OPII. 

Príručka sa môže použiť aj na projekty mimo financovania v rámci OPII. Zároveň je možné Príručku použiť pre 

vypracovanie CBA v rôznych fázach projektového cyklu (napr. pre účely štúdie uskutočniteľnosti).  

1.3 Legislatívny rámec a podporná dokumentácia pre spracovanie CBA 

Legislatíva a ostatné relevantné dokumenty, ktoré ovplyvňujú spracovanie CBA pre investičné projekty v rámci OPII sú 

spracované na európskej úrovni a na národnej úrovni. Popri legislatívnom rámci je potrebné akceptovať a pracovať aj 

s nižšie uvedenými usmerneniami, vysvetleniami, príručkami a manuálmi, ktoré majú odporúčací charakter. 

S ohľadom na priebežnú aktualizáciu jednotlivých právnych aktov v čase je potrebné pracovať s aktuálne platným 

znením jednotlivých materiálov v čase spracovania CBA. 

1.3.1 Základné právne predpisy EÚ  

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, niekedy nazývané ako „Všeobecné nariadenie“; 

2. Delegované nariadenie Komisie č. 480/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 1303/2013; 

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania 

nariadenia č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá 

týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi 

auditu a sprostredkovateľskými orgánmi; 

4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá 

vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzor správy o pokroku, 

formát na predkladanie informácií o veľkom projekte, vzor spoločného akčného plánu, vzor správ o 

vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, vzor vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, vzory pre 

stratégiu auditu, audítorské stanovisko a výročnú kontrolnú správu a metodiku na vypracovanie analýzy 

nákladov a prínosov, ako aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o 

vzor správ o vykonávaní cieľa Európska územná spolupráca; 
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5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, 

a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, 

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

7. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002; 

8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej 

dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ; 

9. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje 

Nástroj na prepájanie Európy; 

10. Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2011/76/ES z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica č. 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými 

vozidlami. 

1.3.2 Základné právne predpisy SR 

1. Zákon č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja; 

2. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

neskorších predpisov; 

3. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

4. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

5. Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov; 

6. Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov; 

7. Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov; 

8. Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

1.3.3 Relevantná podporná dokumentácia 

1. Systém riadenia európskych a investičných fondov, programové obdobie 2014-2020, Centrálny koordinačný 

výbor – Úrad vlády SR, vyd. 20.11.2014, schválený vládou SR uznesením č. 586/2014; 

2. Metodický pokyn CKO č. 7 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu 

a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014-2020, verzia 3 platná od 05.02.2016;  

3. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu na programové obdobie 2014-2020, Centrálny koordinačný výbor – Úrad vlády SR, platný od 11.6.2015; 

4. Manuál k analýze nákladov a prínosov investičných projektov, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre 

regionálnu a územnú politiku, vyd. 12/2014 (ďalej v texte označený ako „EK CBA Manuál“); 

5. Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, 

Generálne riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014; 
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6. Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, MDVRR, vyd. 08/2016; 

7. Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 vydaný MDVRR SR a schválený vládou SR a EK v 

10/2014; 

8. Príručka pre Žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OPII 2014- 2020. 

2 Hodnotenie investície  

Hodnotenie investície pre projekty spolufinancované fondmi EÚ sa zakladá na posúdení nasledovných oblastí 

projektu spracovaných zo strany Žiadateľa: 

 Analýza podmienok, súčasná situácia a ciele projektu (podkapitola 2.1) 

 Identifikácia projektu (podkapitola 2.2) 

 Štúdia uskutočniteľnosti a analýza alternatív (podkapitola 2.3) 

 Technický opis (podkapitola 2.4) 

 Finančná analýza (podkapitola 2.5, resp. detailne spracované v kapitole 4 ) 

 Ekonomická analýza (detailne spracované v kapitole 5) 

 Analýza citlivosti a rizika (detailne spracované v kapitole 6) 

Finančná analýza, ekonomická analýza a analýza citlivosti a rizika tvoria spolu analýzu nákladov a prínosov (CBA). 

Každej z týchto analýz je venovaná samostatná kapitola tejto Príručky. 

2.1 Analýza podmienok, súčasná situácia a ciele projektu 

Cieľom analýzy podmienok je zosumarizovať sociálne, hospodárske a inštitucionálne podmienky, v ktorých by mal 

byť projekt realizovaný, resp. zhodnotiť dopady projektu na tieto podmienky (napr. pokles nezamestnanosti v 

regióne). Analýza sociálnych a makroekonomických faktorov je dôležitým základom najmä pre vypracovanie prognóz 

nákladov a prínosov, ktoré sú podrobne zhodnotené v ekonomickej časti CBA (napríklad rast HDP ovplyvňuje 

hodnotu vonkajších vplyvov v peňažnom vyjadrení), analýza sociálnych podmienok je rozhodujúca pre zostavenie 

prognózy dopytu (napr. objemov prepravy).  

S ohľadom na možné dopady môže ísť o projekty regionálneho, národného a medzinárodného významu.  

Analýza podmienok by mala poskytnúť opis súčasnej situácie a konkrétneho problému, ktorý má navrhovaný projekt 

riešiť. Na základe stanovenia konkrétneho problému sú následne určené merateľné ciele, podľa ktorých bude možné 

hodnotiť dopad navrhovaného projektu na riešenie stanoveného problému. Ciele majú formu merateľných 

ukazovateľov s cieľovými hodnotami v realistickom časovom horizonte od začiatku realizácie projektu. Keďže analýza 

súčasnej situácie, ciele projektu a definícia projektu sú predmetom podrobného skúmania hodnotiteľa projektu, 

musia byť transparentne doložené príslušnými štúdiami a formálnymi podpornými dokumentmi. 

Súčasná situácia (identifikácia problému) 

Žiadateľ by mal spracovať opis súčasnej situácie, ktorý by mal takisto tvoriť súčasť žiadosti. Opis súčasnej situácie 

poskytuje základ pre definovanie cieľov projektu a mal by poskytnúť aj vstupné údaje pre použitie v CBA, najmä v 

ekonomickej analýze.  

V tejto časti by mal Žiadateľ podrobne opísať súčasný dopravný a ekonomický kontext v oblasti, ktorej sa navrhovaný 

projekt týka. Z tohto popisu má byť následne identifikovaný konkrétny problém, ktorý má projekt riešiť. Popis 

súčasnej situácie popisuje dôvody pre ktoré je identifikovaný problém opodstatnené riešiť, a zároveň tvorí 

východisko a bázu vstupných informácií pre použitie v CBA, a to najmä v ekonomickej analýze. 

Identifikovaný problém by mal byť dostatočne všeobecný, aby nevylučoval rôzne (prípadne aj multimodálne) 

alternatívy jeho riešenia. Ako príklady vhodne identifikovaných problémov uvádzame nasledovné problémy, ktoré sú 
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definované tak, že situáciu popisujú dostatočne konkrétne, aby bolo zrejmé, čo by mal projekt vyriešiť, no vopred 

neočakávajú jeden špecifický spôsob jeho riešenia: 

 Kritická dopravná situácia v meste (dopravné zápchy, vysoká miera lokálneho znečistenia, nízka bezpečnosť 

na cestách, dlhý čas prepravy);  

 Vysoká nehodovosť na ceste prvej triedy medzi dvoma regionálnymi centrami (zlá kvalita existujúcej cesty, 

absencia alternatívnych spôsobov dopravy, úzka cesta); 

 Región bez stabilného pokrytia spoľahlivou verejnou dopravou (odkázanosť na osobné vozidlá, nízka 

pracovná mobilita, vysoká nezamestnanosť v regióne). 

Ako príklady zle identifikovaných problémov, ktoré sú príliš špecifické a vylučujú skutočný výber medzi 

alternatívnymi riešeniami, uvádzame nasledovné: 

 Absencia rýchlostnej cesty v regióne (rýchlostná cesta sama o sebe nie je cieľom, iba nástrojom na riešenie 

problému – v danom regióne nemusí byť opodstatnené rýchlostnú cestu stavať. To platí rovnako pre 

akýkoľvek iný mód dopravy). 

 Nízka frekvencia regionálnych vlakov medzi dvoma obcami (opäť, nízka frekvencia môže byť opodstatnená 

z dôvodu nízkeho vyťaženia vlakov na danej trati). 

Ciele projektu 

Ciele projektu definujú spoločenskú hodnotu, ktorú by mal daný projekt priniesť. Nastavenie cieľov má reflektovať 

na problémy identifikované v rámci popisu súčasného stavu a definovať cieľovú hodnotu, ktorá sa má vplyvom 

implementácie projektu dosiahnuť. Každý cieľ by mal taktiež definovať merateľný ukazovateľ, pomocou ktorého 

bude možné transparentne napĺňanie cieľa sledovať a odpočtovať. 

Ciele projektu by mali byť stanovené už pred definovaním rozsahu a veľkosti samotného projektu. Definícia projektu 

(riešenia problému) by mala zodpovedať sociálnym cieľom a predstavovať spôsob, ako ich možno dosiahnuť.  

Definovanie cieľov projektu je prvou fázou ekonomickej analýzy, nakoľko ciele projektu definujú želané alebo 

očakávané sociálno-ekonomické prínosy a kvantifikujú finančné, sociálne a ekonomické príjmy a výdavky. 

Ekonomická analýza umožňuje zmerať dosiahnutie cieľov stanovených v počiatočnej fáze žiadosti.  

Ciele projektu stanovené Žiadateľom by mali spĺňať určité kritériá, aby boli zrozumiteľné a odôvodniteľné. Ciele 

projektu by mali byť: 

 Špecifické – Žiadateľ by mal uviesť špecifické ciele, ktoré budú dosiahnuté prostredníctvom projektu; 

 Merateľné – Žiadateľ by mal byť schopný zmerať, či projekt spĺňa alebo nespĺňa dané ciele (uviesť 

východiskové a očakávané hodnoty pre hlavné ukazovatele); 

 Dosiahnuteľné – ciele musia byť dosiahnuteľné; 

 Realistické – ciele musia byť dosiahnuteľné s použitím bežne dostupných zdrojov/nástrojov; a  

 Časovo vymedzené – Žiadateľ musí uviesť obdobie, v ktorom by mal byť cieľ dosiahnutý. 

Ako ukážku vhodne stanovených cieľov uvádzame nasledovnú tabuľku, ktorá popisuje konkrétne názvy cieľov, ich 

merateľné ukazovatele a cieľovú hodnotu spolu s časovým horizontom, do ktorého sa naplnenie cieľovej hodnoty 

očakáva: 
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Tabuľka 1: Ukážkové ciele projektu (kritická dopravná situácia v meste) 

Cieľ Merateľný ukazovateľ Jednotka Súčasný 

stav (2016) 

Cieľový 

stav 

Cieľový 

rok 

Zníženie cestovného času 

pre pracujúcich, 

dochádzajúcich do mesta 

Priemerný cestovný čas 

z okraja mesta do centra 

v rannej a večernej špičke   

min. 53 30 2020 

Zníženie hluku, 

spôsobeného dopravou, 

v zastavaných častiach 

mesta 

Intenzita hluku na 

vybratých miestach 

kľúčových cestných 

komunikácii, ktoré 

prechádzajú obytnými 

zónami, v špičke 

dB 85 45 2020 

Zvýšenie bezpečnosti na 

cestných komunikáciách v 

centre mesta 

Priemerná mesačná miera 

nehodovosti na vybraných 

komunikáciách v centre 

mesta 

Počet 

nehôd/1000 

vozidiel 

mesačne 

24 10 2020 

Definované ciele projektu sú dôležité pre posúdenie zo strany hodnotiteľa projektu, či je daný projekt v súlade s 

politikou EÚ strategickými dokumentmi na medzinárodnej, národne a prípadne regionálnej úrovni (Partnerská 

dohoda, Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014-2020, Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 

2030, Územné generely, Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a pod.).  

Okrem sociálnych cieľov Žiadatelia môžu definovať aj makroekonomické ciele, ktoré budú dosiahnuté 

prostredníctvom projektu, napr. nárast zamestnanosti v regióne, hospodársky rast a optimalizácia rozdelenia 

zdrojov. Tieto ciele sú zvyčajne sekundárne a nasledujú až po primárnych sociálnych cieľoch. Je ťažké zhodnotiť 

plnenie týchto cieľov, lebo makroekonomické prostredie je ovplyvňované aj mnohými ďalšími faktormi. Okrem toho, 

účinok konkrétneho faktora zvyčajne nie je izolovaný, napr. účinok projektu na zamestnanosť v regióne nemusí byť 

kvantifikovaný oddelene od ostatných faktorov, napr. súkromných investícií, zmien v iných regiónoch a pod. Hlavný 

dôraz by sa mal preto klásť na sociálne ciele projektu. 

2.2 Identifikácia projektu 

Projekt je na jednej strane determinovaný splnením podmienok stanovených legislatívnym rámcom na európskej 

a národnej úrovni, na druhej strane je podmienený naplnením stanovených cieľov za účelom kvalitného 

poskytovania služieb alebo tovarov, spĺňajúc kritériá zlepšenia spoločenského a ekonomického postavenia danej 

lokality v nadväznosti na analýzu podmienok a súčasného stavu.  

Pri tvorbe projektu musí byť evidentné a jednoznačné: 

- Opis fyzických činností, ktoré prispejú k poskytovaniu určeného tovaru, alebo služby za účelom naplnenia 

stanovených cieľov 

Čl. 100 všeobecného nariadenia definuje projekt ako súbor prác, služieb, alebo činností, ktoré sú uskutočňované za 

účelom zavŕšenia nerozdeliteľnej úlohy ekonomického a technického charakteru, ktorá má stanovené svoje ciele. 

Tieto činnosti musia byť nástrojom na dosiahnutie daných cieľov. Projekt je preto posudzovaný ako celok, ktorý 

predkladá opis infraštruktúry, opis činnosti alebo poskytovanej služby a umiestnenie, aby bolo možné posúdiť 

oprávnenosť zvolených aktivít. Pri opise je potrebné zamerať sa na všetky funkčné detaily. Nič sa nesmie 

podceňovať, ani zbytočne klásť dôraz na časti niektorých aktivít a zbytočne ich preceňovať. Technicky má projekt 
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zodpovedať jednému funkčnému samostatnému modelu, ktorého implementáciou bude dosiahnuté spustenie 

prevádzky a dosiahnutie plánovaného stavu bez závislosti na ďalších investíciách.  

- Subjekt, ktorý bude projekt implementovať (prijímateľ) 

Prijímateľ je posudzovaný na úrovni technického zabezpečenia projektu, finančných a inštitucionálnych kapacít, 

ktoré preukazuje. Prijímateľ môže byť zároveň aj realizátorom projektu. V prípade, že nie je, je potrebné opísať 

spôsob výberu realizátora, jeho právnu subjektivitu, predpokladané zmluvné podmienky, ako aj technické, finančné 

a inštitucionálne kapacity dodávateľa realizácie projektu. 

- Lokalizácia dopadu, cieľová skupina, relevantní partneri a ďalšie zainteresované strany 

Po definovaní projektu a subjektu, ktorý ho realizuje, nasleduje teritoriálne ohraničenie dopadu projektu. Pri 

projekte sa opisuje regionálny/národný/nadnárodný význam a záber. Hranice dopadu majú pri dopravných 

projektoch charakter presahujúci geografický rámec stanovený v analýze. Pri projektoch, ako je budovanie novej 

cestnej komunikácie, hoci regionálneho významu, je potrebné sledovať presah územia s ohľadom na životné 

prostredie – produkcia skleníkových plynov a emisií, CO2 a pod.  

Cieľová skupina – v rámci projektu je nevyhnutné určiť, pre koho je určený a kto bude z neho profitovať, aký bude 

jeho sociálno-ekonomický vplyv a výhody pre cieľovú skupinu. Odporúča sa cieľovú skupinu nielen definovať, ale aj 

určiť jej početnosť. 

Zainteresované strany, ktoré do projektu vstupujú, musia byť pre hodnotiteľa opísané jasne a výstižne so zámerom 

preukázať ich priame zapojenie, vplyv, prínosy vyplývajúce z projektu, prípadne ich podiel na projekte v roli 

partnerov (napr. pri vlakovom spojení dvoch miest, sú partnermi, ktorí získavajú projektom prepojenie, obe 

zapojené mestá, ich obyvatelia). Takisto je potrebné sa pri veľkých infraštruktúrnych projektoch zamerať na opis 

vplyvu na ďalšie subjekty a osoby, ako je konkurencia, miestna komunita, dodávatelia, verejná správa a pod. 

2.2.1 Projekty generujúce čisté príjmy  

Čistý príjem vytvorený samotnou realizáciou projektu, ktorý sa spája bezprostredne s projektom (napr. výstavba 

cestnej komunikácie s výberom mýta) je definovaný v čl. 61 nariadenia 1303/2013 nasledovne: „čistý príjem“ 

predstavuje toky hotovosti, ktorú užívatelia platia priamo za tovary alebo služby zabezpečené v rámci operácie, ako 

napríklad náklady, ktoré priamo znášajú užívatelia za využívanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov 

alebo budov, alebo platby za služby po odpočítaní všetkých prevádzkových výdavkov a výdavkov na náhradu 

zariadenia s krátkou životnosťou, ktoré vzniknú v priebehu príslušného obdobia. Úspory prevádzkových výdavkov, 

ktoré vznikli počas operácie, sa považujú za čistý príjem, ak nie sú kompenzované rovnocenným znížením 

prevádzkových dotácií. Ak na spolufinancovanie nie sú oprávnené všetky investičné výdavky, čistý príjem sa pridelí 

pomerne k oprávneným a neoprávneným častiam investičných výdavkov.  

V rámci možností, ktoré existujú pre kvantifikáciu čistých príjmov projektu a ich zohľadnení pri výpočte finančnej 

medzery, sa bude naďalej uplatňovať postup cez výpočet diskontovaných čistých príjmov projektu tak, ako tomu 

bolo v predošlom programovom období v zmysle článku 55 nariadenia 1083/2006. 

2.2.2 Projekty negenerujúce čisté príjmy  

Aj pre projekty negenerujúce čisté príjmy platí, že oprávnené výdavky spolufinancované Európskou úniou nesmú 

presiahnuť súčasnú hodnotu investičných výdavkov, zníženú o súčasnú hodnotu čistých príjmov z investície za určité 

referenčné obdobie. V tomto prípade však realizáciou projektu nevznikajú žiadne čisté príjmy (resp. nevznikajú 

vôbec žiadne príjmy). To vedie k použitiu špeciálneho prístupu v analýze CBA – výpočet Finančnej medzery je 

vylúčený, avšak ostatné časti CBA Žiadateľ musí pripraviť. V prípade projektov negenerujúcich čisté príjmy sa 

príspevok z fondov EÚ vypočíta jednoducho ako 85% z celkových oprávnených výdavkov. (V prípadoch povinného 5% 

spolufinancovania je príspevok počítaný ako 80,75% alebo 85% celkových oprávnených výdavkov podľa schémy 

financovania OPII). 
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2.2.3 Rozdelenie projektu na fázy 

S ohľadom na veľkosť a časovú náročnosť realizácie vybraných infraštruktúrnych projektov využil RO OPII možnosť 

tzv. fázovania projektov, t.j. rozdelenie implementácie projektu na 2 fázy, ktoré budú financované z prostriedkov 

dvoch programových období: 

 v programovom období 2007 – 2013 realizácia prvej fázy projektu v rámci OPD, 

 v programovom období 2014 – 2020 realizácia druhej fázy projektu v rámci OPII. 

Pre účely prípravy a implementácie uvedených projektov bolo pripravené Metodické usmernenie k fázovaniu 

projektov OPD (ďalej aj ako „usmernenie“), ktoré detailne popisujúce nevyhnutné kroky pre prípravu, schvaľovanie 

a implementáciu projektov. Predmetné usmernenie sa vzťahuje na projekty prioritných osí 1 až 6 OPD, ktorých 

realizáciu nie je možné po vecnej a finančnej stránke ukončiť v programovom období 2007 – 2013, spĺňajú 

podmienky pre fázovanie projektov a môžu byť ukončené v programovom období 2014 – 2020. Z pohľadu prípravy 

druhej fázy projektu financovanej z prostriedkov OPII platí, že je potrebné pripraviť novú ŽoNFP v súlade s platnou 

Príručkou pre Žiadateľa OPII, a zároveň je  potrebné pripravovať novú CBA podľa tejto Príručky (okrem výnimiek, 

kedy sa použije sa CBA obsiahnutá v pôvodnej ŽoNFP vypracovanej v rámci OPD – napr. v prípade postupu 

predkladania tzv. veľkého projektu podľa čl. 103 nariadenia 1303/2013). 

Pri spracovaní CBA je taktiež potrebné zohľadňovať ucelenosť investičnej aktivity. V prípade, že aktivitu možno 

považovať za samostatný celok (z pohľadu technického, administratívneho alebo finančného), spracováva sa pre 

takýto infraštruktúrny projekt samostatná CBA. V prípade, že investičná aktivita predstavuje len časť/fázu uceleného 

projektu, vyžaduje sa komplexný prístup k spracovaniu CBA, a to na úrovni celého projektu pozostávajúceho 

z viacerých častí/fáz (napr. železničný koridor). 

2.3 Štúdia uskutočniteľnosti a analýza alternatív 

Zvyčajne existuje niekoľko spôsobov a alternatív dosiahnutia cieľov. Tieto alternatívy sa však môžu navzájom 

odlišovať v mnohých atribútoch: efektívnosť dosiahnutia daného cieľa, náklady, čas a pod. Na druhej strane, v 

krajnom prípade nemusí existovať žiadna alternatíva, ktorá by zabezpečila uspokojivé splnenie cieľov, alebo 

existujúca alternatíva nemusí byť uskutočniteľná s použitím dostupných zdrojov. Všetky tieto možnosti, ktoré môžu 

vzniknúť, musia byť preskúmané v štúdii uskutočniteľnosti a analýze alternatív. 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je preskúmať všetky možné alternatívy a vybrať z nich tú najvhodnejšiu z 

technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska. Veľmi dôležitou súčasťou štúdie uskutočniteľnosti je 

analýza dopytu, ktorá by mala poskytnúť údaje o predpokladanom dopyte po službách projektu. Pre posúdenie 

jednotlivých alternatív sa odporúča spracovať CBA pre každú alternatívu. Pri výbere konečnej verzie treba vziať do 

úvahy predpokladané sociálno-ekonomické prínosy, ako dôležitý faktor rozhodovania. 

Štúdia uskutočniteľnosti znamená hľadanie schodného riešenia problému. Cieľom štúdie uskutočniteľnosti je nielen 

identifikovať a analyzovať obmedzenia projektov, ale aj nájsť možné riešenia a poskytnúť relevantné údaje pre CBA. 

Prvým krokom je opis samotného problému – napr. dopravné zápchy, vysoká nehodovosť na existujúcej pozemnej 

komunikácii.  

V ďalšom kroku štúdia uskutočniteľnosti by mala identifikovať všetky možné riešenia tohto problému a podrobnejšie 

analyzovať obmedzenia týchto riešení. Tieto obmedzenia môžu byť technické, právne, environmentálne, ekonomické 

alebo ľudské. Uskutočniteľné projekty musia byť schopné dosiahnuť ciele projektu a súčasne počítať s týmito 

obmedzeniami. Štúdia uskutočniteľnosti by mala zahŕňať minimálne tieto časti: 

 zhrnutie; 

 sociálno-ekonomický kontext projektu; 

 analýza dopytu; 

 analýza ponuky; 
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 dostupná technológia; 

 technická časť projektu – vypracovanie alternatív; 

 personálne požiadavky; 

 environmentálne aspekty; 

 regulačný rámec; 

 rozsah projektu, kapacita, implementácia, dostupnosť vstupov; 

 analýza alternatív vrátane CBA. 

Zhrnutie 

Zhrnutie obsahuje základné informácie o projekte ako aj všetky dôležité informácie zo všetkých ostatných častí 

štúdie uskutočniteľnosti. Malo by obsahovať najmä informácie o: 

 realizátoroch a orgánoch projektu; 

 predmete analýzy (názov projektu, stručný opis, miesto realizácie); 

 cieľoch realizátora projektu; 

 predchádzajúcich skúsenostiach s podobnými projektmi; a 

 hlavných výsledkoch štúdie uskutočniteľnosti. 

Sociálno-ekonomický kontext 

Časť štúdie uskutočniteľnosti venovaná sociálno-ekonomickému kontextu by mala obsahovať najmä informácie o 

územných, environmentálnych, ekonomických aspektoch projektu a prostredí jeho plánovanej realizácie. Mala by 

obsahovať aj informácie o demografických a sociálno-kultúrnych prvkoch pozadia projektu. 

Analýza dopytu 

Analýza dopytu predstavuje zhodnotenie aktuálneho a očakávaného dopytu po dokončení investície, a tým 

poskytuje východisko pre výber optimálneho variantu a rozsahu riešenia identifikovaného problému. Výsledky 

analýzy dopytu sú potrebné v CBA pre výpočet príjmov v rámci finančnej analýzy, ako aj pre kvantifikáciu úspor z 

netrhových dopadov. Analýza dopytu by mala obsahovať tieto časti: 

 Prognóza dopytu „zhora-nadol“ reflektuje napríklad makroekonomickú predikciu vývoja ekonomiky, vývoj 

podielu dopravného módu na celkových prepravných výkonoch a pod. Vychádza z pozorovaných trendov v 

doprave a iných odvetviach v riešenom regióne; 

 Prístup k analýze dopytu „zdola-nahor“ je založený na analýze, vyhodnotení a predikcii reálnych potrieb 

dopravných výkonov v danom regióne, požadovanej prepravnej kapacite a pod. Odporúčaným nástrojom 

pre aplikáciu uvedeného prístupu je dopravné modelovanie, ktoré reflektuje zmenu správania cestujúcich v 

prípade realizácie investičných aktivít, multimodálny aspekt prepravy, t. j. prerozdelenie dopytu po 

dopravných výkonoch medzi viaceré dopravné módy. 

Povinnými výstupmi analýzy dopytu sú: 

 Popis použitého modelu: rozsah zahrnutej cestnej, železničnej siete alebo inej siete (vodnej, mestskej 

a pod.), použité predpoklady a vstupné (exogénne) parametre, popis atraktivity územia, namodelované 

dopravné vzťahy a predpoklady ohľadom realizácie iných investícii; 

 Výstupy modelu, ktoré musia obsahovať minimálne nasledovné tabuľky vo formáte tabuľkového procesora: 

o Dopravná prognóza (denná intenzita, počet pasažierov...) pre stav bez investície na všetkých 

komunikáciách (a všetkých módoch), zahrnutých v dopravnom modeli, 

o Dopravná prognóza pre každú alternatívu projektu na všetkých existujúcich aj nových 

komunikáciách (a všetkých módoch), 

o Priemerný jazdný čas a rýchlosti v rovnakej štruktúre ako dopravná prognóza, odlíšené pre osobné 

a nákladné vozidlá (vlaky, lode, prostriedky verejnej prepravy a pod.). 
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Ďalej sa spracovanie analýzy dopytu opiera o nasledovné vstupné parametre: 

- minulá premávka (napr. za posledných 10 rokov) a predpokladaná premávka na existujúcej sieti z hľadiska 

RPDP pre cestné projekty (v prípade železničných projektov: počet vlakov – pre analýzu kapacity, objem 

nákladu, počet cestujúcich – pre výpočet výnosov, vlakové km – pre výpočet výnosov); 

- existujúca, odklonená (z iných ciest alebo typov dopravy) a vyvolaná premávka; 

- existujúca a vyvolaná premávka (počet vlakov, objem nákladu, počet cestujúcich) v prípade železničných 

projektov (po uvedení projektu do prevádzky železničná doprava by mohla byť atraktívnejšia pre 

cestujúcich, ktorí ju uprednostnia pred cestným spojením); 

- miery rastu pre existujúcu premávku v scenári „bez realizácie projektu“ alebo „ak by sa nič neurobilo“; 

- miery rastu pre existujúcu, odklonenú a vyvolanú premávku v scenári „s realizáciou projektu“ alebo „ak by 

sa niečo urobilo”, s podpornou argumentáciou; 

- metóda použitá pre prerozdelenie dopravy, zmena modálneho splitu (dopravný model, vykonané 

prieskumy); 

- súčasná a predpokladaná priemerná prevádzková rýchlosť (v prípade realizácie projektu); 

- účel cesty, obsadenosť vozidiel (v jednotlivých prípadoch, štandardné hodnoty);  

- prognóza rozdelenia pravdepodobnosti predpokladaného rastu premávky; 

- predikcia makroekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky SR; 

- obdobné a primerane vhodné vstupné parametre sa použijú aj pre iné predmety štúdií (napr. verejná 

hromadná doprava, lodná doprava, prípadne letecká doprava). 

Pre účely relevantného modelovania potenciálneho dopytu po dopravných výkonov nie je s ohľadom na rôznorodé 

vstupy a východiská možné využiť univerzálny dopravný modelovací nástroj. V súlade s usmernením JASPERS 

týkajúceho sa dopravného modelovania je možné využiť 4 základné typy dopravných modelov. Tieto modely, ako aj 

základné determinanty a oblasti ich využitia, sumarizuje nasledujúca tabuľka:.  

Tabuľka 2: Využitie a charakteristiky jednotlivých typov dopravných modelovacích nástrojov  

Jednoduché modely Prideľovací model 
Modely podielov druhu 

dopravy 

Variabilné dopytové 

modely 

KRÁTKE JAZDNÉ ČASY 

BEZ VOĽBY TRASY 

BEZ EFEKTOV SIETE 

BEZ INTERAKCIE PODIELU 

DRUHOV DOPRAVY 

BEZ INTERAKCIE DOPYTU 

DLHŠIE JAZDNÉ ČASY 

ZAHŔŇA VOĽBU TRASY 

ZAHŔŇA ÚČINKY SIETE 

BEZ INTERAKCIE PODIELU 

DRUHOV DOPRAVY 

BEZ INTERAKCIE DOPYTU 

DLHŠIE JAZDNÉ ČASY 

INTERAKCIE VÝBERU TRASY 

INTERAKCIE PODIELU 

DRUHOV DOPRAVY 

BEZ INTERAKCIE DOPYTU 

NAJDLHŠIE JAZDNÉ ČASY 

INTERAKCIE VÝBERU TRASY 

INTERAKCIE PODIELU 

DRUHOV DOPRAVY 

ZAHŔŇA DOPYTOVÉ 

INTERAKCIE  

 

 Analýza kapacity 

jednoduchých alebo 

viacnásobných 

križovatiek bez možnosti 

zmeny trasy 

 Analýza cestných úsekov 

alebo malých sietí pre 

Prognózu Nehodovosti 

kde sa nepredpokladá 

žiadna zmena v dopyte, 

podielu druhov dopravy 

alebo zmeny trás 

 Aplikácia rastových 

koeficientov na 

 

 Malé zmeny cestnej siete 

kde sa neočakávajú 

dopady na podieloch 

druhov dopravy  

 Dopad nových 

a modernizovaných ciest 

v oblastiach 

s obmedzenou verejnou 

dopravou alebo s 

potenciálom pre rôzne 

dopytové interakcie 

 Presmerovanie dopadu 

obslužných zmien 

v modeli verejnej dopravy 

 

 Malé zmeny siete kde je 

pravdepodobný výskyt 

zmien v podieloch druhu 

dopravy 

 Podiel druhov dopravy a 

pridelenie dopadov 

zmeny obsluhy 

v celkovom dopravnom 

modeli kde sú očakávané 

interakcie podielov druhu 

dopravy medzi verejnou 

dopravou a cestou 

 Podiel druhov dopravy a 

pridelenie dopadov 

 

 Veľké vylepšenia cestnej 

siete vedúce 

k významným zmenám 

v cestovnom čase 

a/alebo dostupnosti 

 Veľké mestské oblasti 

kde existujú zápchy 

alebo budú existovať 

v rámci skúmaného 

obdobia 

 Oblasti kde štruktúra 

populácie 

a zamestnanosti bude 

vychádzať zo zmien 
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predpoveď budúceho 

dopytu na dopravných 

linkách alebo 

z dopravných zón 

 Môže byť často 

vyhotovený bez softvéru 

modelovania siete 

kde sa neočakávajú 

interakcie podielov 

druhov dopravy 

 Potreba softvéru 

modelovania siete 

zmien obsluhy vo modeli 

verejnej dopravy kde sú 

očakávané komplexné 

interakcie druhov 

dopravy medzi rôznymi 

druhmi verejnej dopravy 

s kvalitatívne odlišnými 

charakteristikami alebo 

kde zmeny podielu druhu 

dopravy musia byť 

ekonomicky analyzované 

 Potreba softvéru 

modelovania siete 

v cestnej sieti 

 Významné zmeny služieb 

verejnej dopravy 

 Analýza dopadov politiky 

na stav cestnej siete 

 Modely strategického 

plánovania 

 Potreba softvéru 

modelovania cestnej 

siete 

Zdroj: JASPERS Appraisal Guidance (Transport) - The Use of Transport Models in Transport Planning and Project Appraisal, August 

2014 

Analýza ponuky 

Analýza ponuky znamená posúdenie projektu v širších súvislostiach s prostredím projektu. To znamená, že analýza 

ponuky by mala poskytnúť informácie o súčasnej aj budúcej konkurenčnej alebo doplnkovej dopravnej sieti a o 

zmenách vonkajších podmienok, ktoré môžu významne ovplyvniť výkonnosť projektu. To môže napríklad v prípade 

výstavby diaľnic predstavovať výstavba paralelnej vysokorýchlostnej železničnej trate alebo vybudovanie letiska v 

neďalekom meste. Analýza ponuky by mala zahŕňať opis príslušnej siete (súčasnej aj po uskutočnení investície) spolu 

s informáciami o konkurenčných typoch dopravy. 

Analýza alternatív 

Výber alternatív je neoddeliteľnou súčasťou každej štúdie, ktorá by mala identifikovať najvhodnejšiu alternatívu zo 

všetkých reálnych možností, ktorými je možné riešiť identifikovaný problém/nedostatok. Odporúča sa, aby 

definitívny výber alternatív, ktoré budú v štúdii posúdené, bol konzultovaný s Riadiacim orgánom (ktorý zároveň 

môže požiadať o stanovisko iné relevantné subjekty, napr. odborné sekcie MDV SR, MF SR, JASPERS a pod.). 

Alternatíva alternatív je realizovaná v dvoch krokoch. Prvým je základné strategické posúdenie možností riešenia 

(vybudovanie novej infraštruktúry, modernizácia pôvodnej a pod). S ohľadom na výber strategickej varianty 

nasleduje detailnejšie porovnanie technických možností riešenia, ktorými je možné dosiahnuť stanovený cieľ. 

Jednotlivé alternatívy sa môžu navzájom odlišovať technológiou, trasovaním, veľkosťou, rozsahom a s tým súvisiacou 

dĺžkou trvania a investičnými výdavkami. Každá analýza alternatív by mala vziať do úvahy minimálne tri základné 

alternatívy riešenia: 

Scenár „ak by sa nič neurobilo“ 

Scenár „ak by sa nič neurobilo“ predstavuje súčasnú situáciu alebo budúci stav súčasnej situácie bez uskutočnenia 

akýchkoľvek dodatočných investičných výdavkov spojených s rozvojovými aktivitami. Scenár „ak by sa nič neurobilo“ 

neznamená zrušenie súčasnej prevádzky, ale pretrvávanie súčasnej situácie alebo jej prirodzeného vývoja v 

budúcnosti bez uskutočnenia akýchkoľvek kapitálových výdavkov (investícií). 

Uvedený scenár zároveň predstavuje východisko pre spracovanie ekonomickej analýzy v rámci CBA. Základný scenár 

predstavuje porovnávací základ pre situáciu po realizácii projektu. To znamená, že ekonomické vplyvy po realizácii 

projektu sa porovnajú so scenárom „ak by sa nič neurobilo“ a do CBA sa zahrnie iba nadbytok prínosov a nákladov 

projektu. V prípadoch, keď scenár „ak by sa nič neurobilo“ je neprijateľný, t. j. neudržateľný v dlhšom časovom 

horizonte, nesmie sa použiť ako referenčný scenár pre účely ekonomickej analýzy. Táto situácia vzniká v prípadoch, 

keď prevádzka existujúcej infraštruktúry bez realizácie investičných aktivít nie je možná (napr. poškodený cestný 

most v havarijnom stave). V tomto prípade je potrebné použiť ako vhodnú referenciu scenár z pohľadu rozsahu 

aktivít nasledujúci po scenári „ak by sa nič neurobilo“, t.j. scenár „ak by sa urobilo minimum“. 

Scenár „ak by sa urobilo minimum“ 
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Scenár „ak by sa urobilo minimum“ je alternatívou projektu, ktorá štandardne zahŕňa potrebnú realistickú úroveň 

výdavkov na údržbu a minimálne množstvo investičných výdavkov alebo potrebných zlepšení pre zabránenie alebo 

oddialenie vážneho znehodnotenia alebo pre splnenie bezpečnostných noriem. Vo všeobecnosti, scenáre „ak by sa 

nič neurobilo“ a „ak by sa urobilo minimum“ sú identické v špeciálnych prípadoch, keď:  

 práce na existujúcej sieti budú vykonané bez ohľadu na to, či bude projekt realizovaný; 

 existujúca sieť potrebuje zlepšenia, aby nedošlo ku katastrofickému scenáru (napr. predpokladá sa, že v 

špičke dopyt prevýši kapacitu). Vo všeobecnosti platí, že keď scenár „ak by sa urobilo minimum“ 

predstavuje 20% alebo väčšiu časť najlacnejšieho zo scenárov „ak by sa niečo urobilo“, potom scenár „ak by 

sa urobilo minimum” by mal byť porovnaný so scenárom „ak by sa nič neurobilo”. To je však iba všeobecný 

ukazovateľ, ktorý nemusí byť použiteľný pre všetky projekty vzhľadom na ich špecifiká; a  

 dopravné podmienky možno zlepšiť bez realizácie kapitálových výdavkov (optimalizáciou dopravných tokov 

na križovatkách). 

Scenár „ak by sa niečo urobilo“ 

Každá analýza alternatív zahŕňa iba jeden scenár „ak by sa nič neurobilo“ a jeden scenár „ak by sa urobilo minimum“. 

V rámci analýzy alternatív môže s ohľadom na komplexnosť prístupu k riešeniu identifikovaného problému vzniknúť 

viacero scenárov „ak by sa niečo urobilo“. Tieto scenáre sú štandardne spojené s vynaložením významných 

investičných výdavkov. Aby bola vybraná najvhodnejšia alternatíva, analýza alternatív by mala zahŕňať niekoľko 

základných krokov: 

 vyhotovenie zoznamu všetkých realistických alternatív; 

 vyradenie technicky či strategicky nerealizovateľných alternatív na základe jasne stanovených kritérií; 

 modelovanie dopravného dopytu v regióne pre každú alternatívu, ktoré prešli prvým testom; 

 odhad finančných výdavkov a príjmov (v prípade, že projekt generuje príjem – cestovné vo verejnej 

doprave, diaľničné mýto, atď.) každej alternatívy; 

 posúdenie environmentálnych a iných širších sociálno-ekonomických aspektov navrhovaného riešenia, 

ktoré nie je možné kvantifikovať v CBA; 

 CBA pre každú alternatívu, ktorá využije predošlé kroky ako vstupy. 

Keďže výber alternatív podlieha podrobnému skúmaniu zo strany hodnotiteľa projektu, musí byť riadne doložený. 

Dokumentácia analýzy alternatív by mala obsahovať predovšetkým: 

 stručný technický opis alternatívy vrátane jeho geografického vymedzenia; 

 hodnotiaci proces (kto vykonal analýzu alternatív, kedy, ktoré nariadenia a predpisy boli vzaté do úvahy); 

 všetky podklady a výpočty, ktoré vstupujú do ekonomického hodnotenia (ako samostatný súbor, v ktorom 

sú zachované prepojenia a rovnice); 

 hlavné závery - ktorá alternatíva bola vybraná, jej hodnotenie a výhody. 

Výsledky Štúdie uskutočniteľnosti odporúčame zhrnúť v „Tabuľke spoločenských vplyvov dopravnej investície“, ktorá 

tvorí Prílohu č. 3 tejto Príručky. 

Štúdia uskutočniteľnosti projektu pripravená v súlade s vyššie uvedeným opisom má tvoriť prílohu predkladanej 

ŽoNFP na predmetný projekt. 

2.4 Technický opis 

Aj keď technický opis sa nepovažuje za hlavnú časť CBA, treba ho poskytnúť a vziať do úvahy pri príprave CBA, aby 

sa: 

 zabezpečilo správne pochopenie projektu, jeho súladu s potrebami, cieľmi a nákladmi;  
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 poskytli potrebné vstupy pre analýzu (šírka a dĺžka pozemnej komunikácie, rýchlosť, typ križovatiek, 

rozmery konkrétnych cestných/železničných projektov v merných jednotkách, napr. v m
2
 vozoviek, v 

kilometroch železničných tratí a pod.). 

Technický opis projektu je povinnou súčasťou ŽoNFP. Hodnotiteľ projektu potrebuje technický opis projektu, aby 

mohol porovnať projekt a jeho výdavky s inými technicky porovnateľnými projektmi. Vzájomné porovnanie technicky 

podobných projektov sa používa ako dôležitý nástroj pre odôvodnenie finančných výdavkov projektu. Finančná časť 

CBA by mala poskytnúť informácie o investičných výdavkoch spolu s ich stručnou špecifikáciou. 

Neoddeliteľnou súčasťou každého technického opisu je situačná mapa. Táto mapa by mala byť dostatočne 

podrobná, aby čitateľ bol schopný identifikovať všetky dôležité práce. 

V prípade vysokých investičných výdavkov v porovnaní s predpokladanými investičnými výdavkami podobných 

projektov na Slovensku alebo v iných krajinách treba v ŽoNFP poskytnúť ich dostatočné zdôvodnenie a podpornú 

dokumentáciu pre tieto zvýšené investície.  

2.5 Finančná, ekonomická a riziková analýza 

Každej tejto analýze, ktorá tvorí časť CBA analýzy je venovaná samostatná kapitola tohto dokumentu: 

 Finančná analýza – Kapitola 4 

 Ekonomická analýza – Kapitola 5 

 Riziková analýza – Kapitola 6 
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3 Všeobecné technické pojmy CBA 

3.1 Účel analýzy nákladov a prínosov 

Analýza nákladov a prínosov je jedným z komplexných modelov používaných pre hodnotenie a posúdenie 

investičných projektov. CBA ako súčasť posudzovania žiadosti o spolufinancovanie investičného projektu z fondov 

EÚ (ŽoNFP, resp. IoVP v prípade tzv. „veľkých projektov“), by mala poskytnúť dôkaz, že projekt: 

 je prínosný a potrebný zo sociálno-ekonomického hľadiska – preukazuje sa výsledkami ekonomickej 

analýzy, a to kladnou ekonomickou čistou súčasnou hodnotou; 

 je v súlade s operačným programom a inými politikami Spoločenstva - výstup vytvorený projektom 

prispieva k dosiahnutiu cieľov daného programu a politiky;  

 potrebuje spolufinancovanie – preukazuje sa spracovaním finančnej analýzy, a to že existuje schodok 

financovania (záporná finančná čistá súčasná hodnota), a že pomoc Spoločenstva je potrebná, aby projekt 

bol finančne udržateľný počas celého obdobia a nevykazoval záporný cash-flow. Ako alternatívu treba 

uviesť každé prípadné uplatnenie pravidiel štátnej pomoci. 

3.2 Definícia pojmov 

Pre účely tejto Príručky sa v texte pre vyjadrenie negatívnych resp. pozitívnych spoločenských dopadov 

vyplývajúcich z projektu používajú pojmy náklady a prínosy, a to predovšetkým z pohľadu ekonomickej časti CBA 

modelu.  

Naopak v rámci evidencie cash-flow finančnej časti modelu CBA sa používajú pojmy výdavky a príjmy, keďže tieto 

priamo súvisia s peňažným tokom v rámci projektu, ktorý je predmetom finančnej analýzy. 

3.3 Referenčné obdobie 

Referenčné obdobie predstavuje sledované obdobie, v ktorom sa hodnotia výsledky projektu. Zároveň toto obdobie 

predstavuje periódu, pre ktorú musia byť relevantné peňažné toky zahrnuté do CBA. Referenčné obdobie sa bude 

skladať z dvoch období: 

 obdobia investície/výstavby, počas ktorého budú realizované investície a vybudovaná projektová 

infraštruktúra. Toto obdobie je spojené s realizáciou investičných výdavkov; a  

 obdobia prevádzky, ktoré sa začína uvedením projektu do prevádzky a v prípade dopravných projektov 

zvyčajne trvá počas referenčného obdobia. Toto obdobie je spojené s vynakladaním prevádzkových 

výdavkov a so vznikom prevádzkových príjmov. 

Prevádzkové výdavky a príjmy vznikajú štandardne po dokončení projektu a realizácii všetkých investičných 

výdavkov. V zriedkavých prípadoch sa tieto dve obdobia môžu čiastočne prekrývať. To znamená, že prevádzka sa 

môže začať skôr, ako budú realizované všetky investičné výdavky.  

Pri dopravných projektoch sa zvyčajne uvažuje s referenčným obdobím v trvaní 30 rokov (vrátane obdobia 

výstavby). Pri špecifických projektoch môže byť obdobie ekonomickej použiteľnosti, t.j. referenčné obdobie, aj 

kratšie - napríklad pri projektoch implementácie informačných technológií v doprave. Referenčné obdobie by sa 

malo začať v roku, kedy začne výstavba. Všetky investičné výdavky, ktoré vznikli pred začiatkom výstavby sa sčítajú 

do prvého roku referenčného obdobia. Začiatok referenčného obdobia je kľúčový z pohľadu celého modelu CBA, ale 

má význam najmä pre tieto dva prvky:  

 ocenenie; a 

 diskontovanie. 
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Ak sa použijú stále ceny, všetky ceny v modeli musia predstavovať cenovú úroveň existujúcu na začiatku 

referenčného obdobia (alebo na konci roka, ktorý predchádzal začiatku referenčného obdobia). Ak sa použijú bežné 

ceny, cenová úroveň na začiatku referenčného obdobia bude tvoriť základ pre budúcu indexáciu s ohľadom na 

infláciu.  

Začiatok referenčného obdobia je dôležitý aj pre určenie diskontných faktorov. Všetky peňažné toky musia byť 

diskontované na začiatku referenčného obdobia. 

3.4 Ceny 

Vo všeobecnosti existujú dva typy cien, ktoré sa môžu použiť pre ocenenie konkrétnych prvkov projektu: 

Stále ceny 

Stále ceny predstavujú hodnotu konkrétnych prvkov na cenovej úrovni konkrétneho roka (zvyčajne základného 

roka, prvého roka referenčného obdobia) bez ohľadu na rok referenčného obdobia. To znamená, že inflácia je 

vylúčená z modelu CBA a neovplyvňuje stále ceny. 

Bežné ceny 

Bežné ceny určujú hodnotu konkrétnych prvkov v cenách platných pre príslušný rok referenčného obdobia. Tieto 

ceny zahŕňajú infláciu. Ceny použité v modeli pre každý rok sa preto odlišujú (zvyčajne rastú s každým rokom, s 

výnimkou deflácie). 

V modeli CBA pre investičné projekty v dopravnom sektore sa odporúča využívať stále ceny. Stále ceny použité v 

modeli by mali predstavovať ceny základného roka, t. j. prvého roka referenčného obdobia. Použitie stálych cien 

zjednodušuje model a znižuje jeho náročnosť na zdroje údajov. 

DPH v CBA 

Ceny investičných výdavkov, prevádzkových výdavkov, príjmov a všetkých ostatných faktorov musia byť zahrnuté do 

analýzy CBA bez DPH.  

Výnimku tvorí situácia keď Žiadateľ nie je registrovaný ako platca DPH a vtedy platí pre finančnú analýzu 

nasledovné. Bez ohľadu na DPH status Žiadateľa, DPH (a aj nepredvídané výdavky) nesmú byť zahrnuté do finančnej 

analýzy resp. do výpočtu finančnej medzery. Následne je Žiadateľovi, ktorý nie je platcom DPH, umožnené zahrnúť 

DPH (len z oprávnených výdavkov) medzi celkové oprávnené výdavky pri výpočte výšky príspevku z EÚ, t.j. získava 

príspevok aj pre zodpovedajúcu časť DPH. 

DPH nie je možné zahrnúť do ekonomickej analýzy. 

3.5 Diskontné sadzby 

Európska komisia odporúča tieto hodnoty diskontných sadzieb: 

 Diskontná sadzba pre finančnú analýzu:   4 % 

 Diskontná sadzba pre ekonomickú analýzu:  5 % 

3.6 Prírastková metóda 

Model CBA využíva tzv. prírastkovú metódu, ktorá umožňuje pohľad na očakávané dopady v súvislosti s realizáciou 

projektu. Prírastková metóda predstavuje porovnanie nákladov a prínosov medzi scenárom s realizáciou projektu a 

scenárom bez realizácie projektu.  

Prírastková metóda sa dá matematicky vyjadriť nasledovne: 
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Celkový vplyv projektu = čisté prínosy projektu v prípade realizácie projektu (prínosy projektu v prípade realizácie 

projektu mínus náklady v prípade realizácie projektu) mínus čisté prínosy v prípade nulového variantu (prínosy v 

prípade nulového variantu mínus náklady v prípade nulového variantu) 

Ak je výsledok kladný, možno konštatovať, že v prípade realizácie projektu prínosy prevýšia náklady. V opačnom 

prípade, čiže ak je výsledok záporný, v prípade realizácie projektu náklady prevýšia prínosy.  

Dôležitý aspekt pre prírastkovú metódu je správne stanovenie rozsahu scenáru „bez projektu“ a scenára „s 

projektom“ pre účely CBA, predovšetkým s pohľadu stanovenia prevádzkových výdavkov a príjmov, ako aj 

ekonomických prínosov. Predovšetkým v prípadoch, keď Žiadateľ nie je vlastníkom a zároveň prevádzkovateľom 

(novej aj starej) infraštruktúry/investície, odporúčame aplikovať tzv. konsolidovaný prístup, t. j. zohľadniť 

a usporiadať všetky toky v rámci projektu. V nasledujúcej tabuľke je príklad stanovenia rozsahu scenárov pre typické 

projekty cestnej infraštruktúry: 

Tabuľka 3: Príklad stanovenia rozsahu scenárov pre typické projekty cestnej infraštruktúry 

Typ projektu Scenár „bez projektu“ Scenár „s projektom“ 

Výstavba novej diaľnice alebo rýchlostnej 

cesty 

Pôvodná cesta (obyčajne 

cesta I. triedy) 

Nová diaľnica alebo rýchlostná cesta 

+ Pôvodná cesta  

 

Výstavba novej cesty I. triedy (preložka, 

obchvat) 

Nová cesta I. triedy  

+ Pôvodná cesta  

 

Modernizácia existujúcej cesty I. triedy Modernizovaná cesta I. triedy 

Podobný prístup by mal byť použitý pri niektorých projektoch mestskej hromadnej dopravy, kde je potrebné správne 

definovať a v celom rozsahu posúdiť oba scenáre. V nasledovnej tabuľke je uvedený príklad pre infraštruktúrne 

projekty mestskej hromadnej dopravy.  

Vzhľadom na možnú variabilitu projektov predložených v rámci OPII, predovšetkým v rámci železničných projektov, 

projektov verejnej dopravy alebo projektov s multimodálnym zameraním, odporúčame spracovateľom CBA, aby 

definitívne stanovenie rozsahu posudzovania scenárov konzultovali s RO. 

Tabuľka 4: Príklad stanovenia rozsahu scenárov pre typické infraštruktúrne projekty mestskej hromadnej dopravy 

Typ projektu Scenár „bez projektu“ Scenár „s projektom“ 

Výstavba novej električkovej 

trate 

Mestská hromadná doprava 

realizovaná existujúcimi 

formami, napr. autobusy, 

individuálna automobilová 

doprava 

Nová električková trať 

+ Pôvodná forma dopravy (ak ostáva zachovaná) 

 

Výstavba novej trolejbusovej 

trate 

Nová trolejbusová trať  

+ Pôvodná forma dopravy (ak ostáva zachovaná) 

 

Modernizácia električkovej trate Pôvodná električková trať Modernizovaná električková trať 

Modernizácia trolejbusovej trate Pôvodná trolejbusová trať Modernizovaná trolejbusová trať 
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3.7 Majetok už vlastnený Žiadateľom 

V prípadoch, keď Žiadateľ poskytne pre projekt svoj vlastný majetok, napr. pozemky, na ktorých bude vybudovaná 

nová pozemná komunikácia, hodnota tohto majetku sa nesmie zahrnúť do finančnej analýzy. Naopak v prípade 

ekonomickej analýzy je potrebné tento majetok oceniť a zahrnúť ho aj do ekonomického hodnotenia projektu. 

V prípadoch, keď poskytnutie vlastného majetku pre účely realizácie projektu povedie k finančným stratám (alebo 

dodatočným výdavkom) pre Žiadateľa, tieto straty alebo výdavky je potrebné zahrnúť do finančnej analýzy. Tieto 

náklady môžu predstavovať napríklad príležitostné výdavky vyplývajúce zo straty príjmov z prenájmu (ak majetok 

bol prenajatý) alebo trhovú hodnotu majetku poskytnutého pre projekt, ak bol používaný Žiadateľom (napr. 

administratívna budova, ktorá bude zničená v dôsledku výstavby pozemnej komunikácie a pod.).  

Ak Žiadateľ kupuje majetok od štátu alebo spoločností vlastnených štátom alebo iných spriaznených osôb, tento 

majetok treba nezávisle oceniť.  
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4 Finančná analýza 

Cieľom kapitoly 4 Finančná analýza je poskytnúť Žiadateľovi, resp. spracovateľovi CBA komplexnú metodickú 

podporu pre korektné spracovanie finančnej analýzy v súlade s požiadavkami Európskej komisie pre programové 

obdobie 2014-2020. Kapitola sumarizuje postup krokov pre vypracovanie finančnej analýzy, požadované vstupné 

dáta, prístup k výpočtu finančných ukazovateľov, príspevku z EŠIF, či udržateľnosti projektu, ako predpokladu pre 

realizáciu investičných projektov v oblasti dopravy, spolufinancovaných v podmienkach SR z prostriedkov OPII 2014-

2020.  

Okrem metodického prístupu k spracovaniu finančnej analýzy reflektujúceho požiadavky EK pre spracovanie CBA v 

programovom období 2014-2020, zohľadňuje kapitola taktiež príklady dobrej praxe a skúsenosti z implementácie 

projektov OPD v programovom období 2007-2013.  

Kapitola taktiež poskytuje Žiadateľovi/spracovateľovi CBA analýzy špecifické vstupné údaje v rámci jednotlivých 

krokov finančnej analýzy pre realizáciu projektov v kľúčových dopravných sektoroch SR: 

 projekty cestnej infraštruktúry; a 

 projekty železničnej infraštruktúry.  

4.1 Metodika finančnej analýzy 

Prístup k spracovaniu finančnej analýzy sa opiera o metodikou diskontovaných peňažných tokov (discounted cash 

flows – DCF), ktorá kalkuluje súčasnú hodnota výdavkov a príjmov vzniknutých v rôznych časových horizontoch.  

Medzi základné východiská a predpoklady pre metodicky správne spracovanie finančnej analýzy zo strany prijímateľa 

patrí: 

 Finančná analýza pokrýva iba peňažné toky predstavujúce príjmy alebo výdavky. Finančné aspekty 

nesúvisiace s tokmi finančných zdrojov (napr. odpisy, rezervy) finančná analýza nepokrýva; 

 Finančná analýza pokrýva výlučne príjmy a výdavky vzniknuté v súvislosti s realizáciou (investíciou 

a prevádzkou) projektu. Tieto môžu byť vypočítané ako rozdiel peňažných tokov medzi scenárom s 

realizáciou projektu a referenčným základným scenárom;  

 Finančná analýza pokrýva výlučne peňažné toky z pohľadu prijímateľa, t.j. vlastníka a prevádzkovateľa 

investície. V prípade, že vlastník a prevádzkovateľ (aspoň nejakej zložky) investície sú dva rôzne subjekty, je 

potrebné vypracovať konsolidovanú finančnú analýzu, t.j. zohľadniť peňažné toky súvisiace s projektom 

z pohľadu vlastníka aj prevádzkovateľa1.  

 Pomocou stanovenej vhodnej diskontnej sadzby (Financial Discount Rate - FDR) sa vypočíta súčasná 

hodnota výdavkov a príjmov vzniknutých v rôznych časových horizontoch; 

 Modelovaný odhad peňažných tokov má pokrývať primerané obdobie, ktorým je tzv. obdobie ekonomickej 

použiteľnosti projektu (30 rokov, v prípade špecifických projektov napr. implementácia informačných 

technológií v doprave môže byť toto obdobie kratšie);  

 Finančná analýza má byť preferenčne vypracovaná v stálych cenách, t.j. v cenách stanovených v základnom 

roku. Prípadné použitie bežných (nominálnych) cien, t.j. cien prispôsobených podľa indexu spotrebiteľských 

cien (Consumer Price Index – CPI), následne vyžaduje použitie nominálnej diskontnej sadzby
2
;  

 Finančná analýza je spracovávaná v hodnotách bez DPH, tak na výdavkovej ako aj príjmovej strane.  

 Priame dane (z kapitálu, príjmov alebo iné) sú používané výhradne pre overenie finančnej udržateľnosti 

projektu, nie pre výpočet finančnej stránky, ktorá sa počíta pred takýmito daňovými zrážkami.  

                                                           
1 Napr. v rámci projektov SSC, ktoré by mali byť spoplatnené mýtom, sa peňažné toky súvisiace s výberom mýta zahrnú do finančnej analýzy 
napriek tomu, že tieto peňažné toky patria NDS. 
2
 Vzorec na výpočet nominálnej diskontnej sadzby je (1+n)=(1+r)*(1+i), kde: n – nominálna sadzba, r – reálna sadzba, i – miera inflácie. 
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4.2 Prístup k spracovaniu finančnej analýzy 

Spracovanie finančnej analýzy pozostáva zo spracovania nasledujúcich na seba nadväzujúcich parametrov/krokov: 

 investičné výdavky; 

 zostatková hodnota; 

 prevádzkové výdavky; 

 prevádzkové príjmy; 

 finančná výnosnosť investície; 

 výpočet príspevku; a 

 finančná udržateľnosť. 

4.2.1 Investičné výdavky 

Prvým krokom pri spracovaní finančnej analýzy je analýza, resp. kalkulácia výšky investičných výdavkov a ich 

rozloženie v rámci jednotlivých rokov realizácie investičného projektu. Investičné výdavky tak predstavujú výdavky 

spojené s budovaním a uvedením projektovanej infraštruktúry do prevádzky. Možno ich rozdeliť do 2 základných 

kategórií: 

 Prvotná investícia: zahŕňa kapitálové výdavky všetkých stálych (neobežných) aktív (napr. pozemky, budovy, 

stroje, zariadenia atď.) a obežných aktív (napr. počiatočné a technické výdavky ako je projektovanie, 

plánovanie, projektový manažment a technická podpora, stavebný dozor, propagácia atď.). Zdrojom údajov 

sú predovšetkým štúdie uskutočniteľnosti, ďalšia technická dokumentácia, prípadne podrobný rozpočet 

projektu (napr. výkaz výmer). Prehľad výdavkov a ich rozloženie v čase musí reflektovať realizáciu projektu v 

súlade s časovým plánom pre implementáciu projektu. V prípade projektov s dopadom na environmentálnu 

oblasť, počiatočná investícia zahŕňa taktiež výdavky na zmierňovanie environmentálnych a/alebo 

klimatických zmien počas výstavby, ako to je vymedzené v rámci EIA alebo v iných postupoch hodnotenia. 

 Výdavky na výmenu/obnovu3: zahŕňajú výdavky vynaložené počas referenčného obdobia na výmenu 

opotrebovaných zastaraných prvkov, napr. v prípade dopravnej infraštruktúry – zvodidlá, povrch vozovky 

a pod. 

Štruktúra investičných výdavkov vo finančnej analýze má poskytovať informácie o týchto aspektoch: 

 obdobie realizácie výdavkov; 

 podstata výdavkov/prvkov projektu; 

 hodnota nepredvídateľných výdavkov a cenových úprav; 

 oprávnenosť resp. neoprávnenosť výdavkov. 

Celková suma investičných výdavkov ako aj ich rozdelenie musí byť v súlade s podpornou dokumentáciou. Dôležitým 

zdrojom informácií o investičných výdavkoch je napr. podrobný rozpočet investičných projektov. V prípadoch, keď 

podrobný rozpočet nie je aktualizovaný alebo je inak obmedzený, môžu sa použiť dohody s 

dodávateľskými/stavebnými firmami o realizácii projektu alebo rozpočet tvoriaci súčasť ponuky.  

Štruktúra investičných výdavkov uvedených vo finančnej analýze by mala poskytnúť informácie o výdavkoch na 

konkrétne investičné činnosti/objekty. Táto štruktúra je nevyhnutná aj vzhľadom na jej neskoršie použitie pri 

výpočte zostatkovej hodnoty v nasledujúcom kroku, a zároveň aj pre stanovenie ekonomických výdavkov 

v ekonomickej analýze. 

                                                           
3
 Napriek tomu, že výdavky na výmenu/obnovu budú mať charakter kapitálových výdavkov, odporúčame tieto uviesť v tabuľkovej časti CBA spolu 

s prevádzkovými výdavkami vzhľadom na to, že vzniknú v období prevádzky investície. Zároveň je potrebné, aby tieto výdavky boli zosúladené 
s výpočtom zostatkovej hodnoty investície, t. z. ak sa uvažuje pri výpočte zostatkovej hodnoty s výmenou nejakého prvku investície, musí byť 
tento prvok zohľadnený aj v nákladovej časti CBA. 
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Obdobie realizácie výdavkov 

Prognóza celkových investičných výdavkov musí uvádzať aj obdobie realizácie výdavkov v čase, t. j v príslušných 

rokoch referenčného obdobia, v ktorých je projekt realizovaný. 

Podstata výdavkov/prvkov projektu 

Kategorizácia investičných výdavkov podľa ich podstaty by mala poskytnúť informácie o výške výdavkov na 

konkrétne prvky alebo objekty projektovanej infraštruktúry. Hodnotiteľ projektu môže použiť túto štruktúru pre 

porovnanie s inými podobnými projektmi a zdôvodnenie projektovaných celkových investičných výdavkov.  

Ako všeobecné pripomienky, ktoré sú platné pre akékoľvek investície dopravy, možno zvýrazniť nasledovné:  

 odhady musia byť založené na vhodných referenčných hodnotách (benchmarkoch) s typovo 

porovnateľnými projektmi; 

 odporúča sa prezentovať aj celkové výdavky na projekt aj jednotkovú hodnotu (napr. výdavky na km, 

výdavky na jednotku koľajových vozidiel atď.); 

 je nevyhnutné aby analýza zahŕňala všetky práce a položky nevyhnutné pre jeho fungovanie (napr. 

prepojenia existujúcich sietí, cena pozemkov, výdavky na ochranu životného prostredia vrátane napr. 

protihlukových bariér a inej hlukovej ochrany, odvodňovanie, zeleň, prechody pre zvieratá atď.). 

Táto kategorizácia je užitočná aj pre následný výpočet zostatkovej hodnoty. Preto je potrebné sledovať osobitne 

každý prvok, ktorý má inú životnosť.  

Oprávnenosť výdavkov 

Pri určení, či investičné výdavky projektu sú alebo nie sú oprávnené pre účely spolufinancovania z EŠIF, sa 

spracovateľ riadi princípmi definovanými Všeobecným nariadením 1303/2013, pravidlami oprávnenosti výdavkov 

stanovenými na vnútroštátnej úrovni v súlade s čl. 65 ods. 1 Všeobecného nariadenia s ohľadom na platnú národnú 

legislatívu najmä zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve a zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Oprávnenosť výdavkov usmerňuje okrem príslušnej legislatívy SR a EÚ najmä:  

 Systém riadenia EŠIF;  

 Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného 

fondu na programové obdobie 2014 – 2020; 

 Metodický pokyn CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

 Metodický pokyn CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov; 

 Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov. 

Pre účely OPII, konkrétne PO č. 1-6, sú pravidlá oprávnenosti zachytené v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII 

2014-2020, ktorú vydal RO OPII ako súčasť riadiacej dokumentácie.  

Nepredvídateľné výdavky 

Špecifickým prvkom investičných výdavkov sú nepredvídateľné výdavky. Nepredvídateľné výdavky predstavujú 

rezervu projektu na neočakávané udalosti, ktorých vznik závisí od výskytu jednej alebo niekoľkých neistých situácií. 

Dopad týchto udalostí sa zvyčajne dá kvantifikovať, ale nie je isté, či vzniknú. Nepredvídateľné výdavky sú tak 

vyjadrením rizika dodatočných nákladov, ktoré úmyselne neboli naplánované, a ktorých potreba môže byť zistená 

počas implementácie projektu. Nepredvídateľné výdavky nepokrývajú infláciu a z nej vyplývajúci nárast vstupných 

cien projektu (tento pokrývajú cenové úpravy, ktoré sú opísané nižšie). 

Nepredvídateľné výdavky je potrebné určiť oddelene od ostatných prvkov investičných výdavkov. Preto v modeli 

CBA treba uviesť samostatný riadok obsahujúci prehľad výdavkov bez nepredvídateľných výdavkov. Nepredvídateľné 

výdavky nevstupujú do výpočtu schodku financovania, ale oprávnené nepredvídateľné výdavky vstupujú do výpočtu 

príspevku (max. 10% investičných výdavkov bez nepredvídateľných výdavkov a cenových úprav). Žiadateľ musí byť 

schopný predložiť potrebnú dokumentáciu na podporu rezervy na nepredvídané výdavky, ak o ňu žiada v ŽoNFP.  
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Cenové úpravy 

Ak je CBA vykonaná v stálych cenách a investičné výdavky sa rozložia na obdobie dlhšie ako 2 roky, je možné 

v rozpočte uvažovať aj cenové úpravy. Tieto úpravy sú nevyhnutné vzhľadom na dopad inflácie na investičné 

výdavky. Cenové úpravy môžu vstupovať len do výpočtu príspevku z EÚ. 

V prípadoch, keď hodnota investičných výdavkov v modeli CBA pochádza z už ukončeného verejného obstarávania a 

zmluva s dodávateľom obsahuje ustanovenie o nemožnosti ďalšieho zvýšenia cien v dôsledku inflácie, cenové úpravy 

nesmú byť zahrnuté do výpočtu príspevku. Cenové úpravy nie sú zahrnuté vo výpočte príspevku ani v prípadoch, keď 

je CBA pripravená ex-post (takže je známa presná hodnota investičných výdavkov). Pre výpočet cenových úprav sa 

odporúča použiť predpokladanú mieru inflácie (prognóza Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu SR 

prípadne). V dôsledku inflácie môžu byť upravené len investičné výdavky, ktoré budú realizované v druhom roku a v 

ďalších rokoch. V rámci oprávnených výdavkov cenová úprava musí byť uvedená v samostatnom riadku. Vstúpi len 

do výpočtu príspevku, lebo do oprávnených výdavkov sa zahrnie ešte pred výpočtom príspevku. Cenová úprava musí 

byť doložená aj v ŽoNFP.  

Členenie investičných výdavkov je špecifické pre každý projekt, ale dopravné sektory sa zvyčajne vyznačujú 

spoločnými kategóriami výdavkov pre počiatočné investície a obnovu. Indikatívne zoznamy investičných výdavkov 

v rámci infraštruktúrnych projektov cestnej a železničnej infraštruktúry sú sumarizované v nasledujúcich 

podkapitolách. 

4.2.1.1 Investičné výdavky cestná infraštruktúra 

Príklad štruktúry investičných výdavkov projektov cestnej infraštruktúry je uvedený v tabuľke nižšie. Štruktúra 

investičných výdavkov sa môže odlišovať v závislosti od špecifík konkrétnych cestných projektov. 

Tabuľka 5: Príklad štruktúry investičných výdavkov projektov cestnej infraštruktúry (v EUR, stále ceny) 

Investičné výdavky projektu  

          

Celkové 2016 2017 … 2045 

Plánovacie/projektové poplatky      

Výkup pozemkov*      

Príprava staveniska      

Zemné práce      

Stavebné práce       

z toho: Mosty*      

 Tunely*      

 Cesty*      

 Podporné múry*      

 Protihlukové a bezpečnostné bariéry*      

 Budovy*      

 Spevnenie svahov*      

 Ostatné      

 Vyvolané investície      

Technológia a zariadenia           

Dozor      

Iné služby (technická pomoc, publicita, externé riadenie)      

Celkové investičné výdavky bez rezervy a cenových úprav      

Rezerva na nepredvídateľné výdavky      

Cenové úpravy      

Celkové investičné výdavky vrátane rezervy a cenových úprav           

* Tieto objekty/položky by mali vstupovať do výpočtu zostatkovej hodnoty (odpisová metóda) 
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Detailný rozpad stavebných výdavkov pri projektoch cestnej infraštruktúry je do značnej miery závislý od charakteru 

a rozsahu konkrétneho projektu. Preto predovšetkým za účelom konzistentnosti a zjednodušenia uvádzame popis 

jednotlivých položiek  štruktúry investičných výdavkov: 

Plánovacie/projektové poplatky 

- Výdavky na projektovú dokumentáciu, všetky súvisiace štúdie. Zároveň by sa mali zahrnúť výdavky k DSRS a DSV, 

ktoré zvyčajne sú súčasťou Zmluvy o dielo, vytyčovanie, mapy; 

Výkup pozemkov 

- Nadobudnutie pozemkov potrebných pre realizáciu projektu, ako aj nájmy či vecné bremená; 

Príprava staveniska 

- Výdavky súvisiace s inštaláciou, prevádzkou a odstránením zariadenia staveniska, vytyčovanie, dočasné prístupové 

komunikácie, dočasné dopravené značenia a signalizácia, vypratanie staveniska, demolačné práce; 

Zemné práce 

- Premiestňovanie zeminy a iného materiálu na skládku, poplatky za skládkovanie zeminy; 

Stavebné výdavky 

Mosty – stavebné objekty mostov, mimoúrovňových križovatiek; 

Tunely – stavebné objekty tunela bez technologických častí, bez zariadení, bez budov, bez vozovky; 

Cesty – stavebné objekty ciest asfaltových vrátane kanalizácie, odlučovače ropných látok vrátane vozovky v tuneli; 

Podporné múry – stavebné objekty oporných, zárubných múrov;  

Protihlukové a bezpečnostné bariéry – protihluková stena, oplotenie diaľnice; 

Budovy – stavebné objekty budov (napr. portálové budovy, budovy stredísk správy a údržby diaľnic/ rýchlostných 

ciest); 

Spevnenie svahov – sanácia a spevňovanie svahov; 

Ostatné – spätné rekultivácie, vegetačné úpravy a pod; 

Vyvolané investície – všetky objekty ktoré budú odovzdané iným budúcim správcom (preložky ciest, inžinierskych 

sietí a pod); 

Technológia a zariadenia 

- Technológia tunela, riadiace systémy a strediská, informačný systém diaľnice a pod.; 

Dozor 

- Stavebný dozor, prípadne iný dozor (technický, geologický); 

Iné služby 

- Archeologický prieskum, publicita, monitoringy, mesačné správy, fotodokumentácia, video, záručný servis a pod; 

Rezerva na nepredvídateľné výdavky 

- Položka sa stanovuje a uplatňuje v súlade s pravidlami oprávnenosti príslušného programu; 

Valorizácia 

- Uplatňuje sa iba v prípade cenových úprav stanovených v zmluve o dielo na stavebné práce; 

4.2.1.2 Investičné výdavky železničná infraštruktúra 

Príklad štruktúry investičných výdavkov projektov železničnej infraštruktúry je uvedený v tabuľke nižšie. Štruktúra 

investičných výdavkov sa môže odlišovať v závislosti od špecifík konkrétnych železničných projektov. 
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Tabuľka 6: Príklad štruktúry investičných výdavkov projektov železničnej infraštruktúry (v EUR, stále ceny) 

Investičné výdavky projektu  

          

Celkové 2016 2017 … 2045 

Plánovacie/projektové poplatky      

Výkup pozemkov*      

Príprava staveniska      

Zemné práce      

Stavebné práce      

z toho: Mosty*      

 Tunely*      

 Cesty*      

 Podporné múry*      

 Protihlukové a bezpečnostné bariéry*      

 Budovy*      

 Spevnenie svahov*      

 
Trať – železničný spodok* 

Trať – železničný zvršok*      

 Nástupiská*      

 Elektrifikácia*      

 
Signalizačné a telekomunikačné zariadenia* 

Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia ŽI*      

 
Ostatné 

Vyvolané investície      

Stroje a zariadenia      

Dozor      

Riadenie projektu (interné, externé)           

Propagácia      

Celkové investičné náklady bez rezervy a cenových úprav      

Rezerva na nepredvídané výdavky      

Cenové úpravy      

Celkové investičné výdavky vrátane rezervy a cenových úprav      

* Tieto objekty/položky by mali vstupovať do výpočtu zostatkovej hodnoty (odpisová metóda) 

Detailný rozpad stavebných výdavkov pri projektoch cestnej infraštruktúry je do značnej miery závislý od charakteru 

a rozsahu konkrétneho projektu. Preto predovšetkým za účelom konzistentnosti a zjednodušenia uvádzame popis 

jednotlivých položiek  štruktúry investičných výdavkov: 

Plánovacie/projektové poplatky 

- výdavky na projektovú dokumentáciu, všetky súvisiace štúdie; 

Výkup pozemkov 

- nadobudnutie pozemkov potrebných pre realizáciu projektu, ako aj nájmy či vecné bremená; 

Príprava staveniska 

- výdavky súvisiace s inštaláciou, prevádzkou a odstránením zariadenia staveniska, vytyčovanie, dočasné prístupové 

komunikácie, dočasné dopravené značenia a signalizácia, vypratanie staveniska, demolačné práce; 

Zemné práce 

- premiestňovanie zeminy a iného materiálu na skládku, poplatky za skládkovanie zeminy; 

Stavebné práce 

Mosty – úprava existujúcich mostov, nové železničné a cestné mosty, mimoúrovňové križovatky; 

Tunely – stavebné objekty tunela, razený železničný dvojkoľajný tunel, portál tunela, úniková štôlňa; 
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Cesty – stavebné objekty ciest; 

Podporné múry – oporné a zárubné múry výšky nad 1,5 m do 6 m;  

Protihlukové a bezpečnostné bariéry – protihlukové opatrenia, oplotenie objektov; 

Budovy – pozemné stavby, inžinierske siete; 

Spevnenie svahov – sanácia a spevňovanie svahov; 

Trať – železničný spodok, železničný zvršok, demolácie , podchody, priepusty, a pod.; 

Nástupiská – nástupisko jednostranné, nástupisko ostrovné, zastrešenia nástupísk; 

Elektrifikácia – trakčné napájacie stanice, silnoprúdové zariadenia a technológie, trakčné vedenie; 

Signalizačné a telekomunikačné zariadenia – železničné telekomunikačné a oznamovacie zariadenia; 

Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia – systém ETCS, systém GSM-R, železničné zabezpečovacie zariadenia - 

SZZ, TZZ, PZZ (vr. stavebných postupov); 

Ostatné – spätné rekultivácie, vegetačné úpravy a pod; 

Vyvolané investície – všetky objekty ktoré budú odovzdané iným budúcim správcom (preložky ciest, inžinierskych 

sietí a pod); 

Stroje a zariadenia 

- napr. technologické zariadenia prekladísk, žeriavy a pod.; 

Dozor 

- stavebný dozor, prípadne iný dozor (technický, geologický); 

Riadenie projektu 

- interné alebo externé 

Propagácia 

- publicita projektu (informačné tabule, pamätné tabule, plagáty, a pod.) 

Nepredvídateľné výdavky 

- položka sa stanovuje a uplatňuje v súlade s pravidlami oprávnenosti príslušného programu. 

Pre iné druhy investícií než sú typické projekty cestnej alebo železničnej infraštruktúry, je možné použiť vlastnú 

štruktúru investičných výdavkov prípadne je možné uvedené štruktúry modifikovať. Vždy je však potrebné rozlišovať 

jednotlivé prvky investície podľa životnosti ako aj podľa charakteru (minimálne rozdelenie na práce, služby a tovary). 

4.2.2 Zostatková hodnota 

Zostatková hodnota predstavuje hodnotu aktivít na konci projektu v prípade, že ekonomická životnosť 

predmetných aktív nie je vyčerpaná. Zostatková hodnota sa neberie do úvahy v prípade, že životnosť investície je 

kratšia ako referenčné obdobie. Zostatková hodnota sa zahrnie do modelu CBA ako peňažný príjem posledného roka 

referenčného obdobia. Vždy sa považuje za peňažný príjem vzniknutý na konci roka. 

Podľa článku 18 (Zostatková hodnota investície) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014, pre aktíva 

projektu s ekonomickou životnosťou presahujúcou referenčné obdobie, sa zostatková hodnota určí výpočtom čistej 

súčasnej hodnoty peňažných tokov v zostávajúcej životnosti po uplynutí referenčného obdobia projektu. Ostatné 

metódy výpočtu zostatkovej hodnoty je možné využiť v odôvodnených prípadoch. Napríklad v prípade projektov 

negenerujúcich príjmy
4
 sa počíta hodnota všetkých aktív a pasív na základe štandardného výpočtu účtovných 

odpisov
5
 alebo posúdením zostatkovej trhovej hodnoty stáleho aktíva tak, ako keby bolo predané na konci 

referenčného obdobia.  

Zostatková hodnota sa môže buď zvýrazniť v rámci projektových príjmov alebo v rámci investičných výdavkov, avšak 

so záporným znakom. 

                                                           
4
 Ide o projekty, ktoré: (i) negenerujú vôbec žiadne príjmy, (ii) generujú príjmy, ktoré sú sústavne nižšie než prevádzkové výdavky počas celého 

referenčného obdobia alebo (iii) generujú príjmy, ktoré môžu presiahnuť prevádzkové výdavky v posledných rokoch referenčného obdobia, ale 
ktorých diskontované čisté príjmy sú záporné počas referenčného obdobia. 
5
 V tomto prípade hocijaké výdavky na náhradu majetku vypočítané počas referenčného obdobia musia byť zahrnuté vo výpočte, aj keď sú 

považované za výdavky na prevádzku a údržbu pre účely výpočtu diskontovaného čistého príjmu na určenie pomoci od Únie. 
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A) Zostatková hodnota ako čistá súčasná hodnota peňažných tokov zostávajúcej životnosti po uplynutí 

referenčného obdobia 

Výpočet čistej súčasnej hodnoty (NPV) mimo referenčného obdobia zahŕňa diskontovanie všetkých peňažných 

príjmov projektu a peňažných výdavkov (prevádzkových výdavkov, ale aj výdavkov na opravy a obnovu 

infraštruktúry) až do obdobia, keď dôjde k vyčerpaniu ekonomickej životnosti. V tejto súvislosti je potrebné 

odhadnúť výdavky na obnovu prvkov s kratšou životnosťou tak, aby zostali funkčné až do uplynutia ekonomickej 

životnosti celého projektu. Tieto výdavky sa musia zahrnúť do výpočtu zostatkovej hodnoty pomocou tejto metódy.  

Túto metódu je možno považovať za najvhodnejšiu, nakoľko zahŕňa projekciu peňažných tokov po uplynutí 

referenčného obdobia. Reálna životnosť však podlieha istým obmedzeniam, čo môže skomplikovať využitie tejto 

metódy. Medzi najčastejšie patrí:  

 životnosť projektu ako celku; 

 pravidelné a generálne opravy – roky ich vzniku, ich hodnota a dopad na životnosť projektu; a 

 spoľahlivosť projektovaných prevádzkových príjmov a výdavkov. 

Aby nevznikli uvedené prekážky, výpočet čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov po uplynutí referenčného 

obdobia môže byť pripravený na základe určitých zjednodušení a predpokladov. V tomto zmysle sa odporúča 

vypočítať zostatkovú hodnotu prostredníctvom nasledujúceho vzorca: 

 𝐙𝐇NPV = ∑
PN−PP

(1+𝑟)𝑛−1

𝑡

𝑛=31
 

kde:  ZHNPV - zostatková hodnota vypočítaná na základe čistej súčasnej hodnoty čistých príjmov po 

uplynutí referenčného obdobia (treba ju pripočítať ako príjem k poslednému roku 

referenčného obdobia) 

 PV -  prevádzkové výdavky v poslednom roku referenčného obdobia (resp. priemer ak 

prevádzkové výdavky v jednotlivých rokoch referenčného obdobia projektu výrazne 

kolíšu) 

 PP -  prevádzkové príjmy v poslednom roku referenčného obdobia (resp. priemer ak 

prevádzkové náklady v jednotlivých rokoch referenčného obdobia projektu výrazne 

kolíšu) 

 r -  diskontná sadzba 

 n -  rok od ukončenia referenčného obdobia (t. j. 30 + 1) až po posledný rok priemernej 

fyzickej životnosti investície 

 t - celková priemerná fyzická životnosť investície v rokoch 

Tento vzorec umožňuje vypočítať zostatkovú hodnotu projektu v poslednom roku referenčného obdobia. Táto 

hodnota by sa mala vhodne zahrnúť do schémy peňažných tokov referenčného obdobia (v poslednom roku) v rámci 

čistých príjmov projektu (a následne diskontovaných). 

Kritickým faktorom pri tejto metóde výpočtu je určenie: 

- celkovej priemernej fyzickej životnosti investície, keďže predovšetkým v sektore dopravy projektovaná životnosť 

investície je dlhšia ako referenčné obdobie projektov (30 rokov, pričom toto obdobie zahŕňa aj obdobie výstavby). 

Pri stanovení celkovej fyzickej životnosti by sa malo vychádzať predovšetkým z tabuliek 5 a 6, t. j. zohľadniť ťažiskové 

objekty investície a ich životnosť v rokoch, pre typické investície výstavby cestnej alebo železničnej infraštruktúry sa 

odporúča životnosť minimálne 50 rokov. V prípade iného ako typického cestného alebo železničného projektu sa 

priemerná životnosť určí s ohľadom na špecifiká danej investície, pričom však musí byť minimálne v textovej časti 

riadne zdôvodnená.  
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- stanovenie prevádzkových príjmov a výdavkov. Predovšetkým v rámci príjmov sa očakáva lineárny vývoj, takže je 

možné použiť hodnotu v poslednom roku referenčného obdobia. Pre prevádzkové výdavky sú typické pravidelné 

výdavky s rôznou periodicitou, a teda v jednotlivých rokoch môže ich výška značne kolísať. Preto sa odporúča 

vypočítať priemer za celé referenčné obdobie (obdobie prevádzky) projektu. Priemerná hodnota by nemala zahŕňať 

investičné výdavky ani iné jednorazové položky, ktoré vznikli počas referenčného obdobia, ale v budúcnosti už 

pravdepodobne nevzniknú.  

Reálna diskontná sadzba (vo výške 4 %) by sa mala použiť v prípadoch, keď sa použijú stále ceny (odporúčané). Ak sa 

v modeli použijú bežné ceny, k reálnemu diskontnému faktoru bude potrebné pripočítať priemernú mieru inflácie 

tak, aby nominálna diskontná sadzba mohla byť použitá pre diskontovanie nominálnej večnej renty.  

Zostatková hodnota vypočítaná pomocou štandardného vzorca pre výpočet účtovných odpisov  

Druhá metóda pre výpočet zostatkovej hodnoty používa vzorec pre výpočet odpisov a ekonomickú životnosť 

konkrétnych objektov infraštruktúry. Vzorec pre výpočet odpisov predstavuje lineárne ekonomické odpisy. Vzorec 

pre výpočet zostatkovej hodnoty referenčného obdobia by mal byť nasledovný: 

𝐙𝐇D = IN ∗  
(Ž0 − R)

Ž
 

kde:  ZHD -  zostatková hodnota vypočítaná pomocou ekonomických odpisov 

 IN - investičné výdavky/počiatočná hodnota objektu 

 R - roky používania objektu na konci referenčného obdobia (t. j. 30 rokov mínus obdobie 

výstavby) 

 Ž0 -  životnosť konkrétneho objektu celkovej infraštruktúry vrátane výmeny ak je potrebná 

počas referenčného obdobia projektu 

 Ž - životnosť konkrétneho objektu celkovej infraštruktúry 

Hlavným problémom pri tejto metóde je priradenie celkových investičných výdavkov ku konkrétnemu objektu 

dopravnej infraštruktúry a určenie jeho životnosti (niektoré objekty môžu mať kratšiu životnosť ako referenčné 

obdobie, a preto treba počítať s ich celkovou výmenou). Investičné výdavky treba prideliť ku konkrétnym objektom 

na základe stanoveného rozpočtu projektu alebo súťažnej dokumentácie. Hodnota pozemkov sa nemení, t. j. bude 

pre účely výpočtu zostatkovej hodnoty rovnaká ako skutočne vynaložené výdavky na ich kúpu, pretože hodnota 

pozemkov neklesne plynutím času alebo ich používaním. Do výpočtu zostatkovej hodnoty by sa nemali započítať: 

- výdavky, ktoré nemajú fyzický charakter (napr. poskytované služby – dozor, plánovacie a projektové poplatky); 

- dočasné fyzické objekty (napr. zariadenie staveniska, prístupové komunikácie); 

- dočasný prenájom pozemkov alebo vecné bremená; 

- tzv. vyvolané investície (objekty, ktoré sa po dokončení investície odovzdajú tretím stranám); 

- ostatné objekty/výdavky (vegetačné úpravy a pod.). 

V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené odporúčané životnosti pre významné prvky projektov v oblasti cestnej 

a železničnej infraštruktúry. Tieto životnosti sú povinné pre všetky projekty v danom sektore okrem prípadov, keď sú 

k dispozícii odhady pre konkrétny projekt, napr. odhad pripravený projektovými inžiniermi. Vo vybraných prípadoch 

sa životnosti pre posudzovaný projekt môžu odlišovať od životností definovaných v tejto Príručke, napr. v dôsledku 

intenzívnejšieho používania určitej infraštruktúry. Aplikácia odlišných hodnôt vyžaduje exaktné zdôvodnenie.  
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4.2.2.1 Životnosť cestnej infraštruktúry 

Životnosť typických objektov cestnej infraštruktúry, pre použitie pre účely vyčíslenia zostatkovej hodnoty resp. 

stanovenia prevádzkových výdavkov, je uvedená v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 7: Životnosť objektov cestnej infraštruktúry 

Objekt infraštruktúry Životnosť v rokoch 

Pozemky Neurčená 

Mosty 100 

Tunely 100 

Cesty 30 

Budovy 50 

Spevnenie svahu  20 

Protihlukové a bezpečnostné bariéry 20 

Podporné múry 30 

Bezpečnostné prvky* 15 

Zdroj: NDS a SSC 

*Bezpečnostnými prvkami sa myslí predovšetkým zábradlie, oceľové zvodidlá, energeticko-absorpčné koncovky 

a pod. Tieto prvky nemusia byť vyčíslené ako samostatný objekt, preto ich treba vyčleniť z ostatných stavebných 

objektov (predovšetkým z objektov ciest a mostov). 

4.2.2.2 Životnosť železničnej infraštruktúry 

Životnosť typických objektov resp. častí železničnej infraštruktúry, pre použitie v rámci finančnej analýzy, je uvedená 

v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 8: Životnosti častí železničnej investície/infraštruktúry 

Objekt infraštruktúry Životnosť v rokoch 

Pozemky neurčená 

Stavebné objekty (stanice a nástupiská) 60 

Trať  

 - Železničný spodok  50 

 - Železničný zvršok  30 

Mosty  100 

Tunely  100 

Cesty  30 

Elektrifikácia  

- Trakčné vedenia  40 

- Trakčné napájacie stanice  40 

Spevnenie svahu 20 

Podporné múry 30 

Protihlukové a bezpečnostné bariéry 20 

Stroje a zariadenia 30 

Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia 12 

Signalizačné a telekomunikačné zariadenia 20 

Zdroj: ZSR 
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4.2.3 Prevádzkové výdavky 

Prevádzkové výdavky predstavujú peňažný výdavok súvisiaci s prevádzkovaním projektu počas referenčného 

obdobia. Zahŕňajú tak všetky výdavky na prevádzku a údržbu novej alebo modernizovanej infraštruktúry resp. iného 

typu investície. Zároveň je však potrebné prognózovať aj prevádzkové výdavky pre scenár „bez projektu“. Prognózy 

výdavkov môžu byť založené na skutočne vynaložených jednotkových výdavkoch z minulých rokov, v porovnaní 

s obdobnými projektmi a pod. Avšak vhodnejším spôsobom stanovenia prevádzkových výdavkov je určenie 

optimálnej potreby za účelom udržania investície v dobrej kondícii počas celého referenčného obdobia resp. 

životnosti jednotlivých zložiek projektu. Do analýzy môžu byť zahrnuté iba výdavky, ktoré vzniknú vlastníkovi alebo 

prevádzkovateľovi investície resp. vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi pôvodnej infraštruktúry (prípadne iných 

aktív). Nepeňažné položky, napr. odpisy, opravné položky alebo rezervy, nesmú byť zahrnuté do finančnej analýzy v 

rámci prevádzkových výdavkov.  

Ďalším dôležitým kritériom prevádzkových výdavkov zahrnutých do analýzy je ich časové rozdelenie. Do analýzy 

môžu byť zahrnuté iba prevádzkové výdavky, ktoré vznikli počas obdobia prevádzky v priebehu celkového 

referenčného obdobia. Je potrebné správne ich priradiť ku konkrétnemu roku, nakoľko časová hodnota peňazí plní 

dôležitú funkciu vo finančnej analýze. 

Samostatné typy prevádzkových výdavkov, ktoré môžu vzniknúť v analýze, sú úroky. Tieto môžu byť zahrnuté do 

výpočtu FRR a FNPV celkovej kapitálovej investície, ale nesmú byť zahrnuté do výpočtu FRR a FNPV investície. 

Konkrétne prevádzkové výdavky spojené s prevádzkovaním projektu sa môžu podstatne líšiť pre rôzne typy 

dopravnej infraštruktúry. Podrobné informácie o rôznych typoch prevádzkových výdavkov v členení na cestnú 

a železničnú infraštruktúru sumarizujú nasledujúce podkapitoly. 

Vo všeobecnosti pri projektoch cestnej alebo železničnej infraštruktúry vznikajú tri typy prevádzkových výdavkov:  

 bežné prevádzkové výdavky;  

 pravidelné prevádzkové výdavky; 

 výmeny 

 iné špecifické prevádzkové výdavky 

Je potrebné vyčísliť predovšetkým prírastkové prevádzkové výdavky, ktoré budú vstupovať do analýzy. Prírastkové 

výdavky budú zvyčajne tvoriť výdavky na údržbu novej investície, ale v niektorých prípadoch môžu byť znížené o 

úsporu výdavkov, ktorá sa dosiahne spustením prevádzky novej investície (táto úspora môže byť dosiahnutá 

napríklad zatvorením starej komunikácie po otvorení novej, skrátením starej komunikácie jej čiastočným posunutím, 

zníženou potrebou na údržbu v dôsledku oveľa nižšej intenzity na pôvodnej ceste a pod.).  

Prevádzkové výdavky zvyčajne vznikajú so začiatkom prevádzky, takže by nemali byť zahrnuté do modelu CBA počas 

obdobia výstavby (s výnimkou prípadov, keď Žiadateľ je schopný odôvodniť vznik týchto výdavkov). 

Bežné prevádzkové výdavky 

Bežné prevádzkové výdavky predstavujú výdavky na prevádzkové činnosti, ktoré sú vykonávané pravidelne v každom 

roku referenčného obdobia a zabezpečujú každodennú prevádzkyschopnosť investície podľa stanovených 

štandardov.  

V prípade výstavby alebo modernizácie projektov cestnej a železničnej infraštruktúry sa prírastkové bežné 

prevádzkové výdavky môžu vypočítať na základe údajov uvedených v tabuľkách nižšie, ktoré sumarizujú bežné ročné 

prevádzkové výdavky na ciest prvej triedy, diaľnic alebo rýchlostných ciest, resp. železničných tratí.  

V prípade, že Žiadateľ predkladá iný typ investičného projektu, by mal vziať do úvahy účinok novej investície na 

prevádzkové výdavky samostatne pre každý projekt, pričom projektované výdavky musia byť riadne 

zdokumentované.   

Pravidelné prevádzkové výdavky 
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Pravidelné prevádzkové výdavky predstavujú opravy a údržbu, ktoré sú vykonávané v relatívne pravidelných cykloch. 

Pravidelné prevádzkové výdavky závisia od špecifických charakteristík konkrétnej investície, preto sa Žiadateľom 

odporúča použitie špecifických údajov pre konkrétny projekt dopravnej infraštruktúry. 

Priemerné odporúčané hodnoty týkajúce sa pravidelných výdavkov na údržbu vychádzajúce zo štatistických údajov 

cestných a železničných projektov sú uvedené v tabuľkách nižšie. 

Začiatok obdobia, ktoré sa vezme do úvahy pre účely pravidelných prevádzkových výdavkov, je začiatok prevádzky 

investície (napr. prevádzka pozemnej komunikácie sa začne v roku 2020 a periodicita opravy vozovky je 12 rokov, 

potom prvé výdavky na opravu vozovky by mali vzniknúť v roku 2032, následne v roku 2044). 

Výmeny 

Niektoré prvky infraštruktúry/investície môže mať kratšiu životnosť ako je referenčné obdobie, napr. bezpečnostné 

prvky, rôzne elektronické alebo signalizačné zariadenia a pod. Tieto prvky by preto mali byť po uplynutí doby ich 

životnosti vymenené napriek tomu, že sa na nich vykonávala dostatočná bežná údržba. V rámci ich ocenenia je 

možné vychádzať z cien v rámci investičných výdavkov.   

Napriek tomu, že tieto výdavky môže mať kapitálový charakter, odporúčame ich uviesť spolu s ostatnými 

prevádzkovými výdavkami. 

Iné špecifické prevádzkové výdavky 

Vyššie uvedené bežné a pravidelné prevádzkové výdavky sú typické predovšetkým pre projekty dopravnej 

infraštruktúry. Pre iné typy investícii v doprave môže byť štruktúra prevádzkových nákladov iná, preto je potrebné 

pre každý projekt vziať do úvahy jeho špecifiká. 

Typickým iným prevádzkovým výdavkom v rámci spoplatnenej siete cestnej infraštruktúry sú výdavky na prevádzku 

mýtneho systému, ktoré sú uvedené v texte nižšie. 

Finančná analýza by v oblasti prevádzkových výdavkov mala pokrývať pre porovnanie oba prípady, a to scenár 

s realizáciou projektu, ako aj prevádzkové výdavky pri zachovaní status quo, t.j. bez realizácie projektu. 

4.2.3.1 Prevádzkové výdavky cestnej infraštruktúry 

Pre účely stanovenia prevádzkových výdavkov cestnej infraštruktúry je potrebné poznať celkovú plochu investície 

(scenár s projektom) ako aj celkovú plochu pôvodnej infraštruktúry (scenár bez projektu), ktorá má byť udržiavaná, 

v jednotke m
2
. Je to z toho dôvodu, že jednotlivé cestné komunikácie môžu mať rôzne šírkové usporiadanie, 

a zároveň je potrebné zahrnúť aj ďalšie plochy, napr. križovatky, vetvy križovatiek, odbočovacie alebo prídavné 

pruhy, odpočívadlá a pod.  

Tabuľka 9: Ročné bežné prevádzkové výdavky na diaľnice a rýchlostné cesty v roku 2016 

Priemerné bežné prevádzkové výdavky 

na diaľnice a rýchlostné cesty 
EUR / m

2
 

vozovky a mosty 2 

tunely 75 

Zdroj: NDS 
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Tabuľka 10: Prehľad zvyčajných pravidelných výdavkov na diaľnice a rýchlostné cesty v roku 2016 

Priemerné pravidelné prevádzkové výdavky na diaľnice a rýchlostné cesty 

Činnosť 
Periodicita v 

rokoch 
v EUR jednotka 

Vodorovné dopravné značenie 6 14 m 

Opravy a údržba vozoviek (studená technológia) 6 5 m
2
 

Opravy a údržba vozoviek (výmena ložnej a obrusnej vrstvy) 12 20 m
2
 

Opravy a údržba mostov 15 526 m
2
 

Opravy a servis tunelov 1 35 m
2
 

Zdroj: SSC a NDS 

Hodnota pre vodorovné dopravné značenie ja stanovená pre plný profil, t. j. 4 plné vodiace čiary a dve prerušované 

čiary. V prípade polovičného profilu teda bude suma za jeden meter polovičná. V rámci opravy a údržby vozoviek sa 

uvažuje s pravidelným cyklom 6 rokov, pričom po prvom cykle by sa mala plánovať obnova krytu studenou 

technológiou, po druhom cykle výmena ložnej a obrusnej vrstvy, po ďalšom cykle opäť obnova studenou 

technológiou atď. Oprava a údržba mostov by mala nastať 1x počas referenčného obdobia.  

Tabuľka 11: Ročné bežné prevádzkové výdavky na cestu prvej triedy v roku 2016 

Priemerné bežné prevádzkové výdavky 

na cesty prvej triedy 
EUR / m

2
 

vozovky a mosty 2,1 
Zdroj: SSC  

 

Tabuľka 12: Prehľad zvyčajných pravidelných výdavkov na cesty prvej triedy v roku 2016 

Priemerné pravidelné prevádzkové výdavky na cesty I. triedy 

Činnosť 
Periodicita v 

rokoch 
v EUR jednotka 

Opravy a údržba vozoviek (výmena ložnej a obrusnej vrstvy) 6-12* 20 m
2
 

Opravy a údržba mostov 10-15** 526 m
2
 

Zdroj: SSC a NDS 

Na rozdiel od NDS, v rámci SSC sa obnova vodorovného dopravného značenia uvažuje v rámci bežných výdavkov. 

Zároveň sa neuvažuje s realizáciou tunelov na cestách prvej triedy. *V rámci opravy a údržby vozoviek by sa mala 

plánovať rozdielna obnova pre scenár bez projektu a scenár s projektom. Predpokladá sa totiž, že pôvodná cesta je 

v horšom stave a má nižšiu únosnosť, a preto je potrebná intenzívnejšia údržba tak, aby sa dodržala minimálna 

funkčnosť a bezpečnostné parametre komunikácie. Pre scenár bez projektu preto odporúčame opravu a údržbu 

vozovky v cykloch 8-7-6-6, pričom prvý cyklus by mal nastať 8 rokov po začiatku referenčného obdobia. Pre scenár 

z projektom odporúčame uvažovať s 12-ročným cyklom, pričom k prvej obnove by malo dôjsť až 12 rokov po 

otvorení úseku. Tento cyklus je možné aplikovať tak pre nové cesty (napr. preložka, obchvat a pod.), ako aj 

modernizované cesty v pôvodnej trase. 12-ročný cyklus obnovy vozovky sa môže aplikovať aj pre pôvodné cesty 

v scenári s projektom, keďže sa predpokladá, že veľká časť intenzít sa presunie na novú cestu (obchvat, preložku) 

a zaťaženie (a tým pádom aj degenerácia) pôvodnej cesty bude oveľa nižšia. 

**V súlade s filozofiou vyššie uvedeného, oprava a údržba mostov by mala byť rozdielna pre scenár bez projektu 

a scenár s projektom. Pre scenár bez projektu by sa malo uvažovať s opravou 2x počas referenčného obdobia, napr. 

v 10. a 25. roku referenčného obdobia. Pre scenár s projektom stačí plánovať opravu 1x počas referenčného 

obdobia, napr. v 15. roku po otvorení úseku.  
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V rámci opravy a údržby mostov a vozoviek v zmysle Tabuľky č. 8 a 10 sa neuvažuje s výmenami. Tieto treba v 

prípade potreby naplánovať a oceniť samostatne. V rámci projektov cestnej infraštruktúry by sa malo štandardne 

uvažovať s výmenami bezpečnostných prvkov, protihlukových a bezpečnostných bariér, prípadne s opätovným 

spevňovaním svahov. 

Špecifickú časť výdavkov tvoria výdavky na elektronický výber mýta. 

Výdavky na elektronický výber mýta 

Na základe zmluvy medzi NDS (odberateľom služby elektronického výberu mýta) a SkyToll (prevádzkovateľom) je 

NDS povinná platiť prevádzkovateľovi mesačné poplatky za poskytovanie služby elektronického výberu mýta. 

Poplatok sa skladá z nasledujúcich dvoch častí: 

 Paušálna platba – čiastka určená zmluvou a valorizovaná každý rok o harmonizovaný index spotrebiteľských 

cien, ktorá sa týka určitej hodnoty mýtnych transakcií. Výška paušálnej čiastky a metóda valorizácie sú 

uvedené v zmluve o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta uzatvorenej medzi NDS a 

spoločnosťou SkyToll. 

 Platba za mýtne transakcie nad rámec paušálnej čiastky – priamo závisí od čiastky, o ktorú mýtne transakcie 

prevyšujú paušálnu čiastku. Pre tieto transakcie bola stanovená pevná jednotková cena 0,03319 EUR.  

S výnimkou mýtnej transakcie existujú niektoré ďalšie významné pojmy, ktoré musí Žiadateľ pochopiť, aby mohol 

správne použiť výdavky na výber mýta v CBA:  

„Mýtna transakcia“ je elektronický záznam údajov, ktorý vzniká na základe vyhodnotenia a spracovania jednej alebo 

kombinácie viacerých mýtnych udalostí. Mýtna transakcia obsahuje informácie o type mýtnej transakcie, dátume a 

čase, identifikácii mýtneho úseku, identifikácii vozidla, výške cla, platobnom režime a i.  

„Mýtna udalosť“ je udalosť, ktorá vznikla pri prejazde vozidla mýtnym úsekom, a ktorá bola zaznamenaná 

elektronickým mýtnym systémom. Mýtna udalosť sa objaví v elektronickom zázname údajov, ktorý obsahuje 

informácie o type mýtnej udalosti, dátume a čase, identifikácii mýtneho úseku, identifikácii vozidla a ďalšie 

informácie.  

„Mýtny úsek“ je definovaný ako súvislý úsek kvalifikovaných úsekov pozemných komunikácií, kde je monitorovaná 

povinnosť prechádzajúcich vozidiel platiť mýto. Mýtny úsek zvyčajne tvorí jeden smer kvalifikovaného úseku 

pozemnej komunikácie, ktorý sa začína od čiary jednej križovatky a končí na čiare najbližšej križovatky (čiže ide o 

úsek medzi dvomi križovatkami). To znamená, že jeden kvalifikovaný úsek pozemnej komunikácie má zvyčajne dva 

mýtne úseky (lebo pozemné komunikácie sú dvojsmerné). Každý mýtny úsek je označený jedinečným 

identifikátorom a jeho hlavnou charakteristikou je dĺžka úseku a dĺžka mýtneho úseku. Dĺžka úseku a dĺžka mýtneho 

úseku predstavujú číselné údaje určené Vyhláškou MDVRR SR č. 268/2016 Z. z., ktorá s účinnosťou od 15. októbra 

20166 zaviedla nový zoznam vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta, ktorou sa vymedzujú úseky 

diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta. 

„Jednotková cena“ je definovaná ako jednotková cena v EUR za tisíc mýtnych transakcií. Jednotková cena navrhnutá 

úspešným poskytovateľom je 0,03319 EUR bez DPH. Táto čiastka by mala predstavovať konečnú jednotkovú cenu 

platnú pre celé obdobie trvania zmluvy o poskytovaní služby.  

Hlavnou úlohou pri výpočte výdavkov na výber mýta je určenie prírastkového objemu mýtnych transakcií, ktoré 

vzniknú po realizácii projektu. Ročný objem mýtnych transakcií, ktoré vzniknú, závisí od dvoch faktorov: 

• počtu spoplatnených mýtnych úsekov, t.j. počet mýtnych úsekov, poplatok za použitie ktorých sa nerovná 

nule; a 

                                                           
6 Sieť vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta sa môže v čase meniť, preto odporúčame spracovateľom CBA tento fakt zohľadniť 
(zdroj pre overenie môže byť napr. www.emyto.sk). V prípade, že ide o nový plánovaný cestný úsek, ktorý zatiaľ nie je evidovaný v príslušnej 
vyhláške, odporúčame konzultáciu s RO. 

http://www.emyto.sk/
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 ročnej spoplatnenej premávky na spoplatnených mýtnych úsekoch, t. j. premávky, ktorá podlieha platbe 

mýta.  

Na základe zmluvných podmienok pre paušálnu platbu za prevádzkovanie mýtnej služby a predpokladaného objemu 

mýtnych transakcií uskutočnených nad rámec paušálnej čiastky priemerné výdavky na jednu mýtnu transakciu boli 

určené vo výške 0,116 EUR počas obdobia platnosti zmluvy dohodnutého v zmluve medzi NDS a SkyToll, a.s. , t. j. do 

2022. 

Do analýzy môžu byť zahrnuté iba prírastkové výdavky. To znamená, že je potrebné vypočítať ročný objem mýtnych 

transakcií pre každý z variantov (nulový variant pred začiatkom realizácie projektu, stará pozemná komunikácia po 

skončení realizácie projektu a nová pozemná komunikácia) pre každý rok referenčného obdobia, v ktorom bude 

prevádzkovaná nová pozemná komunikácia.  

Ročný objem mýtnych transakcií pre určitú cestu môžeme potom vypočítať ako celkovú ročnú spoplatnenú 

premávku na spoplatnených mýtnych úsekoch určitej pozemnej komunikácie. Prírastkové mýtne transakcie potom 

predstavujú rozdiel medzi objemom mýtnych transakcií v nulovom variante bez realizácie projektu a celkovým 

objemom mýtnych transakcií uskutočnených na novej pozemnej komunikácii a starej pozemnej komunikácii po 

skončení realizácie projektu. 

V rámci CBA je potrebné zohľadniť výdavky na elektronický výber mýta aj pre projekty ciest I. triedy vo vlastníctve 

a správe SSC, v zmysle tejto časti (napriek tomu, že výdavok nie je súčasťou peňažného toku SSC, je to výdavok štátu, 

pričom NDS aj SSC sú obe štátne organizácie). 

4.2.3.2 Prevádzkové výdavky železničnej infraštruktúry 

Tabuľka 13: Priemerné ročné prevádzkové výdavky na 1 kilometer železničnej dvojkoľajovej trate (v € 2014) bez modernizácie 

Prevádzkové výdavky v EUR na 1 km, dvojkoľaj 

Riadenie dopravy  Špecifické podľa projektu  

Bežná údržba a správa železničnej infraštruktúry  94 626  

Ostatné náklady: 

(a) Spoločné náklady hlavnej činnosti; (b) Prevádzková réžia; (c) Správna réžia  

 61 797  

Opravy a výmena zariadení  Špecifické podľa projektu 

SPOLU Priemerné ročné prevádzkové výdavky na 1 kilometer železničnej 

dvojkoľajovej trate  

(bez nákladov na Riadenie dopravy a Opravy a výmena zariadení) 

 156 423  

Zdroj: ŽSR, (trať Žilina - Košice) 

Tabuľka 14: Priemerné ročné prevádzkové výdavky na 1 kilometer železničnej dvojkoľajovej trate (v € 2014) po modernizácii 

Prevádzkové výdavky v EUR na 1 km, dvojkoľaj 

Riadenie dopravy Špecifické podľa projektu 

Bežná údržba a správa železničnej infraštruktúry 82 804 
7
 

Ostatné náklady: 

(a) Spoločné náklady hlavnej činnosti; (b) Prevádzková réžia; (c) Správna réžia 
54 076 

Opravy a výmena zariadení Špecifické podľa projektu 

SPOLU Priemerné ročné prevádzkové výdavky na 1 kilometer železničnej 

dvojkoľajovej trate 

(bez nákladov na Riadenie dopravy a Opravy a výmena zariadení) 

136 880 

Zdroj: ŽSR, (trať Žilina - Košice) 

Poznámka: Odhad priemerných ročných nákladov v horizonte 2018 – 2027 .  

                                                           
7 Ako uvádza zdroj, jedná sa o priemerné číslo v rokoch 2018 – 2027, t.j. predpokladáme nižšie náklady ako tento priemer hneď po modernizácii. 
Je vhodné uplatniť určitý rastový koeficient z dôvodu postupného opotrebenia, napríklad 0,5% alebo 1% ročne po modernizácii – podľa špecifík 
projektu.   
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4.3 Prevádzkové príjmy 

V súlade s článkom 61 nariadenia 1303/2013 (Operácie vytvárajúce čisté príjmy), prevádzkové príjmy predstavujú 

peňažné toky, ako sú poplatky, ktoré znášajú priamo používatelia za využívanie infraštruktúry, za predaj alebo 

prenájom pozemku alebo budov, alebo platieb za poskytnuté služby, ktoré sú priamo platené používateľmi za 

predmetné tovary, služby, infraštruktúru. V oblasti typických investičných projektov v sektore dopravy predstavujú 

prevádzkové príjmy peňažné výnosy priamo súvisiace s prevádzkou dopravnej infraštruktúry. Do analýzy sa zahrnú 

všetky prevádzkové príjmy, ktoré vzniknú počas obdobia prevádzky v priebehu analyzovaného referenčného 

obdobia. V prípadoch, keď vlastník infraštruktúry/investície je subjekt právne oddelený od prevádzkovateľa 

infraštruktúry/investície, do finančnej analýzy budú zahrnuté konsolidované príjmy súvisiace s prevádzkovaním 

projektu. Príklady prevádzkových príjmov infraštruktúrnych projektov môžu zahŕňať príjmy z mýta pri prevádzkovaní 

diaľnic, poplatky za používanie železníc, v menšom rozsahu aj poplatky za prenájom priestorov určených ku 

komerčnému využitiu, napr. na železničnej stanici (tieto priestory ale musia byť súčasťou projektu) alebo 

odpočívadla na diaľnici/rýchlostnej ceste. Okrem typických infraštruktúrnych projektov sa môže realizovať aj iné typy 

investícií, ktoré môže vykazovať prevádzkové príjmy, napr. poplatky za cestovné v železničnej doprave, verejnej 

osobnej doprave a pod. 

Prevádzkové príjmy zahrnuté do finančnej analýzy by mali poskytnúť samostatnú informáciu o jednotkovej cene za 

služby/produkty projektu a projektovanom dopyte po týchto službách/tovaroch.  

Dotácie zo štátnych alebo regionálnych rozpočtov, ako aj iné finančné príjmy (napr. úroky z bankových vkladov) sa 

nezahrnú do prevádzkových výnosov pre výpočty finančnej ziskovosti, pretože nie sú priamo viazané na projektové 

operácie. Uvedené príjmy však vstúpia do výpočtu finančnej udržateľnosti projektu. Ak je však príspevok štátu či 

iných orgánov verejnej moci výmenou za tovar alebo službu, ktorá je im priamo poskytovaná projektom (napr. 

využitie infraštruktúry na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme), vo všeobecnosti sa takéto príjmy 

považujú za prevádzkový výnos a vstupujú do finančnej analýzy.  

Príjmy projektu v rámci finančnej analýzy sú determinované prognózami o budúcom dopyte po poskytovaných 

službách. Prognóza dopytu musí byť podrobne pripravená v rámci štúdie uskutočniteľnosti alebo podobnej štúdie 

(napr. dopravný model, analýza dopytu). Prognóza dopytu musí byť pripravená pre všetky projekty a poskytnúť 

dostatočné informácie o súčasnej situácii a budúcom vývoji dopytu pre špecifický projekt. Tieto údaje by mali byť 

použité aj v modeli CBA, ako prognóza dopytu pre projektovanú dopravnú infraštruktúru. Odhad príjmov musí 

reflektovať elasticitu dopytu a musí sa opierať o nasledujúce prvky: 

 prognóza objemu dopravy (zmeny v preprave cestujúcich a tovaru); 

 projekcia zmien v systéme poplatkov za využívanie infraštruktúry; 

 projekcia zmien dopytu s ohľadom na varianty spoplatnenia infraštruktúry; 

 modelovanie systému finančných kompenzácií za poskytovanie služieb. 

Čisté príjmy projektu sa určia ako rozdiel prevádzkových príjmov a prevádzkových výdavkov projektu. Tie sa 

vypočítajú za každý rok až do konca časového horizontu. Podľa článku 61 nariadenia 1303/2013, na účel výpočtu 

príspevku EÚ sa prevádzkové úspory výdavkov vytvorené prevádzkovaním považujú za čistý príjem, kým nie sú 

kompenzované rovnakým znížením v prevádzkových dotáciách. 

Vzhľadom na odlišnosti prevádzkového konceptu a iný prístup k zabezpečovaniu výnosov za prevádzku dopravnej 

infraštruktúry je prístup k prevádzkovým výnosom v rámci cestnej a železničnej dopravy rozpracovaný 

v samostatných podkapitolách. Základné kategórie príjmov pre najvýznamnejšie dopravné sektory na Slovensku 

sumarizuje nasledovná tabuľka: 
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Tabuľka 15: Typické zdroje príjmov z infraštruktúry v cestnej a železničnej doprave 

 Príjmy z dopravných aktivít Ďalšie príjmy 

Cestná doprava 
Mýto a ďalšie užívateľské 

poplatky 

Príjmy z prenájmu infraštruktúry 

pre zabezpečenie údržby 

Príjmy z prenájmu reklamného 

alebo komerčného priestoru 

Železničná doprava 

Poplatky za využívanie železničnej 

dopravnej cesty (infraštruktúrne 

projekty) 

Cestovné (projekty obnova 

koľajových vozidiel) 

Príjmy z prenájmu reklamného 

priestoru 

Príjmy z prenájmu obchodných 

priestorov 

V prípadoch, kde realizáciou projektu vzniká napríklad železný šrot, ktorý bude speňažený podľa trhovej hodnoty, je 

potrebné do príjmov projektu odhadnúť aj túto položku. To isté platí aj v situáciách, keď projekt generuje taký 

odpadový materiál (ďalej nepoužiteľný v danom projekte), ktorý vie prijímateľ alternatívne ďalej využiť mimo 

posudzovaný projekt (napr. predaj drevnej hmoty). Do príjmov projektu sa zahrnie aj odhadnutá hodnota 

alternatívne využitého odpadového materiálu.  

Ak je situácia danej dopravnej služby taká, že príjmy z dopravných činností a činností nesúvisiacich s dopravou plne 

nepokrývajú prevádzkové výdavky, musí sa táto medzera vyplniť inými zdrojmi, aby sa zabránilo uzavretiu služby. To 

zvyčajne znamená, že sa prevádzková dotácia (subvencia) alebo kompenzácia poskytne z verejných prostriedkov. Za 

takýchto okolností sa tento typ príjmu musí oddeliť od celkovej projekcie príjmov, pretože sa neovplyvňujú výpočet 

príspevku EÚ a ukazovateľov finančnej výkonnosti. Uvedené dotácie je však potrebné zohľadniť v prípade 

hodnotenia udržateľnosti projektu. Ak je však príspevok štátu či iných orgánov verejnej správy výmenou za tovar 

alebo službu, ktorá je im priamo poskytovaná projektom (t.j. štát je používateľom), vo všeobecnosti sa takéto platby 

považujú za projektový príjem. Tento príjem je zahrnutý v analýze finančnej ziskovosti. Inými slovami, nie je dôležité 

akým spôsobom zaplatí štát alebo orgán verejnej správy za tovar alebo služby (t.j. prostredníctvom poplatkov, 

tieňových mýt, platieb za dostupnosť atď.), pretože príspevok na projekt vzniká z priameho vzťahu k používaniu 

projektovej infraštruktúry.  

V oblasti analýzy príjmov by mala byť pripravená projekcia všetkých príjmov za celý časový horizont analýzy v oboch 

prípadoch: scenár s projektom, scenár bez projektu. 

4.3.1.1 Prevádzkové príjmy cestnej infraštruktúry 

Prevádzkové príjmy cestných projektov sú generované predovšetkým z poplatku za používanie pozemných 

komunikácií (mýta) účtovaného vozidlám prechádzajúcim po pozemných komunikáciách. Hlavné právne normy, 

ktorými sa riadi systém elektronického výberu mýta v Slovenskej Republike, sú: 

 Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 Vyhláška MDVRR SR č. 268/2016 Z. z., zaviedla s účinnosťou od 15. októbra 2016 nový zoznam vymedzených 

úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. 

 Nariadenie vlády SR 368/2016 z 14. decembra 2016, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií. 
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 Vyhláška MDVRR SR č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za 

užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. 

Dôležitým krokom pre kalkuláciu prevádzkových príjmov je určenie objemu ročnej spoplatnenej premávky. Tento 

krok sa skladá z dvoch činností: 

 Analýzy dopytu, alebo prognózy premávky pre každý úsek príslušnej pozemnej komunikácie; a 

 Určenia objemu premávky podliehajúcej spoplatneniu.  

Analýza dopytu 

Analýza dopytu cestných projektov predstavuje prognózu budúcej premávky pre každý z variantov. Odporúčaným 

postupom je, aby Žiadateľ zapojil do prípravy dopravnej prognózy aj kvalifikovaných dopravných inžinierov. Výber 

vhodnej metódy pre vypracovanie dopravnej prognózy by mal závisieť od očakávaných dopadov projektu na 

dopravné toky (v rozsahu od zjednodušených dopravných predikcií v prípade modernizácie alebo preložky 

existujúcej pozemnej komunikácie až po formálne dopravné modely v prípade významných infraštruktúrnych 

investícií). Analýza dopytu je v mnohých prípadoch súčasťou štúdie uskutočniteľnosti alebo technickej špecifikácie.  

Bližší je táto problematika rozpracovaná v kapitole 2.3 tejto Príručky. 

Určenie povinnosti platiť mýto 

Vozidlá, ktoré sú povinné platiť mýto, ako aj sadzby mýta za 1 km podľa typu vozidla a typu pozemnej komunikácie, 

sú určené v Nariadení vlády SR č. 368/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a 

systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v platnom znení.  

Toto nariadenie zavádza povinnosť platiť mýto na vymedzených mýtnych úsekoch pre všetky vozidlá ťažšie ako 3,5 t. 

Povinnosť platiť mýto pre osobné vozidlá ešte nebola zavedená.  

Výpočet príjmov z mýta 

Ročné príjmy z mýta pre konkrétnu kategóriu vozidla a konkrétny mýtny úsek sa vypočítajú pomocou nasledujúceho 

vzorca: 

ATR = ATT * TRkm * Lkm 

kde:  ATR - ročné príjmy z mýta pre konkrétnu kategóriu vozidla a konkrétny mýtny úsek 

 ATT - ročný objem spoplatnenej dopravy (počet vozidiel) 

 TRkm - sadzba mýta za 1 km v EUR 

 Lkm - dĺžka mýtneho úseku v kilometroch 

Sadzby mýta za 1 kilometer mýtneho úseku sú uvedené v Nariadení vlády SR č. 368/2016. V prípade, že analýza 

dopytu neposkytuje informácie o predpokladanej doprave v štruktúre zodpovedajúcej štruktúre sadzieb mýta, je 

potrebné vytvoriť si predpoklad vedúci k zjednodušeniu (napr. použiť priemernú sadzbu v rámci konkrétnej 

hmotnostnej kategórie vozidla). Výška sadzieb mýta sa upravuje každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho 

bežného kalendárneho roka a zaokrúhľuje sa na tri desatinné miesta, na základe harmonizovaného indexu 

spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho roka zverejňovaným Štatistickým 

úradom SR. 

Keďže uvedený vzorec vypočítava príjmy z mýta iba pre určitý typ dopravy na určitom mýtnom úseku, celkové ročné 

príjmy z mýta je potrebné vypočítať ako súčet všetkých týchto čiastkových výpočtov. 

Rovnako ako v rámci výdavkov na elektronický výber mýta, aj v tejto časti CBA je potrebné zohľadniť príjmy 

z elektronického výberu mýta pre projekty ciest I. triedy vo vlastníctve a správe SSC. Opätovne by sa mal uplatniť 



Strana 41 z 80 

 

konsolidovaný prístup, keďže príjem z mýta je považovaný za príjem štátu bez ohľadu na to, či ho vyberá SSC alebo 

NDS. 

V prípade iných príjmov cestných projektov, ako napr. prenájom obchodných priestorov alebo odpredaj 

nadbytočného materiálu (drevná hmota, železo), by sa malo vychádzať zo skutočných cien realizovaných na 

podobných projektoch.  

4.3.1.2 Prevádzkové príjmy železničnej infraštruktúry 

Výšku poplatkov v železničnej doprave v SR reguluje Dopravný úrad. Dopravný úrad určuje všeobecne záväzným 

právnym predpisom maximálne ceny cestovného, ktoré môžu byť používané v národnej osobnej doprave, a určuje aj 

úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k 

servisným zariadeniam. 

Výnos ÚRŽD č. 3/2010 platný od 1. januára 2011 v znení výnosu ÚRŽD č. 7/2012 (účinného od 1.6.2012 z dôvodu 

rozšírenia rozsahu železničnej siete) určuje aktuálne maximálne úhrady za: 

 minimálny prístupový balík 

o U1 – úhrady za objednanie a pridelenie kapacity; 

o U2 – úhrady za riadenie a organizovanie dopravy; 

o U3 – úhrady za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry. 

 traťový prístup k servisným zariadeniam 

o Utp1 – úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia a úhrada za dodávku trakčného 

prúdu; 

o Utp2 - úhrada za používanie osobných staníc, ich budov a zariadení; 

o Utp3 – úhrada za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zostavovanie vlakov a k 

nákladným terminálom vo vlastníctve alebo správe regulovaného subjektu. 

Úhrady podľa tohto výnosu nezahŕňajú ďalšie výdavky, ktoré neboli vynaložené na prevádzku vlaku na železničnej 

infraštruktúre a neslúžia na zabezpečenie regulovaných služieb (napr. výdavky na spravovanie železničných tratí a 

budov, oznamovacích a bezpečnostných zariadení, elektrární a elektrotechniky, administratívne výdavky a výdavky 

na sieť, výdavky na opravy a údržbu budov a zariadení, telekomunikačné služby, ubytovacie a stravovacie služby atď.) 

Tieto dodatočné výdavky môžu byť spracované v analýze CBA dvomi spôsobmi: 

1.) dodatočné výdavky môžu byť zahrnuté do analýzy ako dodatočné príjmy pre vlastníka infraštruktúry, t.j. 

projekt vygeneruje príjmy na základe poplatkov určených výnosom a užívateľ infraštruktúry zaplatí tieto 

poplatky navyše.  

2.) dodatočné výdavky súvisiace s týmito poplatkami môžu byť vyňaté z prevádzkových výdavkov vlastníka 

infraštruktúry. 

Výška poplatkov sa vypočíta na základe skutočne dosiahnutých vlakových kilometrov (U1 a U2), hrubej hmotnosti 

vlaku v tonách vyjadrených v tis. hrtkm (U3 a Utp1) a počtu prístupov k servisným zariadeniam (Utp2 a Utp3), 

vynásobených jednotkovou výškou poplatku v závislosti od kategórie trate a kategórie dopravných bodov, ktoré sú 

uvedené v nasledujúcich tabuľkách:  
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Tabuľka 16: Maximálne úhrady za minimálny prístupový balík (v EUR a cenách roka 2016) 

 Prístupové balíky 

Kategória trate 
U1 

€/vlkm 

U2 

€/vlkm 

U3 

€/tisíc hrtkm 

1 0,0207 0,958 1,311 

2 0,0190 0,881 1,261 

3 0,0188 0,871 1,243 

4 0,0160 0,742 1,064 

5 0,0141 0,651 0,934 

6 0,0096 0,445 0,649 

Zdroj: Výnos č. 3/2010, ÚRŽD 

Tabuľka 17: Maximálne úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam (v € a cenách roka 2016) 

 Traťový prístup k servisným zariadeniam 

Kategória trate 
Utp1 

€/ tishrtkm 

Utp2 (osobné vlaky) 

€/počet prístupov 

Utp3 (nákladné 

vlaky) 

€/počet prístupov Osobný vlak Iné 

AOD/AND 

0,260 

0,520 5,020 0,260 

BOD/BND 0,517 1,113 23,907 

COD/CND 0,512 0,513 15,291 

DND - - 0,000 

Zdroj: Výnos č. 3/2010, ÚRŽD 

Kategórie tratí a presné pravidlá pre výpočet príjmov v železničnej doprave sú uvedené v predmetnom výnose.  

Podľa informácií ŽSR sa úhrady za používanie železničnej infraštruktúry určujú podľa vyššie uvedeného výnosu. 

Uvedené tabuľky ukazujú maximálne jednotkové čiastky poplatkov. ŽSR však poskytuje dopravcom rôzne zľavy v 

závislosti od špecifikácie trate a kapacity dopravcu. Z tohto dôvodu sú skutočné príjmy ŽSR nižšie, ako výpočet 

maximálnej úhrady na základe dosiahnutých vlkm a tis. hrtkm a počtu prístupov k servisným zariadeniam. V roku 

2012 skutočné príjmy ŽSR boli o cca 5% nižšie ako maximálne príjmy. Preto odporúčame, aby prípadné plánované 

zľavy boli vyjadrené aj vo výpočtoch príjmov ŽSR.  

4.4 Finančná výnosnosť investície a vlastného kapitálu 

Hlavným prvkom finančnej analýzy, ktorý poskytuje dôležité informácie hodnotiteľom projektov, je finančná 

výnosnosť investície (zohľadňuje celý použitý kapitál) a vlastného kapitálu (berie do úvahy iba finančné zdroje bez 

príspevku EÚ).  

4.4.1 Finančná výnosnosť investície 

Finančná výnosnosť investície sa hodnotí na základe výpočtu finančných ukazovateľov:  

 čistá súčasná finančná hodnota investície (FNPV-C); 

 miera finančnej návratnosti investície (FRR -C). 

Čistá súčasná hodnota investície je výsledná suma, ktorá vznikne odčítaním očakávaných investičných a 

prevádzkových výdavkov projektu od diskontovanej hodnoty očakávaných príjmov. 
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Finančná miera návratnosti investície predstavuje diskontnú sadzbu, ktorou sa produkuje nulová FNPV-C. Ukazovateľ 

miera návratnosti investície sa využíva s cieľom posúdiť budúcu výkonnosť (životaschopnosť) investície v porovnaní s 

ostatnými projektmi, alebo s referenčnou hodnotou požadovanej miery návratnosti. Tento výpočet taktiež prispieva 

k rozhodnutiu, či projekt vyžaduje finančnú podporu EÚ: ak je FRR-C menšia než je použitá diskontná sadzba (alebo 

FNPV-C má zápornú hodnotu), tak vytvorené príjmy nepokrývajú výdavky, a projekt potrebuje pomoc EÚ. Toto sa 

často týka verejných infraštruktúr, sčasti z dôvodu štruktúry taríf takýchto sektorov.  

Hodnotenie návratnosti investície sa opiera o nasledujúce vzťahy: 

 dodatočné investičné výdavky a prevádzkové výdavky sa považujú za výdavky peňažných prostriedkov; 

 dodatočné príjmy a zostatková hodnota sa považujú za príjmy peňažných prostriedkov. 

Finančná výnosnosť investície poskytuje hodnotiteľovi projektu dôležitú informáciu pre rozhodnutie o tom, či projekt 

má byť spolufinancovaný pomocou zdrojov z fondov EÚ. Kritériá oprávnenosti pre projekty, ktoré vyžadujú grant EÚ, 

sú:  

 FNPV-C musí byť záporná; 

 FRR-C musí byť nižšia ako diskontná sadzba. 

Skutočný výpočet miery spolufinancovania a nominálna hodnota príspevku sa vypočíta v kroku nasledujúcom po 

výpočte FRR-C a FNPV-C. 

Optimálny spôsob doloženia výpočtu FRR-C a FNPV-C je zostavenie matice/tabuľky obsahujúcej prehľad všetkých 

vstupov finančnej analýzy (investičné výdavky mínus nepredvídané výdavky, prevádzkové výdavky, prevádzkové 

príjmy, zostatková hodnota), ktoré vznikli v určitom roku referenčného obdobia. Každému roku treba priradiť 

diskontný faktor, ktorý sa použije na diskontovanie peňažných tokov na začiatku referenčného obdobia. Diskontný 

faktor, ktorý sa použije pre určitý rok referenčného obdobia, sa rovná: 

1/(1 + r)
n 

kde: r – reálna diskontná sadzba v % (4 %) 

n – rok referenčného obdobia 

Diskontná sadzba, ktorá má byť použitá pre diskontovanie v rámci finančnej analýzy, sa musí rovnať 4 % p. a. Táto 

diskontná sadzba je povinná pre hodnotenie všetkých dopravných projektov s peňažnými tokmi uvedenými v stálych 

cenách.  

Diskontný faktor, ktorý sa použije pre hodnotenie peňažných tokov uvedených v bežných cenách, musí byť upravený 

o infláciu.  

Vnútorná miera návratnosti predstavuje teoretickú diskontnú sadzbu, po ktorej použití sa čistá súčasná hodnota 

všetkých peňažných tokov bude rovnať nule. Väčšina technických nástrojov vhodných pre vykonanie CBA obsahuje 

zabudovanú funkciu pre výpočet IRR a je potrebné ich správne aplikovať (napr. funkcia IRR v MS Excel). Podrobný 

postup pre výpočet FRR je uvedený aj v EK CBA Manuáli.  
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4.4.2 Finančná výnosnosť národného kapitálu 

Cieľom výpočtu výnosnosti národného kapitálu je preskúmať výkonnosť projektu z hľadiska verejných, prípadne 

súkromných zdrojov subjektov, ktoré žiadajú o nenávratný príspevok z EŠIF; t.j. preskúmať výnosnosť zdrojov mimo 

fondov EÚ. Posudzovanie finančnej výnosnosti národného kapitálu Žiadateľa je zamerané na návratnosť 

prostriedkov, ktoré poskytol pre projekt príjemca (zvyčajne sám Žiadateľ), ako aj na ostatné verejné alebo súkromné 

prostriedky (napr. národný príspevok alebo cudzie zdroje spojené povinnosťou splatenia pôžičiek a súvisiacich 

úrokov tretím osobám). 

Finančná výnosnosť národného kapitálu sa hodnotí na základe výpočtu finančných ukazovateľov:  

 čistá súčasná hodnota vlastného kapitálu (FNPV-K); 

 miera návratnosti vlastného kapitálu (FRR-K). 

Peňažné výdavky zahrnuté do výpočtu finančnej výnosnosti národné kapitálu sú: 

 prevádzkové výdavky; 

 národné (súkromné a verejné) príspevky k investičným výdavkom projektu (nepredvídané výdavky sú 

vylúčené); 

 platby tretím osobám (napr. splatenie pôžičky tvoriacej príspevok k projektu) v čase ich úhrady; 

 úroky zaplatené v čase ich úhrady. 

Čistú súčasnú finančnú hodnotu kapitálu, FNPV-K, predstavuje suma čistých diskontovaných inkrementálnych 

peňažných tokov, ktorú získavajú prijímatelia v dôsledku realizácie projektu. Zodpovedajúca finančná miera 

návratnosti kapitálu FRR-K, určuje z týchto tokov návratnosť v percentuálnych bodoch. 

Pri výpočte FNPV-K a FRR-K sú brané do úvahy všetky zdroje financovania s výnimkou príspevku EÚ. Tieto zdroje sú 

brané ako výdavky (na účte finančnej udržateľnosti sú to príjmy), namiesto investičných výdavkov (pretože tvoria 

časť výpočtu finančnej návratnosti investície). 

Jediné peňažné príjmy, ktoré musia byť zahrnuté do výpočtu, sú zostatková hodnota projektu na konci referenčného 

obdobia a prevádzkové príjmy.  

Ako v predchádzajúcom prípade, všetky peňažné toky musia byť priradené k určitému roku referenčného obdobia 

(z dôvodu, že každý rok má iný diskontný faktor). Diskontná sadzba, ktorá sa použije pre všetky dopravné projekty, je 

4 %. To platí pre všetky modely CBA pripravené v stálych cenách. Ak sa použijú bežné ceny, diskontná sadzba sa musí 

upraviť o infláciu.  

Hoci sa očakáva, že v prípade infraštruktúrnych projektov v sektore dopravy spolufinancovaných z EŠIF bude FRR-C 

veľmi nízka, prípadne záporná, FRR-K bude vyššia a v niektorých prípadoch dokonca kladná. Na druhej strane, 

záporná hodnota FNPV-K neznamená, že projekt nie je žiaduci, prípadne je táto skutočnosť prekážkou pre realizáciu 

projektu. Skutočnosť, že projekt nedosahuje primeranú finančnú návratnosť národného kapitálu (t.j. pod 4 % v 

reálnych hodnotách) je častým javom aj pri projektoch generujúcich príjmy. V takýchto prípadoch je obzvlášť 

dôležité zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu. 

V relevantných prípadoch by sa mala vypočítať aj návratnosť kapitálu Žiadateľa. Pomocou tejto návratnosti sa 

porovnávajú čisté príjmy z investície so zdrojmi, ktoré poskytol navrhovateľ: t.j. investičné výdavky mínus 

nenávratné finančné príspevky EÚ. Táto činnosť môže byť obzvlášť užitočná v kontexte otázok štátnej pomoci, aby sa 

overilo, či intenzita nenávratnej pomoci zabezpečuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou s cieľom obmedziť 

verejnú finančnú podporu na to, čo je potrebné, aby bol projekt finančne životaschopný. Ak sa v rámci projektu 

očakáva výrazne kladná návratnosť (t.j. podstatne vyššia ako národné referenčné hodnoty týkajúce sa očakávanej 

ziskovosti v danom odvetví), dokazuje to, že prijatý grant by priniesol prijímateľovi nadmerné zisky. 
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4.5 Výpočet príspevku EÚ  

Cieľom uvedeného kroku je nastavenie finančnej medzery, t.j. určenie pomeru medzi krytím výdavkov projektu zo 

zdrojov EÚ a vlastného/cudzieho kapitálu. Výpočet finančnej medzery a príspevku z fondov EÚ je možné rozdeliť do 

3 krokov: 

Krok 1: Určenie „finančnej medzery“ (FG, t.j. financial gap): 

FG = Max EE / DIC 

kde:  Max EE (maximálne oprávnené výdavky, t.j. maximum eligible expenditure) = DIC - DNR 

DIC (diskontované investičné výdavky, t.j. discounted investment cost) 

DNR (diskontované čisté príjmy, t.j. discounted net revenue) = diskontované príjmy - diskontované 

prevádzkové výdavky + diskontovaná zostatková hodnota8 

DPH, nepredvídateľné výdavky a cenové úpravy sa nemôžu zahrnúť do výpočtu finančnej medzery, ale môžu sa 

zahrnúť do výpočtu príspevku EÚ (krok 3), ak sú oprávnené. Zo vzorca pre výpočet DNR vyplýva, že úspora 

prevádzkových výdavkov diskontované čisté príjmy zvyšuje. 

Krok 2: Určenie „sumy podľa rozhodnutia“ (DA9, t.j. decision amount), t.j. „sumy, na ktorú sa vzťahuje finančná 

medzera pre danú prioritnú os“ : 

DA = EC * FG 

kde:  EC (oprávnené výdavky, t.j. eligible cost) 

  FG (finančná medzera vypočítaná v kroku 1) 

Krok 3: Určenie „maximálnej hodnoty príspevku EÚ“ (EU Grant): 

EU Grant = DA * Max CRpa 

kde:  Max CRpa (maximálna miera spolufinancovania pre danú prioritnú os OPII, t.j. maximum  co-

financing rate of the priority axis) 

Odporúčame použiť maticu/tabuľku obsahujúcu prehľad peňažných tokov, ktoré vznikli v určitom roku. Diskontná 

sadzba, ktorá sa použije na diskontovanie peňažných tokov, je 4 % (musí byť upravená o infláciu v prípade, že všetky 

vstupy sú uvedené v bežných cenách). 

4.6 Finančná udržateľnosť projektu 

Posledným krokom finančnej analýzy je preukázanie finančnej udržateľnosti projektu. Projekt je finančne udržateľný 

vtedy, keď sa očakáva, že riziko nedostatku hotovosti v budúcnosti tak počas investičného, ako aj počas 

prevádzkového štádia, bude nulové a projekt je schopný fungovania. Kvantitatívne sa udržateľnosť projektu 

vyjadruje prostredníctvom kladného alebo aspoň nulového kumulatívneho peňažného toku vo všetkých rokoch 

referenčného obdobia. 

Peňažné príjmy uvažované pre účely finančnej udržateľnosti sú: 

 prevádzkové príjmy; 

                                                           
8 V zmysle Článku 18 Delegovaného nariadenia Komisie č. 480/2014 z 03. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013, zostatková hodnota investície sa zahrnie do výpočtu diskontovaných čistých príjmov operácie iba vtedy, ak prevádzkové 
príjmy prevyšujú náklady 
9
 Suma rozhodnutia = NFP 
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 čisté peňažné prostriedky získané z grantu EÚ a z verejných a súkromných príspevkov. 

Peňažné výdavky uvažované pre účely finančnej udržateľnosti sú: 

 investičné výdavky; 

 prevádzkové výdavky; 

 splácanie pôžičiek; 

 zaplatené úroky; 

 dane a iné platby, ktorú majú byť vykonané. 

Všetky peňažné príjmy a peňažné výdavky musia byť rozložené na konkrétne roky referenčného obdobia. Je 

potrebné vypočítať čistý peňažný tok a celkový čistý peňažný tok pre každý rok referenčného obdobia.  Projekt je 

finančne udržateľný, ak kumulovaný čistý peňažný tok je väčší alebo rovný nule vo všetkých rokoch referenčného 

obdobia.  
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5 Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza hodnotí prínosy projektu k ekonomickému blahobytu regiónu alebo krajiny. Na rozdiel od 

finančnej analýzy berie do úvahy spoločnosť ako celok, nielen vlastníka alebo prevádzkovateľa 

infraštruktúry/investície. Ekonomická analýza úzko súvisí s finančnou analýzou, nakoľko:  

 obe analýzy by mali vychádzať z rovnakých predpokladov: referenčné obdobie, investičné výdavky, 

zostatková hodnota, výdavky na prevádzku a údržbu, scenár „bez realizácie projektu“ alebo scenár „s 

realizáciou projektu“; 

 finančné hodnoty sa preberajú z finančnej analýzy a riadne upravia o fiškálne vplyvy. S ohľadom na 

uvedenú skutočnosť sa odporúča využívanie stálych cien v oboch analýzach. 

5.1 Opis ekonomickej analýzy 

Odporúčaný prístup k vykonaniu ekonomickej analýzy navrhuje použitie finančnej analýzy, jej ďalšiu úpravu a 

rozšírenie v nasledujúcich krokoch : 

 fiškálne korekcie - konverzia trhových cien na účtovné; 

 zahrnutie a peňažné vyjadrenie netrhových dopadov; 

 diskontovanie odhadovaných nákladov a prínosov; 

 výpočet ukazovateľov ekonomickej výkonnosti (ekonomická čistá súčasná hodnota ENPV, ekonomická 

miera návratnosti ERR a pomer prínosov a nákladov B/C). 

5.2 Fiškálne korekcie 

Trhová hodnota zdrojov použitých pri výstavbe a prevádzke projektu sa môže odlišovať od spoločenskej hodnoty 

týchto vstupov. Aj spoločenská hodnota príjmov vygenerovaných projektom sa odlišuje od ich trhovej hodnoty. Táto 

skutočnosť spolu s možnou deformáciou trhových cien je dôvodom pre vykonanie fiškálnych korekcií v ekonomickej 

analýze.  

Pre konverziu trhových cien hlavných vstupov na účtovné ceny sa používa konverzný faktor. Cieľom konverzných 

faktorov je eliminovať deformáciu v cenách konkrétnych poplatkov, spôsobenú hlavne daňami. Dane sa nezahrnú 

do spoločenskej hodnoty vstupov/výstupov, nakoľko nepredstavujú čisté náklady z hľadiska spoločnosti ako celku. 

Sú to výdavky Žiadateľa, ale súčasne aj príjmy štátu, preto predstavujú iba transfer medzi subjektmi národnej 

ekonomiky, nie použitie národných zdrojov.  

Rovnaký princíp jednoduchého prevodu peňazí v rámci spoločnosti namiesto použitia zdrojov platí aj v prípade 

prevádzkových príjmov zahrnutých do finančnej analýzy. Tieto predstavujú príjmy pre vlastníka infraštruktúry, ale 

súčasne výdavky pre užívateľov infraštruktúry. Preto prevádzkové príjmy musia byť vylúčené z ekonomickej analýzy. 

Konverzné faktory definujeme pre:  

• personálne výdavky; 

• pohonné hmoty; a 

• materiál a ostatné výdavky. 

5.2.1 Konverzný faktor pre personálne výdavky 

Konverzný faktor pre personálne výdavky musí eliminovať dane z príjmu fyzických osôb. Súčasná efektívna sadzba 

dane z príjmov pre fyzickú osobu je približne 10 %. Z tohto dôvodu bola hodnota konverzného faktora pre 

personálne výdavky určená na 0,90 (pre rok 2016). Konverzný faktor sa použije na úpravu personálnych výdavkov 

zahrnutých do investičných výdavkov, prevádzkových výdavkov a iných prvkov, ktoré zahŕňajú personálne výdavky. 
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Konverzný faktor pre personálne výdavky je potrebné upraviť vždy, ak dôjde k zmenám v sadzbe dane z príjmov 

fyzických osôb. 

Na rozdiel od minulého programového obdobia, príspevky na sociálne zabezpečenie nie je možné vylúčiť 

z personálnych výdavkov, pretože sú považované za „oneskorené“ príjmy, t.j. neskôr budú spätne vrátené, vo forme 

nemocenského, dôchodku, alebo iného sociálneho zabezpečenia.  

5.2.2 Konverzné faktory pre pohonné hmoty 

Konverzný faktor pre pohonné hmoty eliminuje spotrebnú daň zahrnutú v cene pohonných hmôt. Môže sa použiť 

pre konverziu trhových cien pohonných hmôt, ktoré tvoria časť investičných a prevádzkových výdavkov, na účtovné 

ceny. Mal by sa použiť aj pre riadne ocenenie príjmov z úspory spotreby pohonných hmôt, ktoré môžu byť 

dosiahnuté pre cestné a diaľničné projekty. 

Hodnota konverzného faktora pre pohonné hmoty bola určená na 0,50 (pre rok 2016). V nasledujúcich rokoch sa 

konverzný faktor pre pohonné hmoty môže mierne zmeniť v závislosti od vývoja cien pohonných hmôt a 

spotrebných daní.  

Aktuálny konverzný faktor je možné vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca*: 

Konverzný faktor = (FUP – DPH – CT) / (FUP – DPH) 

*aplikuje sa na výdavky už očistené od DPH 

kde:  FUP - priemerná jednotková cena pohonnej hmoty 

 DPH - daň z pridanej hodnoty 

 CT - spotrebná daň za liter pohonnej hmoty  

5.2.3 Konverzné faktory – materiál a ostatné zdroje 

Hodnota konverzného faktora pre materiál a ostatné zdroje sa rovná 1,00, ak nevzniknú žiadne iné dane alebo 

poplatky za tieto výdavky.  

5.2.4 Konverzné faktory pre vonkajšie a nepriame vplyvy 

Ak niektoré vonkajšie a nepriame vplyvy boli ocenené v trhovej cene, pred zahrnutím týchto prvkov do analýzy 

treba použiť vhodný konverzný faktor. Tieto vplyvy môžu zahŕňať napríklad úsporu pohonných hmôt v prípade 

projektu výstavby diaľnice. V tomto prípade úspora v litroch dosiahnutá výstavbou diaľnice by mala byť ocenená 

pomocou trhovej ceny pohonných hmôt a konverzného faktora pre pohonné hmoty.  

Mnohé vonkajšie a nepriame vplyvy v ekonomickej analýze však budú ocenené vyjadrením ich spoločenskej 

hodnoty v peniazoch. Spôsob tohto ocenenia je opísaný v nasledujúcej kapitole. Sociálne dopady vonkajších a 

nepriamych vplyvov v peňažnom vyjadrení už odrážajú ich spoločenskú hodnotu, preto konverzné faktory sa 

nepoužijú, t.j. hodnoty konverzných faktorov sa rovnajú 1. 

5.2.5 Konverzné faktory – cesty a diaľnice 

Fiškálne korekcie, ktoré budú vykonané v ekonomickej analýze cestného projektu, zahŕňajú rozdelenie investičných 

a prevádzkových výdavkov na jednotlivé kategórie a na jednotlivé výrobné faktory.  Odporúča sa rozdeliť investičné 

a prevádzkové výdavky na výrobné faktory materiál, personálne výdavky, pohonné hmoty a ostatné vzhľadom na to, 

že k týmto výrobným faktorom sú už priradené odporúčané konverzné faktory.  

Odporúča sa preskúmať individuálnu štruktúru výrobných faktorov pre každý cestný projekt. Tieto informácie sa 

však zvyčajne získavajú ťažko (predovšetkým vo fáze prípravy investície), preto Príručka poskytuje v nasledovnej 
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tabuľke rozdelenie investičných a prevádzkových výdavkov na výrobné faktory obvyklé pre obvyklé cestné projekty. 

Neuvažuje sa s DPH, nakoľko hodnotenie všetkých tokov v modeli CBA je bez DPH.  

Pre vyčíslenie ekonomickej zostatkovej hodnoty sa použije štruktúra výrobných faktorov pre kategóriu „stavebné 

náklady“ a „pozemky“.  

Tabuľka 18: Odporúčané rozdelenie investičných a prevádzkových nákladov obvyklé pre cestné projekty na výrobné faktory 

Kategória výdavku 
Personálne 

výdavky 

Pohonné 

hmoty 

Materiál a 

Ostatné 

výdavky 

Spolu 

Investičné 

výdavky 

pozemky - - 100% 100% 

stavebné náklady 25% 15% 60% 100% 

stavebný dozor 50% 20% 30% 100% 

projektovanie 70% 5% 25% 100% 

Prevádzkové 

výdavky 

bežná údržba 35% 20% 45% 100% 

pravidelná údržba 35% 15% 50% 100% 

prevádzka mýta 45% 15% 40% 100% 

Zdroj: NDS a vlastné zdroje 

5.2.6 Konverzné faktory – železnice 

Podobne ako pri analýze cestného projektu, aj pri železničnom projekte je potrebné v rámci ekonomickej analýzy 

fiškálne korekcie, pričom sa taktiež odporúča rozdelenie investičných a prevádzkových výdavkov na štyri výrobné 

faktory.  

Odporúča sa preskúmať individuálnu štruktúru výrobných faktorov pre každý cestný projekt. Tieto informácie sa 

však zvyčajne získavajú ťažko (predovšetkým vo fáze prípravy investície), preto Príručka poskytuje v nasledovnej 

tabuľke rozdelenie investičných a prevádzkových výdavkov na výrobné faktory obvyklé pre obvyklé cestné projekty. 

Neuvažuje sa s DPH, nakoľko hodnotenie všetkých tokov v modeli CBA je bez DPH. 

Pre vyčíslenie ekonomickej zostatkovej hodnoty sa použije štruktúra výrobných faktorov pre kategóriu „stavebné 

náklady“ a „pozemky“.  

Tabuľka 19: Odporúčané rozdelenie investičných a prevádzkových nákladov obvyklé pre železničné projekty na výrobné 

faktory 

Kategória výdavku 
Personálne 

výdavky 

Pohonné 

hmoty 

Materiál a 

Ostatné 

výdavky 

Spolu 

Investičné 

výdavky 

pozemky - - 100% 100% 

stavebné náklady 25% 15% 60% 100% 

stavebný dozor 50% 20% 30% 100% 

projektovanie 70% 5% 25% 100% 

Prevádzkové 

výdavky 

Bežná a pravidelná 

údržba 
30% 10% 60% 100% 

Zdroj: ŽSR a vlastné zdroje 

5.3 Identifikácia, kvantifikácia a ocenenie netrhových vplyvov 

Okrem trhovo ocenených výdavkov a príjmov každý projekt generuje aj vplyvy, ktoré nie sú ocenené 

prostredníctvom trhu, alebo zohľadnené na trhu. Tieto vplyvy môžu ovplyvniť užívateľov infraštruktúry, ale aj tretie 

strany (tieto vplyvy sú označované ako vonkajšie vplyvy). Avšak aj bez trhovej hodnoty tieto vplyvy majú vysokú 

spoločenskú hodnotu a preto sa musia zahrnúť do hodnotenia prínosu projektu pre spoločnosť. Typickými príkladmi 
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týchto vplyvov pre dopravné projekty sú úspora času prepravy, zníženie počtu dopravných nehôd, zníženie hlučnosti 

a znečistenia životného prostredia atď.  

Netrhové vplyvy sa väčšinou dajú ľahko identifikovať, problémom je však ich kvantifikácia a ocenenie. Metódy pre 

ocenenie môžu zahŕňať metódu založenú na „ochote zaplatiť“ (vyjadruje subjektívnu hodnotu preferencií užívateľa), 

metódu výpočtu dlhodobých marginálnych výdavkov alebo ocenenie pomocou výpočtu príležitostných výdavkov.  

Zoznam netrhových vplyvov v ekonomickej analýze by mal kopírovať netrhové vplyvy identifikované v iných fázach 

procesu spracovania žiadosti. V prvom rade je potrebné preskúmať plnenie cieľov projektu a doložiť ho v 

ekonomickej analýze. Napríklad, ak Žiadateľ plánuje postaviť cestný obchvat, aby skrátil čas prepravy o 50%, túto 

úsporu času prepravy bude musieť doložiť štúdiou uskutočniteľnosti alebo inou štúdiou, a vplyv tejto úspory bude 

musieť zahrnúť do ekonomickej časti CBA. Ekonomická analýza by mala vyjadrovať aj všetky významné vplyvy 

identifikované pri hodnotení vplyvov projektu na životné prostredie. Preto by mal Žiadateľ už v raných fázach 

prípravy projektu vyčleniť dostatočné zdroje na identifikáciu týchto netrhových vplyvov a ich spoľahlivú 

kvantifikáciu a ocenenie. 

Podrobné usmernenia pre zahrnutie všetkých týchto vplyvov do ekonomickej analýzy sú uvedené v tejto 

podkapitole. Je možné, že okrem týchto typických netrhových prínosov vzniknú aj niektoré iné prínosy. V prípade, že 

autor je schopný dostatočne tieto netrhové prínosy zdôvodniť, môže ich zahrnúť do modelu CBA.  

5.3.1 Jednotkové hodnoty netrhových vplyvov 

Táto Príručka poskytuje údaje o jednotkových hodnotách významných netrhových vplyvov vznikajúcich pri 

dopravných projektoch. Vychádzajú z odporúčaných hodnôt pre Slovensko alebo ako priemer EÚ, s jasnou 

identifikáciu zdroja danej informácie a hodnoty. Pre pochopenie spôsobu stanovenia jednotlivých hodnôt 

odporúčame oboznámiť sa s uvedenou zdrojovou dokumentáciou. 

Okrem referencie na zdroj, je vždy, ak ide o peňažné vyjadrenie, uvedený aj rok cenovej úrovne, ku ktorému sa dané 

hodnoty vzťahujú. Nakoľko je ekonomická analýza spracovaná v stálych cenách vybraného roku, je potrebné 

jednotkové hodnoty indexovať práve k tomuto roku – pre zohľadnenie vplyvu inflácie. Pre tento krok možno použiť 

nasledovnú tabuľku, v prípade že je ekonomická analýza spracovávaná v stálych cenách roku 2016. V nasledovnej 

tabuľke  je uvedený prehľad vývoja inflácie medzi rokmi 2010 a 2016, od neho odvodené kumulatívne indexy pre 

úpravu cenovej úrovne na rok 2016. 

Tabuľka 20: Vývoj inflácie na Slovensku 

Inflácia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CPI - ročná % zmena 1,00% 3,90% 3,60% 1,40% -0,10% -0,30% -0,50% 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

   

  

Tabuľka 21: Odvodené indexy pre úpravu cenovej úrovne 

Index pre úpravu cenovej úrovne 

2016-2015 0,995 

2016-2014 0,992 

2016-2013 0,991 

2016-2012 1,005 

2016-2011 1,041 

2016-2010 1,082 

2016-2009 1,092 

Napríklad, ak sú zdrojové jednotkové hodnoty vyjadrené v cenovej úrovni roku 2012, a CBA je spracovávaná 

v stálych cenách roku 2016, je potrebné jednotkové hodnoty upraviť koeficientom 1,005. 
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Niektoré premenné, ako napríklad hodnota času cestovania alebo jednotkové hodnoty externalít, sa ďalej v čase 

upravujú podľa rastu reálneho hrubého domáceho produktu na obyvateľa a príslušnej elasticity. Táto informácia je 

uvedená v pri jednotlivých jednotkových hodnotách netrhových vplyvov. Rast reálneho hrubého domáceho 

produktu sa upraví o aktuálnu prognózu Výboru pre makroekonomické prognózy (5 rokov) a následne 

o makroekonomické predikcie Generálneho riaditeľstva EK pre hospodárske a finančné záležitosti. Aktuálne 

predpoklady sumarizuje nasledujúca tabuľka: 

Tabuľka 22: Prognóza vývoja rastu HDP na Slovensku 

Prognóza rastu HDP 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3,3% 4,0% 4,4% 3,8% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2% 3,0% 2,9% 2,8% 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

2,7% 2,6% 2,5% 2,3% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 

Zdroj:  pre roky 2017-2020  41. zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy, 01.02.2017 

 pre roky 2021-2049 EC-EPC (AWG) 2015 projections for Slovakia  

5.4 Diskontovanie a ukazovatele ekonomickej analýzy 

Po zahrnutí všetkých relevantných ekonomických nákladov a prínosov, ich riadnom ocenení a časovom zaradení je 

ďalším krokom príprava peňažných tokov v rámci referenčného obdobia a diskontovanie týchto peňažných tokov 

pomocou vhodného diskontného faktora. Cieľom diskontovaných peňažných tokov je výpočet týchto hlavných 

hodnotiacich ukazovateľov ekonomická analýza: 

 ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV); 

 ekonomická miera návratnosti (ERR); 

 pomer prínosov a nákladov (B/C). 

Zatiaľ čo vo finančnej analýze sa používa finančná diskontná sadzba, v ekonomickej analýze sa musí použiť sociálna 

diskontná sadzba. Sociálna diskontná sadzba, ktorá sa použije v ekonomickej analýze všetkých dopravných 

projektov na Slovensku, je 5,0 %, ktorá predstavuje reálnu sociálnu diskontnú sadzbu.  

Hlavným hodnotiacim ukazovateľom pre hodnotiteľa projektu je ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV). Projekt 

je žiaduci z pohľadu spoločnosti (a odôvodniteľný hodnotiteľom), ak ENPV projektu je väčšia ako nula. To znamená, 

že čistá súčasná hodnota prínosov projektu pre spoločnosť prevyšuje čistú súčasnú hodnotu nákladov realizovaných 

spoločnosťou. Projekty s kladnou ENPV poukazujú na efektívne využitie zdrojov.  

Ekonomická miera návratnosti (ERR) je ďalším povinným výstupom ekonomickej analýzy. Jej výhodou je možnosť 

racionálneho porovnania projektov rôznej veľkosti. Ako sme už uviedli vo finančnej analýze, predstavuje teoretickú 

diskontnú sadzbu, po ktorej použití sa hodnota peňažných tokov projektu bude rovnať nule. Porovnávacia hodnota 

ERR pre hodnotiteľa projektu je hodnota sociálnej diskontnej sadzby, to znamená hodnota 5,0 %. Spoločensky 

žiaduce sú iba projekty, ktorých ERR prevyšuje 5,0 %.  

Posledný ukazovateľ, ktorý je jedinečný len pre ekonomickú analýzu, je pomer prínosov a nákladov (B/C). Tento 

ukazovateľ predstavuje jednoduché porovnanie čistej súčasnej hodnoty všetkých prínosov projektu s čistou 

súčasnou hodnotou všetkých nákladov. Keďže je žiaduce, aby prínosy projektu presiahli náklady projektu, pomer 

prínosov a nákladov úspešných projektov musí byť viac ako 1. Na strane nákladov vystupujú investičné výdavky, 

zmena prevádzkových výdavkov prijímateľa (ako negatívne číslo ak realizáciou projektu vzniká úspora) a tiež 



Strana 52 z 80 

 

zostatková hodnota investície (ako negatívna hodnota). Na strane prínosov všetky identifikované a kvantifikované 

prínosy projektu. Typické ekonomické prínosy dopravných projektov zahŕňajú: 

 úsporu času; 

 úsporu nákladov na prevádzku vozidiel; 

 úsporu prevádzkových nákladov prepravcov; 

 úsporu nákladov z nehodovosti; 

 úsporu nákladov z hluku; 

 úsporu nákladov zo znečistenia ovzdušia; 

 úsporu nákladov z klimatických zmien (emisie skleníkových plynov). 

5.5 Úspora času  

Úspora času prepravy je jedným z vplyvov neocenených prostredníctvom trhu, ktoré hrajú dôležitú rolu v rámci 

projektov v dopravnom sektore a musia byť zahrnuté do CBA. 

Informácie o vplyve projektu na čas prepravy je možné získať zo štúdie uskutočniteľnosti alebo inej relevantnej 

štúdie, prípadne z dopravného modelu. Aby mohla byť vypočítaná úsporu času prepravy, musíme poznať priemerné 

časy prepravy pre nulový variant bez realizácie projektu, a variant po realizácii projektu s vybudovanou novou 

pozemnou komunikáciou, a to zvlášť pre každý typ dopravy.  

Časy prepravy zvyčajne nie sú rovnaké počas celého referenčného obdobia, ale predpokladá sa, že budú rásť s 

objemom dopravy. Preto by sa mali definovať časy prepravy pre niekoľko období, optimálne pre každý rok trvania 

projektu. Ak uvedená štúdia nie je k dispozícii, musí byť využitý alternatívny výpočet aspoň s dvomi rokmi – ideálne 

na začiatku a na konci referenčného obdobia. Priemerný index rastu počas obdobie medzi dvomi definovanými 

rokmi sa vypočíta pomocou vzorca pre výpočet kumulovanej ročnej miery rastu (CAGR):  

CAGRTT = (TTn/TT0) ^ (1/n) 

kde:  CAGRTT - kumulovaná ročná miera rastu času prepravy 

 TTn - čas prepravy v roku n 

 TTo - čas prepravy v roku 0 (na začiatku) 

 n - počet rokov medzi dvomi rokmi s definovanými časmi prepravy 

Vypočítaná hodnota indexu CAGR sa použije pre indexáciu časov prepravy pre každý rok medzi dvomi rokmi s 

definovanými časmi prepravy (t. j. TT1 = TT0*CAGR, TT2 = TT1*CAGR atď.). ……………………………… 

Jednotkové hodnoty času cestovania sa menia v závislosti od typu dopravného prostriedku a účelu cesty. Tabuľka 

nižšie uvádza jednotkové hodnoty času10 cestovania odvodené pre Slovensko. (Zaužívaným označením je VOT, 

z anglického „Value of time“). 

 

 

                                                           
10

 Pre ocenenie úspor času v preprave tovarov odporúčame hodnotu 0,2 EUR / tono hodina pre nákladnú vlakovú dopravu a 0,4 EUR / tono 
hodina pre nákladnú cestnú dopravu. „EK CBA Manuál“ považuje hodnoty v štúdii HEATCO za vysoké, a preto bez detailnejšej štúdie odporúčame 
Žiadateľom tieto konzervatívnejšie hodnoty. Zahŕňajú len časovú hodnotu prepravovaných tovarov a citlivosť na zmenu času ich prepravy. Na 
druhej strane nezahŕňajú úsporu prevádzkových nákladov prepravcov z dôvodu kratšieho prepravného času, ktoré Žiadateľ kvantifikuje v časti 
„Úspora nákladov na prevádzku vozidiel“.  
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Tabuľka 23: Hodnoty času cestovania (VOT), EUR/hodina (ceny roku 2016) 

Dopravný 

prostriedok 
Pracovné cesty 

 Cesta za iným ako pracovným účelom 

Dochádzanie do práce Iné (súkromné) 

Krátka 

vzdialenosť 

Dlhá 

vzdialenosť 

Krátka 

vzdialenosť 

Dlhá 

vzdialenosť 

Osobné auto, 

Vlak 
15,7611 5,86 7,54 4,92 6,33 

Autobus 12,65 4,22 5,42 3,54 4,55 

Zdroj: HEATCO, a vlastný výpočet 

Uvedené hodnoty je potrebné v čase upraviť podľa rastu reálneho hrubého domáceho produktu na obyvateľa 

s elasticitou 0,7 pre pracovné cesty a s elasticitou 0,5 pre iné ako pracovné cesty.  

Pre hodnotu času čakania alebo prestupov (chôdza), Svetová banka odporúča použiť 150% z hodnoty času 

dochádzania do práce, ak nie je k dispozícii vhodná národná štúdia. Hodnota času je tiež závislá od samotných 

podmienok a komfortu cestovania. Ak je cestujúci schopný využiť čas cestovania aj na iné účely, pretože komfort 

dopravného prostriedku mu to umožňuje, možno očakávať, že hodnota času u takéhoto cestujúceho je nižšia 

v porovnaní s menej komfortným cestovným prostredím (tiež diskutované v časti 5.12.1).  

Ďalším potrebným vstupom pre stanovenie úspory času cestovania sú informácie o štruktúre „mixu“ ciest za rôznym 

účelom. Tie by mali byť sumarizované v analýze dopytu (dopravnom modeli) na základe vykonaných prieskumov. V 

prípade že tieto údaje neboli zahrnuté do analýzy dopytu, odporúča sa použiť kategorizáciu štruktúry cestovania 

podľa účelu, uvedenú v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 24: Rozdelenie cestovania podľa účelu, v % 

Typ vozidla Pracovná cesta  Dochádzanie do práce Iné (súkromné) 

Auto a motocykel 4% 30% 66% 

Autobus 2% 37% 61% 

Vlak 4% 34% 62% 

Mestská hromadná doprava 2% 33% 65% 

Nákladné vozidlá 100% 0% 0% 

Zdroj:  Prieskum mobility pre účely Dopravného modelu Slovenskej republiky, príloha č. B2.5e (október 2015) 

Príslušný čas úspory pre konkrétny rok sa vypočíta pomocou prírastkovej metódy ako súčin nasledujúcich faktorov: 

Celková úspora času = Priemerná úspora času prepravy na jedno vozidlo v hodinách * priemerná obsadenosť 

vozidla * počet vozidiel za jeden rok * VOT v € 

V prípade, že pre projekt bol vypracovaný dopravný model, ktorý odhadol počet cestujúcich, výpočet celkovej úspory 

času prepravy je nasledovný: 

                                                           
11 Hodnotu je možné tiež použiť pre ocenenie úspory času cestovania pre posádku nákladného vozidla. 
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Celková úspora času = Priemerná úspora času prepravy na jedno vozidlo v hodinách *modelovaný priemerný 

počet cestujúcich za jeden rok * VOT v € 

Je potrebné vypočítať priemernú úsporu času samostatne pre každý typ vozidla pomocou špecifickej jednotkovej 

hodnoty času cestovania pre určitý typ vozidla.  

Na základe vzorca uvedeného vyššie je potrebné zistiť priemernú obsadenosť určitého typu vozidla, aby bolo možné 

vypočítať úsporu času prepravy. Informácie o priemernej obsadenosti môžeme získať z dopravného modelu. Ak tieto 

údaje nie sú dostupné, môžeme použiť odporúčané priemerné hodnoty obsadenosti vozidiel, ktoré sú uvedené 

v nasledovnej tabuľke:  

Tabuľka 25: Priemerná obsadenosť vozidiel 

Trieda vozidla Jednotka 

Priemerná 

obsadenosť 

Auto osoba 1,8 

Autobus regionálny…………………………………………………… osoba 17 

Autobus diaľkový osoba 20 

Autobus medzinárodný osoba 29 

Nákladné vozidlá od 3,5 do 12 t osoba 1,1 

Nákladné vozidlá nad 12 t osoba 1,2 

Zdroj: Výskumný ústav dopravný; 

 Prieskum mobility pre účely Dopravného modelu Slovenskej republiky, časť Prieskum autobusovej dopravy (október 

2015). 

Pravidlo polovice:  

Ak realizácia dopravného projektu vyvolá okrem úspory času súčasných užívateľov aj prevedenie cestujúcich 

z konkurenčných druhov dopravy, respektíve realizácia projektu vygeneruje aj úplne nových užívateľov, je 

potrebné oceniť tiež ich úsporu času cestovania. Ak existujú komplexné informácie o časoch cestovania 

a nákladoch na cestovanie vo všetkých druhoch dopravných tokov, ktoré projekt ovplyvní, je možné tieto 

informácie uplatniť pri kvantifikácii časových úspor prevedenej dopravy. V opačnom prípade, ak takáto komplexná 

informácie nie je k dispozícii, je potrebné uplatniť pravidlo polovice, t.j. pre prevedenú dopravu uvažovať 

s polovičnou úsporou času v porovnaní s existujúcimi užívateľmi. V prípade vygenerovanej dopravy je potrebné 

tiež aplikovať pravidlo polovice. Obdobne možno postupovať aj pri kvantifikácii úspor nákladov na prevádzku 

vozidiel. 

5.6 Úspora nákladov na prevádzku vozidiel  

5.6.1 Diaľničné a cestné projekty 

Náklady na prevádzku môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín: 

 úspora pohonných hmôt; 

 úspora ostatných nákladov na prevádzku vozidiel. 

Úspora pohonných hmôt by mala byť dosiahnutá realizáciou väčšiny cestných projektov, ale táto úspora zvyčajne 

nepatrí medzi ciele cestných a diaľničných projektov. Tieto ciele sa dosahujú zlepšením dostupnosti, dosiahnutej 

výstavbou novej pozemnej komunikácie a odklonením časti dopravy zo starej pozemnej komunikácie.  

Spotreba pohonných hmôt závisí od mnohých faktorov (napr. hmotnosti vozidla, rýchlosti, povrchu vozovky, 

stúpania cesty atď.). To znamená, že spotreba pohonných hmôt závisí aj od budúceho používania cesty, a preto by 
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mala byť posúdená individuálne pre každý cestný projekt. Informácie o skutočnej a projektovanej spotrebe 

pohonných hmôt sa môže získať napríklad zo štúdie uskutočniteľnosti alebo z dopravného modelu.  

V prípadoch, keď nie sú k dispozícii špecifické informácie o spotrebe pohonných hmôt, môže sa použiť 

predpokladaná spotreba pohonných hmôt podľa predpokladanej priemernej rýchlosti a typu pozemnej komunikácie, 

uvedená v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 26: Priemerná spotreba pohonných hmôt v závislosti od typu pozemnej komunikácie, triedy vozidla a rýchlosti jazdy v 

litroch na km 

  rýchlosť v km/h 

Trieda vozidla a typ komunikácie 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Diaľnice a rýchlostné cesty 

Osobné vozidlá do 3,5 t       0,090 0,090 0,089 0,088 0,086 0,088 0,091 0,097 0,101 

Ľahké nákladné vozidlá do 3,5 t     0,122 0,118 0,121 0,125 0,133 0,139 0,154 0,160     

Stredne ťažké nákladné vozidlá 3,5 t – 12 t     0,323 0,326 0,331 0,341 0,359 0,385         

Ťažké nákladné vozidlá nad 12 t     0,469 0,467 0,470 0,479 0,498 0,526         

Autobusy     0,284 0,286 0,286 0,293 0,307 0,323 0,350       

Cesty 1. triedy (cez mesto resp. obec) 

Osobné vozidlá do 3,5 t 0,158 0,119 0,086 0,071                 

Ľahké nákladné vozidlá do 3,5 t 0,201 0,151 0,114 0,104                 

Stredne ťažké nákladné vozidlá 3,5 t – 12 t 0,510 0,396 0,314 0,295                 

Ťažké nákladné vozidlá nad 12 t 0,762 0,587 0,462 0,431                 

Autobusy 0,452 0,350 0,278 0,263                 

Cesty 1. triedy (mimo mesto resp. obec) 

Osobné vozidlá do 3,5 t   0,109 0,104 0,097 0,087 0,076 0,073 0,075         

Ľahké nákladné vozidlá do 3,5 t   0,140 0,135 0,130 0,121 0,118 0,122 0,124         

Stredne ťažké nákladné vozidlá 3,5 t – 12 t   0,376 0,363 0,355 0,341 0,338 0,358 0,365         

Ťažké nákladné vozidlá nad 12 t   0,555 0,533 0,502 0,481 0,469 0,486           

Autobusy   0,332 0,318 0,310 0,296 0,287 0,303 0,314         

Zdroj: MDV SR, hodnoty kvantifikované s využitím nástroja „Highway development and management“ ISOHDM 2017 v2.09 

Hodnoty spotreby uvedené v tabuľke sú stanovené pre danú rýchlosť uvedenú v stĺpci (t.j. hodnota 0,101 pre osobné 

vozidlá do 3,5 t platí práve pre rýchlosť 130 km/h). Pre stanovenie spotreby v rozsahu medzi jednotlivými 

rýchlosťami uvedenými v tabuľke je možné použiť lineárnu interpoláciu (t.j. pre rýchlosť 125 km/h sa spotreba 

odvodí od hodnôt stanovených pre rýchlosti 120 km/h a 130 km/h, napr. prostredníctvom vzorca pre výpočet CAGR 

uvedeného vyššie v tejto Príručke). Spotreba pohonných hmôt na konkrétnej ceste sa potom môže vypočítať 

pomocou dĺžky cestného prepojenia a priemernej spotreby pohonných hmôt pri predpokladanej priemernej 

rýchlosti vozidla určitej triedy a určitého typu paliva prechádzajúceho po tomto cestnom prepojení.  

Uvedené údaje o priemernej spotrebe neodporúčame použiť v prípadoch, keď nie je zabezpečený plynulý pohyb 

vozidiel, predovšetkým v mestskom prostredí (napr. v dôsledku križovatiek, dopravných zápch) alebo v prípade 

nevhodných geometrických parametrov (krivoľakosť, prevýšenia) ciest. V týchto prípadoch je potrebné údaje o 

spotrebe zvýšiť tak, aby zohľadňovali nerovnomerný pohyb vozidiel so zvýšenou frekvenciou akcelerácie a 

decelerácie. 

Prírastková spotreba pohonných hmôt, t.j. zvýšenie alebo zníženie spotreby po skončení realizácie projektu, sa určí 

tak, že sa porovná spotreba pohonných hmôt na projektovanej komunikácii a starej komunikácii po skončení 

realizácie projektu a následne zníži o spotrebu pohonných hmôt na starej komunikácii bez realizácie projektu. 
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Prírastková spotreba by sa potom mala oceniť vhodnou cenou pohonnej hmoty (napr. priemernou cenou paliva v 

prvom roku referenčného obdobia, ak sa použijú stále ceny). Pre tento účel odporúčame použiť dáta z oficiálnej 

stránky Štatistického úradu Slovenskej republiky (www.statistics.sk), databáza STATdat., ktorá obsahuje reporty 

(tabuľky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. 

Prírastková spotreba pohonných hmôt v peňažnom vyjadrení musí byť upravená o konverzný faktor pre pohonné 

hmoty. Spôsob výpočtu konverzných faktorov je opísaný v časti 5.2 Fiškálne korekcie. Upozorňujeme, že tento 

spôsob výpočtu konverzného faktora vychádzal z ceny bez DPH, preto môže byť použitý, len ak sa použijú ceny paliva 

bez DPH. 

Pre modelovanie nákladov na pohonné hmoty a ostatných nákladov na prevádzku vozidiel možno využiť kalibrovanú 

verziu programu HDM-4 pre podmienky výpočtov v Slovenskej republike, avšak akékoľvek výrazné odchýlky od 

hodnôt uvedených v tejto kapitole by mali byť zdôvodnené.  

Ostatné náklady na prevádzku vozidiel tvoria najmä náklady na opotrebované pneumatiky, mazivá a údržbu vozidla. 

Tieto úspory môžu vznikať najmä v prípadoch, keď staré cestné spojenie v nulovom variante je vážne poškodené a 

spôsobuje vyššie náklady na prevádzku a údržbu vozidiel (napr. vyššie odpisy tlmičov). Úspora ostatných nákladov na 

prevádzku vozidiel sa dá dosiahnuť aj skrátením dĺžky cesty, t. j. v prípadoch, keď nové cestné spojenie je kratšie ako 

staré spojenie. Náklady na prevádzku vozidiel by mali byť určené špeciálne pre každý projekt. Vhodným zdrojom 

týchto informácií pre použitie v CBA môže byť štúdia uskutočniteľnosti alebo komplexný dopravný model. Môže sa 

však stať, že tieto informácie nebudú zahrnuté v projektovej dokumentácii. Priemerné náklady na prevádzku 

určitého typu vozidla sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka 27: Priemerné náklady na prevádzku vozidiel na 1 km (v EUR, ceny roku 2016) 

Trieda vozidla EUR/km 

Osobné vozidlá do 3,5 t 0,1425  

Ľahké nákladné vozidlá do 3,5 t 0,3014  

Stredne ťažké nákladné vozidlá od 3.5 t do 12 t 0,8088  

Ťažké nákladné vozidlá nad 12 t 1,0179  

Autobusy 0,4630  

Zdroj: MDV SR, hodnoty kvantifikované s využitím nástroja „Highway development and management“ ISOHDM 2017 v2.09 

Na rozdiel od úspory času alebo externalít, hodnoty jednotkových nákladov na prevádzku vozidiel (pohonné hmoty 

aj ostatné prevádzkové náklady vozidiel) sa neodporúčajú eskalovať v čase, t.j. neupravujú sa podľa rastu reálneho 

HDP na obyvateľa a príslušnej elasticity. 

5.6.2 Železničné projekty 

Projekty realizované v železničnom sektore môžu ovplyvňovať aj nákladovosť prevádzky vlakov u poskytovateľov 

železničnej prepravy. Zmeny v nákladoch na prevádzku vlakov môžu vzniknúť v prípade podstatného zlepšenia 

infraštruktúry umožňujúceho plynulejšiu jazdu alebo výrazné skrátenie času zriaďovania. Základnými kategóriami 

prevádzkových nákladov prepravcov sú osobné náklady, náklady na traťový prístup, náklady na trakčnú a ostanú 

energiu, opravy a údržba a náklady na materiál.  

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad priemerných prevádzkových nákladov na vlakovú dopravu.  

 

 

 

 

http://www.statistics.sk/
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Tabuľka 28: Priemerné prevádzkové náklady na 1 vlkm (ceny roku 2014) 

Druh vlakovej dopravy EUR/vlkm 

Osobná doprava 9,33 

Nákladná doprava – elektrická trakcia 17,10 

Nákladná doprava – dieselová trakcia 23,90 

Zdroj: ZSSK, ZSCS 

5.7 Zmeny v miere nehodovosti 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý môže byť zahrnutý do CBA každého projektu v oblasti dopravy, je zmena v miere 

nehodovosti. Prínosy vyplývajúce zo zmeny v miere nehodovosti sa môžu prejaviť ako dôsledok konkrétnych 

opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti (predovšetkým v rámci cestnej infraštruktúry), ale aj nepriamo, a to 

presunom cestujúcich do štatisticky bezpečnejších módov dopravy (železnica, mestská hromadná doprava, letecká 

doprava a pod.).   

Podobne ako úspory času prepravy, zmeny v miere nehodovosti sa kvantifikujú pomocou porovnania miery 

nehodovosti pre nulový variant bez realizácie projektu a variant po realizácii projektu. Nehody je potrebné rozdeliť 

do štyroch kategórií: smrteľné nehody, nehoda s ťažkým zranením, nehoda s ľahkým zranením, nehoda bez 

následkov. 

Metóda pre kvantifikáciu miery nehodovosti uvedenej v štúdii HEATCO odporúča upraviť ohlásené nehody pomocou 

koeficientov pre neohlásené nehody. Tieto koeficienty platia iba pre cestnú dopravu. Keďže výsledky nehôd sú 

monitorované len počas 30 dní po nehode, toto časové obmedzenie spôsobuje podhodnotenie reálnych dôsledkov 

cestných nehôd pri ich ohlasovaní (napr. reálny rozsah zranení môže byť zistený až po uplynutí obdobia dlhšieho ako 

30 dní). Preto počet ohlásených nehôd je potrebné vynásobiť korekčnými faktormi pre neohlásené nehody, aby čísla 

boli objektívne.  

Tabuľka 29: Korekčné faktory pre neohlásené dopravné nehody 

Nehoda 
Priemerná hodnota korekčného 

faktora 

Smrteľná nehoda 1,02 

Nehoda s ťažkým zranením 1,50 

Nehoda s ľahkým zranením 3,00 

Nehoda bez následkov na zdraví 6,00 

Zdroj: štúdia HEATCO  

Pre cestnú dopravu, „EK CBA Manuál“ vo svojom navrhovanom postupe pre stanovenie zmeny v počte úrazov 

a smrteľných úrazov odporúča zohľadniť: 

 Štatistiku priemerného počtu ľahkých, vážnych a smrteľných úrazov pripadajúcich na jednu nehodu; 

 Mieru nehodovosti na milión vozokilometrov, špecifickú pre daný projekt (pre scenár s projektom, aj bez 

projektu). Pri absencii špecifických údajov pre projekt, je odporúčané použiť štandardizované miery 

nehodovosti podľa typu ciest; 

 Odhad intenzít dopravy v budúcich obdobiach pre oba scenáre (s projektom, bez projektu). 

Zároveň je podmienkou použiť odhady vychádzajúce z národných štatistík. Berúc do úvahy vyššie uvedené, pre účely 

stanovenia zmeny miery nehodovosti v CBA v rámci cestných projektov je možné aplikovať nasledovné metódy: 

1. V prípade projektov, kde nie sú k dispozícii podrobné údaje o nehodovosti alebo v prípade projektov, kde 

zníženie nehodovosti nepatrí medzi hlavné ciele, sa použijú štandardizované miery nehodovosti podľa typu 
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cesty. Znamená to, že sa zohľadní relatívna pravdepodobnosť výskytu nehody na rôznych typoch 

komunikácii definovaných v scenári bez projektu a s projektom, a to v zmysle nižšie uvedenej tabuľky. 

Relatívna miera nehodovosti sa pre všetky roky referenčného obdobia odvodí od intenzity dopravy resp. od 

realizovaných vozidlových kilometrov.  

Tabuľka 30: Priemerná miera nehodovosti na 100 miliónov vozokilometrov podľa typu pozemnej komunikácie a typu nehody 

  Typ nehody 

Typ pozemnej komunikácie 
Smrteľná 

nehoda 

Nehoda s 

ťažkým 

zranením 

Nehoda 

s ľahkým 

zranením 

Nehoda bez 

následkov 

D+R 6 pruh 0,407 1,131 3,604 32,765 

D+R 6 pruh v intraviláne  

(maximálna povolená rýchlosť 90 km/h) 
0,287 3,526 11,232 20,903 

D+R 4 pruh 0,407 1,131 3,604 32,765 

D+R 4 pruh v intraviláne 

(maximálna povolená rýchlosť 90 km/h) 
0,287 3,526 11,232 20,903 

4 pruh v extraviláne 1,266 1,914 6,099 19,246 

4 pruh v intraviláne  

(smerovo rozdelená cesta) 
0,287 3,526 11,232 20,904 

4 pruh v intraviláne  

(smerovo nerozdelená cesta) 
0,612 8,222 26,194 41,780 

2 pruh v extraviláne – široký  

(kategória 9,5 – 11,5) 
1,386 4,345 13,842 24,723 

2 pruh v extraviláne – úzky 

(kategória 7,5 – 9,5 bez krajníc) 
1,671 5,881 18,737 33,359 

2 pruh v intraviláne – široký  

(šírka jazdného pruhu nad 3m a MK 

s núdzovým, alebo zastavovacím pruhom) 

0,529 1,896 6,041 12,830 

2 pruh v intraviláne – úzky 

(šírka pruhu 3m a menej) 
1,202 6,117 19,488 33,075 

3 pruh   

(striedanie pruhov) 
1,083 2,022 6,441 35,711 

Zdroj: TP 05/2012 Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR, relatívna nehodovosť aktualizovaná a štatistické trendy 

v rokoch 2012-2015 (DATACUBE Štatistický úrad Slovenskej republiky) 

2. V prípade projektov, ktorých cieľom je predovšetkým znižovanie nehodovosti resp. zvyšovanie 

bezpečnostných parametrov, je potrebné odhadnúť zmenu v miere nehodovosti pre oba scenáre na základe 

špecifík daného projektu. Pre scenár bez projektu to znamená vykonať analýzu nehodovosti na danom 

úseku komunikácie za posledných 5 rokov, t. j. počet nehôd, typ zranení, príčiny nehody, súvislosť 

s intenzitou dopravy a pod. Následne je pre scenár z projektom potrebné špecifikovať všetky bezpečnostné 

opatrenia, ktoré bude v rámci projektu implementované a stanoviť, do akej miery môžu tieto opatrenia 

znížiť nehodovosť na danom úseku cesty alebo aspoň znížiť závažnosť ujmy v rámci nehôd.  

Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti môžu mať rôznu podobu, napr. nahradenie úrovňového križovania 

mimoúrovňovým, nahradenie klasickej križovatky okružnou, zavedenie svetelnej signalizácie na križovatke, 
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pruhy pre pomalé vozidlá, spomaľovacie ostrovčeky, zvodidlá, dodatočné zvislé a vodorovné dopravné 

značenie, obmedzenie rýchlosti, stacionárne merače rýchlosti a pod.  

Vzhľadom na unikátne špecifiká jednotlivých projektov nie je možné v tejto Príručke stanoviť univerzálne 

platné hodnoty zmeny miery nehodovosti pre jednotlivé bezpečnostné opatrenia resp. ich kombináciu 

(napr. aký percentuálny dopad v miere nehodovosti môže mať nahradenie klasickej križovatky okružnou 

križovatkou). Preto je nevyhnutné, aby akákoľvek zmena v miere nehodovosti bola stanovená na základe 

relevantných podkladov a vychádzala zo špecifík daného projektu. Dobrým zdrojom potrebných údajov 

môže byť: 

- správa o audite bezpečnosti pozemnej komunikácie pre daný projekt v prípade, ak je obsahom 

správy aj úroveň účinnosti bezpečnostných opatrení navrhovaných v projektovej dokumentácii alebo 

samotným audítorom na nehodovosť; 

- relevantná prípadová štúdia resp. analýza účinnosti implementovaných bezpečnostných opatrení na 

projektoch už zrealizovaných, pričom musí ísť výlučne o projekty podobného charakteru a rozsahu. 

Pri projektoch výstavby nových úsekoch ciest odporúčame použiť metódu (1), zatiaľ čo pri modernizácií existujúcich 

ciest je vhodnejšie použiť metódu (2). Je však možné použiť aj kombináciu oboch metód, a to tak, že pre scenár bez 

projektu sa stanoví miera nehodovosti na 100 miliónov vozových kilometrov získaná na základe podrobnej analýzy 

nehodovosti daného úseku cesty, berúc do úvahu intenzity dopravy, a pre scenár s projektom sa použijú priemerné 

miery nehodovosti v zmysle tabuľky 30. 

Doteraz sa v rámci stanovenia miery nehodovosti uvažovalo iba so samotnou udalosťou klasifikovanou podľa 

najvážnejšieho zranenia, avšak nezohľadnil sa fakt, že v rámci jednej nehody môže byť zranených viacero osôb. 

Štatistiky evidujú závažnosť dopravnej nehody ako aj počet osôb, ktoré utrpeli pri dopravných nehodách zranenie. Za 

účelom správneho ocenenia spoločenských nákladov z dopravných nehôd je preto potrebné relatívnu nehodovosť 

upraviť o koeficient podľa nasledovnej tabuľky. 

Tabuľka 31: Koeficienty pre prepočet počtu dopravných nehôd na počet zranených osôb 

Typ nehody 
Počet nehôd 

2012-2015 
Typ zranenia 

Počet zranených 

v rámci dopravných 

nehôd 2012-2015 

koeficient 

Dopravná nehoda s 

usmrtením 
949 Usmrtenie 1 052 1,1085 

Dopravná nehoda 

s ťažkým zranením 
3 939 Ťažké zranenie 4 427 1,1239 

Dopravná nehoda 

s ľahkým zranením 
16 488 Ľahké zranenie 21 688 1,3154 

Zdroj: DATACUBE, Štatistický úrad Slovenskej republiky (2012-2015) 

Na základe uvedených vstupných údajov „EK CBA Manuál“ odporúča stanoviť zmeny v počte úmrtí a úrazov ako 

dôsledok realizácie projektu a zmenu v absolútnych počtoch kvantifikovať použitím jednotkových spoločenských 

nákladov podľa typu zranenia. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotkové spoločenské náklady dopravných 

nehôd podľa typu zranenia odporúčané pre Slovensko.  
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Tabuľka 32: Jednotkové spoločenské náklady z nehôd (v EUR, 2010) 

Typ zranenia Jednotková hodnota 

Smrteľné 1 593 000 

Ťažké zranenie 219 700 

Ľahké zranenie 15 700 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne riaditeľstvo 

pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014; 

Pre vyčíslenie spoločenských nákladov nehody bez následkov sa použije priemerná hodnota materiálnej škody jednej 

nehody vo výške 3 233 EUR (cenová úroveň roku 2015). 

Aj pre inú ako cestnú dopravu je možné uvažovať s úsporou nehodovosti na pozemných komunikáciách, a to ako 

dôsledok presunu cestujúcich/dopravcov do iných módov dopravy (avšak takýto presun musí byť riadne 

zdôvodnený, napr. dopravným modelom). V týchto prípadoch sa úspora vyčísli ako podiel vozidlových kilometrov, 

ktoré nebudú vykonané a k nim pripadajúca miera nehodovosti ocenená jednotkovými spoločenskými nákladmi. Na 

druhej strane, v takýchto prípadoch sa presun môže prejaviť vo zvýšenej nehodovosti v necestnom móde dopravy, 

napr. pre železničnú dopravu v zmysle nasledovnej tabuľky. 

Tabuľka 33: Jednotkové spoločenské náklady z nehôd pre železničnú dopravu ako priemer EÚ (v EUR, 2008) 

Osobná vlaková doprava 0,6 EUR / 1000 oskm 

Nákladná vlaková doprava 0,2 EUR / 1000 tonkm 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

Všetky uvedené jednotkové hodnoty je potrebné v čase upraviť podľa rastu reálneho hrubého domáceho produktu 

na obyvateľa s elasticitou 0,7. 

5.8 Zmeny znečistení životného prostredia 

Ďalšie významné úžitky (alebo v niektorých prípadoch bremeno) vyplývajúce z realizácie dopravných projektov sú 

vplyvy znečistenia na životné prostredie. Tieto vplyvy by mohli byť zahrnuté najmä do modelu CBA cestných 

projektov, ktorých cieľom je znížiť úroveň súčasného znečistenia. Podrobné informácie o znečistení a iných vplyvoch 

na životné prostredie sú uvedené v štúdii EIA (Environmental Impact Assesment – Hodnotenie vplyvov na životné 

prostredie), ktorá musí byť súčasťou každej ŽoNFP. Zmeny v znečistení sú vypočítané pomocou prírastkovej metódy 

na základe porovnania znečistenia v nulovom variante pred realizáciou projektu so znečistením vygenerovaným 

novou cestou, spolu so znečistením v nulovom variante po realizácii projektu.  

Zoznam znečisťujúcich látok v ekonomickej analýze zahŕňa: 

 primárne PM2.5 pre emisie z dopravy (monitorované osobitne pre mestské a vidiecke oblasti); 

 NOx ako prekurzor aerosólov nitrátov a ozónu 

 SO2 pre priame vplyvy a ako prekurzor aerosólov sulfátov 

 NMVOC ako prekurzor ozónu. 

Keďže životnosť projektu a jeho použitie je dynamické, rozsah znečistenia sa bude meniť počas referenčného 

obdobia. V prípadoch, keď štúdia projektu definuje znečistenie pre viacero rokov referenčného obdobia, 

odporúčame vypočítať veľkosť znečistenia v určitom roku pomocou CAGR. Inak odporúčame aktualizovať hodnotu 

znečistenia vygenerovaného projektom v súlade s rastom dopravy.  

Celkový vplyv znečistenia projektu = Zmeny v tonách znečisťujúcich látok za rok * Jednotková hodnota 

znečisťujúcej látky v danom roku 
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Alternatívne možno použiť pre stanovenie vplyvu projektu na znečistenie projektu, či pozitívneho alebo 

negatívneho, nižšie uvedené jednotkové náklady vyjadrené na vozokilometer alebo vlakokilometer odporúčané pre 

Slovensko. Nimi je potrebné oceniť zmeny vo vozových kilometroch v jednotlivých druhoch dopravy, ktoré sú 

výsledkom realizácie posudzovaného projektu. 

Všetky uvedené jednotkové hodnoty je potrebné v čase upraviť podľa rastu reálneho hrubého domáceho produktu 

na obyvateľa s elasticitou 0,7. 

Tabuľka 34: Jednotkové externé náklady zo znečistenia životného prostredia pre osobné vozidlá (v Eurocentoch, 2010) 

Typ vozidla Motor 

Emisná 

norma EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

(€c/vzkm) (€c/vzkm) (€c/vzkm) 

Osobné 

auto - Nafta 

<1.4l 

Euro 2 3.9 2.4 1.5 

Euro 3 3.0 2.1 1.7 

Euro 4 2.2 1.6 1.1 

Euro 5 1.3 1.1 0.8 

Euro 6 0.8 0.5 0.4 

1.4-2.0l 

Euro 0 9.0 4.0 1.7 

Euro 1 3.9 2.3 1.6 

Euro 2 3.6 2.2 1.5 

Euro 3 3.1 2.1 1.7 

Euro 4 2.2 1.6 1.1 

Euro 5 1.3 1.1 0.8 

Euro 6 0.8 0.6 0.4 

>2.0l 

Euro 0 9.8 4.7 2.4 

Euro 1 3.9 2.3 1.6 

Euro 2 3.7 2.3 1.5 

Euro 3 3.1 2.2 1.7 

Euro 4 2.3 1.6 1.1 

Euro 5 1.3 1.1 0.8 

Euro 6 0.8 0.6 0.4 

Osobné 

auto - 

Benzín  

<1.4l 

Euro 0 5.3 5.1 4.3 

Euro 1 1.3 1.1 0.7 

Euro 2 0.8 0.6 0.4 

Euro 3 0.5 0.3 0.2 

Euro 4 0.4 0.2 0.2 

Euro 5 0.4 0.2 0.1 

Euro 6 0.4 0.2 0.1 

1.4-2.0l 

Euro 0 5.9 5.7 5.5 

Euro 1 1.3 1.1 0.7 

Euro 2 0.8 0.6 0.4 

Euro 3 0.5 0.3 0.2 

Euro 4 0.4 0.2 0.2 

Euro 5 0.4 0.2 0.1 

Euro 6 0.4 0.2 0.1 

>2.0l 

Euro 0 6.3 6.1 5.6 

Euro 1 1.2 1.0 0.7 

Euro 2 0.8 0.6 0.4 

Euro 3 0.5 0.3 0.2 
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Typ vozidla Motor Emisná 

norma EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

Euro 4 0.4 0.2 0.2 

Euro 5 0.4 0.2 0.1 

Euro 6 0.4 0.2 0.1 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

Tabuľka 35: Jednotkové externé náklady zo znečistenia životného prostredia pre nákladné vozidlá do 3,5 tony (v Eurocentoch, 

2010) 

Typ vozidla 

Emisná norma 

EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

(€c/vzkm) (€c/vzkm) (€c/vzkm) 

Nákladné 

vozidlá do 

3,5 tony - 

Benzín 

Euro 1 1.7 1.5 1.0 

Euro 2 0.9 0.7 0.4 

Euro 3 0.7 0.5 0.3 

Euro 4 0.6 0.3 0.2 

Euro 5 0.5 0.3 0.2 

Euro 6 0.5 0.3 0.2 

Nákladné 

vozidlá do 

3,5 tony - 

Nafta 

Euro 1 6.0 3.8 2.7 

Euro 2 6.5 4.0 2.7 

Euro 3 5.1 3.2 2.2 

Euro 4 3.7 2.4 1.7 

Euro 5 2.0 1.5 1.2 

Euro 6 1.3 0.8 0.6 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

Tabuľka 36: Jednotkové externé náklady zo znečistenia životného prostredia pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony okrem ťahačov 

(v Euro centoch, 2010) 

Typ vozidla 
Emisná 

norma EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

(€c/vzkm) (€c/vzkm) (€c/vzkm) 

Nákladné 

vozidlá 

nad 3,5 

tony 

okrem 

ťahačov 

 <=7,5 t EURO 0 18.7 13.0 11.2 

  EURO I 11.2 8.4 7.5 

  EURO II 10.2 8.5 7.7 

  EURO III 8.6 6.8 5.9 

  EURO IV 5.6 4.6 4.3 

  EURO V 5.2 4.2 2.4 

  EURO VI 1.6 0.8 0.5 

 7,5 - 12 t EURO 0 28.3 22.4 18.8 

  EURO I 17.6 13.6 11.4 

  EURO II 15.9 13.6 11.6 

  EURO III 13.2 10.9 9.1 

  EURO IV 8.5 7.3 6.4 

  EURO V 7.9 6.7 3.7 

  EURO VI 1.9 1.1 0.7 

 12 - 14 t EURO 0 31.4 25.0 20.6 

  EURO I 19.6 15.3 12.5 

  EURO II 17.9 15.3 12.7 

  EURO III 15.1 12.6 10.2 
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Typ vozidla Emisná 

norma EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

  EURO IV 9.6 8.4 7.0 

  EURO V 8.5 7.3 4.0 

  EURO VI 1.9 1.1 0.7 

 14 - 20 t EURO 0 40.5 32.2 25.7 

  EURO I 25.0 19.5 15.3 

  EURO II 22.6 19.6 15.8 

  EURO III 19.5 16.4 12.8 

  EURO IV 11.9 10.6 8.7 

  EURO V 12.1 10.8 6.1 

  EURO VI 2.4 1.6 0.9 

 20 - 26 t EURO 0 45.2 36.5 28.4 

  EURO I 32.9 25.9 19.9 

  EURO II 29.7 25.7 20.3 

  EURO III 24.7 21.0 16.3 

  EURO IV 15.2 13.7 11.2 

  EURO V 13.6 12.1 6.7 

  EURO VI 2.4 1.6 0.9 

 26 - 28 t EURO 0 47.6 38.5 30.0 

  EURO I 34.5 27.3 21.0 

  EURO II 31.1 26.9 21.2 

  EURO III 25.6 21.7 16.9 

  EURO IV 15.6 14.1 11.5 

  EURO V 13.7 12.2 6.7 

  EURO VI 2.5 1.6 1.0 

 28 - 32 t EURO 0 54.6 44.3 34.9 

  EURO I 39.7 31.6 24.6 

  EURO II 35.7 31.0 24.5 

  EURO III 29.3 25.1 19.5 

  EURO IV 18.1 16.6 13.5 

  EURO V 13.5 11.8 6.6 

  EURO VI 2.4 1.5 1.0 

 >32 t EURO 0 56.6 46.2 35.5 

  EURO I 41.4 32.8 25.0 

  EURO II 37.1 32.2 25.1 

  EURO III 30.5 26.1 20.2 

  EURO IV 18.5 16.9 13.7 

  EURO V 13.6 12.0 6.9 

  EURO VI 2.4 1.5 1.0 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

Tabuľka 37: Jednotkové externé náklady zo znečistenia životného prostredia pre ťahače (v Eurocentoch, 2010) 

Typ vozidla 
Emisná norma 

EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

(€c/vzkm) (€c/vzkm) (€c/vzkm) 

Ťahače  14 - 20 t EURO 0 40.0 31.9 25.1 

  EURO I 24.6 19.4 15.1 
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Typ vozidla Emisná norma 

EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

  EURO II 22.4 19.4 15.4 

  EURO III 19.0 16.0 12.3 

  EURO IV 11.7 10.5 8.4 

  EURO V 11.0 9.7 5.4 

  EURO VI 2.2 1.4 0.8 

 20 - 28 t EURO 0 46.1 37.5 28.8 

  EURO I 33.9 26.9 20.4 

  EURO II 30.2 26.2 20.3 

  EURO III 25.1 21.4 16.3 

  EURO IV 15.4 13.9 11.1 

  EURO V 12.5 11.0 6.1 

  EURO VI 2.2 1.4 0.9 

 28 - 34 t EURO 0 49.9 40.7 31.0 

  EURO I 36.5 29.0 21.8 

  EURO II 32.5 28.1 21.6 

  EURO III 26.7 22.9 17.3 

  EURO IV 16.5 15.0 11.7 

  EURO V 12.0 10.5 6.0 

  EURO VI 2.2 1.4 0.9 

 34 - 40 t EURO 0 59.1 48.4 36.4 

  EURO I 43.2 34.2 25.5 

  EURO II 38.6 33.4 25.5 

  EURO III 31.6 27.1 20.6 

  EURO IV 19.1 17.5 14.0 

  EURO V 13.5 11.8 6.9 

  EURO VI 2.3 1.5 1.0 

 40 - 50 t EURO 0 67.8 55.8 42.1 

  EURO I 49.4 39.3 29.4 

  EURO II 43.9 38.1 29.1 

  EURO III 35.8 30.9 23.4 

  EURO IV 21.6 20.0 15.9 

  EURO V 13.3 11.5 7.1 

  EURO VI 2.3 1.5 1.1 

 50 - 60 t EURO 0 83.1 68.8 52.1 

  EURO I 60.6 48.4 35.9 

  EURO II 53.4 46.4 35.3 

  EURO III 43.0 37.3 28.3 

  EURO IV 26.5 24.6 19.1 

  EURO V 14.6 12.7 8.2 

  EURO VI 2.5 1.6 1.3 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 
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Tabuľka 38: Jednotkové externé náklady zo znečistenia životného prostredia pre autobusy (v Eurocentoch, 2010) 

Typ vozidla 
Emisná 

norma EURO 

Mesto Predmestie Mimo mesto 

(€c/vzkm) (€c/vzkm) (€c/vzkm) 

Mestský 

autobus 

<=15 t EURO 0 37.3 26.4 20.6 

  EURO I 22.2 17.7 13.9 

  EURO II 20.6 17.8 14.2 

  EURO III 17.4 14.8 10.8 

  EURO IV 10.9 9.7 7.4 

  EURO V 9.2 8.0 4.8 

  EURO VI 1.8 1.0 0.7 

15 - 18 t EURO 0 49.5 39.3 30.5 

  EURO I 29.7 23.8 18.5 

  EURO II 27.2 23.7 18.6 

  EURO III 22.8 19.7 14.5 

  EURO IV 14.4 13.0 9.9 

  EURO V 10.9 9.6 5.6 

  EURO VI 2.0 1.2 0.8 

 >18 t EURO 0 64.9 51.7 39.7 

  EURO I 38.9 31.4 24.1 

  EURO II 34.9 30.4 23.7 

  EURO III 29.1 25.3 18.8 

  EURO IV 18.5 17.0 13.3 

  EURO V 10.8 9.2 6.0 

  EURO VI 2.1 1.3 1.0 

Diaľkový 

autobus 

<=18 t EURO 0 39.8 31.4 23.8 

  EURO I 30.8 24.0 17.9 

  EURO II 28.4 24.7 18.8 

  EURO III 25.5 21.4 15.3 

  EURO IV 15.0 13.5 10.3 

  EURO V 16.8 15.3 8.9 

  EURO VI 3.1 2.3 1.2 

>18 t EURO 0 49.0 39.2 29.5 

  EURO I 37.3 29.5 21.8 

  EURO II 34.0 29.8 22.4 

  EURO III 29.1 24.6 17.7 

  EURO IV 17.3 15.7 11.9 

  EURO V 17.9 16.3 9.2 

  EURO VI 3.1 2.2 1.2 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 
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Tabuľka 39: Jednotkové externé náklady zo znečistenia životného prostredia pre železničnú dopravu (v Eurocentoch, 2010) 

Druh vlaku 
Mesto Predmestie Mimo mesto 

€c/vlkm €c/vlkm €c/vlkm 

Osobný - 

diesel 

Lokomotíva 424.2 295.7 298.4 

Railcar 

(multiple unit) 
340.2 223.3 212.5 

Nákladný -

diesel 
Lokomotíva 

  
622.2 

Osobný - 

elektrický 

Lokomotíva 135.9 47.6 32.4 

Railcar 

(multiple unit) 
135.9 47.6 32.4 

Nákladný - 

elektrický 
Lokomotíva 

  
81.0 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

5.9 Náklady z emisií skleníkových plynov  

Posúdenie dopravných projektov v CBA by malo integrovať aj sociálno-ekonomické náklady klimatických zmien, 

ktoré sú výsledkom pozitívnej alebo negatívnej zmeny v množstve emisií skleníkových plynov. Tie zastupujú hlavne 

oxid uhličitý CO2, a ďalej oxid dusný N2O a metán CH4, ktoré spoločne prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. 

Klimatické zmeny majú preto globálny vplyv a ich ekonomické vyčíslenie nie je závislé na lokalite projektu. 

Pre kvantifikáciu spoločenských nákladov emisií skleníkových plynov sa odporúčajú nasledovné kroky: 

1. Stanovenie množstva dodatočne emitovaných alebo ušetrených ton CO2, N2O a CH4 – predpokladá sa 

využitie emisných faktorov špecifických pre projekt, v závislosti od druhu dopravy, priemernej rýchlosti, 

hustoty premávky, vyjadrených napríklad v gramoch na 1000 vozových kilometrov. 

„EK CBA Manuál“ odporúča pre stanovenie množstva emisií skleníkových plynov dokument Európskej 

investičnej banky: „European Investment Bank Induced GHG Footprint; The carbon footprint of projects 

financed by the Bank; Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission 

Variations; Version 10.1“. 

2. Prevedenie všetkých množstiev skleníkových plynov z kroku 1 na ekvivalenty CO2 (CO2 e): 

 CO2 e (v tonách)= CO2 (v tonách) x 1 

 CO2 e (v tonách)= CH4 (v tonách) x 25  

 CO2 e (v tonách)= N2O (v tonách) x 298  

3. Kvantifikácia nákladov využitím jednotkových nákladov na jednu tonu CO2e. Z dôvodu globálneho vplyvu 

emisií skleníkových plynov, pre všetky krajiny sú odporúčané rovnaké jednotkové náklady vo výške 25 EUR 

na jednu tonu ekvivalentov CO2 (To je odporúčaná hodnota pre rok 2010, vyjadrená v cenovej úrovni roka 

2006). Viac informácii, aj o zmene jednotkových nákladov v čase, je uvedených v „EK CBA Manuál“, časť 

2.8.8. 

Odporúčaný vývoj jednotkových nákladov na jednu tonu CO2e je uvedený v nasledovnej tabuľke. 
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Tabuľka 40: Odporúčaný vývoj jednotkových nákladov na jednu tonu CO2e 

Jednotkový náklad na jednu tonu CO2e 

Rok v EUR, 2006 v EUR, 2016 Rok v EUR, 2006 v EUR, 2016 

2016 31,00 36,38 2033 46,50 54,56 

2017 32,00 37,55 2034 47,00 55,15 

2018 33,00 38,72 2035 47,50 55,74 

2019 34,00 39,90 2036 48,00 56,32 

2020 35,00 41,07 2037 48,50 56,91 

2021 36,00 42,24 2038 49,00 57,50 

2022 37,00 43,42 2039 49,50 58,08 

2023 38,00 44,59 2040 50,00 58,67 

2024 39,00 45,76 2041 50,50 59,26 

2025 40,00 46,94 2042 51,00 59,84 

2026 41,00 48,11 2043 51,50 60,43 

2027 42,00 49,28 2044 52,00 61,02 

2028 43,00 50,46 2045 52,50 61,60 

2029 44,00 51,63 2046 53,00 62,19 

2030 45,00 52,80 2047 53,50 62,78 

2031 45,50 53,39 2048 54,00 63,36 

2032 46,00 53,98 2049 54,50 63,95 

Poznámka: Náklad bol prepočítaný na cenovú úroveň roka 2016 prostredníctvom miery inflácie v rokoch 2006-2016 v rámci 28 

krajín EÚ podľa štatistík EUROSTAT 

Alternatívnym postupom je použitie nasledovných jednotkových nákladov, ktoré sú vyjadrené v eurocentoch za 

vozokilometer, takže je ich možné aplikovať priamo na zmeny vo vozových kilometroch v jednotlivých druhoch 

dopravy.  

Všetky uvedené jednotkové hodnoty je potrebné v čase upraviť využitím informácie o percentuálnom ročnom raste 

jednotkového nákladu na jednu tonu CO2e uvedeného v predchádzajúcej tabuľke (nie podľa rastu reálneho hrubého 

domáceho produktu na obyvateľa ako v predchádzajúcich kapitolách). 

Tabuľka 41: Jednotkové náklady z emisií skleníkových plynov pre osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 tony (v 

Eurocentoch, 2010) 

Typ vozidla Motor 
Emisná 

norma EURO 

Mesto Mimo mesto 

Mimo mesto - 

diaľnica, 

rýchlostná 

cesta 

Priemer 

eurocent / 

vzkm 

eurocent / 

vzkm 

eurocent / 

vzkm 

eurocent / 

vzkm 

Osobné 

auto - 

Benzín  

<1,4L  

EURO-0  2.8 1.7 1.8 2 

EURO-1  2.6 1.5 1.7 1.8 

EURO-2  2.5 1.4 1.5 1.7 

EURO-3  2.4 1.4 1.5 1.7 

EURO-4  2.4 1.4 1.5 1.7 

EURO-5  2.4 1.4 1.5 1.7 

1,4-2L  

EURO-0  3.4 2 2.1 2.3 

EURO-1  3.1 1.8 1.9 2.1 

EURO-2  3 1.7 1.7 2 
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Typ vozidla Motor 
Emisná 

norma EURO 

Mesto Mimo mesto 

Mimo mesto - 

diaľnica, 

rýchlostná 

cesta 

Priemer 

eurocent / 

vzkm 

eurocent / 

vzkm 

eurocent / 

vzkm 

eurocent / 

vzkm 

EURO-3  2.9 1.7 1.7 2 

EURO-4  2.9 1.7 1.7 2 

EURO-5  2.9 1.7 1.7 2 

>2L  

EURO-1  3.9 2.3 2.3 2.8 

EURO-2  3.9 2.3 2.3 2.7 

EURO-3  3.5 1.9 1.8 2.4 

EURO-4  3.5 1.9 1.8 2.4 

EURO-5  3.5 1.9 1.8 2.4 

Osobné 

auto - 

Nafta 

<1,4L  

EURO-2  1.7 1.1 1.2 1.3 

EURO-3  1.6 1.1 1.2 1.3 

EURO-4  1.6 1.1 1.2 1.3 

EURO-5  1.6 1.1 1.2 1.3 

1,4-2L  

EURO-0  2.4 1.7 1.9 1.9 

EURO-1  2.2 1.5 1.8 1.7 

EURO-2  2.2 1.5 1.6 1.7 

EURO-3  2.1 1.4 1.5 1.6 

EURO-4  2.1 1.4 1.5 1.6 

EURO-5  2.1 1.4 1.5 1.6 

>2L  

EURO-0  3.3 2.3 2.7 2.6 

EURO-1  3 2.1 2.4 2.4 

EURO-2  3 2 2.3 2.3 

EURO-3  2.9 1.9 2.1 2.2 

EURO-4  2.9 1.9 2.1 2.2 

EURO-5  2.9 1.9 2.1 2.2 

Nákladne 

vozidlá do 

3,5 tony 

Benzín 

EURO-0  4 2.5 2.8 2.7 

EURO-1  3.6 2.3 2.5 2.5 

EURO-2  3.7 2.2 2.4 2.5 

EURO-3  3.7 2.2 2.4 2.5 

EURO-4  3.4 2.1 2.3 2.3 

EURO-5  3.4 2.1 2.3 2.3 

Nafta 

EURO-0  2.9 2 2.9 2.4 

EURO-1  2.8 1.8 2.6 2.2 

EURO-2  2.8 1.8 2.6 2.2 

EURO-3  2.8 1.8 2.5 2.1 

EURO-4  2.8 1.7 2.4 2.1 

EURO-5  2.8 1.7 2.4 2.1 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 
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Tabuľka 42: Jednotkové náklady z emisií skleníkových plynov pre autobusy a nákladné vozidlá nad 3,5 tony (v Eurocentoch, 

2010) 

Typ vozidla 
 

Emisná 

norma 

EURO 

Mesto Mimo mesto 

Mimo mesto 

- dialnica, 

rýchlostná 

cesta 

Priemer 

euro cent / 

vozkm 

euro cent / 

vozkm 

euro cent / 

vozkm 

euro cent / 

vozkm 

Autobusy   

EURO-I  7.7 5.8 5.3 6.3 

EURO-II  7.6 5.6 5.1 6.1 

EURO-III  7.6 5.6 5.1 6.1 

EURO-IV  7.4 5.1 4.6 5.8 

EURO-V  7.4 5.1 4.6 5.8 

Nákladné 

vozidlá nad 

3,5 tony 

<7.5t  

EURO-0  3.8 3.2 3.4 3.4 

EURO-I  3.1 2.7 3 2.9 

EURO-II  2.9 2.5 2.8 2.7 

EURO-III  2.9 2.6 2.8 2.7 

EURO-IV  2.7 2.3 2.5 2.5 

EURO-V  2.7 2.3 2.5 2.5 

7.5-16t  

EURO-0  6.5 5.4 5.1 5.6 

EURO-I  5.7 4.7 4.5 5 

EURO-II  5.5 4.4 4.2 4.7 

EURO-III  5.7 4.3 4.2 4.8 

EURO-IV  5.3 3.9 3.7 4.4 

EURO-V  5.3 3.9 3.7 4.4 

16-32t  

EURO-0  10.6 8.3 7.3 8.5 

EURO-I  9.7 7.7 6.8 8 

EURO-II  9.4 7.4 6.4 7.8 

EURO-III  9.7 7.2 6.2 7.6 

EURO-IV  8.9 6.5 5.5 7 

EURO-V  8.9 6.5 5.5 7 

>32t  

EURO-0  13.2 10.4 9 10.4 

EURO-I  12.1 9.6 8.2 9.5 

EURO-II  11.9 9.3 7.9 9.3 

EURO-III  12.1 9 7.5 9.1 

EURO-IV  11.2 8.1 6.7 8.3 

EURO-V  11.2 8 6.7 8.3 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 
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Tabuľka 43: Jednotkové náklady z emisií skleníkových plynov pre dieselové vlaky (v Eurocentoch, 2010) 

Druh vlaku 

Mesto Mimo mesto 

eurocent / vlkm eurocent / vlkm 

Osobný  
Lokomotíva 56.30 62.08 

Railcar (multiple unit) 39.88 42.03 

Nákladný Lokomotíva 126.31 126.31 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

5.10 Vplyvy hluku 

Ďalší faktor, ktorý môže byť zahrnutý do ekonomickej analýzy dopravných projektov, je vplyv hluku. Tento faktor 

musí byť zahrnutý do modelu CBA všetkých projektov, ktorých cieľom je znížiť hladinu hluku, ktorému sú vystavení 

obyvatelia.  

Informácie o vplyvoch hluku generovaného projektom spolu s analýzou súčasnej situácie a zmenami, ktoré nastanú 

na existujúcich pozemných komunikáciách po realizácii projektu, sú analyzované v EIA. 

V dopravných projektoch možno pod pojmom hluk (tiež sa používa pojem znečistenie hlukom) rozumieť nežiaduci 

a škodlivý vonkajší zvuk vyvolaný dopravou (cestnou, železničnou, leteckou a pod.). Spoločensko-ekonomická 

kvantifikácia hluku vychádza z nasledovného: 

 hluk bráni mať pôžitok z požadovaných aktivít alebo oddychu; 

 úrovne hluku nad 50dB(A) môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, napríklad srdcovo cievne 

ochorenia; 

 znečistenie hlukom má lokálny vplyv, t.j. čím bližšie k ceste sa dotknutá komunita nachádza, o to väčší 

diskomfort možno očakávať. 

V nasledovných dvoch tabuľkách možno nájsť jednotkové externé náklady hluku z cestnej a železničnej dopravy 

odporúčané pre Slovensko. Sú vyjadrené v EUR na 1000 vozových alebo vlakových kilometrov, a preto je možné ich 

aplikovať priamo na rozdielové stavy medzi situáciou s projektom a bez projektu vo výkonoch jednotlivých druhov 

dopráv. 

Tabuľka 44: Jednotkové externé náklady hluku z cestnej dopravy na 1000 vozkm (v EUR, 2010) 

Druh vozidla Časť dňa 
Intenzita 

premávky 
Mesto Predmestie Mimo mesto 

Osobné auto 

Deň 
Vysoká 6.4 0.4 0.1 

Nízka 15.7 1.0 0.1 

Noc 
Vysoká 11.8 0.6 0.1 

Nízka 28.6 1.9 0.3 

Motocykel 

Deň 
Vysoká 13.0 0.8 0.1 

Nízka 31.4 2.0 0.3 

Noc 
Vysoká 23.6 1.4 0.1 

Nízka 57.1 3.7 0.4 

Autobusy 

Deň 
Vysoká 32.3 1.8 0.3 

Nízka 78.5 5.0 0.6 

Noc 
Vysoká 58.9 3.3 0.5 

Nízka 142.8 9.3 1.1 

Nákladne Deň Vysoká 32.3 1.8 0.3 
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vozidlá do 3,5 

tony 

Nízka 78.5 5.0 0.6 

Noc 
Vysoká 58.9 3.3 0.5 

Nízka 142.8 9.3 1.1 

Nákladné 

vozidlá nad 3,5 

tony 

Deň 
Vysoká 59.4 3.3 0.5 

Nízka 144.2 9.3 1.1 

Noc 
Vysoká 108.4 6.1 0.9 

Nízka 262.8 17.0 1.9 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

Tabuľka 45: Jednotkové externé náklady hluku zo železničnej dopravy na 1000 vlkm (v EUR, 2010) 

Druh vlaku Časť dňa 
Intenzita 

premávky 
Mesto Predmestie Mimo mesto 

Osobný 
Deň 

Vysoká 200.6 8.9 11.0 

Nízka 396.3 17.5 21.8 

Noc 
 

661.4 29.2 36.4 

Nákladný 
Deň 

Vysoká 355.7 17.5 21.9 

Nízka 858.0 34.0 42.4 

Noc 
 

1450.8 57.4 71.7 

Zdroj: Aktualizovaná príručka o externých výdavkoch dopravy, RICARDO-AEA, Správa pre Európsku komisiu, Generálne 

riaditeľstvo pre dopravu a mobilitu, vyd. 01/2014 

Všetky uvedené jednotkové hodnoty je potrebné v čase upraviť podľa rastu reálneho hrubého domáceho produktu 

na obyvateľa s elasticitou 0,7. 

5.11 Úspora nákladov v dôsledku presunu medzi dopravnými módmi 

V prípade niektorých investícií v železničnom sektore môže nastať situácia, kedy sa podiel cestnej dopravy zníži v 

prospech železničnej dopravy (osobnej aj nákladnej), ktorá bude pre niektorých užívateľov infraštruktúry 

výhodnejšia ako cestná doprava. Podobná situácia môže nastať aj v prípade implementácie projektov verejnej 

dopravy, kedy môže nastať významný presun cestujúcich z individuálnej automobilovej dopravy do prostriedkov 

mestskej hromadnej dopravy.  

Dôsledkom takéhoto presunu môže byť úspora socioekonomických nákladov, keďže sa predpokladá, že železničná 

doprava (ale aj verejná doprava, prípadne vodná doprava) môže byť rýchlejšia, bezpečnejšia, pohodlnejšia 

a environmentálnejšia ako cestná doprava. Preto je možné v modeli CBA uvažovať aj s takýmito prínosmi (resp. 

nákladmi, ktoré majú zápornú hodnotu). Odporúčané prínosy sú nasledovné: 

- úspora času prepravy (ak nastane úspora času v porovnaní s cestnou dopravou); 

- úspora nákladov na prevádzku vozidiel v cestnej doprave (pohonné hmoty aj ostatné náklady); 

- úspora v miere nehodovosti v dôsledku presunu z cestného na iný mód dopravy;  

- úspora v rámci znečistenia životného prostredia; a 

- úspora v rámci emisií skleníkových plynov. 

Uvedené prínosy by sa nemali v modeli CBA uvažovať automaticky, akýkoľvek presun medzi módmi dopravy je 

potrebné doložiť samostatnou odbornou štúdiou alebo inou relevantnou dokumentáciou. Hodnota vyššie uvedených 

prínosov sa  stanoví v zmysle príslušných kapitol tejto Príručky. 
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5.12 Poznámka k ostatným sektorom  

Úlohou tejto Príručky je poskytnúť metodologický rámec pre prípravu modelu CBA a poskytnúť pre kľúčové sektory 

v implementácii OPII, ktorými sú cestná a železničná infraštruktúra, základné vstupné jednotkové hodnoty pre 

odhad budúcich nákladov, príjmov a najčastejších spoločenských prínosov. 

Do akej miery sú pre skupinu ostatných projektov OPII (ktorá je charakterizovaná širokou rôznorodosťou), záväzné 

vstupné hodnoty uvedené v tejto Príručke, je potrebné zvážiť pre každý projekt zvlášť. Metodické odporúčania 

ostávajú nemenné. To isté platí aj pre množinu odporúčaných spoločenských prínosov, ktoré realizácia dopravných 

projektov obvykle prináša. V prípadoch pre projekt špecifických prínosov, ktoré nie sú diskutované v tejto Príručke, 

je Žiadateľom odporúčané podporiť kvantifikáciu takýchto prínosov výsledkami empirických štúdii, prehľadom 

odbornej literatúry, alebo realizáciou samostatnej odbornej štúdie, prieskumu.   

5.12.1 Projekty verejnej dopravy 

V projektoch verejnej dopravy, ktoré sa v rámci OPII napríklad zameriavajú na modernizáciu a výstavbu 

električkových a trolejbusových tratí mestskej hromadnej dopravy alebo na obnovu mobilných prostriedkov, 

s cieľom zvýšiť atraktivitu a prístupnosť verejnej osobnej dopravy, je možné využiť charakteristiky a vstupné 

hodnoty odporúčané v tejto Príručke pri železničnej alebo cestnej doprave, a to predovšetkým ekonomických 

prínosov.   

Tento rámec je potrebné doplniť o informácie daného Žiadateľa (napr. dopravného podniku) k nákladom na údržbu 

a prevádzku a odhadnúť budúce úspory týchto nákladových položiek z dôvodu obnovy vozového parku. K zvýšenej 

atraktivite mestskej hromadnej dopravy prispievajú nové mobilné prostriedky a rekonštruované trate formou 

zvýšenia spoľahlivosti (zníženie poruchovosti), ktorú môže Žiadateľ kvantifikovať cez úsporu času cestovania 

(eliminácia neplánovaného predĺženia doby cestovania alebo čakania na spoj). 

Čoraz významnejšou kategóriou prínosov v projektoch obnovy vozových parkov je vnímanie zvýšeného komfortu 

cestovania, ktoré nové moderné mobilné prostriedky verejne hromadnej dopravy prinášajú. Pohodlie cestovania, 

viac miest na sedenie, klimatizácia, to všetko prispieva k vnímaniu času stráveného cestovaním ako času, kedy je 

možné si tiež oddýchnuť alebo pracovať a hromadná doprava sa tak stáva atraktívnou alternatívou individuálnej 

automobilovej doprave. Ak je potrebné takýto prínos kvantifikovať, resp. ním odôvodniť danú investíciu, Žiadateľom 

je odporúčané podporiť kvantifikáciu výsledkami empirických štúdii, prehľadom odbornej literatúry (ktorá 

preukazuje spojenie komfortnejšieho cestovného prostredia s nižšou hodnotou času), alebo realizáciou samostatnej 

odbornej štúdie, prieskumu. 
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6 Posúdenie rizík 

Poslednou časťou modelu CBA je posúdenie rizík. Keďže všetky peňažné toky vo finančnej aj ekonomickej analýze sú 

výsledkom prognózy, môžu podliehať chybám a skresleniu. Preto je potrebné kvantifikovať, do akej miery sú 

výstupy/ukazovatele oboch analýz citlivé na zmenu ich vstupov. Po zistení, že zmena niektorých vstupov môže mať 

vážny vplyv na výsledky analýzy, je potrebné pochopiť riziko tejto zmeny a následné riziko zmeny výsledkov oboch 

analýz. Všetky tieto skutočnosti spolu s riadením rizika sú predmetom analýzy citlivosti a rizika. 

Posúdenie rizík je podľa Všeobecného nariadenia 1303/2013 povinnou súčasťou CBA a je odporúčané, aby bola 

zložená z nasledovných krokov: 

1. Analýza citlivosti; 

2. Kvalitatívna analýza rizík a plán zmierňujúcich opatrení; 

3. Pravdepodobnostná analýza rizík. 

6.1 Analýza citlivosti 

Cieľom analýzy citlivosti je hodnotenie vplyvu zmien vstupných premenných na hlavné ukazovatele projektu a určiť 

kritické premenné projektov, ktoré sú potom podrobené ďalšej analýze rizika. To možno dosiahnuť jednoduchou 

zmenou jedného vstupu v určenom rozsahu, zatiaľ čo všetky ostatné vstupy zostanú nezmenené. Zmena 

ukazovateľov projektu vyvolaná zmenou určitého vstupu slúži pre posúdenie, či daná premenná je kritická.  

Odporúča sa vykonať analýzu citlivosti tak, že dochádza k zmenám vybranej premennej alebo parametra sledovaním 

vplyvu na NPV. V prípade premenných a parametrov z finančnej analýzy sa sleduje FNPV a v prípade premenných 

a parametrov ekonomickej analýzy sa zameriava analýza citlivosti na sledovanie zmien ENPV. Na druhej strane, 

premenné ako napríklad investičné výdavky alebo predpoveď budúceho rastu dopravy, priamo ovplyvňujú aj FNPV 

a ENPV, a je preto potrebné sledovať oba tieto vplyvy a ich mieru. 

Za rozhodovacie kritérium, či vybranú premennú možno považovať za kritickú slúži nasledovná podmienka: 

 ak zmena v hodnote vybranej premennej vyvolá zmenu väčšiu ako ±1% v hodnote NPV, takú premennú 

považujeme za kritickú; 

 testované premenné by mali byť deterministicky nezávislé a disagregované (t.j. neposudzovať v analýze 

citlivosti agregované veličiny ako napríklad príjmy z cestovného, pretože tie sú produktom dvoch 

nezávislých premenných; a to počet cestujúcich a výška cestovného. Práve tieto dve premenné by mali byť 

analýzou samostatne posúdené).  

Nakoľko v dopravnom sektore možno očakávať, že kvantifikovaná úspora času na prepravu tvorí najpodstatnejšiu 

časť prínosov v socioekonomickom preukazovaní opodstatnenosti projektu, tento parameter musí byť vždy súčasťou 

analýzy citlivosti. Zo skúseností možno očakávať, že kritickými premennými sú často investičné a prevádzkové 

výdavky, ako aj odhadovaný rast dopravy. Preto je potrebné aj tieto premenné zahrnúť do analýzy citlivosti. 

Odporúča sa, aby analýzou citlivosti boli testované minimálne nasledovné premenné: 

 Hodnota času (jednotková monetárna hodnota času); 

 Náklady nehodovosti; 

 Predpoklady o raste HDP a iných ekonomických indikátorov; 

 Miera rastu dopravy; 

 Počet rokov výstavby; 

 Investičné výdavky a výdavky na údržbu; 

 Výška cestovného, sadzby mýta atď. 

Nasledujúca tabuľka predstavujú príklad vyhodnotenia analýzy citlivosti a identifikácie kritických premenných: 
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Tabuľka 46: Príklad analýzy kritických premenných a vplyv na ENPV 

Vstupná premenná 
Zmena vstupnej 

premennej 

% zmena ENPV  

(+1% premennej) 

% zmena ENPV 

(-1% premennej) 

Intenzita premávky 1% / -1% 4.33% -4.33% 

Investičné výdavky 1% / -1% -3.73% 3.73% 

Jednotková hodnota úspory času 1% / -1% 3.59% -3.59% 

Jednotkové hodnoty nákladov na nehody 1% / -1% 0.86% -0.86% 

Úspora iných prevádzkových nákladov užívateľov 1% / -1% 0.28% -0.28% 

Jednotkové hodnoty pohonných hmôt 1% / -1% -0.24% 0.24% 

Úspory výdavkov na opravy a údržbu ciest 1% / -1% 0.14% -0.14% 

 

Graf 1: Príklad analýzy kritických premenných a vplyv na ENPV 

 

Intenzita premávky – investičné výdavky – jednotková hodnota úspory času – jednotkové hodnoty nákladov na nehody – úspora iných 

prevádzkových výdavkov... – jednotkové hodnoty PH – úspory výdavkov na opravy a údržbu ciest. 

 

Zmena ENPV po úprave vstupnej premennej o +1% - ČERVENÁ 

Zmena ENPV po úprave vstupnej premennej o -1% - SIVÁ 

Z tabuľky a grafu vyplýva, že intenzita premávky, investičné výdavky projektu a jednotková hodnota úspory času sú 

kritické premenné pre projekt, lebo zmena v hodnotách týchto parametrov o 1% by spôsobila zmenu v hodnote 

ENPV o viac ako 1%.  



Strana 75 z 80 

 

6.1.1 Zmena nezávislých vstupných premenných pre nulovú hodnotu NPV  

Ďalším nevyhnutným komponentom analýzy citlivosti je stanovenie, aká miera zmeny (vyjadrená v percentách) by 

musela nastať vo vybranej premennej, aby ekonomická čistá súčasná hodnota posudzovaného projektu klesla na 

nulu, t.j. projekt by stratil svoju spoločensko-ekonomickú opodstatnenosť. Z pohľadu finančnej čistej súčasnej 

hodnoty, sa v rámci analýzy hľadáme takú miera zmeny vo vybranej premennej, po ktorej by FNPV stúpla na nulu, čo 

možno chápať ako pomyselnú hranicu za ktorou, je projekt chápaný ako samofinancovateľný, t.j. EÚ 

spolufinancovanie nie je opodstatnené. 

 V CBA terminológii sa táto časť analýzy citlivosti pomenúva anglickým termínom „switching values“.  

Z pohľadu riadenia rizík, má výpočet týchto hodnôt dôležitú úlohu v tom, že poskytuje obraz, akej veľkej chyby je 

možné sa dopustiť, napríklad v odhade budúceho počtu cestujúcich alebo v odhade investičných výdavkov, a projekt 

je možné stále považovať za ekonomicky a finančne obhájiteľný. Ak napríklad už 19 percentný nárast investičných 

výdavkov vyvolá pokles ENPV na nulu, taký projekt môže byť chápaný ako rizikový. Bude potrebné preto ďalej možné 

dôvody rastu výdavkov analyzovať, vrátane určenia pravdepodobnosti výskytu, a tiež identifikácie príslušných 

zmierňujúcich opatrení.  

6.1.2 Analýza scenárov 

Doposiaľ bol vplyv vybraných premenných a parametrov na hodnotiace ukazovatele projektu v rámci analýzy 

citlivosti posudzovaný izolovane. Posledná povinná časť analýzy citlivosti je tzv. analýza scenárov. V rámci nej je 

posudzovaný spoločný vplyv vybraných hodnôt kritických premenných na hodnotiace ukazovatele projektu. 

Hovoríme o tvorbe optimistického a pesimistického scenára. 

Na to je potrebné stanoviť optimistické a pesimistické hodnoty kritických premenných. Pri stanovovaní týchto 

hraničných hodnôt je potrebné vychádzať z realistického pohľadu na možný rozsah hodnôt vybranej premennej 

alebo parametra. Následne sa vypočítajú hodnotiace ukazovatele projektu, ENPV a FNPV, pre zvolené scenáre. Ak 

napríklad aj pesimistické hodnoty kritických premenných zaručujú pozitívnu ekonomickú čistú súčasnú hodnotu 

projektu, takýto projekt môže byť chápaný ako „odolný“ voči neistote a riziku. 

6.2 Kvalitatívna analýza rizík 

Kvalitatívna analýza rizík projektu by mala zahŕňať nasledovné časti: 

1. Zoznam nežiaducich udalostí, ktorým je projekt vystavený, 

2. Popis každej identifikovanej nežiaducej udalosti: 

a. Aká je možná príčina (spúšťač), že nežiaduca udalosť nastane; 

b. Ktorá kritická premenná z analýzy citlivosti je nežiaducou udalosťou ovplyvnená; 

c. Popis negatívneho vplyvu na projekt a jeho cash-flow ak nežiaduca udalosť nastane; 

d. Posúdenie pravdepodobnosti výskytu nežiaducej udalosti (kategorizácia na zvolenej škále) 

a posúdenie závažnosti vplyvu (tiež kategorizácia na zvolenej škále); 

e. Stanovenie úrovne rizika (ako kombinácia pravdepodobnosti a závažnosti vplyvu). 

3. Pre významné riziká definovať opatrenia pre zmierňovanie vplyvu alebo predchádzanie výskytu nežiaducej 

udalosti, 

4. Odhadnúť zostatkové riziko, ktoré bude existovať aj napriek prijatiu zmierňujúcich opatrení. Ak je 

zostatkové riziko posúdené stále ako významné, je potrebné ho analyzovať v pravdepodobnostnej analýze 

(viď nasledujúca kapitola). 

Pre posúdenie pravdepodobnosti výskytu nežiaducej udalosti (bod 2.d.) je možné použiť nasledovnú odporúčanú 

kategorizáciu: 
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Kategória A Veľmi málo pravdepodobné (0–10 % šanca) 

Kategória B Málo pravdepodobné (10–33 % šanca) 

Kategória C Stredná miera pravdepodobnosti (33–66 % šanca) 

Kategória D Pravdepodobné (66–90 % šanca) 

Kategória E Vysoko pravdepodobné (90–100 % šanca) 

Pre posúdenie závažnosti vplyvu ak sa nežiaduca udalosť vyskytne (bod 2.d.) je možné použiť nasledovnú 

odporúčanú kategorizáciu: 

Kategória I Žiadny relevantný vplyv na očakávané spoločenské prínosy projektu. 

Kategória II 
Malá strata spoločenských prínosov projektu; nie sú ovplyvnené dlhodobé prínosy 

projektu; avšak nápravné opatrenie sú nutné. 

Kategória III 

Stredná závažnosť vplyvu; strata očakávaných spoločenských prínosov projektu; 

väčšinou finančné škody; aj v strednodobom a dlhodobom horizonte; nápravné 

opatrenia môžu vyriešiť problém. 

Kategória IV 

Kritický vplyv; veľká strata očakávaných spoločenských prínosov projektu; výskyt 

nežiaducej udalosti spôsobuje stratu primárnej funkčnosti projektu; nápravné opatrenia, 

aj keď realizované vo veľkom rozsahu, nepostačujú na to aby sa predišlo významným 

škodám. 

Kategória V 
Katastrofický vplyv; významná, až úplná strata funkčnosti projektu; ciele projektu sa 

nezrealizujú ani v dlhodobom horizonte. 

Úroveň rizika je stanovená kombináciou pravdepodobnosti a závažnosti vplyvu nežiaducej udalosti a možno ju určiť 

z nasledovnej matice: 

 

Závažnosť vplyvu 

Pravdepodobnosť: Kategória I Kategória II Kategória III Kategória IV Kategória V 

Kategória A 
Nízka Nízka Nízka Nízka Stredná 

Kategória B 
Nízka Nízka Stredná Stredná Vysoká 

Kategória C 
Nízka Stredná Stredná Vysoká Vysoká 

Kategória D 
Nízka Stredná Vysoká Veľmi vysoká Veľmi vysoká 

Kategória E 
Stredná Vysoká Veľmi vysoká Veľmi vysoká Veľmi vysoká 

 

Primárnym výstupom kvalitatívnej analýzy rizík je matica zmierňovania rizík, ktorá sumarizuje všetky vyššie popísané 

kroky a pre identifikované potenciálne nežiaduce udalosti definuje opatrenia pre zmierňovanie vplyvu, alebo 

predchádzanie výskytu danej nežiaducej udalosti. Viac informácii ohľadne kvalitatívnej analýzy rizík možno nájsť 

v kapitole 2.9.2 „EK CBA Manuál“ (zoznam rizík typických pre dopravné projekty je uvedený v tabuľke 3.4 v „EK CBA 

Manuál“). 

V nasledovnej tabuľke je pre ilustračné účely uvedený zjednodušený príklad matice zmierňovania rizík. 
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 Tabuľka 47: Ilustračná matica zmierňovania rizík 

 
Zdroj: „EK CBA Manuál“ 

6.3 Pravdepodobnostná analýza rizík 

Ak aj napriek aplikácií navrhnutých zmierňujúcich opatrení možno očakávať významné zostatkové riziko, je potrebné 

ho posúdiť použitím pravdepodobnostnej analýzy rizika. Tá je založená na definovaní rozdelení pravdepodobností 

vybraných kritických premenných. K najpoužívanejším rozdeleniam pravdepodobností v rizikovej analýze patria: 

normálne, rovnomerné, trojuholníkové, Pert, a pod. Druh rozdelenia a výber jeho parametrov môžu byť odvodené 

z panelových diskusií expertov, alebo z odporúčaní v literatúre.  

Následne je možné použitím metódy Monte Carlo a simulačného programu odvodiť rozdelenia pravdepodobností 

pre ERR a ENPV a tiež FRR a FNPV. Na ich základe možno komplexne vyhodnotiť úroveň rizika v projekte a ponúknuť 

odpovede na otázky ako:  

 Aká je pravdepodobnosť, že FNPV/ENPV bude rovnaká/vyššia/nižšia ako hodnota odhadnutá v analýze CBA?  

 Aká je pravdepodobnosť, že FNPV/ENPV bude záporná? 

Pre ukážku je nižšie uvedený príklad výsledného rozdelenia pravdepodobnosti ENPV, ktoré vzniklo simuláciou 10000 

iterácii. ENPV najpravdepodobnejšie (Mode) dosiahne hodnotu 2,703,297. Riziko projektu možno chápať ako nízke, 

pretože existuje len 0,5 % šanca, že ENPV bude záporné.  
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Graf 2: Príklad výsledného rozdelenia pravdepodobnosti ENPV 
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7 Prílohy 

Súčasťou Príručky sú nasledovné samostatné prílohy: 

Príloha č. 1: Vzorová tabuľka pre cestné projekty vo formáte MS Excel 

Príloha č. 2: Vzorová tabuľka pre železničné projekty vo formáte MS Excel 

Príloha č. 3: Tabuľka spoločenských vplyvov dopravnej investície vo formáte MS Excel 
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8 Kontaktné informácie 

Kontaktné osoby RO OPII v prípade otázok alebo pripomienok k Príručke a jej prílohám: 

Alexander Molnár 

alexander.molnar@mindop.sk 

Peter Vajdiak 

peter.vajdiak@mindop.sk 

Peter Špalek 

peter.spalek@mindop.sk 

Peter Smolka 

peter.smolka@mindop.sk 
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