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Současný stav problematiky 
     Zvýšený nárůst počtu automobilů negativně ovlivňuje i dopravu v klidu. Se zhoršenou 
situací parkování se nepotýkají jen centra velkých měst, kde je v historické zástavbě kromě 
bytových jednotek situováno také velké množství firem. Problémy s nedostatkem parkovacích 
míst se nevyhýbají ani oblastem s typickou sídlištní panelovou zástavbou. Panelová sídliště 
budovaná v 60. až 80. letech minulého století nebyla dimenzovaná na vysoký počet 
automobilů. Za posledních čtyřicet let se počet automobilů více než zdesetinásobil1 a dnes 
není výjimkou, že domácnosti mají více než jeden automobil. S nárůstem automobilismu roste 
i potřeba řidičů zaparkovat vůz co nejblíže bydlišti, pracovišti nebo v místě zábavy či nákupů. 

     Současně s počtem automobilů bohužel neroste počet parkovacích míst. Zvláště starší 
sídlištní panelová zástavba se potýká s kritickým nedostatkem parkovacích míst. Problémy 
s nedostatkem parkovacích míst se nevyhýbají ani centrům měst, kde je problém 
s nedostatečnou kapacitou krátkodobých i rezidenčních parkovacích stání. Některá města 
vzniklou situaci řeší zaváděním zón placeného stání. 
     Obecní finanční zdroje na vybudování a následné provozování zóny placeného stání 
nemusí být dostačující. V takovém případě se nabízí řešení pomocí PPP projektu, který je při 
správném nastavení smluvních vztahů vhodným nástrojem pro financování. Všichni, kdo 
vstupují do PPP projektu, si musí položit řadu otázek. Pro veřejný sektor je významný 
ukazatel Hodnota za peníze, který vyjadřuje hodnotu, kterou obec obdrží za peníze vložené do 
projektu. V prostředí České republiky funguje pod gescí Ministerstva financí ČR PPP 
Centrum, které zastřešuje realizaci projektů a poskytuje poradenský servis pro veřejnou sféru. 

Problematiky dopravy v klidu 
     Na organizování parkování je třeba nahlížet ze dvou úhlů, jedním z nich je potřeba 
regulovat poptávku po parkovacích místech a druhým je potřeba rozšířit stávající parkovací 
kapacitu.  
     Zavedením regulace parkování dojde k omezení počtu zaparkovaných vozidel majitelů, 
kteří v dané oblasti nebydlí. Je otázka, do jaké míry bude regulace účinná, zvláště v oblastech 
s vysokou koncentrací bytů. Omezením počtu automobilů, které mohou v dané oblasti 
zaparkovat na automobily rezidentů, dojde ke snížení celkového počtu parkujících 
automobilů. Pokud se bude jednat o oblast s vysokou koncentrací obyvatel, jako jsou 
například starší sídliště, nemusí být celková parkovací kapacita dostatečná pro všechny 
rezidenty. 

 

                                                
1 Podle publikace [1] 



Řešení způsobu zpoplatnění parkování 
     Na základě provedených analýz, úsudku autora a s přihlédnutím k již fungujícím 
systémům zón placeného stání v Praze bylo jako doporučený způsob vybráno oblastní 
zpoplatnění za využití parkovacích karet. 

Řešení rozšíření stávajících parkovacích kapacit 
     Vzhledem k zájmu MČ o výstavbu parkovacího domu se práce jinými variantami 
nezabývala. S ohledem na dostupnost nových parkovacích ploch pro rezidenty byly 
vytipovány vhodné pozemky pro rozšíření parkovacích kapacit. Vybudování nových 
parkovacích kapacit představuje velkou finanční zátěž pro rozpočet MČ. V této situaci se jako 
nejvýhodnější řešení jeví možnost využití PPP projektu. 

Výpočtový model 
     Model, který byl navržen v rámci disertační práce, ukazuje dobu návratnosti celé investice 
a je zpracován ve formátu xls. Doba návratnosti investice je modelována jako funkce: 

 počtu parkovacích míst, 

 obsazenosti, 

 počtu parkovacích míst a obsazenosti, 

 počtu parkovacích míst a výše měsíčního poplatku za stání. 

Podle výběru jednotlivé funkce model vyzve k zadání základních vstupních parametrů 
(jednotkové investiční a provozní náklady, náklady na koupi pozemku, míru inflace), 
specifických vstupních parametrů (měsíční výnos z jednoho parkovacího stání v Kč, 
obsazenost v % a počet parkovacích míst).  

     Při výběru zobrazení doby návratnosti jako funkce počtu míst výsledný graf zobrazí 
hodnoty doby návratnosti při zadané obsazenosti a požadovaném výnosu (ceně, kterou budou 
uživatelé měsíčně platit za parkování). Počet míst je v tomto pohledu předefinovaný. 
Hodnotitel investice může tento pohled využít k optimalizaci jednotkového výnosu, tím, že si 
předem stanoví dobu návratnosti, která je pro něj akceptovatelná (viz. Graf 1). 
     Při výběru zobrazení doby návratnosti jako funkce obsazenosti výsledný graf zobrazí 
hodnoty doby návratnosti při zadaném počtu požadovaných parkovacích míst  
a požadovaném výnosu. Tento pohled hodnotiteli umožní optimalizovat počet parkovacích 
míst v závislosti na předpokládané obsazenosti. (viz. Graf 2). 

     Při výběru zobrazení doby návratnosti jako funkce počtu parkovacích míst a obsazenosti 
je doba návratnosti počítána pro počet míst a pro obsazenost v rozmezí 100 – 20%. Z grafu 
lze vyčíst, jak se mění doba návratnosti podle požadovaného výnosu v závislosti na počtu 
parkovacích míst a obsazenosti předpokládané obsazenosti (viz. Graf 3 a Graf 4). 

     Při výběru varianty zobrazení doby návratnosti jako funkce počtu parkovacích míst  
a měsíčního poplatku za stání model umožňuje sledovat dobu návratnosti pro stejný počet 
míst jako u předchozí varianty, parametr cena je předdefinován v zadaném rozmezí za měsíc a 
parkovací místo. Pro toto zobrazení je též vhodné mít již předem definovanou 
akceptovatelnou dobu návratnosti, z grafu je pak patrné, jaká musí mít minimální jednotková 
cena (při dané celkové kapacitě parkovacích míst), aby bylo této požadované doby návratnosti 
dosaženo (viz. Graf 5 a Graf 6). 
 



Obecné předpoklady modelu 
     Do modelu jsou zadány vstupní parametry uvedené v literatuře [2], které definují model: 

 náklady na zbudování jednoho parkovacího místa (160 tis. Kč),  

 výše jednotkových ročních provozních nákladů (7 tis. Kč). 

Další zadané parametry: 

 počáteční investice na pozemek (6 000 tis Kč)2,  

 a při uvažování inflace 3%. 

Doba návratnosti jako funkce počtu míst 
     Výpočet doby návratnosti v závislosti na počtu míst je znázorněn při 90% obsazenosti. 
Tato funkce je počítána pro počet parkovacích míst od 100 do 500, model umožňuje zvolit si 
procento obsazenosti a výši měsíčních tržeb.  

Graf 1: Doba návratnosti v letech jako funkce počtu míst pro požadovanou cenu 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

     Graf 1 zobrazuje pro zadané vstupní parametry (90% obsazenost, roční náklady 7 000 Kč 
na místo, inflaci 3%) dobu návratnosti mezi 28 a 36 lety pro měsíční poplatek za stání ve výši 
1 200 Kč. Nejkratší doba návratnosti 28 let vychází při kapacitě 500 parkovacích míst. Při 
zadání výše tržby z parkovacího místa 1 600/měsíc je doba návratnosti pro stejný počet 
parkovacích míst zkrácena na 17. rok doby trvání projektu, jak je též možno odečíst v grafu 1. 

                                                
2 Cena vychází z Cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2010 pro pozemek o rozloze 

2 000 m2. 



Doba návratnosti jako funkce obsazenosti 
     Výpočet doby návratnosti je zobrazen v závislosti na obsazenosti pro 200 parkovacích 
míst. Tato funkce obecně vypočte návratnost pro libovolné procento obsazenosti podle zadané 
výše jednotkových měsíčních tržeb a podle počtu míst. 
     Graf 2 znázorňuje dobu návratnosti při kapacitě 200 parkovacích míst a jednotkové ceně  
1 200 Kč a 1 600 Kč/měsíc. Při 100% obsazenosti a 1 200 Kč/měsíc je návratnost téměř  
25 let. Reálná obsazenost se pohybuje kolem 80%, při této obsazenosti by byla doba 
návratnosti 41 let. Pro vyšší měsíční poplatky kalkulace vykazuje výrazné zkracování doby 
návratností. 

Graf 2: Doba návratnosti jako funkce obsazenosti a požadované ceny na 200 míst 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

     Graf 2 též ukazuje jaký efekt by mělo zvýšení ceny na 1 600 Kč/měsíc při 100% 
obsazenosti. Za takových podmínek by bylo dosaženo doby návratnosti 15 let, při 80% 
obsazenosti by byla doba návratnosti 22 let. 

Doba návratnosti jako funkce obsazenosti a počtu míst 
     Návratnost je počítána pro počet míst a obsazenost za předpokladu pro cenu 1 200 a 1 600 
Kč/měsíc. Graf 3 ukazuje, že při výchozích parametrech je nejnižší doba návratnosti 23 let a 
to při 400 místech a obsazenosti 100%. Při 200 místech a 90 % obsazenosti je doba 
návratnosti 31 let. 

     Graf 4 ukazuje, že při zvýšení ceny na 1 600 Kč/měsíc a zachování ostatních parametrů se 
stejné doby návratnosti (31 let) pro 400 míst dosáhne již při 68% obsazenosti. Při plné 
obsazenosti se doba návratnosti zkrátí na 14 let a při kapacitě 200 míst činí 15 let. 



Graf 3: Doba návratnosti jako funkce obsazenosti a počtu míst pro cenu 1 200 Kč/měsíc 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

Graf 4: Doba návratnosti jako funkce obsazenosti a počtu míst pro cenu 1 600 Kč/měsíc 

 
Zdroj: vlastní výpočty 



Doba návratnosti jako funkce obsazenosti a ceny 
     Výpočet doby návratnosti v závislosti na počtu míst a výše tržby pro 80% obsazenost. 
Návratnost je počítána pro počet míst od 200 do 400 a pro jednotkové ceny za parkovací 
místo v rozmezí 1 000 – 3 000/měsíc.  
     Graf 5 ukazuje, že pokud má být doba návratnosti do 20 let, musí být při celkové kapacitě 
200 minimální jednotková cena 1 750 Kč. Při stejné době návratnosti, tj. 20 let, ale při celkové 
kapacitě 400 míst, musí být jednotková cena minimálně 1 700 Kč. Pro navrhovanou jednotkovou 
cenu 1 200 Kč při využití kapacit na 80% je při kapacitě 200 míst doba návratnosti 41 let a při 
kapacitě 400 míst 38 let. 

Graf 5: Doba návratnosti jako funkce počtu míst a jednotkové tržby pro 80% 

obsazenost 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

     Při volbě optimističtějšího scénáře, kdy při obsazenost 95% (Graf 6) bude doby návratnosti 
20 let dosaženo při přibližně stejné jednotkové ceně 1 400 Kč a to jak pro celkovou kapacitu 
200 nebo 400 míst. 



Graf 6: Doba návratnosti jako funkce počtu míst a jednotkové tržby pro 95% 
obsazenost 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

Závěr 
     Z průběhu těchto scénářů vyplývá, že doba návratnosti pro tuto investici s těmito 
vstupními parametry je poměrně dlouhá vzhledem k době trvání PPP projektu (zpravidla 30 
let) a celá investice se jeví jako nevýhodná.  
     Řešením je buď zvýšit výnosy tj. cenu za jedno parkovací místo na hodnotu minimálně  
1 600 Kč/měsíc. To, jak ale vyplývá z analýzy současných parkovacích možností, není pro 
rezidenty akceptovatelná částka a tím pádem nebudou mít o službu zájem, klesne obsazenost 
a tím klesnou i celkové výnosy, čímž celý projekt nedosáhne požadované návratnosti.  
     Další možností je snížit vstupní investiční náklady. Výše jednotkových investičních 
nákladů byla převzata z propočtů zpracovaných v publikaci [3]. Výkupní cena stavebního 
pozemku byla stanovena na základě cenové mapy, je možné, že skutečná cena může být ještě 
vyšší, záleží na vyjednávacích schopnostech a ochotě současného vlastníka pozemek prodat. 
Nejbližší jiný vhodný pozemek, je veden jako zemědělský a patří obchodní společnosti. 
Využití tohoto pozemku pro účely parkování je podmíněno změnou územního plánu. 
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