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Anotace 

Pojem PPP (Public Private Partnership) je obecn  užívaný termín, který popisuje širší 

skupinu projekt , na nichž se spole n  podílí soukromý a ve ejný sektor, a které sm ují k 

uspokojování služeb tradi n  zajiš ovaných ve ejným sektorem. Provedený výzkum na 

úrovni obcí Moravskoslezského kraje jasn  ukázal, že finan ní zdroje samosprávy pro 

rozvojové projekty jsou omezené a zárove  existuje malé pov domí o možnosti spolupráce 

s privátním investorem na principu financování formou PPP. Hlavním poznatkem je, že 

obce nejsou p ipraveny na financování projekt  na základ  koncese a tudíž je navrhován 

model PPP vycházející z dlouhodobých nájemních smluv. 

Annotation 

The notion of PPP (Public Private Partnership) is generally describing a wider group 

of projects, in which both the private and the public sector participate, and which aim at 

satisfying services traditionally supplied by the public sector. A research that was carried 

out on the municipality level of the Moravian-Silesian region clearly indicated that 

financial resources of municipal authorities for development projects are limited and at the 

same time there is a little awareness of a chance to cooperate with a private investor on the 

principle of PPP financing. The main finding is that municipalities are not ready for project 

financing on the concession basis and therefore a PPP model is suggested that comes from 

long-term lease contracts.  
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Úvod, cíl a metody práce

„Ve ejná ruka (stát) není homogenní aktér, ani nestojí mimo ekonomické aktivity. 

R zné úrovn  administrativy (obec, kraj, stát), nebo také územního funk ního 

charakteru, mají asto rozdílné cíle a navzájem si konkurují v úsilí o zdroje a 

kompetence. Svou vlastní ekonomickou inností, da ovými p íjmy, zájmovými 

skupinami a politickým tlakem je stát sám ovliv ován vlastními opat eními a je sou ástí 

ekonomického systému. Musíme ho proto považovat za jednoho z hrá , který p ijímá 

rozhodnutí ovliv ující územní strukturu a který je s ostatními hrá i úzce svázán." 

(Gunther Maier a Franz Tödtling)
1

Industriální aglomerace se od doby pr myslové revoluce stala fenoménem nejen pokroku 

lidstva, ale v sou asné dob , kdy se klasické pojetí pr myslu jako zdroje síly a významu 

p esouvá k pojetí ekonomické síly založené na terciéru a kvartéru, je i fenoménem 

zdevastované krajiny mnohdy lokalizované v centrech této pr myslové aglomerace. 

Obnova a rozvoj pr myslové aglomerace je na po adu dne nejen proto, že je možno na její 

obnovu erpat dota ní zdroje, ale i proto, že si spole nost uv domuje odpov dnost za 

d sledky dosavadního extenzivního rozvoje pr myslu, které jsou patrné v mnoha 

lokalitách na celém sv t . Z toho vyplývá, že tato problematika není úzce spojena jen 

s pr myslov  vysp lými zem mi a proto jsou zkušenosti s obnovou a rozvojem 

internacionální otázkou a tudíž lze v tomto rozm ru erpat i zkušenosti ze zahrani í. 

Na zdevastování krajiny v rámci pr myslové aglomerace se za celou dobu extenzivního 

rozvoje nepodílel jen privátní vlastník. V historickém vývoji nelze opomenout, že na vývoj 

krajiny p sobil i ve ejný sektor -  stát, regionální a obecní samospráva. Proto tu existuje 

spole ná odpov dnost privátního vlastníka a samosprávy za obnovu pr myslové 

aglomerace v intencích trvale udržitelného rozvoje. Nejen spole ná odpov dnost, ale 

dosažení synergických efekt  p i využití privátních a ve ejných finan ních zdroj , dává 

této spolupráci nové dimenze. 

                                                
1 Maier, G., Tödtling, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika. ELITA, Bratislava, 1997, ISBN 80-8044-044-1 
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Zásadní roli v tomto procesu, dle mého názoru, dnes hraje samospráva na všech úrovních. 

Nástroje samosprávy nejsou jenom finan ní, i když omezené, ale i na úrovni územního 

plánování. Role privátního developera však není rovn ž zanedbatelná. Privátní developer 

má mnohdy v tší cit pro využití dané lokality, je dynami t jší a v procesu globalizace i 

více zkušený z p edchozích projekt . Nesmíme však zapomenout, že jeho základním 

hnacím motorem je dosažení co nejv tšího zisku. Na druhou stranu m že v tomto 

partnerství nabídnout vedle zkušeností i v tší odbornost a zájem na rychlém ešení 

problematiky. 

Avšak spolupráce obou t chto partner , na první pohled se zcela odlišnými zájmy, m že 

p inést partnerství výhodné pro oba, a tedy i pro ob any žijící v daném území. Procesy a 

oblasti spolupráce, jejich formy a nástroje v rámci regenerace a budoucího využití 

opušt ných nejen pr myslových ploch, to jsou témata, kterým se chci v této diserta ní 

práci v novat. Tato forma spolupráce na území eské republiky m že vycházet z poznatk

p vodních lenských zemí EU a v sou asné dob  m že být motorem rychlejší obnovy a 

rozvoje krajiny v rámci pr myslové aglomerace. 

Cíl práce 

Zpracovaná diserta ní práce je zam ena na specifické rysy procesu obnovy pr myslové 

aglomerace realizované v partnerství privátního a ve ejného subjektu a to z d vodu, že toto 

partnerství m že p inést synergické efekty, a v neposlední ad  i z d vodu, že tento princip 

partnerství je podporován dota ními zdroji nejen domácími, ale i v rámci Evropské unie. 

Cílem diserta ní práce je navrhnout zásady modelu spolupráce a obecných princip  pro 

partnerství ve ejného sektoru na samosprávné úrovni (kraj, obec a soukromého sektoru a 

v souvislosti s tím naplnit tyto díl í cíle: 

• Analyzovat výhody a nevýhody ešení obnovy a rozvoje možnými partnery 

samostatn . 

• Definovat možné nástroje jednotlivých partner . 

• Analyzovat formy partnerství ve ejného a soukromého sektoru -  Public Private 

Partnership (dále PPP). 

• Identifikovat soubor problémových oblastí. 

• Sestavit priority a p edpoklady jejich napln ní. 
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Diserta ní práce m že být p ínosem pro otev ení diskuse o rovnocenném partnerství p i 

obnov  pr myslových aglomerací a jejich navrácení k ekonomickému využití, p ípadn

pro nové ú ely jako je rekreace, v da, výzkum i bydlení. 

Zkoumaná problematika je dosti široká a lze ji pojmout multidisciplinárn . Cílem není 

zam it se jen na jednu ást zkoumané problematiky, a to na pojetí pr myslové krajiny 

z pohledu územního plánování nebo pouze na ekonomickou ást PPP, ale na prozkoumání 

této problematiky z pohledu ekonomicko-urbanistického. 

To znamená v novat se nejen ekonomickým nástroj m, které partne i spolupráce mohou 

využívat v procesu obnovy, ale zam it se i na to, co vznikne na takto obnoveném, 

revitalizovaném území. V neposlední ad  je d ležité zam it se i na možnost zapojení 

zdroj  z r zných fond , nejen Evropské unie, do tohoto partnerství. 

 Metody práce 

Stanovení cíle této diserta ní práce vytvá í kontext pro volbu vhodných výzkumných 

metod. Aby došlo k napln ní definovaného cíle doktorské diserta ní práce, musí mu 

p edcházet celá ada relevantních inností, které jsou sou ástí této práce. 

Metoda analýzy sou asného stavu s následnou realizací empirické analýzy je použita jako 

základ diserta ní práce na zvolené téma a p edpokládá definici základních postulát , které 

se v problematice zkoumaného tématu vyskytují a navzájem se ovliv ují.  

S pomocí t chto metod byl popsán stav vývoje pr myslové aglomerace v rámci 

Moravskoslezského kraje a stav p ipravenosti rozvojových projekt  samosprávy ( obcí ) 

pro možnou spolupráci s privátním investorem. 

Metody analýzy a následné syntézy historie a aktuálního stavu obnovy a rozvoje 

pr myslové aglomerace jsou pojaty nejen v historickém vývoji, ale i v kontextu Evropské 

unie. Využití informací získaných metodami sekundárního výzkumu a prolínání metody 

induktivní, která p edstavuje poznání reality, je bráno jako základ pro shromážd ní a 

analýzu dat k tomuto doposud ne moc prozkoumanému tématu v rámci R. 

P i formulování vlastních stanovisek je využívána rovn ž metoda dedukce, jejímž 

základem jsou praktické zkušenosti získané v období p sobení nejen v regionálních a 
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národních strukturách ve ejné správy, ale i v období p sobení jak v podnikatelském 

sektoru a tak i na vysoké škole v pozici externího vyu ujícího. 

Moderní analýzy v dy inklinují k jednotnému stanovisku, že zásadní, nejproduktivn jší 

etapou výzkumné práce je formulace v deckého problému. Definování problému ur uje 

celou výzkumnou aktivitu – výb rem tématiky p edur uje i možnosti a procedury 

ov ování.  

Standardní výzkumná práce2 by tedy m la postupovat od formulování problému k jeho 

otestování a ov ování. Ov ování m že být realizováno mnoha zp soby (záleží na povaze 

problému) a v decké disciplín  – experimentem a pozorováním (v tšinou spojeným 

s m ením), sb rem a interpretací dat, r znými metodami kvalitativního výzkumu.  

K ov ení problému bylo použito dotazníkové šet ení dle n kolika p edem definovaných 

otázek, které byly zaslány všem zkoumaným subjekt m, tedy obcím v Moravskoslezském 

kraji. Následn , po vyhodnocení zp t obdržených dotazník  a zpracovaní komplexní 

databáze odpov dí, je provedeno záv re né vyhodnocení, na jehož základ  byl napln n cíl 

práce, tzn., byly navrženy zásady metodiky  spolupráce  a obecných princip  pro 

partnerství ve ejného sektoru na samosprávné úrovni (kraj, obec) a soukromého sektoru. 

Charakter této diserta ní práce je i áste n  ovlivn n nejednotností odborných názor  na 

problematiku formy partnerství ve ejné správy a soukromého sektoru a zanedbávání 

systémových prvk , které musí být do tohoto procesu v len ny, pokud toto partnerství má 

mít smysl. P edkládaná práce by v neposlední ad  m la p isp t k dosud zanedbávané 

diskusi na toto odborné téma, a to nejen na akademické p d , ale i v oblasti ve ejné správy. 

Zárove  zde m že dojít ke spolupráci a p edávání poznatk  navzájem mezi zú astn nými 

subjekty. 

  

                                                
2 esal, J., Liška V. a kolektiv: V decké psaní a prezentace. Praha, 2007, ISBN 978-80-86946-30-6, str. 25 
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1. Sou asný stav problematiky PPP 

„Komise stanoví nový a komplexní rámec partnerství ve ejného a soukromého sektoru. 

Jelikož se Evropa dostává z hospodá ské krize, partnerství ve ejného a soukromého 

sektoru mohou v budoucnosti ve ejným orgán m pomoci vytvá et pracovní místa dalšími 

investicemi, p i emž m žeme uplat ovat vhodné strategie, jak znovu vyrovnat ve ejné 

finance. Chceme, aby ve ejné orgány využívaly partnerství ve ejného a soukromého 

sektoru intenzivn ji a lepším zp sobem.“

(José Manuel Barroso)3

1.1     Rozvojové  aktivity samosprávy a podnikatel

Spolupráce samosprávy a podnikatel  se m že odehrávat jak na obecní, tak krajské úrovni 

a je založena na vykrytí omezených možností samosprávy p i rozvoji. Rozvoj je 

dlouhodobý proces, a aby byl úsp šný, musí být nejen naplánovaný, ale do jeho 

uskute ování musí být zapojeno i co nejv tší množství subjekt . Rozvoj je vždy otázkou 

koordinace a spolupráce všech v daném prostoru p sobících subjekt . V p ípad  vtahování 

podnikatel  do r zných rozvojových aktivit nelze zapomínat na skute nost, že 

podnikatelský subjekt je z ízen za ú elem zisku, tzn., že bu  bude v rámci spolupráce 

vyžadovat ur itou protihodnotu za jeho aktivitu, nebo zmín ná spolupráce bude 

uskute ována až nad rámec jeho primárních podnikatelských aktivit v jeho volném ase4. 

Rozvojová spolupráce obou partner  musí vycházet ze zákonných norem a je dána i 

profesní p ipraveností osob na obou stranách, tzn. roli jednotlivých ú astník  je nutno 

definovat. 

                                                
3 Sd lení Evropské komise o napln ní potenciálu partnerství ve ejného a soukromého sektoru. Reference: 

IP/09/1740 Event Date: 19/11/2009

4 Binek, J., Koráb, V., Gavlasová, I., Hole ek, J., Baumberová, V., Rosenberg, J., Svobodová, H., Halásek, 

D.: Obce a regiony pro podnikatele, GaREP , spol. s r.o., Brno 2011, ISBN 978-80-905139-0-7, s. 50 
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Problematikou plánování spolupráce jednotlivých partner  v místním ekonomickém 

rozvoji se velmi d kladn  zabývá Blakely5. 

Rozvojové p edpoklady ve ejného a podnikatelského sektoru6 : 

• Silné stránky ve ejného sektoru jsou stabilita, schopnost ešit problémy mimo 

hlavní poslání a nestrannost. 

• Silné stránky podnikatelského sektoru jsou schopnost reagovat na rychle se m nící 

pom ry, inova ní schopnost, tendence opakovat úsp ch, tendence opustit 

neúsp šné nebo zbyte né, ochota riskovat, schopnost vytvá et kapitál, profesionální 

p ístup a schopnost využít ekonomii množství.  

1.2 Všeobecné aspekty PPP7

Spolupráce obou sektor , samosprávy a podnikatel , m že mít r zné formy, cíle a rozsah. 

Specifickou formou spolupráce je všeobecn  partnerství ve ejné správy a podnikatelského  

( soukromého ) sektoru definované jako PPP. Definice tohoto pojmu je rozsáhlá a není 

jednotná, jak z pohledu R, tak i Evropské unie. 

Asociace PPP definuje pojem PPP (Public Private Partnership) jako širší skupinu projekt , 

na nichž se spole n  podílí soukromý a ve ejný sektor, a které sm ují k uspokojování 

služeb tradi n  zajiš ovaných ve ejným sektorem. PPP obecn  ozna uje formy spolupráce 

mezi orgány ve ejné správy a podnikatelským sektorem za ú elem zajišt ní financování, 

výstavby, obnovení, správy i údržby ve ejné infrastruktury nebo poskytování ve ejné 

služby.  

Výbor region 8 používá termín PPP k ozna ení spole ných investi ních projekt  ve ejných 

a soukromých partner  za použití finan ních prost edk  z obou sektor  a je chápán 

                                                
5 Blakely, E. J.: Planning local economic development. SAGE Publications, London, 1994, ISBN 0-8039-

5209-0 

6 Pot ek, M. a kol.: Ve ejná politika, Sociologické nakladatelství, Praha 2005s. 114-115

7 Tato podkapitola byla zpracována s využitím podklad  Asociace pro rozvoj infrastruktury, 

www.asociaceppp.cz 

8 Výbor region , Stanovisko Sou innost mezi soukromými investicemi a ve ejným financováním na místní a 

regionální úrovni, 100.plenární zasedání ve dnech 11. a 12.dubna 2013 
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v kontextu projektového p ístupu a jednorázových investic mezi ve ejnými a soukromými 

konsorcii. 

Rostoucí využití PPP m že být vysv tleno r znými faktory, nap . vzhledem k 

rozpo tovým omezením, jimž jsou státy vystaveny, PPP p ináší pot ebné financování 

ve ejného sektoru ze soukromých zdroj . Dalším d vodem je požadavek, aby ve ejná sféra 

získala v tší prosp ch z know-how a pracovních postup , které se uplat ují v soukromém 

sektoru. Rozvoj PPP je také sou ástí obecn jší zm ny role ve ejné správy v ekonomice z 

p ímého provozovatele na organizátora, regulátora a vykonavatele kontroly.  

Pojem PPP je obvykle charakterizován následujícími faktory:  

• Relativn  dlouhodobým trváním vztahu týkajícího se spolupráce mezi 

ve ejnoprávním a soukromým partnerem v rámci plánovaného projektu.  

• Metodou financování projektu - áste n  soukromým sektorem - n kdy 

prost ednictvím složitých dohod mezi r znými stranami, áste n  ve ejnými 

prost edky. 

• Významnou úlohou ekonomického provozovatele, který se ú astní r zných fází 

projektu (návrh, vyhotovení, provedení, financování). Ve ejnoprávní partner se 

soust edí hlavn  na definování cíl , které je nutné z hlediska ve ejného zájmu, 

kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáhnout, a p ebírá 

odpov dnost za dohled nad jejich dodržením.  

• Rozd lením rizik mezi ve ejnoprávního partnera a soukromého partnera, na 

n hož jsou p enesena rizika obvykle nesená ve ejným sektorem. PPP však 

nemusí nutn  znamenat, že by soukromý partner nesl veškerá rizika spojená s 

projektem i jejich podstatnou ást. Konkrétní rozd lení rizika se ur uje p ípad 

od p ípadu podle možnosti zú astn ných stran toto riziko vyhodnotit, 

kontrolovat jej a vyrovnat se s ním.  

Co m že být p ínosem partnerství ? 

• Dodavatelé mohou nabídnout svou vizi projektu pro zadavatele. 

• Rozložení plateb ve ejného sektoru (lepší alokace ve ejných financí, ne 

však jednozna ná úspora). 

• Nové možnosti pro dodavatele (uplatn ní podnikatelského myšlení). 

• Spolufinancování projekt  ve ejné infrastruktury ze soukromých zdroj . 
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Spolupráce ve ejné správy a privátního partnera je vymezena legislativním rámcem nejen 

v R, ale i v EU. V R je tento legislativní rámec dán nejen Koncesním zákonem9 a 

Zákonem o ve ejných zakázkách10, ale vychází i ze Stavebního zákona11 a dalších. 

1.3 Právní a legislativní p edpoklady  

Partnerství ve ejného a soukromého sektoru p edstavuje alternativu pro tradi ní zadávání 

zakázek na zajišt ní ve ejných služeb nebo ve ejné infrastruktury. 

Stranou zadávající projekty zahrnující výstavbu, provoz a údržbu ve ejné infrastruktury je 

ve ejnoprávní entita, nap . stát, obec i kraj (dále jen „Zadavatel“). Stranou realizující 

projekt je soukromý sektor prost ednictvím ú elov  založené spole nosti (dále jen 

„Koncesioná “). Zadavatel a Koncesioná  uzavírají koncesioná skou smlouvu podle 

zákona o ve ejných zakázkách (137/2006 Sb.) a zákona o koncesních smlouvách a 

koncesním ízení („Koncesní zákon“) (139/2006 Sb.). 

Základem PPP projekt  je dlouhodobý smluvní vztah s délkou trvání 10 až 35 let, ve 

kterém ve ejný a soukromý sektor vzájemn  sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajišt ní 

ve ejné infrastruktury nebo ve ejných služeb. 

Hlavní rozdíl mezi ve ejnou zakázkou a PPP 

U ve ejné zakázky Zadavatel požaduje zpravidla výstavbu ur ité infrastruktury dle svých 

požadavk ,  za  níž dodavateli hned zaplatí, a následn  tuto infrastrukturu provozuje již 

Zadavatel podle svých schopností a zejména také možností ve ejných rozpo t . Vedle toho 

u projekt  PPP si Zadavatel neobjednává infrastrukturu, ale požaduje poskytnutí ur ité 

služby dle svých požadavk  po pevn  ur enou dobu, pro jejíž poskytnutí je Koncesioná

mimo jiné povinen vybudovat infrastrukturu, o níž je po celou dobu služby povinen se 

starat. Zadavatel tak platí p edem známou ro ní platbu nikoliv za vybudování 

infrastruktury ale až za poskytnutí bezvadné služby. 

                                                
9 Zákon . 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním ízení (Koncesní zákon) 

10 Zákon . 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách, ve zn ní zákona . 110/2007 Sb.  

11 Zákon 183/2006 Sb 
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Dv ma základními právními p edpisy ve vztahu k PPP projekt m jsou zákon . 137/2006 

Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „ZVZ“) a zákon . 

139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním ízení, ve zn ní pozd jších p edpis

(koncesní zákon). V sou asné dob  je pro oba tyto právní p edpisy p ipravována 

novelizace, která je zejména pro koncesní zákon velmi rozsáhlá. Z toho d vodu je níže u 

nejd ležit jších princip , které má tato novelizace zasáhnout, uveden i p ípadný dopad 

navrhované zm ny. Obecn  lze uvést, že navrhovaná novelizace (s dopadem zejména do 

koncesního zákona) se snaží oba právní p edpisy, které jsou v sou asné dob  úzce 

provázané (koncesní zákon v mnohých ustanoveních p ímo odkazuje na použití ZVZ, resp. 

je ZVZ používán jako podp rná norma pro instituty v koncesním zákon  neupravené), 

koncipovat jako zcela samostatné a komplexní právní úpravy. 

Ostatní níže uvedené právní p edpisy do oblasti PPP zasahují zejména z toho d vodu, že v 

rámci PPP jsou a  již vynakládány ve ejné finan ní prost edky i je hospoda eno se 

státním (krajským, obecním) majetkem. V neposlední ad  do oblasti PPP zasahují rovn ž 

p edpisy soukromého práva co do úpravy smluvních vztah  v rámci realizace projektu. 

Od ervence 2006 je v ú innosti nový zákon . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále 

jen ZVZ). Jedná se v po adí již o t etí komplexní novelizaci právní úpravy týkající se 

ve ejných zakázek.  

Výše uvedená sou asná právní úprava ZVZ vychází z koncepce a princip  obsažených ve 

dvou základních zadávacích evropských sm rnicích. P i ešení sporných a nejasných 

otázek v souvislosti se zadáváním ve ejných zakázek, je nutné primárn  p ihlížet k 

evropským sm rnicím a rozhodovací praxi p íslušných evropských orgán , zejména 

Evropské komise. To vyvolává zvýšenou pot ebu d kladn  se seznámit s koncepcí 

zadávacích sm rnic a dosavadní rozhodovací praxí evropských orgán . 

ZVZ primárn  upravuje postup ve ejných orgán  p i zadávání ve ejných zakázek, kdy 

ve ejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základ  smlouvy mezi zadavatelem a 

jedním i více dodavateli, jejímž p edm tem je úplatné poskytnutí dodávek i služeb nebo 

úplatné provedení stavebních prací, tj. nejedná se o PPP projekt, kdy jsou mezi soukromým 

a ve ejným partnerem vzájemn  sdílena ur itá rizika ze smluvního vztahu vyplývající. U 

PPP projektu je rovn ž charakteristickým znakem jejich dlouhodobost. 

ZVZ však v § 156 ozna uje ur itý typ nadlimitních ve ejných zakázek, u kterých je úmysl 

uzav ít smlouvu na více než 5 let a zárove  dodavatel nese n která ekonomická rizika 
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spojená s realizací ve ejné zakázky, která obvykle nese zadavatel. Odborná ve ejnost 

takovým ve ejným zakázkám dala název „kvazikoncese“ a svým charakterem se práv

jedná o PPP projekty. Z d vodu charakteru kvazikoncesí je na n  dle platné právní úpravy 

nutné aplikovat rovn ž n která ustanovení koncesního zákona, nap . dodržet zvláštní 

náležitosti koncesní smlouvy; možnost dodavatele vybírat poplatky od uživatel  služeb 

poskytovaných dodavatelem (koncesioná em), mohl-li by tak init zadavatel; možnost 

zadavatele zavázat se k budoucímu pln ní, které není kryto z rozpo tu zadavatele platného 

v okamžiku uzav ení smlouvy; odpov dnost zadavatele za škody zp sobené 

koncesioná em uživatel m služby apod. 

Dále musí být vypracován a schválen koncesní projekt, koncesní smlouva je taktéž 

schvalována (vládou, zastupitelstvem kraje i obce dle povahy zadavatele). 

1.4 Financování ve ejných projekt 12

Ve ejný sektor d lí své výdaje na dv  skupiny, jsou to výdaje mandatorní a investi ní. 

Mandatorní výdaje vychází z dlouhodobých závazk  a p evážn  udržují stávající stav. 

Investi ní výdaje jsou naopak ur eny pro tvorbu nových projekt , díky nimž se spole nost 

rozvíjí a uspokojuje své rostoucí pot eby. 

                                                
12 Kincl, J., Tesa , M., Fetters, T., Slavík, J., Soumar, R. :  PPP versus Ve ejna zakazka, Asociace PPP,  leden 
2008 
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Tab. 1  :Ve ejný sektor investuje do projekt  realizovaných v následujících oblastech: 

Dopravní infrastruktura Administrativní projekty 

Silni ní infrastruktura. 

Systém kolejové dopravy. 

Technologie ízení dopravy. 

Letišt . 

Truck centra. 

P ístavy. 

Budovy radnice. 

Budovy ú ad . 

Soudní dvory. 

Vzd lávací projekty Zdravotnictví 

Základní a st ední školy. 

Vysoké školy, univerzity. 

Jiná vzd lávací za ízení (v . 

v deckých park , knihoven). 

Nemocnice. 

Zdravotní st ediska (sanatoria). 

Laborato e. 

Záchranná služba. 

Obrana a bezpe nost Sport a volný as

Armádní projekty. 

V znice. 

Policejní stanice. 

Hasi ské stanice. 

Multifunk ní sportovní areály. 

Cyklostezky. 

D tská h išt . 

Muzea a divadla. 

Ubytovací projekty Životní prost edí

Domovy pro seniory. 

Sociální bydlení. 

Lé ebny dlouhodob

nemocných 

Vodovody a kanalizace. 

Odvoz, likvidace a recyklace 

odpad . 

Kalové hospodá ství. 
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Investice v t chto sektorech je vyvolána nutností ve ejnosti uspokojit svou dlouhodobou 

pot ebu po takové služb , kterou daná oblast nabízí. Projekty, do kterých ve ejný sektor 

investuje, mají za cíl zlepšit i nov  poskytnout ve ejnou službu.  

Tato pot eba je v tšinou napl ována výstavbou i rekonstrukcí a následným provozem 

konkrétního za ízení. Tedy nap íklad v ochran  životního prost edí budováním odpadního 

hospodá ství, rozvod  pitné vody, v doprav  se jedná o pot ebu zajišt ní mobility obyvatel 

a p esun  produkt  na dlouhé vzdálenosti, ve školství budování sít  mate ských, 

základních, st edních a vysokých škol, v kultu e a sportu ve ejných sál  a sportoviš , ve 

zdravotnictví p edevším kvalitních nemocni ních za ízení, v soudnictví jde o soudní dvory 

a nápravná za ízení. 

P i definici pot ebné služby je nutné vycházet z dlouhodobých strategií spole ností a 

konkrétních zadavatel , které p esn  definují, co je onou pot ebou spole nosti. Pot eby 

jsou obvykle r zné a je t eba se jim podrobn  v novat p edevším p i definování zám ru 

projektu. 

Služba by m la byt ve ejnosti poskytována dlouhodob , ve stanovené kvalit  a za p edem 

známých náklad . Dále by m la být zmapována poptávka po ve ejné služb  a ocen n 

p ínos projektu pro spole nost. Tyto p edpoklady jsou nezbytné pro možnost posouzení 

projektu, tedy pro rozhodnutí o jeho realizaci. P i posuzování musí být na projekty 

nahlíženo z dlouhodobého hlediska, je t eba porovnávat jak náklady, tak i p ínosy celého 

životního cyklu (zám rn  používám slovo p ínosy a ne výnosy, nebo  tyto projekty nejsou 

z velké v tšiny samofinancovatelné a je tedy t eba brát ohled na ekonomické, ne pouze 

finan ní parametry projektu). 

Projekty ve všech d íve zmín ných skupinách jsou obecn  finan n  zna n  náro n . 

M jme také na mysli, že vždy je t eba ešit financování všech fází projektu, tedy p ípravné, 

investi ní, provozní fáze a náklady spojené s ukon ením projektu. Tradi ní metody se 

asto upínají pouze k hledání zdroj  pro investi ní fázi a tím samoz ejm  strádá následný 

provoz. První skupinou jsou zp soby financování, p i kterých nese zodpov dnost za 

financování projektu ve ejný partner. 

Standardní metodou financování projekt  ve ejného sektoru je využití státního 

rozpo tu. Zde je možn  projekt financovat bu  z b žných zdroj , z ú elových fond  (nap . 

Státní fond dopravní infrastruktury), nebo ze státních dluhopis . 

Obecn  lze uvést následující metody financování projekt  pro ve ejný sektor: 
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Rozpo tové financování. 

Emise (nejen) státních dluhopis . 

Dotace – fondy Evropské unie, státní fondy. 

Soukromý kapitál – úv r, nájem, leasing. 

Koncept PPP – využitím partnerství ve ejného a soukromého sektoru, koncese. 

Mezaninové úv ry. 

Kombinace r zných možností. 

Již n kolik let existuje možnost financovat projekty z fond  Evropské unie, a to z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a 

nov  také z Fondu soudržnosti (FS). 

Programovací období 2007 až 2013 p ineslo v oblasti regionální politiky mnoho novinek. 

Jednou z nejvýznamn jších je zavedení zcela nových komunitárních iniciativ, jejichž 

cílem je podpora lenských stát  a jejich ídících orgán  ve využívání strukturálních a 

Kohezního fondu. Tyto iniciativy – JASPERS, JEREMIE a JESSICA - vznikly ve 

spolupráci Evropské komise s Evropskou investi ní bankou, Evropským investi ním 

fondem, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Rozvojovou bankou Rady Evropy. Zde 

jsou však dv  úskalí, jednak jsou tyto prost edky ur eny pouze na ur ité projekty, dle jejich 

ú elu a také je tu vždy pom rn  vysoka míra spolufinancování. Další možností je 

financovat projekt z prost edk  Evropské investi ní banky (EIB). P i emž velkou výhodou 

je nízká úroková sazba, nevýhodou pak skute nost, že úv rové rámce jsou omezené a R 

má již zna nou ást vy erpanou. 

Druhá skupina p edstavuje možnost, p i níž za financování projektu p ebírá plnou 

odpov dnost soukromý partner. Soukromý kapitál má v tšinou vyšší cenu. Na tuto 

nevýhodu odpovídá ucelený koncept PPP, který využívá schopnosti soukromého sektoru k 

potla ení této nevýhody, nap íklad lepším ízením rizik, lepší motivací k dlouhodob

hospodárnému provozu a uplatn ní p ístupu analýz životního cyklu. Využití soukromého 

kapitálu je t eba provést systematicky, abychom dokázali erpat z výhod, které poskytuje, 

jako je efektivita, p enos rizika na soukromý sektor, zkušenosti, rychlost realizace, kvalita 

služeb, a t mito p ínosy p ekonali vyšší cenu kapitálu. B žn  používanou možností je 

kombinace výše zmín ných možností financování. Zde se nabízí otázka, zda lze 
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kombinovat projekty financované Evropskou unií s projekty ve ejného a soukromého 

partnerství. V zásad  to možn  je, i když zatím takových projekt  p íliš mnoho není. 

Kombinace je velmi složitá, chybí ucelená koncepce, která by ešila kombinaci PPP a EU 

fond  jako celek a jasn  specifikovala postupy. Doporu uje se spíše p ístup, ve kterém si 

ve ejný partner rozd lí projekty na ty, které chce a m že financovat z dotací a ty u kterých 

to z n jakých d vod  není možné. U t chto projekt  je poté vhodné zvažovat využití 

konceptu PPP. 

Financování PPP projekt  poskytuje soukromý sektor formou vlastního a dluhového 

kapitálu. Soukromý sektor realizuje sv j zisk pouze ve form  výnosu na jím vložený 

vlastní kapitál, který zárove  slouží jako ru ení Zadavateli za kvalitu dodávky a služeb 

poskytovaných projektem a financujícím institucím za splacení dluhového kapitálu.  

Rozd lení rizik mezi ve ejný a soukromý sektor 

Obecná zásada PPP stanoví, že odpov dnost za každou díl í innost projektu a s ní spojené 

riziko má nést ta strana, která ho umí lépe ídit a kontrolovat. 

V projektech PPP na rozdíl od klasické ve ejné zakázky na výstavbu ve ejné infrastruktury 

koncesioná  nese komplexní odpov dnost za realizaci projektu, jež zahrnuje 

vyprojektování, výstavbu, financování a provoz v etn  správy a údržby po dobu trvání 

koncesioná ské smlouvy. 

Zadavatel nese odpov dnost zejména za získání územního rozhodnutí, zajišt ní pozemk  a 

nese riziko poptávky prost ednictvím svého závazku hradit Koncesioná i poplatek za 

dostupnost podle dohodnutého platebního mechanismu.

Platební mechanismus 

Nárok Koncesioná e na první úhradu od Zadavatele vzniká až dnem zahájení provozu a 

poskytování požadované služby, tedy až po získání kolauda ního rozhodnutí o úsp šném 

dokon ení stavby. 

Zadavatel hradí Koncesioná i poplatek za dostupnost obvykle formou m sí ních plateb, 

p i emž tyto platby mohou být snižovány o penalizaci v p ípad , že projekt nefunguje nebo 

poskytované služby nedosahují dohodnuté kvality. Výše poplatku za dostupnost je 

stanovena na základ  ve ejné sout že na Koncesioná e. Výše poplatku je odvozena od 

ceny projektu a m že být v ase upravena o variabilní složky, zejména dle r stu inflace 
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nebo vytíženosti projektu. Z poplatku za dostupnost Koncesioná  hradí své náklady, tj. 

investi ní náklady, provozní náklady, náklady celoživotního cyklu (plánovaná údržba a 

opravy) a finan ní náklady (poplatky a úroky z úv ru), a realizuje sv j zisk v podob

výnosu na vložený vlastní kapitál. 

Domn nka, že PPP projekty se samofinancují z p íjm  hrazených uživateli, je sice hojn

rozší ena, ale obvykle neplatí. Je t eba vid t, že PPP projekty jsou v tšinou realizovány 

v oblasti ve ejných služeb, které nebývají pro uživatele zpoplatn ny, p ípadn  uživatelé 

platí pouze ást ceny t chto služeb. V naprosté v tšin  ve sv t  realizovaných PPP 

projekt  jsou proto hlavním zdrojem p íjm  poplatky za dostupnost. Riziko spojené 

s užíváním a p ípadným výb rem „poplatku od uživatel “ si zajiš uje Zadavatel sám, 

nap íklad výb rem poplatk , daní, prodejem silni ních známek nebo výb rem skute ného 

mýtného. 

Projekty PPP a ve ejný dluh 

Výhodou PPP je práv  fakt, že Zadavatel p esn  ví, kolik ho daný projekt bude maximáln

stát, a to v každém roce po dobu trvání koncesní smlouvy. Z pohledu Zadavatele se jedná o 

dodávku na klí  s pevnou cenou a kvalitou pln ní garantovanou vlastním kapitálem 

Koncesioná e. 

Realizace projekt  metodou partnerství ve ejného a soukromého sektoru má ale p edevším 

význam pro urychlení výstavby ve ejné infrastruktury a zvyšování kvality ve ejných 

služeb. P i vhodném nastavení podmínek mají PPP projekty i pozitivní vliv na 

zam stnanost a životní úrove  v míst , kde jsou úsp šn  dokon eny13. 

                                                
13 Materiály Sekce PPP, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 
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P edpoklad úsp šnosti PPP 

PPP není universální prost edek pro realizaci jakéhokoliv projektu ani lék na deficity 

ve ejných rozpo t  a zárove  ho nelze považovat za pouhý alternativní zdroj i zp sob 

financování. 

Základním p edpokladem pro dosažení o ekávaného efektu z realizace projektu formou 

PPP je výb r projektu vhodného pro použití PPP, p i respektováni zásad a princip  PPP. 

Použití PPP otevírá ve ejnému sektoru nový pohled na hodnocení smyslu, zd vodn nosti a 

efektivnosti zamyšlené investice. Hodnocení projektu (investi ní akce) probíhá již nikoliv 

z pohledu pouze investi ní fáze, ale p i zohledn ní jeho nákladových a výnosových 

charakteristik a provozních a investi ních pot eb v pr b hu celého jeho životního cyklu. 

Ve ejným rozpo t m tak poskytuje možnost dlouhodobé predikce nezbytných výdaj  i 

p íjm  spojených s konkrétním projektem. Toto vše nachází pozitivní odezvu v zajišt ní a 

kvalit  ve ejných služeb pro jejich uživatele. 

PPP v eské republice14

Vláda R svým Usnesením . 7 ze dne 7. ledna 2004 schválila politiku partnerství 

ve ejného a soukromého sektoru v R v oblasti PPP, která se stala základem k vytvo ení 

prost edí pro systémové a programové využití PPP jako standardního nástroje pro 

zajiš ování ve ejných pot eb v eské republice. 

P íprava pilotních projekt  PPP pak byla návazn  iniciovaná Usnesením vlády . 791 ze 

dne 25. srpna 2004. Návrhy na pilotní projekty PPP z r zných oblastí ve ejného sektoru 

byly zadavateli zasílány k posouzení Ministerstvu financí (projekty p ipravované na úrovni 

státu) a od ledna 2005 postupn  p edkládány vlád . Doporu ení k zahájení p ípravy jejich 

realizace formou PPP bylo Ministerstvem financí ve spolupráci s PPP Centrem a.s., a 

následn  vládou ud leno na základ  hodnotících kriterií, a to zejména: posouzení 

rozpo tového dopadu a finan ní dostupnosti, možného p enosu rizik, definovatelnosti 

požadovaných výstup  a cíl , souladu zám ru s prioritami vládního programového 

prohlášení, typové a strategické vhodnosti, dosažení hodnoty za peníze, proveditelnosti, 

zajišt ni transparentnosti a sout že. 

                                                
14 PPP versus ve ejná zakázka, Asociace PPP, Praha 2009 
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Mezi pilotní bylo za azeno celkem dev t PPP projekt , jejichž p ehled lze najít nap íklad 

na stránkách PPP Centra15 v oddíle projekty. Na t chto projektech byly postupn

zahajovány p ípravy, a to v období od ledna 2005 až do ervence 2006.  

Dne 1. ervence 2006 nabyly v R ú innosti nové právní p edpisy upravující podmínky 

pro realizaci PPP projekt . Konkrétn  se jedná o Zákon o zadávání ve ejných zakázek16 a 

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním ízení17 a jejich provád cí p edpisy. PPP tak 

lze v eské republice realizovat formou nadlimitní ve ejné zakázky podle §156 ZVZ a 

formou koncesní smlouvy podle KZ. Cílem ZVZ je d sledn  nastavit pravidla pro ve ejné 

investování v eské republice a také vyjád it snahu upravit tuto problematiku jasným a 

jednozna ným zp sobem. Jeho schválení p edstavuje reakci na p ijetí dvou nových 

sm rnic Evropského spole enství, jež se týkají zadávání ve ejných zakázek a které reagují 

na vývoj posledních let a odráží nové trendy ve ve ejném zadáváni.  

Cílem KZ je umožnit ú innou a bezproblémovou spolupráci subjekt  z ve ejného a 

soukromého sektoru p i zajiš ování ve ejných služeb a budování ve ejné infrastruktury. 

Dalším cílem nového KZ je pak nastavit obecné právní prost edí pro spolupráci 

konkrétních subjekt  ve ejného a soukromého sektoru p i p íprav , financování, realizaci 

stavebních investi ních akcí a p i zajiš ování služeb v oblasti ur itých akcí ve ejné 

infrastruktury na základ  koncesních smluv.  

KZ upravuje vztahy PPP realizované jako koncesní smlouvy a také jako nadlimitní ve ejné 

zakázky podle § 156 ZVZ, u kterých dodavatel nese n která ekonomická rizika spojena s 

realizací ve ejné zakázky, která obvykle nese ve ejný zadavatel a smlouva je uzav ena 

nejmén  na 5 let (viz. § 1 odst. 2 KZ). 

Vláda R na svém zasedání dne 23. 5. 2007 jednozna n  doporu ila podporovat princip 

PPP a pokra ovat v implementaci PPP do systému ve ejného zadávání. Hlavním 

podkladem byla „Analýza pilotních PPP projekt “ sestavena z díl ích materiál  a záv r

studií proveditelnosti jednotlivých pilotních projekt .  

                                                
15 Oficiální stránky PPP Centra: www.pppcentrum.cz 

16 Zákon . 137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách, ve zn ní zákona . 110/2007 Sb. (dále jen "ZVZ") 

17 Zákon . 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním ízení (Koncesní zákon – dále jen "KZ") 
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Porovnání PPP a ve ejných zakázek bez znak  PPP18

P i porovnání PPP a standardní ve ejné zakázky (ve ejné zakázky bez znak  PPP) je 

d ležité vysv tlit, že PPP a standardní ve ejná zakázka jsou si ve své základní myšlence 

velmi blízké. P estože eská legislativa tyto dva zp soby upravuje dv ma zákony, jedná se 

v obou p ípadech o uspokojení ur ité ve ejné pot eby. 

V zásad  lze rozlišit dva r zné úhly zkoumání. Ekonomický pohled a pohled právní. 

V tšina této studie se zabývá práv  ekonomickým pohledem, nicmén  právní rozd leni s 

ohledem na legislativu platnou v R je blíže popsáno v následující kapitole. 

Standardní ve ejná zakázka (bez znak  PPP):  

1. Investi ní náklady hradí zadavatel. 

2. Poplatky uživatel  jsou p íjmem ve ejného sektoru. 

3. P evážnou v tšinu rizik ( asto všechna) spojených s projektem nese zadavatel.

4. Dodavatel nese pouze obvyklá rizika tradi n  spojená se smlouvou o dílo. 

PPP: 

1. Investi ní náklady hradí koncesioná . 

2. Koncesioná  bere užitky vyplývající z provozování služeb. 

3. P íjmy koncesioná e mohou plynout také p ímo od uživatel  služby. 

4. Koncesioná  nese podstatnou ást rizik spojených s projektem. 

Hlavní výhody PPP 

Obecn  jsou uvád ny tyto základní d vody, pro  ve ejný sektor volí model PPP: 

• Dochází k akceleraci rozvojových program . 

• Dochází ke zrychlení výstavby souvisejících staveb a jejich uvedení do 

provozu, redukce celoživotních náklad  investic: ú ast soukromého sektoru 

vede ke snížení investi ních i provozních náklad  i náklad  životního cyklu 

(modernizace, rekonstrukce, apod.). 

• Výhodn jší rozložení rizika: cílem není minimalizace rizika za cenu 

neúm rných náklad , ale p edevším optimalizace jeho rozložení, když 

hlavním kritériem je celková hodnota získaného produktu za jednotku ceny: 

                                                
18 PPP versus ve ejná zakázka, Asociace PPP, Praha 2009 
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• Efektivn jší platba za ve ejn  služby: ve ejný sektor platí za poskytnuté 

ve ejné služby plnou cenu pouze v p ípad , když jsou poskytovány v as a v 

plné kvalit . 

• Zvyšující se kvalita poskytovaných služeb: soukromý sektor lépe investuje 

do kvalitativního rozvoje t chto služeb, dokáže lépe monitorovat vývoj 

pot eb ve ejnosti a služby tomuto vývoji p izp sobit. 

• Vytvá ení dodate ných p íjm : soukromý sektor umí lépe získávat 

dodate né p íjmy z provozu ve ejn  služby. 

• Optimální rozložení kompetencí managementu: ve ejný sektor se zabývá 

innostmi, jimž rozumí lépe, tj. innostmi monitorovacími a regula ními, 

soukromý sektor se zabývá inností podnikatelskou a výrobní. 

1.5 Zkušenosti ve ejné správy s principy PPP v eské republice 

Koncese se v eské republice používaly už za as  knížat rodu P emyslovc  (13. století). 

P vodn  sloužily k rozd lení zvláštních a výlu ných práv, nap . právo va it pivo, a pozd ji 

za Rakouska-Uherska sloužily k zajišt ní infrastruktury, nap . k výstavb  železni ních 

tratí. 

V sou asné dob  a po politických zm nách roku 1989 a následné privatizaci státního 

majetku a státních podnik  (1991-1995) se využití koncesí omezilo na provozování 

ve ejných služeb a za ízení. Výstavba ve ejné infrastruktury však z stala i nadále v rukou 

ve ejného sektoru podporována financováním ze státního rozpo tu. 

PPP byla v eské republice využita jako nástroj pro zajišt ní ve ejných zakázek k provozu 

a údržb  služeb, jako nap .: 

• Rozvodné spole nosti: vodárny, kanalizace. 

• Regionální spole nosti, které poskytují ve ejné služby: 

− skládky 

− spalovny 

− sb r odpad

− úpravny odpad

− ve ejná doprava 
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− pouli ní osv tlení, apod. 

Je definován legislativní rámec pro PPP. V lednu 2004 byla oficiáln  p ijata politika eské 

vlády v oblasti PPP a v roce 2006 tzv. koncesní zákon. Na komunální úrovni bude t eba 

vytvo it rozpo tové p edpisy pro obce, aby PPP transakce mohly být provád ny v úplném 

souladu s na ízeními EU o ve ejném dluhu a deficitu státního rozpo tu. 

V sou asné dob  není situace v uplat ování PPP v eské republice zcela optimální. Na 

úrovni obcí a kraj  dochází k áste nému uplat ování princip  PPP, ale situace na úrovni 

státní správy je tristní a došla tak daleko, že ministerstvo financí zrušilo v roce 2012 

Centrum PPP,a.s., které m lo být pro samosprávu metodickým pomocníkem. 

eské zkušenosti v oblasti dálni ních koncesí 

Poté, co vláda v roce 1993 zrušila ve ejnou sout ž na ud lení koncese na výstavbu dálnice 

D5 (v koridoru Norimberk-Plze -Praha), nebo  se lekla spole enského dopadu zavedení 

relativn  vysokého mýtného, pokra uje výstavba za financování ze státního rozpo tu a 

vládních p j ek. V roce 1998 však byla z celkových výdaj  na komunikaci (p ibližn  440 

mil. ECU) ze státního rozpo tu hrazena pouhá t etina a zbývající ástku si vláda vyp j ila 

od mezinárodních finan ních institucí, a to zejména od Evropské investi ní banky (EIB). 

Obchvat vedoucí kolem Plzn  na dálnici D5 je již sice dokon en, Praha však dosud na 

západoevropskou sí  dálnic napojena není. 

V roce 1995 byl v podob  dálni ní známky zaveden jednorázový dálni ní poplatek 

(zvláštní da  pro uživatele komunikace, nikoliv p im en  použití infrastruktury).  

Zejména díky nedostatku ú inné kontroly a vysoké mí e neplati  nepokryl vytvo ený zisk  

ani náklady na provoz a údržbu stávající dálni ní sít . 
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1.6 Aktuální vývoj proces  PPP v rámci EU 

Krize v mnoha lenských státech znovu zvyšuje tlak na ve ejné finance a p ináší 

potenciální negativní d sledky pro vývoj nové klí ové infrastruktury, a to zejména poté, co 

v mnoha lenských státech již pominul ú inek stávajícího fiskálního stimulu. Nap íklad 

pouze spln ní závazk  Evropské komise, pokud jde o transevropskou dopravní sí , bude na 

období 2007 až 2013 vyžadovat finan ní prost edky p esahující 20 miliard EUR. Aby bylo 

možné splnit závazky v oblasti zm ny klimatu a v oblasti energie, bude zapot ebí ješt

mnohem více finan ních prost edk . Partnerství ve ejného a soukromého sektoru nabízejí 

možnost, jak využít soukromé finan ní prost edky a know-how a jak je spojit s ve ejnými 

zdroji. 

Financování EU prost ednictvím strukturálních fond , Evropské investi ní banky nebo 

nástroj  transevropské dopravní sít  m že využít partnerství ve ejného a soukromého 

sektoru k zásadním investicím do projekt  dokonce i v dob , kdy je snížena dostupnost 

státních ve ejných nebo soukromých financí. 

Rámec t chto partnerství je založen na:  

• lepší koordinaci a dalším posilování a sla ování nástroj  jeho financování na 

úrovni EU;  

• úzké spolupráci s EIB a  

• posilování kapacity ve ejného sektoru. 

Rámec stanovený sd lením obsahuje následující prvky: 

• v tší objem finan ních prost edk  ur ených na partnerství ve ejného a 

soukromého sektoru prost ednictvím spolupráce s EIB, zm ny zam ení 

stávajících nástroj  Spole enství a vytvo ení záru ních nástroj  ur ených 

k financování partnerství ve ejného a soukromého sektoru; 

• v p ípadech, kdy je využito financování EU, zavedení lepších pravidel a 

postup , aby byly zajišt ny rovné podmínky pro projekty v celém rozsahu 

ízené na ve ejné úrovni a projekty ízené v rámci partnerství ve ejného a 

soukromého sektoru; 

• zavedení ú inn jšího rámce pro inovace, v etn  možnosti, aby mohla mít EU 

ú ast na subjektech soukromého práva a p ímo investovat do konkrétních 

projekt ; 
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• na základ  probíhajícího posouzení dopad  bude zváženo vytvo ení 

legislativního nástroje EU týkajícího se koncesí; 

• zlepšení informovanosti a vým ny osv d ených postup ; rovn ž vytvo ení 

nové skupiny partnerství ve ejného a soukromého sektoru, v rámci které budou 

ú astníci moci diskutovat o svých obavách a jiných myšlenkách týkajících se 

partnerství ve ejného a soukromého sektoru. 

Spole né technologické iniciativy p edstavují nový zp sob, jak využít partnerství 

ve ejného a soukromého sektoru ve výzkumu na úrovni EU. Tyto iniciativy jsou 

spolufinancovány z rozpo tu EU a spojují ve ejné a soukromé zájmy v novou strukturu 

provád ní. Dosud vznikly spole né technologické iniciativy s celkovým rozpo tem v 

rozmezí 1 až 3 miliardy EUR v p ti oblastech: inovativní lé iva, letectví, palivové lánky a 

vodík, nanoelektronika a vestav né po íta ové systémy. 

Komise EU p ijala v Bruselu dne 19. listopadu 2009 sd lení o napln ní potenciálu 

partnerství ve ejného a soukromého sektoru19:

Komise stanoví rámec pro podporu využívání partnerství ve ejného a soukromého sektoru 

(PPP) za ú elem pln ní stávajících i budoucích pot eb investic ve ve ejných službách, 

infrastruktu e a výzkumu v Evrop . Pokud jsou tato partnerství ádn ízena s ohledem na 

stávající a budoucí zájmy ve ejnosti, mohou p inášet obrovské výhody. P esto jsou 

využívána stále v omezené mí e a mnohé lenské státy s nimi mají málo zkušeností. 

V souladu s plánem evropské hospodá ské obnovy Komise hodlá znovu oživit podporu 

partnerství ve ejného a soukromého sektoru, aby byla ast ji a lépe využívána v dob , kdy 

je pot eba nacházet nová ešení, jak zacházet s ve ejnými financemi p i problémech 

souvisejících s napjatými státními rozpo ty. Rozhodnutí, zda tato partnerství využít i ne, 

z stává zcela na vnitrostátních orgánech. Sd lení se rovn ž zabývá možnostmi, jak zlepšit 

fungování spole ných technologických iniciativ EU, které p edstavují partnerství 

ve ejného a soukromého sektoru v klí ových oblastech výzkumu, jež jsou spolufinancovaná 

EU. 

                                                

19 Sd lení komise evropskému parlamentu, rad , evropskému hospodá skému a sociálnímu výboru a výboru 
region .Mobilizace soukromých a ve ejných investic pro obnovu a dlouhodobou strukturální zm nu : rozvoj 
partnerství ve ejného a soukromého sektoru, KOM(2009)615 v kone ném zn ní 
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Záv rem a za ú elem zajišt ní toho, aby partnerství ve ejného a soukromého sektoru plnila 

svou dlouhodobou úlohu, stanovila EK t chto p t klí ových krok : 

• Komise z ídí skupinu partnerství ve ejného a soukromého sektoru a p izve 

p íslušné ú astníky k diskusi o jejich zájmech a dalších myšlenkách týkajících 

se partnerství ve ejného a soukromého sektoru. Tam, kde je to vhodné, vydá 

pokyny na pomoc lenským stát m za ú elem snížení administrativní zát že a 

zpožd ní v provád ní partnerství ve ejného a soukromého sektoru: v této 

souvislosti bude zkoumat zp soby, jak usnadnit a zrychlit p id lování povolení 

pro plánovaní projekt  partnerství ve ejného a soukromého sektoru. 

• Komise bude s EIB spolupracovat s cílem zvýšit prost edky dostupné pro 

partnerství ve ejného a soukromého sektoru tím, že p esm ruje zam ení 

stávajících nástroj  Spole enství a navrhne finan ní nástroje pro partnerství 

ve ejného a soukromého sektoru v hlavních oblastech politiky. 

• Komise p ezkoumá p íslušná pravidla a postupy s cílem zajistit, aby 

nedocházelo k diskriminaci p i p id lování ve ejných financí tam, kde se 

jedná o finance Spole enství, v závislosti na tom, zda je ízení daného 

projektu soukromé nebo ve ejné. U iní návrhy na zm nu tam, kde je to 

vhodné. 

• Komise navrhne ú inn jší rámec pro inovace, v etn  možnosti, aby se EU 

mohla zapojovat do subjekt  soukromého práva a investovat p ímo do 

specifických projekt .

• Komise na základ  probíhajícího posouzení dopad  zváží návrh na legislativní 

nástroj týkající se koncesí. 

Ú elem výše popsaných krok  je vytvo it p íznivý rámec Spole enství pro partnerství 

ve ejného a soukromého sektoru, jenž by byl navržen tak, aby plnil pot eby ob an , 

napomáhal pln ní cíl  Spole enství prost ednictvím výhledové analýzy a zjiš oval, aby 

vlastní realizace tyto pot eby uspokojila. 

Problematikou partnerství ve ejného a soukromého sektoru se zabývá také Výbor region , 

který je poradním orgánem reprezentující regionální a místní samosprávné celky 

v Evropské unii. Úkolem Výboru region  je vyjad ovat názory místních a regionálních 
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samosprávných celk  na právní p edpisy EU. Za tímto ú elem p edkládá zprávy (tzv. 

stanoviska) k návrh m Komise. 

Výbor region  na svém zasedání20 deklaroval, vítá proto úlohu, kterou zastává Evropská 

komise, pokud jde o stimulaci využívání PPP a inovativních finan ních nástroj  tím, že 

poskytuje rámec pro politiky, jenž podporuje a podn cuje využívání t chto nástroj , a 

mobilizuje rozpo et EU ke zvýšení dostupných „ve ejných“ financí na úrovni místních a 

regionálních orgán ; 

1.7 Zahrani ní zkušenosti s PPP21

Celosv tov  i historicky je princip PPP vyzkoušen a dlouhodob  využíván. V novodobé 

historii programové zapojování soukromého sektoru do poskytování ve ejných služeb 

p ekro ilo rámec pokus  až ke konci osmdesátých let minulého století. První zemí, kde se 

tento p ístup za al ve v tším m ítku uplat ovat, a která získala zkušenosti v této oblasti, 

byla Velká Británie. V posledním desetiletí se role soukromého sektoru ve financování a 

provozování infrastruktury výrazn  rozší ila. Projekty PPP se osv d ily v Irsku, Nizozemí, 

Portugalsku, Špan lsku, Francii, USA, Kanad , Japonsku a Austrálii, ale i v ad

rozvíjejících se zemí, mezi kterými byly pionýry Chile a Jihoafrická republika. Klí ové je 

v celém procesu vyvolání maximální konkuren ní sout že mezi zájemci o roli 

poskytovatele služeb, aby se co nejvíce odhalily možnosti potenciálních partner  ze 

soukromého sektoru. Jednou astí tohoto požadavku je transparentnost poptávky 

prost ednictvím tendr  a otev ených výb rových ízení. Nemén  d ležité je kvalifikované 

ízení celého procesu prost ednictvím stanovených smluvních podmínek a jejich následn

kontroly. 

Nejvíce zkušeností s projekty PPP má dnes nepochybn  Velká Británie. Od roku 1993 bylo 

v Británii a Walesu podepsáno p es 700 PPP projekt , z nichž více než 600 je dnes 

funk ních a zajiš ují ve ejn  služby ve vysoké kvalit . Formáln  byl program spolupráce 

mezi soukromým a ve ejným sektorem v oblasti infrastruktury vyhlášen v roce 1992 pod 

názvem PFI (Private Finance Iniciative). Faktem ovšem je, že už od osmdesátých let 

                                                
20 Výbor region , Stanovisko Sou innost mezi soukromými investicemi a ve ejným financováním na místní a 

regionální úrovni, 100.plenární zasedání ve dnech 11. a 12.dubna 2013 

21 PPP versus ve ejná zakázka, Asociace PPP, Praha 2009 
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pracovalo britské ministerstvo financí na metodických pokynech a pravidlech, které m ly 

umožnit soukromé financování ve ejných projekt . Jedním z prvních a sou asn  nejvíce 

sledovaných projekt  byl Eurotunel, na n mž byly práce zahájeny v roce 1985. Následn  v 

letech 1987 a 1990 ud lila britská vláda i další dopravní koncese (Darford, Second Severn 

Crossings). 

Velká Británie byla jednou z prvních zemí, které koncepci partnerství ve ejného a 

soukromého sektoru zavedly. Nejúsp šn jší partnerství byla realizována v sektoru 

dopravy. Zna ná pozornost byla v nována úsp chu soukromých finan ních iniciativ (PFI) 

v silni ním sektoru, díky n muž do tohoto odv tví p itekl nový kapitál ve výši jedné 

miliardy liber. Desetiletý plán, který britská vláda zve ejnila v ervenci 2000, m l s 

finan ními prost edky soukromého sektoru ješt  v tší ambice. V pr b hu deseti let m ly 

o ekávané investice do dopravy dosáhnout 121 miliard liber, z ehož by m lo p ibližn  56 

miliard liber p itéci ze soukromého sektoru. Celkové výdaje na silnice se odhadují na 

tém  32 miliard liber, z ehož by m lo 5 miliard liber p itéci ze soukromého sektoru. 

Velká Británie je hlavním inovátorem, i pokud jde o jiné programy partnerství. Britský 

program partnerství ve ejného a soukromého sektoru (PPP) zahrnuje extenzivní 

outsourcing plánování a správy silnic. Tento model je již rozší en na úrovni místní 

samosprávy a stále ast ji se používá i pro národní silni ní sí . Na základ  t chto dohod 

jednají soukromé subjekty jako zástupci vlády a dodávají celou adu ve ejných služeb, 

které d íve poskytoval stát sám. 

Výše uvedené inovace p inesly dopravnímu odv tví zna né výhody. Projekty byly díky 

nim dodány mnohem rychleji, byla umožn na lepší kontrola náklad  (bylo dosaženo 30% 

úspory náklad ), zlepšila se kvalita projekt  (smluvní pokuty za špatné pln ní), 

bezpe nostní pobídky snížily po et dopravních nehod, projekty jsou efektivn ji nabízeny 

ve ejnosti a všeobecn  vykazují vyšší úrove  spokojenosti spot ebitele. 

Ve Velké Británii poskytl pozitivní d kazy o celkové schopnosti partnerství ve ejného a 

soukromého sektoru dodat hodnotu za peníze pr zkum, který zadala pracovní skupina 

Ministerstva financí a Národní kontrolní ú ad. Klí ová zjišt ní uvedeného pr zkumu lze 

shrnout následujícím zp sobem: 

• Zkoumání zjistilo pr m rné úspory ve výši 17 % oproti komparátoru ve ejného 

sektoru, který byl proveden na nejmenovaném vzorku 29 dokon ených projekt . 
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• T i projekty se podílely na tém  80 % z celkových úspor, a pr m rné úspory v 

rámci zbývajících 26 projekt  dosáhly skromných 7,5 %. 

• 81 % orgán  místní samosprávy hodnotí hodnotu za peníze, kterou PFI obchody 

p inesly, jako uspokojivou i lepší a 72 % orgán  místní samosprávy má dobrý 

vztah se svým poskytovatelem služeb. Pouhá 4 % místních ú ad  se domnívá, že 

hodnota za peníze dodaná prost ednictvím PFI byla špatná, a pouhé jedno procento 

ú ad  má špatný vztah se svým poskytovatelem služeb. 

Klí ové faktory úsp chu 

Ze zkušeností ve Velké Británii vyplývá, že na kone ný úsp ch projektu partnerství 

ve ejného a soukromého sektoru má vliv celá ada faktor . Mezi n  pat í zkušenosti 

dodavatele a jeho poradc , schopnosti soukromého sektoru dodat lepší hodnotu za peníze a 

ochota soukromého sektoru akceptovat p íslušnou míru p enosu rizika bez pot eby záruky 

ve ejného sektoru. 

V n kterých p ípadech však projekty partnerství ve ejného a soukromého sektoru nejsou 

správn  strukturovány a v d sledku toho nedodají ani optimální hodnotu za peníze ani 

p enos rizik. Celá ada prvních projekt  zajišt ných ve Velké Británii se nap íklad p íliš 

zam ila na mimorozvahové ú etní ošet ení na místo na dodání hodnoty za peníze. Rovn ž 

ada prvních projekt  jinde na sv t  byla pohán na pouhou touhou využít finan ní 

prost edky soukromého sektoru, aniž by bylo usilováno o zajišt ní ú inné alokace rizik z 

hlediska rentability. U projekt , kde tyto otázky vyvstaly, byly asto výsledkem špatn

strukturované kontrakty, zdlouhavé a nákladné zajišt ní, vysoké náklady na výb rové 

ízení a nízká hodnota za peníze. 

Shrnutí problém , s nimiž se zajišt ní a rozvoj projekt  partnerství ve ejného a 

soukromého sektoru ve Velké Británii setkaly: 

• nep im ená míra p enosu rizika (bu  p íliš malá, nebo p íliš velká), 

• nep im ená legislativa, 

• nedostate n  definovaná metodika zajišt ní a nedostatek standardizace, 

• špatná koordinace mezi ministerstvy a vládními agenturami, 
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• nedostate né konzultace s klí ovými podílníky v rané fázi, 

• neochota využít služeb odborných poradc , 

• nízká úrove  závazku ve ejného sektoru v partnerství ve ejného a soukromého 

sektoru, 

• neustálé zam ení na specifikaci vstup  namísto výstup , 

• p ílišný optimismus s ohledem na výnosy t etích stran. 

Získané zkušenosti zap í inily, že dle odhadu MF R22 se v rámci Evropy práv  ve Velké 

Británii realizovalo 2/3 projekt  PPP a Evropa realizovala 85% celosv tového PPP. Krom

Velké Británie, kde PPP tvo í ro n  10-15% celkových ve ejných investic, jsou na 

kontinentu s PPP nejdál Špan lsko, N mecko, Francie, Itálie, Irsko a ecko. Jen v roce 

2008 bylo ve Velké Británii uzav eno 34 kontrakt  za 180 mld. K , na kontinentu 

dohromady za 127 mld. K . P evažujícím sektorem využití PPP je silni ní doprava ( cca 

60% ), následují železnice ( 22% ), zdravotnictví, obrana, volno asová infrastruktura a 

vodohospodá ství. V rámci zemí Visegrádské 4 nejvíce projekt  realizovalo Ma arsko, 

dále Polsko a Slovensko, R zatím žádný obdobného rozsahu. 

                                                
22 E er, M. : Zkušenosti s PPP v R a v zahrani í, MF R, PPP Centrum, Praha, 2010 
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2. Charakteristika problematiky sídelní a pr myslové 

aglomerace  

„Krajina a p da jsou evropské zdroje nezbytné pro život a významnou m rou na nich 

závisí rozvoj našeho sv tadílu. V posledních desetiletích se však p da zabírá pro 

urbanizaci a infrastrukturu tempem, které je vice než dvojnásobné v pom ru k r stu 

populace. Z dlouhodobého hlediska je takový trend rozhodn  nežádoucí.“ 

(Janez Poto nik, evropsky komisa  pro životni prost edi)
23

2.1 Definice sídelní a pr myslové aglomerace 

Krajina 

Krajina24 zna í ást území vnímanou obyvateli, jejíž charakter je výsledkem p sobení 

p írodních anebo lidských initel  a jejich vzájemných vztah .  

Podle Kyselky25 tato úmluva vytvá í zákonný p edpoklad pro zlepšení ochrany, pé e, 

vyhodnocování, plánování a tvorby krajiny v etn  zlepšení vzd lávání týkajícího se 

krajiny. D ležité je, že se zabývá krajinou nejen p írodn  a kulturn  cennou, ale veškerou 

krajinou tedy i devastovanou ale i krajinou sídelní – urbanizovanou. 

Pokud si všímáme d sledk innosti lov ka na p vodní krajinu, mluvíme o krajin

kulturní, která má ty i základní typy:  

• Lesohospodá ská krajina – p evládá v ní les, který lov k využívá, vysazuje a 

ošet uje. 

• Zem d lská krajina – pat í sem pole, louky, pastviny, sady a vinice. Lidé se 

snaží zvyšovat úrodnost p dy oráním, hnojením, zavod ováním nebo 

                                                
23 Evropska komise. Pokyny týkající se osv d ených postup  pro omezení zakrývání p dy, zmírn ní jeho 
d sledk  a jeho kompenzaci. Lucemburk, U ad pro publikace Evropske unie 2012, ISBN 978-92-79-26206-7, 
doi:10.2779/7291 
24 Evropská úmluva o krajin , Konference Rady ministr , 10/2000, Florencie 

25 Kyselka, I. : Architektura krajiny a rekreace : architektura a urbanismus krajiny a zelen . 1. vyd. Ostrava   

VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1642-5 
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odvod ováním. Musí ji chránit p ed škodlivým p sobením p epásání, 

p sobením srážkové vody a v tru. Škodlivé m že být i nadm rné používání 

pr myslových hnojiv nebo ochranných prost edk  proti šk dc m. 

• T žební krajina – krajina bývá velmi narušena povrchovou i podpovrchovou 

t žbou nerostných surovin. Lidé zarovnávají vyt žené prostory, pokrývají je 

vrstvou p dy a vracejí jim zele  (rekultivace).

• Sídelní krajina – p írodní složky krajiny jsou lov kem zna n  zm n né. Platí 

to p edevším pro m stské krajiny. Na území m sta jsou domy, pr myslové 

závody a sklady, sít  ulic a nám stí, parkovišt  i sportovní za ízení. Ve 

velkom stech se vytvá í m stské podnebí, které je teplejší a více zne išt né než 

v lesohospodá ské nebo zem d lské krajin . Velké plochy zaujímají m sta 

spojená v rozsáhlé sídelní oblasti. 

Jako základ pro definici problematiky sídelní a pr myslové aglomerace z teoretického 

pohledu je pot eba si všimnout problematiky struktury osídlení, pon vadž základem vzniku 

sídelních a pr myslových aglomerací je problematika vzniku struktury osídlení. 

Sídlo – lze chápat jako samostatnou jednotku v území, která má funkci bydlení. Struktura – 

ú elné uspo ádání prvk , podmnožina celku. Struktura zahrnuje prvky, jejich množství, 

charakteristiku, kvalita a množství vzájemných vazeb. 

Pojem pr myslová krajina (aglomerace) je z pohledu historie lidstva pojmem pom rn

novým a souvisí s dopady lidské innosti, p evážn  pr myslové, do vnímání krajiny. 

Definování pojmu pr myslová aglomerace je dosti r znorodé a vychází z hledisek 

historických, sociálních, geografických a dalších, které ovliv ují definice jednotlivých 

autor . 

V odborné literatu e lze vysledovat mnoho specifických zdroj , které se zabývají a definují 

aglomerace sídelní pr myslové i metropolitní. Vít zslav Kuta26 definuje charakteristické 

rysy aglomerací. Jedná se o oblasti, které mají charakteristiky: 

• Vysoký stupe  hospodá ské aktivity v sekundárním a terciérním sektoru. 

• Výrazná uplat ování quaternálního sektoru. 

                                                
26 Kuta, V.: Investi ní proces a jeho technicko organiza ní aspekty.VŠB-TUO, Ostrava, 1998, ISBN 80-

7078-522-5, str. 44 
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• Vysoká koncentrace obyvatelstva a jeho vysoká mobilita. 

• Vysoká koncentrace základních fond  všeho druhu. 

• Vysoká intenzita ekonomických, spole enských a politických vztah  mezi 

jednotlivými obcemi oblasti. 

• Intenzivní pr b h skryté urbanizace (pom š ování) všeho obyvatelstva oblasti. 

2.2 Územní plánování a stavební zákon 

Usm r ování územního rozvoje ve smyslu zamezování konflikt  a disparit, hájení a 

dosahování spole ných zájm  soukromé a ve ejné sféry, to je oblast územního rozvoje, 

kterou se zabývá územní plánování. Územní plánování eší dlouhodob  a koncep n

využití území a stanoví principy jeho organizace. Základním postulátem územního 

plánování je zajiš ování trvale udržitelného rozvoje území, což ve své podstat  znamená 

dosažení rovnovážné úrovn  mezi ekonomickým, sociálním a ekologickým využitím

území tak, aby nebyly sou asným rozvojem ohroženy pot eby budoucích generací. 

Úkoly územního plánování jsou zejména27: 

• zjiš ovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty, 

• stanovovat koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

• stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspo ádání území a na jeho zm ny, zejména na umíst ní, uspo ádání 

a ešení staveb, 

• stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 

bydlení, 

• vytvá et podmínky pro snižování nebezpe í a odstra ování d sledk

ekologických a p írodních katastrof v území, 

• prov ovat a vytvá et podmínky pro hospodárné vynakládání prost edk  z 

ve ejných rozpo t  na zm ny v území, 

• vytvá et podmínky pro ochranu území p ed negativními vlivy zám r  na území 

a navrhovat kompenza ní opat ení.

                                                
27 Halasová, H. Šilarová, V. : Územní plánování v eské republice. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav 

územního rozvoje, Brno 2007 
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Dle Pet íkové a Finka28 tvo í suverenita územního plánování tvo í sou ást místní 

suverenity a místní státní správa a samospráva hrají klí ovou úlohu v managementu

regenerace brownfields, jako integrální sou ásti proces  územního plánování. V rámci 

územn -plánovacích proces  jsou stanoveny regulativy funk ního uspo ádání ve m stech a 

obcích, které se týkají funk ní a fyzické struktury, rozvojových strategií, limit , schémat a 

vzor  uspo ádání. V tomto sm ru je územn -plánovací dokumentace d ležitým, ale ne 

jediným nástrojem aktivní politiky regenerace.  

Brownfieldy ve vztahu k územn  plánovacím podklad m a dokumentacím 

Identifikace území brownfields je v sou asné dob  obsažena v pr zkumech a rozborech 

územních plán  jednotlivých obcí. Ve schválených územních plánech (ÚPn) jsou tato 

území ozna ována p evážn  jako území p estavbová, nebo území transformace. 

V n kterých ÚPn je pro tato území pouze navrženo nové funk ní využití bez toho, aby 

bylo zd razn no, že se jedná o plochy bývalých brownfields. Nicmén  stávající platný 

stavební zákon vymezuje pro územní plán pojem „plocha p estavby“. Toto ur ení pln

postihuje problematiku brownfields. M že však zahrnovat i jiná území, která nelze p ímo 

jako brownfields ozna it.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspo ádání (dále jen „urbanistická koncepce"), uspo ádání 

krajiny a koncepci ve ejné infrastruktury; vymezí zastav né území, plochy a koridory, 

zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke zm n  stávající zástavby, k obnov  nebo 

op tovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha p estavby"), pro ve ejn

prosp šné stavby, pro ve ejn  prosp šná opat ení a pro územní rezervy a stanoví 

podmínky pro využití t chto ploch a koridor .29

                                                
28 Pet íková, D., Fink, M. : Brownfields p íru ka. Interdisciplinární nástroj zam ený na problematiku 

regenerace brownfields. FAST VŠB-TUO, Ostrava, 2006

29 Citace stavebního zákona: zákon . 183/2006 Sb., ást t etí, Hlava III., Díl 3., Oddíl 2. Územní plán, § 43, 

odst. (1)
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Analýza30 nových nebo modifikovaných nástroj  územního plánování potvrzuje, že  

stavební zákon je alespo áste ným p ínosem pro ešení regenerací brownfields : 

1. Do pojm  stavebního zákona se dostal termín plochy p estavby. Tyto plochy je 

možné vyzna ovat v územních plánech, žádný konkrétní p edpis v souvislosti s 

brownfields se k nim ale neváže a územní plán nabízí n kolik variant, jak postupovat 

p i navrhování využití ploch brownfields. 

2. Prost ednictvím analytických podklad  je orgán m územního plánování uloženo 

sledovat výskyt brownfields (plochy k obnov  nebo op tovnému využití 

znehodnoceného území). Zákon ani vyhláška p ímo neuvádí pojem brownfield a 

uvedená položka je jednou z mnoha, které mají být v územn  analytických 

podkladech sledovány. K položce íslo 4 ÚAP nejsou uvedeny další požadavky tak, 

aby bylo data možné využít pro strategii regenerací, nebo pro vyvození požadavk

pro územní plánování a povolování rozvoje, p ípadn  intervence ve ejné správy. 

3. Výstupy územního plánování a územního ízení jsou prov ovány z hlediska souladu 

s cíli a úkoly územního plánovaní (které kladou d raz na hospodárné využití území a 

ochranu nezastav ného území), z hlediska souladu s nad azenou územn  plánovací 

dokumentací a ze souladu s požadavky stavebního zákona a jeho p edpis . Tento 

soulad ov uje jak sám po izovatel, tak jeho nad ízený orgán. Odpov  na spln ní 

cíl  a úkol  územního plánování bude možné hledat v od vodn ní, což je ást 

územn  plánovací dokumentace, která sice je sou ástí opat ení obecné povahy, ale 

nelze se k ní odvolat ani dát podn t k p ezkumu. Je otázkou, zda se od vodn ní 

nestane pouze slohovým cvi ením zpracovatele. 

4. Nástroje regula ního plánu, zjednodušeného územního ízení, územního souhlasu, 

slou eného ízení a autorizovaného inspektora umož ují zrychlení povolování 

rozvoje. Využití regula ního plánu pro regenerace není jasnou výhodou. Proti výhod

získání hromadného územního rozhodnutí stojí náro nost po izování a pak pouze 3 

                                                
30 Doležalová, L. : Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a p íprava pozemk  v problémových 

oblastech se zam ením na revitalizaci nevyužívaných objekt  a ploch. Studie p ínos  nového stavebního 

zákona pro regenerace brownfield . IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s., Brno, 2009 
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ro ní lh ta na p edložení stavebních povolení. Výhodné ale pomalejší m že být 

využití regula ního plánu z podn tu, které m že být spojeno se zm nou územního 

plánu. Vedle toho, v tšina forem zjednodušených povolování je bu  vyhrazena pro 

stavby, které m ítku brownfields neodpovídají, nebo se musí uskute nit v 

jednoduchých podmínkách nebo jsou podmín ny získáním pouze kladných stanovisek 

a souhlas . Tím se až na výjimky projekty brownfields nebudou moci vejít do t chto 

forem povolování, možná jen n které etapy projekt . Podobn  ztíženou pozici p i 

povolování staveb má i autorizovaný inspektor. 

5. K v tší systemati nosti a potažmo urychlení proces  územního plánování a ízení 

pat í i n které úpravy týkající se kontinuity a koordinovanosti ve vydávání závazných 

stanovisek dot ených orgán , jejich nevyjád ení pojímané za souhlas a vymezení 

podmínek ú asti zainteresované ve ejnosti. Bohužel, s výjimkou koordinovaného 

stanoviska se po et dot ených orgán  nezmenšil, ani jejich vliv. 

6. Zákon nastavil n které zp soby spolupráce mezi ve ejným a soukromým sektorem 

možností využít ve ejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí, nebo 

uzav ením plánovací smlouvy. Plánovací smlouva je pro regenerace evidentním 

p ínosem, nebo  umožní transparentn  a rychle ešit problémy nedostatku prost edk

na infrastrukturu. 

7. Nová úprava obsahuje nové nebo upravené nástroje pro ešení majetkových vztah  v 

území. První skupinou je nástroj fungující na principu dohody, kterým je dohoda o 

parcelaci. Pro regenerace velmi prosp šný nástroj, který umožní vlastník m 

participovat na rozvoji bez prodeje pozemku s možností podílu na zisku z operace. 

Druhou skupinu tvo í nástroje pon kud represivní, kterými jsou opat ení obecné 

povahy o stavební uzáv e a o asanaci. Asanace, a to zejména asanace v ÚPD, bude 

využitelná pro regenerace jako nástroj pro ozdrav ní území. Proces vyvlastn ní již 

není sou ástí stavebního zákona, ale jeho úprava, ve spojení s vyvlast ovacími tituly 

uvedenými ve stavebním zákon , umož uje jeho použití pro regenerace. M že se 

jednat o plochy ur ené k asanaci a plochy ur ené k umíst ní ve ejné a dopravní 

infrastruktury. Pon kud uprost ed t chto nástroj  stojí p edkupní právo, které má 

oproti vyvlastn ní širší záb r i pro umíst ní ve ejných prostranství a staveb 

ob anského vybavení. 
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8. Zákon zp ísnil podmínky urbanizace dosud nezastav ných ploch a provázal je s 

prokazováním (v od vodn ní) nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. 

Vymezování zastav ného území m lo v p ípad  neuskute n ní tohoto plánovacího 

úkonu omezit urbanizaci mimo zastav ná území tam, kde nebyl po ízen územní plán. 

K tomuto ustanovení však již bylo p ijato p echodné ustanovení do konce roku 2015, 

které dopady nástroje zmír uje. 

9. V oblasti stavebního ádu je novým nástrojem již zmín ný institut autorizovaného 

inspektora, jehož certifikát umož uje stavbu ú adu pouze ohlásit. 

10. Zlepšení pro regenerace p inesla i úprava v oblasti odstra ování staveb, které se 

provádí ohlášením, není-li stavebním ú adem rozhodnuto o pot eb  povolení. 

Stavební ú ad získal v tší pravomoci uzákon ním povinnosti vlastníka provád t 

údržbu stavby. V p ípad  závadnosti stavby pro okolí m že stavební ú ad na ídit její 

odstran ní. 

Majetkoprávní problematika 

Regenerace brownfields je velice složitý proces, který nezávisí jen na finan ní náro nosti 

operace samé, ale mnohdy je komplikován velmi rozt íšt nou majetkovou strukturou, 

nenaplnitelnými o ekáváními jednotlivých vlastník , kte í nejsou schopni odhadnout 

možnosti vlastní nemovitosti a mnohdy uplat ují p ehnané finan ní požadavky na dota ní 

tituly nebo vlastní proces revitalizace území blokují.  

Pro p ípad, že bude nutné ešit majetkoprávní vztahy zákonnou formou, lze v krajních 

p ípadech použít ustanovení stavebního zákona, které umož uje pro ú ely asanace území 

pozemky a stavby vyvlastnit. 

(1) Práva k pozemk m a stavbám, pot ebná pro uskute n ní staveb nebo jiných ve ejn

prosp šných opat ení podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve 

vydané územn  plánovací dokumentaci a jde-li o:  

a) ve ejn  prosp šnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, v etn  plochy 

nezbytné k zajišt ní její výstavby a ádného užíváni pro stanovený ú el,  
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b) ve ejn  prosp šné opat ení, a to snižování ohrožení v území povodn mi a jinými 

p írodními katastrofami, zvyšování reten ních schopností území, založení prvk

územního systému ekologické stability a ochranu archeologického d dictví,  

c) stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu,  

d) asanaci (ozdrav ní) území.31  

Tato možnost m že být použita ale pouze v p ípad , že je p edm tné území vyzna eno ve 

výkresu ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací. Dále musí být prokázán nezbytný 

rozsah omezení vlastnických práv. Pokud se jedná o návrh demolic objekt , je možno 

nástroj použít v plném rozsahu.  

Proces vyvlastn ní je však až krajním ešením, které je možné použít po vy erpání všech 

dostupných nástroj  a pokus  o dohodu a vykoupení pozemk  a staveb za cenu v míst

obvyklou. 

Zde je však t eba zmínit op t pot ebu zahrnout do zpracovávaných územních plán  plochy 

brownfields, jako plochy ur ené pro asanaci a vyzna it je jako sou ást území ur eného ve 

speciálním výkresu pro ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace. Tuto v c by bylo 

možné ešit prost ednictvím metodického pokynu MMR pro zpracování územních plán . 

2.3 Urbanismus a ekonomika 

V rámci podrobn jšího pohledu na problematiku sídelní ( pr myslové ) krajiny lze 

vysledovat prolínání dvou pojm  – urbanismu a ekonomiky. Aglomerace (v širším pojmu 

m sto) v sob  zahrnuje prostorové ekonomické systémy, v nichž se jednotliví partne i 

snaží maximalizovat sv j zisk exploatací potenciálu jednotlivých pozemk . Dochází zde 

tudíž ke st etu dvou zájm , tj. zájm  tržní ekonomiky a zájm  rozvoje území ve jménu 

obecného prosp chu. 

Aktuální urbanistická teorie se neobejde bez vnímání ekonomiky, která p edevším 

definuje, jak jednotlivé segmenty urbanisticko-ekonomických systém  navzájem 

spolupracují, jak aglomerace, (m sta) fungují. Urbanisté tedy mohou prognózovat, jak se 

                                                
31 Citace stavebního zákona: zákon 183/2006 Sb., ást pátá, Hlava III., Obecné požadavky na výstavbu, 

ú ely vyvlastn ní a úprava n kterých dalších práv a povinností, § 170, odst. (1), písm. d)
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dané území bude ve futuru vyvíjet a s jakými efekty. V této souvislosti mluvíme o tzv. 

pozitivní urbanistické ekonomice. 

Vedle toho mluvíme i o tzv. normativní urbanistické ekonomice, která se zaobírá tím, jak 

by se m li urbanisté p i definování rozvoje aglomerací a m st chovat, o co a za jakých 

princip  usilovat. 

Bližší pohled na pr myslovou a sídelní aglomeraci jasn  ukazuje ekonomické strukturální 

zm ny, jež m ly za následek redukci pr myslové výroby ve m stech, s následným 

opoušt ním pr myslových areál  a vzniku brownfields. Tyto opušt né pr myslové areály 

mají negativní vliv na rozvoj m sta nebo jeho ástí. Na druhou stranu p edstavují možný 

rozvojový prostor pro umíst ní nového druhu podnikání. Avšak p esto, že je lokalizace 

takovýchto pozemk  zahrnuta v pr zkumech a rozborech jednotlivých územních plán

obcí a m st, a tyto pozemky mají navrženy nové funk ní využití, není patrné, že se jedná o 

brownfield. Proto v pr b hu hledání nového využití a formulování nové strategie využití 

pozemku se m že dojít k tomu, že je optimální jiné využití pozemku, než je zaneseno 

v územn  plánovací dokumentaci. 

Mansfeldová32 uvádí jako hlavní zásady pé e o urbanizovaná území: 

• P ednostn  využívat stávající, opušt né plochy p i po izování územních plán . 

• Regulovat nep im ený r st m stských aglomerací (Urban Sprawl), 

prosazovat v tší podíl m stské zelen  a klidových zón. 

• Odstra ovat staré ekologické zát že a využít rozvojový potenciál brownfields. 

• V rámci trvale udržitelného rozvoje zajistit optimální postavení obce p i 

zajiš ování rovnováhy mezi jednotlivými prvky. 

• Zlepšit dopravní obslužnost, dopravní infrastrukturu jako p edpoklad p ístupu 

ke vzd lání, zam stnání, sociálním pot ebám a trh m pro investory, bez 

negativního dopadu na kvalitu životního prost edí. 

                                                
32 Mansfeldová, A. : Aplikace výsledk  výzkumu problémového okruhu WP1 „Výstavba na brownfield“

MSM6840770005-ve výuce Katedry urbanismu a územního plánování, FSv VUT v Praze 
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2.4 Trvale udržitelný rozvoj 

Optimální ekonomické využití území, k n muž by m la urbanistická ekonomie sm ovat 

svoje úsilí, úzce souvisí s principem trvale udržitelného rozvoje -  p írodní zdroje daného 

území m žeme erpat jen v takové mí e, kterou jsou schopny p írodní zdroje za pomoci 

lov ka v optimální mí e nahradit, obnovit. 

V minulosti, kdy docházelo k extenzivnímu využití konkrétního území (nap . severní 

echy a Morava) v rámci t žby uhlí, vznikly následn  takové ekologické škody, které 

nelze bez obrovských investic obnovit a následn  v rámci trvale udržitelného rozvoje 

využít. 

Trvale udržitelný rozvoj je takovým zp sobem ekonomického r stu, který uvádí v soulad 

hospodá ský a spole enský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prost edí. 

Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje pat í zachování životního prost edí dalším 

generacím v co nejmén  pozm n né podob . 

Ve své podstat  vyjad uje vyvážený stav v množin  základních životních oblastí, kterými 

jsou ekonomika, životní prost edí a sociální záležitosti. Strategie trvale udržitelného 

rozvoje je všeobecn  uznávaným zp sobem života lov ka, hospoda ení a rozhodování, a 

zárove  pat í mezi priority Evropské unie. 

Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovn  a 

blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystém  p i zachování p írodních hodnot a biologické 

rozmanitosti pro sou asné a p íští generace.“ 

Problematikou trvale udržitelného rozvoje, nejen v oblasti životního prost edí, se ve vztahu 

k PPP zaobírá i OSN33. PPP projekt musí být pro trvale udržitelný rozvoj a ochranu ŽP 

trvalou prioritou. To je trvalá výzva pro ve ejný sektor, ale i privátní partnery.  

Udržitelný rozvoj a vytvá ení podmínek pro výstavbu je cílem územního plánování, které 

dle stavebního zákona spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní 

prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území a který 

                                                
33 Guidebook on Promoting Good Governance In Public-Private Partnership. United Nations, Geneva, 2007, 

ISBN  978-92-1-116979-9 
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uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 

budoucích. 

Sídelní krajina je jedním z prvk  kulturní krajiny. V této souvislosti m žeme mluvit o 

aglomeraci sídelní, pr myslové nebo také metropolitní. 

Specifická kvalita místa vedla ke vzniku m st, kde dochází ekonomické, kulturní, sociální 

a dopravní koncentraci lidí. Úspora z rozsahu je obecný ekonomický jev, od kterého se 

odvíjí síla, prosperita m sta. Úspora z rozsahu je v p ípad  územní ekonomiky definována 

jako aglomera ní úspora. To je výhoda pocházející ze sdružování a prostorové 

koncentrace inností ve m st , z alokace p írodních zdroj  a ze strategické polohy. 

Aglomera ní úspory a specializace jsou hlavním ekonomickým opodstatn ním m sta. Lze 

jimi vysv tlit vznik a r st velkom st, velkých metropolitních region  a dalších sídelních 

soustav, zejména od pr myslové revoluce, která byla umožn na vzr stem efektivnosti 

zem d lství, a tedy uvoln ním pracovní síly do té doby nepostradatelné pro primární 

produkci.34  

P edm tem územního rozvoje – územím – se podrobn  zaobírají Kuda a Smolová35, kte í 

jej chápou jako substrát sociálních a ekonomických aktivit v n m probíhajících. Rozvojem 

vzniklé územní struktury tvo í hmotný rámec aktivit a determinují vztahy mezi nimi. 

Z hlediska ekonomického je území ekonomický statek, který je p edm tem ekonomických 

vztah  a výrobním faktorem. Z hlediska ekologického je území p írodní zdroj, který je 

omezený, neobnovitelný a poškoditelný. Danost rozsahu území a rostoucí požadavky 

spole nosti na využití území nutí spole nost k p ijetí zásad udržitelného rozvoje, kde 

základní myšlenkou je, že využívání území nesmí p ekro it míru možné regenerace území 

vlastními silami p írody. Urbanistický rozvoje nevyužívaných ploch uvnit  území m sta si 

klade za cíl ochranu práv  p írodního, dosud nezastav ného území a tím vytvá í 

p edpoklady pro další udržitelný rozvoj tohoto území. Podstatou proto je, vytvo ení 

podmínek pro realizaci za len ní brownfields do urbanizovaných prost edí. 

                                                
34 Maier, K., tyroký, J.: Ekonomika územního rozvoje. Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-644-7

35 Kuda, F., Smolová, I. Technické a geografické aspekty integrace nepr myslových brownfield  do území. 

Ostrava: VŠB-TUO, 2007 



45 

2.5 Ve ejná správa v územním rozvoji 

Principy ve ejné správy vycházejí z Ústavy36. Podle Ústavy jsou základními územními 

samosprávnými celky obce, vyššími územními samosprávnými celky kraje. Ve ejná správa 

zabezpe uje pln ní ve ejných úkol . Ve ejnou správu uskute uje stát (státní správa), 

subjekty územní samosprávy (obce, kraje), subjekty zájmové samosprávy (nap . eská 

advokátní komora) a další subjekty (zejména ve ejné fondy, nadace). Od roku 1990 je 

postupn  zavád n tzv. „spojený/smíšený model“ výkonu ve ejné správy (státní správy a 

samosprávy), což znamená, že orgány samosprávy jsou ze zákona zmocn ny vykonávat 

n které kompetence státu (státní správu). 

Požadavek v tší flexibility ve ejné správy a lepší harmonizace nabídky ve ejných služeb 

s poptávkou se odrazil také v nových konceptech lokálního a regionálního rozvoje, které 

m žeme ozna it termínem teritoriální marketing, p i emž je tento termín velice variabilní, 

jak bude rozvedeno dále. 

Rumpel37 cituje zprávu OECD z roku 1997, kde je nové paradigma ízení ve ejné správy 

(New public management) zam eno na stimulaci její výkonnosti, efektivity

v podmínkách probíhající decentralizace ve ejného sektoru. Toto nové paradigma je 

možno charakterizovat následujícími hlavními trendy a požadavky: 

1. Decentralizace kompetencí znamenající: podporu flexibility (pružnosti, 

rychlosti ešení problém ) na hierarchicky nižších úrovních; p enos kompetencí 

na orgány na nižší úrovni s vyšší mírou informovanosti a znalosti problém ; 

na úrovn  s vyšší mírou transparentnosti rozhodnutí a pravd podobnosti lepší 

demokratické kontroly; decentralizace kompetencí na orgány, které mají v tší 

vlastní zájem na realizaci pozitivní zm ny. Tento požadavek koresponduje 

s principem subsidiarity v EU – tzn. výkon kompetencí na nejnižší možné 

úrovni, na které je však daná kompetence vykonávána nejefektivn ji. 

                                                
36 Zákon .1/1993 Sb. – Ústava eské republiíky 

37 Rumpel, P.: Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita, Ostrava, 2002, 

ISBN 80-7042-830-P 
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2. Zajišt ní kontroly výkonnosti a efektivity uvnit  ve ejného sektoru novými 

zp tnovazebními, kontrolními, monitorovacími a evalua ními mechanizmy. 

Kontrola outputu (kvantity a kvality) ve vztahu s inputem (vstupy). 

3. Zajišt ní možnosti volby a vytvá ení konkurence a konkuren ních tlak

uvnit  p vodn  výhradn  ve ejného sektoru pomocí mechanism  analogických 

podmínkám tržní ekonomiky (nap íklad díl í privatizace sektor  školství, 

zdravotnictví, dopravy, sociálního pojišt ní atd. a podpora privátních iniciativ 

v t chto oblastech). Obecn  se jedná o prosazování myšlenky, že konkurence 

vede k efektivit , vyšší kvalit  a nižším cenám. Posilování konkurence a 

konkurenceschopnosti – intrakomunální, interkomunální, externí s privátní 

sférou. 

4. Podnikatelská orientace na „zákazníky a jejich pot eby“ a tvorba nabídky 

žádaných služeb a produkt  odpovídající kvality. Posílení marketingového 

myšlení ve ve ejném sektoru – ve smyslu posílení komunikace mezi stranou 

nabídky a poptávky. Ve ejný sektor jako zajiš ovatel kvalitních (p vodn

výhradn  ve ejných) služeb, stále mén  jako monopolní poskytovatel ur itých 

služeb. (Hesla: „ob an jako zákazník“ ne „ob an jako prosebník“, p átelský 

vztah k ob anovi, „one stop shops“ i informa ní centra, recepce pro ob any 

jako zákazníky nap . m stského ú adu; empatie – schopnost vcítit se do role 

ob ana, vst ícnost, rychlost práce ú edník ).  

5. Zlepšení managementu lidských zdroj  ve ve ejném sektoru a jejich 

profesionalizace.  D raz na motivovanost lidských zdroj  a jejich ochotu a 

schopnost „se u it“.  Zavedení systému rozvoje lidských zdroj  (HRM – human 

resources management). 

6. Maximální využívání informa ních technologií ve ejnou správou a 

elektronizace ve ejné správy – e-government. (nap . také webmarketing, 

Geografické informa ní systémy – GIS, elektronické formulá e a vy izování 

žádostí) . 

7. Zlepšit kvalitu regulace (dereglementace - mén  p edpis  a na ízení a zlepšení 

jejich transparentnosti, srozumitelnosti a také jejich tvrdé vymáhání na všech 

úrovních). 
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8. Posílit a ozdravit ídící funkce  centra ve smyslu „lean management“ – „štíhlé 

ízení“ znamená mén  ú edník  - ale profesionál  (menší rozsah kompetencí - 

ale vysoká schopnost je vykonávat a vymáhat). Zavád t institucionální zm ny a 

vytvá et nové organiza ní formy. 

9. Zavád t metody, nástroje a praktiky managementu analogické stylu 

managementu v privátním sektoru („m sto jako podnik“, „city marketing“, 

„city management“, „informa ní management“).  

10. Zlepšit kooperaci ve ejného a soukromého sektoru. Ze zavád ní NPM 

vyplývá povinnost ve ejného sektoru na lokální, regionální a centrální úrovni 

zlepšovat rámcové podmínky pro innost podnikatelských subjekt . D raz je 

kladen na Public private partnership tzn. spolupráci ve ejného a soukromého 

sektoru p i realizování projekt  spole ného zájmu. 

Rumpel38 na základ  provedeného pr zkumu definuje hlavní nástroje této reformy, které 

byly používány v USA, ve Velké Británii, Kanad : 

• Privatizace ve ejných služeb (p i zachování konkurence a kontroly).

• Kontraktace a „outsourcing“ („contracting – out“) – zadávání výkonu 

ve ejných služeb formou zakázek privátním firmám. 

• Institucionální zm ny vedoucí ke  zvyšování efektivity stávajících institucí 

poskytujících ve ejné služby. 

• Nové institucionální zm ny ve ve ejném sektoru (vytvá ení nových 

akciových spole ností provád jících ve ejné služby nebo r zných privátních 

i semiprivátních  agentur, operativní ízení ur itých sektor  rozvoje m sta 

flexibilním city managerem). 

• Tvorba partnerství ve ejného sektoru a privátního sektoru. 

                                                
38 Rumpel, P.: Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita, Ostrava, 2002, 

ISBN 80-7042-830-P 
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2.6 Privátní developer v územním rozvoji 

Role aktér  v územním rozvoji je dimenzována zákonnými normami nebo finan ními 

zdroji, které ovládají. Zp soby financování regenerace brownfields s následným využitím

ze zabývá eselský39, který definuje a popisuje zdroje financování projekt  regenerace 

brownfields : 

• z rozpo tu obcí, 

• ze státního rozpo tu, 

• z fond  Evropské unie, 

• ze soukromých zdroj .. 

Zapojení soukromých prost edk  do územního rozvoje, nalezení vztahu mezi ve ejným a 

privátním sektorem p i obnov  již jednou urbanizovaných lokalit znamená p edevším 

odstra ování bariér, které brání zapojení privátního developera. 

Kade ábková a Piecha40 mluví o snaze ve ejného sektoru odstra ovat tzv. selhání trhu. 

Bariéry : 

• nedostatek informací, informa ní asymetrie, 

• nedostatek zkušeností, zejména malé znalosti podnikatel  o podnikání 

v problémových oblastech, 

• existence investi ních bariér vyvolaných nap . plánováním, 

• vysoké podnikatelské riziko, n které oblasti, teritoria podnikání mohou vyvolat u 

soukromých subjekt  požadavek na vysoké rizikové p irážky, 

• nefunk ní trh v ur itých oblastech a segmentech.  

Jedna ze základních podnikatelských aktivit v územním rozvoji je developerství. Princip, 

kdy developer nechá postavit administrativní, pr myslové i bytové stavby s tím, že akci 

financují bu  finan ní instituce  nebo již p ímo budoucí uživatelé, se ujal a v sou asné 

dob  p edstavuje jeden z nejvíce se rozvíjejících obor . 

                                                
39 Horáková, J., Vojvodíková, B., eselský, J. : P íprava projekt  regenerace opušt ných pr myslových 

ploch, praktický manuál. VŠB-TU, Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0701-7 

40 Kade ábková, B., Piecha, M.: Brownfields: jak vznikají a co s nimi. C.H.Beck, Praha, 2009, ISBN 978-80-

7400-123-9, str. 74 
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Beran a Dlask41 definují,že cílem developerských aktivit  je vytvá et projekty, které 

umož ují rozvoj, vytvá í nástroje m ení užitku, mají nezbytn  hodnotu ve ejných statk  a 

hodnotu soukromých efekt  a výnos . Jejich slad ní a vytvo ení ekonomické rovnováhy 

není pouze otázkou rovnovážných stav  a odpov dí ve smyslu neoklasické teorie r stu. 

Uspokojivá odpov  na otázku jak zajistit rozvoj m st a území spo ívá ve znalosti 

dynamiky rozvoje ve st edn dobém a dlouhodobém asovém vývoji. 

Developer - existuje mnoho definicí, ale zjednodušen  lze íci, že developer je ten, kdo 

vlastní inností uvádí do chodu proces výstavby.  

Pozici privátního developera p i obnov  brownfields m žeme nazvat jako redevelopment 

brownfield, což má jek silné, tak i slabé stránky. 

Za silné stránky lze považovat skute nost, že se v tšinou jedná o atraktivní lokalitu na 

map  m sta, které má vy ešenou infrastrukturu. Jedná se asto o areály pr myslových 

podnik , které se nacházejí v zajímavých lokalitách s navazující dopravní infrastrukturou.  

Pozitivní je, že ve ejnost tuto lokalitu zná, ví, kde se nachází.  

Mezi slabé stánky pat í skute nost, že p i redevelopmentu brownfields je nutno p istupovat 

ke kompromis m. P i p estavb  je nutno vycházet ze stávajícího stavu pozemk  a budov, a 

nové stavební projekty jim p izp sobovat. Mezi výrazná negativa pat í také stavební a 

ekologické zát že, což vede ke zvyšování náklad . Neposlední negativum, které poci uje 

privátní developer ve srovnání se zahrani ím je skute nost, že programy na redevelopment 

brownfields jsou omezené. 

2.7 Brownfield – regenerace a využití formou PPP 

Existuje mnoho definicí pojmu brownfield – hn dé pole. Vládní agentura na podporu 

podnikání a investic CzechInvest definuje brownfield42 jako nemovitost (pozemek, objekt, 

areál), která: 

• je nedostate n  využívaná, je zanedbaná a p ípadn  i kontaminovaná 
                                                
41 Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje region , sídel a obcí. Academia, Praha, 2005, 

ISBN 80-200-1201-X, str. 225 

42 Národní strategie regenerace browfield , MPO R, 2008 
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• nelze ji vhodn  a efektivn  využívat, aniž by prob hl proces její regenerace 

• vzniká jako poz statek pr myslové, zem d lské, reziden ní, vojenské i jiné 

aktivity. 

Definicemi užívanými v R se zabývá Vráblík43, který tvrdí, že jednotná definice 

brownfields neexistuje. Zabývá se definicemi OECD, US Environmental Protection 

Agency, CzechInvestu, projektu CABERNET EU NETWORK, Institutu pro udržitelný 

rozvoj sídel a Ústavu pro geopolitiku. Z pohledu odpov dnosti za regeneraci na národní 

úrovni se definice CzechInvest jeví jako optimální pro diserta ní práci. 

Z pohledu redevelopmentu m st v USA tvrdí Rob44, že v období rychlých ekonomických 

zm n se hodn  postindustriálních US m st potýká s relikty bývalých industriálních 

objekt , tzv. brownfields, které definuje jako nemovitosti, z nichž neplyne žádný da ový 

p íjem. Uvádí, že je odhadováno, že stát New York, na jehož území je p es 7 600 

brownfields a to reprezentuje cca 20 mil. USD da ové ztráty. 

Existuje rovn ž mnoho kritérií, podle kterých m žeme za adit brownfields do r zných 

kategorií. Z pohledu funk ního využití území se pro pot eby diserta ní práce jeví jako 

optimální d lení z hlediska p vodu vzniku brownfields dle Kade ábkové a Piechy45: 

1. Nevyužité pr myslové zóny v urbanizovaném území. 

2. Nevyužité administrativní objekty ve vnit ních zónách m st. 

3. Nevyužité objekty eských drah a Správy dopravní cesty. 

4. Nevyužité objekty ozbrojených složek. 

5. Nevyužité zem d lské objekty. 

6. Poz statky ukon ené d lní innosti t žby nerostných surovin. 

                                                
43 Vráblík, P. : Regenerace brownfield  v modelové oblasti Podkrušnoho í a možnost jejich revitalizace. 

Univerzita J.E.Purkyn  v Ústí nad Labem, MINO Ústí n.L., 2009, ISBN 978-80-7414-197-3 

44 Rob, A. : US city-level structure for brownfield clean-up and redevelopment. Rethinking Public-private 

Partnerships : Strategies for Turbulent Times. Carsten Greve and Graeme  Hodge, Abingdon, 2013, ISBN 

978-0-415-53959-3 (hbk )

45 Kade ábková, B., Piecha, M.: Brownfields: jak vznikají a co s nimi. C.H.Beck, Praha, 2009, ISBN 978-80-

7400-123-9, str. 6 
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Op tovné využití v minulosti již urbanizované oblasti je v sou asné dob  stále více 

aktuální a klade d raz i na roli ve ejné správy p i ešení tohoto území. Na úrovni obcí, 

m st a kraj , ale mnohdy i státu, znamenají brownfields znehodnocená aktiva, která lze jen 

s velkými náklady znovu zapojit do ekonomiky, a ve svém d sledku jsou negativními 

náklady pro ve ejné rozpo ty. Existuje zde i hodnotový rozpor mezi opušt nými, mnohdy 

ekologicky znehodnocenými plochami a záborem stále nové zem d lské p dy 

(greenfields) využívané pro nové investice a to celé v kontextu trvale udržitelného rozvoje. 

Omezení pro op tovné využití brownfields: 

• V tší zájem o lokalizaci investic na tzv. greenfields. 

• Vyšší nároky na prostor p i nových investicích. 

• Lokalizace mimo obytná území z d vodu ochrany zdraví. 

• Nákladová mezera p i investicích do brownfield a greenfield, která p edstavuje 

zárove  jakýsi prvek pozitivní diskriminace p i možné podpo e brownfield. Vládní 

agentura CzechInvest stanovuje v rámci opera ního programu Nemovitosti46

vzorec, jehož smyslem je definování tržní hodnoty nemovitosti p ed a po 

zhodnocení. Rozdíl t chto hodnot tvo í nákladovou mezeru vyjád enou vzorcem: 

NM = NÚ + Nt + NV - Cp, 

kde NÚ – náklady na nabytí nemovitosti - cena obvyklá 

       Nt – náklady na technickou p ípravu území 

       NV – náklady na výstavbu, rekonstrukci objektu 

      Cp – prodejní cena obvyklá nemovitosti 

Vzorec 1 : Nákladová mezera 

                                                
46 Opera ní program Nemovitosti, www.czechinvest.org 
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Zámarský47 tvrdí, že pro zatraktivn ní lokalit brownfields je nutná ur itá ve ejná podpora, 

pobídka, která by kompenzovala jejich nedostatky s tím, že definuje dvojí zam ení : 

• Vytvo ení systému nástroj  pro finan ní podporu soukromých investic do lokalit 

brownfields se zam ením na kompenzaci vícenáklad  spojených s jejich revitalizací 

• Nefinan ní, systémová podpora, zam ená na omezení investorských rizik. 

D ležitý význam m že mít i odborná podpora samospráv  a soukromým investor m a 

podpora synergie mezi státem, samosprávou a soukromým investorem p i zajiš ování 

financí pro rozvoj brownfields. 

Zajímavé flexibilní ešení podpory privátnímu developerovi nabízí nap íklad Connectlcut 

Brownfield Regeneration Agency ( CBRA )48 v USA. 

Schéma 1 : Connecticut flexibilní ešení 

                                                
47 Zámarský, V., Tyl er, J., St elec, T., Kaláb, Z., Martinec, P., Paclová, H., Walica, R. : Regenerace 

pr myslových ploch, II. díl. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2431-4 

48 Donati, A., Rossi, C., Brebbia, C.A. : Brownfield Sittes II Assesment, Rehabilitation and Development. 

WIT Press, Southampton, Boston, ISBN 1-85312-719-1 
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Politikou regenerace brownfields, její lokální a regionální úrovní, se dlouhodob  zaobírá 

nap . Jackson49, tuto problematiku sleduje od roku 1990 a nov  si všímá i role privátního 

sektoru. 

Podle expertních odhad  existuje v R okolo 10 tis. lokalit typu brownfields. Tuto 

skute nost si Agentura CzechInvest ve spolupráci se všemi kraji ov ila v letech 2005-

2007 vyhledávací studií. Na jejím základ  pak byla zpracována Národní strategie 

regenerace brownfields, kterou dne 9. ervence 2008 vzala vláda R na v domí. 

CzechInvest také po átkem roku 2008 spustil národní databázi brownfields50, která má 

sloužit jako specializovaný realitní webový portál pro nabídku t chto lokalit investor m. 

Realita je však taková, že ani po 3 letech provozování této ve ejné databáze se zájem 

investor  o brownfields nezvýšil. Dozajista v tom hraje roli i hospodá ská krize, která 

práv  v t chto letech postihla p edevším realitní trhy. Nicmén  statistiky hovo í jasn . 

Pouhých cca 7 % investor  zajímajících se o umíst ní svého projektu v R se dotazuje na 

možnost využití lokality typu brownfield. Investo i, kte í se nakonec rozhodnou investovat 

do regenerace brownfields pak po ítáme v jednotkách.  

Dle vládní agentury CzechInvest51 je dnes je situace taková, že v esku je nyní zmapováno 

1822 brownfields na ploše tém  6000 hektar . Agentura se snaží podílet na jejich 

regeneracích a v nyn jším programovacím období Evropské unie 2007 až 2013 se poda ilo 

ve zmapovaných krajích uskute nit 346 revitaliza ních projekt  za 6,72 miliardy korun z 

opera ních program . Nejúsp šn jším žadatelem je Moravskoslezský kraj. CzechInvest se 

postupn  snaží propojit svou databázi s daty, která mají k dispozici kraje.  

Nejv tším problémem p i jejich revitalizaci jsou vlastnické pom ry. Mnoho z nich má více 

soukromých vlastník , které je t žké dohledat, nebo je obtížné se s nimi dohodnout. Pokud 

se regenerace poda í, nepat í už areál zpravidla pr myslu, ale v tšinou ob anské 

vybavenosti nebo smíšené výstavb   

                                                
49 Jackson, J., Herman, G. : Towards Integrated Regeneration Policies and brownfields Advocacy in the 

Czech Repiblic. 2nd International Conference on Managing Urban Land. Toward More Effective And 

Sustainable Brownfield Revitalisation Policies. SAXONIA mbh, Freiberg, 2007, ISBN 978-3-934409-33-4 

50 www.brownfieldy.cz 

51http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/czechinvest-chce-zachranit-brownfieldy-ma-jich-skoro-

2000-983004 
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Problematikou postupu regenerace brownfields se zabývá Horákova52. Navrhuje postup, 

který zobec uje a aplikuje zkušenosti s p ípravou projekt , který je koncipován tak, aby 

optimalizoval asový sled inností, od vzniku zám ru až po etapu zahájení realizace 

projektu. Schematický navrhuje variantu, kdy iniciátorem projektu regenerace brownfields 

je subjekt ve ejné správy, schvalovací procedury a ízení se odehrávají na úrovni obce        

( m sta ), využití schémat nejen pro PPP lze snadno odvodit. 

Jaké jsou však p ínosy regenerace brownfields? Problematikou se zaobírá nap íklad 

Dixon53, který definuje tyto p ínosy : 

A/ Ekonomické 

• Tvorba a udržení pracovních p íležitostí. 

• Nár st kompetencí m st. 

• R st exportního potenciálu pro technologie revitalizace. 

• R st základ  pro výb r daní. 

B/ Sociální 

• Zlepšení kvality života v území. 

• Snížení hrozeb pro lidské zdraví a bezpe nost. 

• P ístup k dostupnému bydlení. 

C/ Enviromentální 

• Redukce „urban sprawl“ do zelených ploch. 

• Obnova environmentální kvality území. 

• Zlepšení kvality ovzduší redukce emisí skleníkových plyn . 

                                                
52 Horáková, J., Vojvodíková, B., eselský, J. : P íprava projekt  regenerace opušt ných pr myslových 

ploch, praktický manuál. VŠB-TU, Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0701-7 

53 Dixon, T. : Heroes or Villains? The Role of the UK Property Development Industry in Sustainble Urban 

Brownfield regeneration. Sustainble Brownfield Regeneration. Liveable Places from Problem Spaces. 

Blackwel Publishing Ltd, Oxford, 2007, ISBN-13 978-1-4051-4403-2 
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Využití PPP pro brownfields 

Vojvodíková54 tvrdí, že jednou z nejv tších p ekážek k revitalizaci brownfields jsou, oproti 

výstavb  na zelené louce, zvýšené náklady vyplývající z pot eby ešit problémy spojené 

jednak s kontaminací areálu, ale také z nep edvídatelných dodate ných náklad

vyplývajících z historického využití pozemku. istý soukromý kapitál vstupuje do 

regenerace brownfields bu  z pozice p edchozího majitele, který je r znými nástroji a 

p edpisy nucen k regeneraci, nebo majitele nového. Ve ejné zdroje se vyskytují ast ji, a to 

bu  jako isté ve ejné financování nebo v kombinaci, sdružováním finan ních prost edk

z více, jiných zdroj . 

Model Public-Private-Partnership (dále PPP) není cestou neprozkoumanou. Velmi dobré 

zkušenosti s tímto finan ním nástrojem má nap íklad Velká Británie, které se poda ilo 

vrátit takto do života zajímavé brownfields. V eské republice se v této metod  pokro ilo 

jen v nemnoha lokalitách, a v tšinou ne na brownfields. Avšak nap íklad šet ení provedené 

Svazem m st a obcí eské republiky55 mezi obecní samosprávou zmi uje tuto 

problematiku jako jednu z d ležitých k ešení, A to hlavn  po úbytku finan ních 

prost edk  v následujícím plánovacím období EU. 

Taková spolupráce ve ejného a privátního sektoru m že být p ínosem pro ešení lokalit 

brownfields. Forem takové spolupráce existuje mnoho, ale Zámarský56 tvrdí, že hlavní 

principy by m ly být vždy stejné – 

• Musí existovat jasný, spole n  sdílený cíl. 

• Bez partnerství by byl konkrétní projekt t žko realizovatelný. 

• Partnerství musí být pr hledné, transparentní a ve ejnosti podpo ené. 

• Musí zde být oboustranné výhody. 

• Strany d lají to, co nejlépe umí. 

                                                
54 Vojvodíková, B. a kol. Brownfieldy – specifika, okolí a ideje. Kamil Ma ík – Profesional Publishing, 

Praha, 2012, ISBN 978-80-7431-100-0 

55 Mátl, O., Srnová, E., Štegmanová, I. : Analýza pot eb m st po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní 

politiky, Praha : Svaz m st a obcí eské republiky, 2010 

56 Zámarský, V., Tyl er, J., St elec, T., Kaláb, Z., Martinec, P., Paclová, H., Walica, R. : Regenerace 

pr myslových ploch, II. Díl. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, ISBN 978-80-248-2431-4 
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• Rizika jsou vhodn  rozd lena. 

P íkladem modelu spolupráce v R m že být projekt regenerace sociálního brownfieldu 

Hrušov v Ostrav , který si v rámci mezinárodního projektu „ACT4PPP – Transanational 

Action for Public Private Partnership kladl za cíl p edstavit model PPP jako inovativní a 

efektivní nástroj zejména pro realizaci projekt  na komunální úrovni57. Jedná se o projekt 

neinvesti ní, s cílem nastavit koncept vzájemné spolupráce, vým nu poznatk  a zkušeností 

z oblasti PPP, do kterého vstupuje každý partner se svým projektem. Ú astník  projektu je 

17, a to ze 7 zemí, kde R reprezentuje m sto Ostrava a soukromý subjekt RPG RE. 

Základními cíly jsou zatraktivnit brownfields investor m a napomoci ve ejné správ

bezpe nou a jednoduchou formou využít dané nemovitosti pro požadovaný rozvoj území. 

P itom je pot eba si uv domit množství specifik, která jsou vlastní pouze brownfield m. 

Proto je nutné se na formu PPP projektu dívat z nového úhlu. Bohužel dnes je považován 

za PPP projekt v tšinou p ípad koncese uzav ené mezi ve ejným a soukromým subjektem. 

Toto je však tak ídký a složitý právní vztah, že je pro ú ely regenerace brownfields tak ka 

nepoužitelný. Je nutné analyzovat možnosti, jak za stávajících legislativních podmínek 

provést regeneraci formou PPP tak, aby byla právn  co nej istší, srozumitelná a 

jednoduchá z hlediska rozhodovacích proces  municipalit ale i investora.  

Využiti metody PPP je p ínosem pro brownfields, kde není dostate ný ekonomický zájem 

soukromého investora, ale po zapojení ve ejné správy se p itažlivost m že zm nit. 

Koncept PPP58 se  d lí na dva základní typy, které je možné p i regeneraci brownfields 

využít – smluvní a institucionální. 

Smluvní PPP 

• Zadavatel sv uje vybudování a provoz ve ejné infrastruktury ( služby ) 

soukromému partnerovi a p enáší na n j s tím související rizika. 

• Soukromý partner infrastrukturu financuje, postaví, provozuje, udržuje a 

zabezpe uje poskytování služeb. 

• Zadavatel po dokon ení infrastruktury a zahájení poskytování požadovaných 

ve ejných služeb platí partnerovi pravidelné ástky ( tzv. poplatek za dostupnost ) 

                                                
57 PPP – bulletin, Asociace PPP, ro ník 5 IV./2009 

58 Kubištová, M.: Využití konceptu PPP p i regeneraci brownfield , PPP centrum 
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i umožní soukromému partnerovi vybírat úhrady od uživatel  nebo kombinace 

obojího. 

• Výše plateb placených zadavatelem je závislá na kvalit  výkonu soukromého 

partnera. 

• Smluvní vztah je dlouhodobý ( 20-30 let ). 

• Projekt se realizuje pomocí ú elov  založené spole nosti tzv. SPV. 

Institucionální PPP 

O tuto formu se jedná, pokud je pro realizaci projektu založen subjekt spole n  ovládaný 

ve ejným a soukromým sektorem. Tzv. joint venture ( dále jen JV ). Spole ný subjekt má 

za úkol zabezpe it výstavbu nebo dodávku služeb ve prosp ch ve ejnosti. O ízení, rizika i 

získaný užitek se d lí oba partne i. Za normálních okolností je míra sdílení rizik a výnos

úm rná kapitálovým vstup m jednotlivých stran. Výhodou je, že se jedná o flexibilní 

spole nost, která se dá p izp sobit každému projektu. Ve ejný sektor do této spole nosti 

m že vstupovat p ímou kapitálovou ú astí ( nap . financování nákladové mezery ), 

p ípadn  vkladem pozemku apod. 

JV mohou být finan ního a investi ního charakteru, které p ímo zabezpe ují realizaci 

konkrétního projektu, anebo rozvojové, které se soust edí pouze na vypracování strategie 

rozvoje daného brownfieldového území a snaží se do zvoleného ešení nasm rovat co 

nejvíce soukromých a ve ejných prost edk  a zkušeností. 

Spolupráce všech partner  p i projektu redevelopmentu území by m l vycházet z princip

projektového ízení založeném na spolupráci všech odpov dných ú astník . Této 

problematice se v nuje RESCUE MANUAL59, který definuje p íklad možného 

projektového týmu a vztahy mezi jeho leny. 

                                                
59 Best Practise Guidance for Sustainable Brownfield Regeneration. 2nd International Conference on 

Managing Urban Land. Published on behalf of the RESCUE Consortium by : Land Quality Press, a Division 

of Land Quality Management Ltd, 2005, ISBN 0-9547474-0-2 
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Pravidelná setkání 

                                         Místní ešení 

P ímé spojení 

Kontakt 

Schéma 2 : P íklad možného projektového týmu a vztahy mezi jeho leny 

PPP nemusí znamenat jen koncesi 

Jaké jsou tedy základní rozdíly mezi možnou metodikou PPP regenerace brownfields a 

dnes standardn  používaným modelem koncese? 

• Na rozdíl nap . od dálnic, parkovacích dom  realizovaných koncesí je žádoucí 

napln ní pot eby ve ejnosti, naproti tomu brownfield již existuje a z hlediska 

ve ejného zájmu se primárn  jedná o odstran ní negativního jevu s tím, že 

výsledný projekt je „t ešni kou na dortu“.  

• Budoucím vlastníkem projektu je investor, nikoliv ve ejný sektor. 

• Investor definuje své podnikatelské zám ry a vlastník ( samospráva ) vymezuje 

zájmy územního rozvoje a spole enských pot eb formou územn  plánovací 

dokumentace a vzorovou nájemní smlouvou s následnou opcí, apod. 

• Postupuje se standardn  dle zákona o obcích s tím, že investor je pro daný 

projekt aktivn  vyhledáván, nevyhlašuje se tedy žádné výb rové ízení. 

• Nová metodika by m la být co nejsrozumiteln jší p edevším pro zastupitele, 

kte í o daném projektu hlasují. Právní vztah je co nejjednodušší, aby se 

zamezilo netransparentnosti a pochybnostem zastupitel , o em p i schvalování 

PPP regenerace vlastn  hlasují. 

Podnikatelé 

Ú astník 

Místní skupiny 

Koordina ní tým na 
manažerské úrovni : 

• vlastník 

• projektový 
manažer 

• developer, obec 
atd.

Obec 
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Právní rámec PPP v procesu regenerace brownfields 

Snahy ve ejné správy v eské republice o obnovu d íve zastav ných ploch, které jsou 

nejen v jejím vlastnictví a jsou nyní opušt né a mnohdy s ekologickou zát ží, asto naráží 

na malou orientaci ve ejné správy v problematice právních vztah . 

Nedostatek finan ních prost edk  na stran  ve ejné správy ur ených k obnov  brownfields 

je dostate n  znám, a proto je spolupráce se soukromými subjekty skoro nutná. Konkrétní 

forma spolupráce ve ejné správy do stavebn  rozvojových projekt  v této oblasti je odvislá 

na p ijaté dlouhodobé strategii rozvoje, typu projektu, vlastnických právech k postižené 

nemovitosti a dalších skute nostech.  

Právní možnosti PPP p i regeneraci brownfields  

I. Prodej brownfields ve vlastnictví ve ejného sektoru soukromému 

investorovi. 

Smluvní vztah mezi soukromým a ve ejným sektorem je založen na smlouv  o 

p evodu nemovitostí do vlastnictví investora. Nosným sm rem je pro ob  strany 

asov  nejkratší uskute n ní obnovy brownfields soukromým investorem. Hlavní 

riziko ve ejného sektoru v této problematice je, že není schopen dlouhodob  a 

efektivn  ovliv ovat kone nou exploataci takto obnovené nemovitosti. P i uzav ení 

kupní smlouvy lze zahrnout strategické cíle a zájmy ve ejného sektoru.  

V ur ité mí e lze také využití nemovitosti ovlivnit prost ednictvím územn

plánovací dokumentace. Nezanedbatelným pozitivem této varianty je pom rn

nízké ekonomické riziko. Ve ejný subjekt není investorem a do budoucna odpadá 

údržba regenerované nemovitosti. Výjimkou m že být podíl ve ejné správy na 

provozních nákladech spojených s dopravní a technickou infrastrukturou 

související s regenerovaným územím, pon vadž tato infrastruktura je v tšinou 

p evedena do vlastnictví ve ejné správy. Tento postup je vhodný p edevším pro 

potenciálního soukromého investora, který získává právní jistotu a zna nou volnost 

chování. 
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II. Pronájem s p ípadnou možností následného prodeje po dokon ení 

realizace projektu a p ípadn  spln ní definovaných podmínek dle 

nájemní smlouvy. 

Tato možnost je asov  a finan n  mén  náro ná a rovn ž vztah mezi privátní a 

ve ejnou sférou je mén  komplikovaný. Subjekt ve ejné sféry si ponechá vlastnický 

vztah k nemovitostem po celou dobu realizace výstavby a to znamená pro ve ejný 

sektor optimální sank ní a kontrolní mechanismus v souladu s obnovou 

brownfieldu v souladu se strategickými zám ry. To m že znamenat t eba 

požadavek na funk ní využití n kterých nemovitostí v zájmu služeb, které v dané 

lokalit  chybí.  

Potenciální nevýhodou soukromé sféry m že být skute nost, že využití nemovitosti 

pro bankovní záruku bude omezeno, což m že znamenat p ímou ingerenci 

bankovních dom  do smluvního vztahu v zájmu zajišt ní svých práv. Ve ejný 

subjekt proto bude muset zavázat prost ednictvím t chto vztah  bankovní ústavy 

k ur itým smluvním podmínkám hlavn  v p ípad , že soukromý subjekt nebude 

schopen plnit své závazky.   

III. Koncese na obnovu brownfields a jeho následné využití investorem na 

základ  koncesní smlouvy dle koncesního zákona. 

Tato varianta je asi pro ve ejnou správu nejsložit jší, pon vadž uvažuje zajistit vymezené 

služby pro své ob any prost ednictvím soukromého subjektu. V takovém p ípad  se musí 

upravit vzájemné vztahy obou partner  na základ  koncesní smlouvy podle zákona . 

139/2006 Sb., koncesní zákon. Soukromý subjekt se zavazuje infrastrukturu na 

brownfields vlastn ném ve ejnou sférou a poskytovat komer ní služby po smluvn

dohodnutou dobu s tím, že bude mimo jiné poskytovat smlouvou vymezené služby ve 

stanoveném rozsahu a kvalit . Pokud by realizovaný projekt nebyl ekonomicky 

sob sta ný, je smluvn  ošet eno, že subjekt ve ejného sektoru bude platit koncesioná i 

poplatek za dostupnost i služebné v p edem dohodnuté výši. V p ípad , že p íjem 

koncesioná e tvo ily p evážn  platby od ve ejného sektoru, jednalo by se o ve ejnou 

zakázku (kvazikoncese) ve smyslu zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách.  
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Pro zahájení konkrétních krok  p i p íprav  PPP projektu musí vzniknout vhodné 

edí, jehož potenciálem je minimalizace náklad  p i zm nách zadání v

ru (ideje) na realizaci projektu

hoda nad definicí pot eb

edstava o podob  projektu. 

odpora projektu politická, ze strany ve ejnosti. 

etelné zadání pro studii proveditelnosti. 

Schéma 3 : Životní cyklus projektu 

Advokátní kancelá  Havel a Holásek

Studie (nebo také „koncesní projekt“) je klí ový dokument, jehož cílem je projekt popsat, 

posoudit možné varianty a doporu it nejvhodn jší ešení. Výstupem studie musí být 

ný „návod“, jak postupovat dále :

Studie proveditelnosti - koncesní projekt

Vznik zám ru

 PPP projektu musí vzniknout vhodné 

adání v budoucnu: 

ový dokument, jehož cílem je projekt popsat, 

ešení. Výstupem studie musí být 
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Zasazení do strategického rámce rozvoje dané lokality. 

Zp esn ní (zafixování) definice pot eb. 

Ekonomická sch dnost projektu. 

Technické ešení. 

Právní podmínky realizace projektu. 

Metoda výb ru soukromého partnera. 

Sestavení asového harmonogramu. 

Intenzivní konzultace s dot enými správními orgány (stavební ú ady, 

ministerstva, ÚOHS). 

Schválení koncesního projektu. 

Výb r soukromého partnera  

PPP projekt bude mít zpravidla typov  formu ve ejné zakázky, pop . koncesní smlouvy 

(výjime n  by mohlo jít nap . o specifické nájemní smlouvy). U malých PPP projekt  bude 

cílem minimalizovat náro nost zadávacího ízení se sou asným zachováním 

transparentnosti celého procesu. 

Zpracování zadávací dokumentace: 

Volba vhodných a p im ených kvalifika ních kritérií 

Hodnotící kritéria, resp. zadávací podmínky musí zajistit, že projekt bude 

dlouhodob  stabilní, vyrovnaný, v p ípad  pot eby variabilní a tyto podmínky 

povedou nediskrimina n  k výb ru nejlepšího partnera. 

Samotné zadávací ízení je nejnáro n jší ástí procesu výb ru, který klade nároky na 

všechny jeho ú astníky z pohledu: 

Organiza ního. 

asového 

Finan ního. 

Výb r soukromého partnera p edpokládá: 

Ú inný marketing — p íprava trhu. 

Vyhlášení zadávacího (koncesního ízení). 

Posouzení kvalifikace. 

U složit jších projekt  možnost sout žního dialogu i jednacího ízení. 
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Hodnocení nabídek. 

Výb r vít zného uchaze e. 

Uzav ení smlouvy  

Po zadávacím ízení jde o klí ový okamžik vyžadující maximální pozornost. Až do 

vyhlášení vít ze nelze zpravidla ur it p esné podmínky financování, které se fixují až 

uzav ením smlouvy o financování. Z tohoto d vodu je nezbytné smlouvu mírn  adaptovat 

na tyto konkrétní podmínky, zvlášt  po sout žním dialogu (jednacím ízení) se p vodní 

smlouva m ní dle dojednaných podmínek. U dlouhodobých projekt  vzr stá 

pravd podobnost nestandardních situací, které však smlouva již musí p edvídat. 

Spolupráce  

Od zahájení projektu (výstavba), b hem jeho pr b hu (provoz, údržba) až po jeho 

ukon ení mohou neustále vznikat t ecí plochy mezi zájmy ve ejného a soukromého 

sektoru. 

Spolupráce musí být po celou dobu životnosti projektu smluvn  podchycena. Nestandardní 

situace musí být p edvídány a jejich ešení upraveno, nelze vylou it ukon ení spolupráce 

— tyto tzv. „exity“ musí ve smlouv  upravit, jak bude s projektem dále naloženo.  

Zapojení ú astník   

V r zných fázích projektu se míra zapojení jednotlivých ú astník  m ní, což klade 

p edevším organiza ní nároky na správu lidských zdroj  (tato skute nost se taktéž odráží v 

celkových nákladech projektu). Uvedený stru ný p ehled zapojení neobsahuje aktivity na 

stran  uchaze , které taktéž nelze opominout (zejména p i stanovení realistických lh t pro 

jednání apod.). 



Fáze: 
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Zdroj : Advokátní kancelá  Havel a Holásek
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2.8 Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields 

V sou asné dob  nejkomplexn jší národní statistiku dokumentující p ehled existujících 

brownfields v R p edstavuje „Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields v R“60

(dále jen „Vyhledávací studie“), která byla v letech 2005 – 2007 realizována agenturou 

CzechInvest.  

Na základ  Vyhledávací studie bylo v eské republice lokalizováno 2355 brownfieldových 

lokalit, které zaujímají rozlohu 10 326 ha s celkovou zastav nou plochou cca 4 206 930 m2 

(cca 421 ha). Do p ehledu byly zahrnuty brownfields o velikosti pozemku minimáln  2 ha 

(v n kterých krajích byla minimální velikost pozemku 1 ha, resp. 0,5 ha) a zastav né 

plochy minimáln  500 m2.  

Studie prob hla ve t ech krocích. V prvním kroku bylo v každém kraji evidováno cca 100 

– 250 lokalit, u kterých byly zaznamenávány pouze základní informace. Prvnímu kroku 

p edcházel v n kterých krajích širší p edvýb r. Do druhého kroku bylo vybráno po dohod

s kraji celkem 275 lokalit v R, u kterých prob hlo další podrobn jší šet ení s ohledem na 

vazbu na územn  plánovací dokumentaci a strukturu vlastnických vztah . Do posledního 

kroku bylo vytipováno celkem 100 brownfields, u kterých byla p ímo provedena p íprava 

na regeneraci. Vyhledávací studie nebyla provedena na území hlavního m sta Prahy.  

Na základ  aktuální Vyhledávací studie byl rovn ž proveden odhad celkových náklad  na 

regeneraci brownfields. Z celkového po tu 2355 lokalit zpracovaných na úrovni prvního 

kroku byly náklady na regeneraci odhadnuty pro 2051 lokalit. Celková suma za tento po et 

inila 174,1 mld. K . Pr m r na jednu lokalitu je tedy 85 mil. K , což odpovídá cca 20 mil. 

K  na 1 ha.61 Po extrapolaci pr m rných náklad  na všechny evidované lokality lze 

odhadovat celkové náklady na regeneraci všech 2355 lokalit ve výši cca 200 mld. K .

Jedná se ovšem o velmi aproximativní údaj, který m že být asem upravován. Následující 

tabulka stru n  shrnuje výše popsaný p ehled odhad  dle Vyhledávací studie. 

                                                
60 www.brownfieldy.cz/nsrb 

61 Náklady nebyly odhadovány ve Vyhledávací studii v Olomouckém kraji, u ostatních lokalit nebyl tento 

údaj odhadován u lokalit, u nichž se nep edpokládají žádné náklady na regeneraci (cca 10 lokalit) nebo by 

tento odhad mohl být zna n  zavád jící. 
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Tabulka 2 : Stav brownfields na území R a celkových náklad  na regeneraci dle Vyhledávací 

studie 

Název Po et/Rozloha/Náklady

Po et lokalit brownfields na území R  2355 

Po et lokalit s odhadnutými náklady 2051 

Pr m rná velikost lokality  4,4 ha 

Celkové odhadnuté náklady  174,1 mld. K

Pr m rné náklady na 1 lokalitu  85 mil. K

Extrapolace náklad  na všechny lokality Vyhledávací studie 200 mld. K

Zdroj: Vyhledávací studie62

Brownfields jsou asto zmi ovány pouze v kontextu poz statk  pr myslové výroby. 

Nicmén , na základ  Vyhledávací studie bylo zjišt no, že ve shromážd né databázi 

z území R tvo í pr myslové brownfields co do po tu pouze 33,3 % z celkového 

po tu brownfields. Nejpo etn jší skupinou jsou brownfields d íve využívané 

v zem d lské produkci (34,9 %) a nezanedbatelné procento také tvo í brownfields užívané 

v rámci ob anské vybavenosti (12,9 %) a armády (6,4 %).    

S ohledem na rozlohu brownfields záv ry Vyhledávací studie již potvrdily o ekávání. 

Nejv tší plochu v R zaujímají dle p edpoklad  pr myslové brownfields (cca 4 423 ha), 

následují armádní (2 394 ha) a zem d lské (1 840 ha). 

Studie dále zjistila, že v R je 70 % brownfields p evážn  v soukromém vlastnictví. Ve 

ve ejném vlastnictví je pouze asi 20 % lokalit. U více než poloviny identifikovaných 

brownfields se nep edpokládá žádná ekologická zát ž. 

Nejv tší podíl sledovaných brownfields v R se nachází na území obcí do 2 tisíc obyvatel. 

Tento podíl iní cca 49 %.      

                                                
62 www.brownfieldy.czúnsrb 
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2.9 Národní strategie regenerace brownfield

Vizí Národní strategie regenerace brownfield 63 je transformace brownfields v eské 

republice na ekonomicky produktivní, ekologicky a sociáln  zdravá území pomocí 

koordinovaného úsilí všech úrovní ve ejné správy, soukromého sektoru a neziskových 

organizací.  

Národní strategie regenerace brownfield  znázor uje rámec ešení brownfieldové 

problematiky pro krátkodobý, st edn dobý a dlouhodobý výhled v eské republice. 

Strategie p edstavuje napl ování vize trvale udržitelného rozvoje pomocí revitalizace 

pozemk  na úrove  greenfield , i regenerace pozemk  pro jakékoliv urbánní využití 

(nap . bytovou výstavbu, služby nebo komer ní využití pro pr mysl a obchod). 

Rekultivace a obnova brownfields zajistí pr myslovým, obchodním, vojenským, 

zem d lským a dalším, jak ve ejným, tak soukromým brownfield m p íležitost nového 

využití.  

Hlavní cíle Národní strategie regenerace brownfield  s ohledem na jejich asové vymezení 

jsou uvedeny v následujícím vý tu. 

Krátkodobé cíle 

Implementace centráln  koordinovaného a ízeného procesu regenerace 

brownfields. 

Cílem této Strategie je úsp šn  nastavit a implementovat centráln  koordinovaný proces 

regenerace brownfields v eském prost edí.  

Problematika regenerace brownfields je mezioborová a vyžaduje tak ú innou spolupráci 

mezi dot enými subjekty jak na státní, krajské tak i místní úrovni. Praxe ukazuje, že 

nejlepší výsledky v regeneracích vykazují zem , které postupují cestou koordinovaného 

ízení celého procesu v ele s Národní koordina ní jednotkou nebo její obdobou. Základem 

je d sledná inventarizace a kategorizace brownfields, která poskytne souhrnné informace o 

stavu a charakteru brownfields na území státu. S odkazem na výsledky této databáze lze 

                                                
63 Národní strategie regenerace browfield , MPO R, 2008 
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pak formulovat krátkodobé ak ní plány, které se zam í na ešení prioritních skupin 

brownfields, dostupné finan ní zdroje a p ípadnou tvorbu nových nástroj  nezbytných 

k úsp šné regeneraci. Vzájemná shoda na t chto ak ních plánech a provázanost iniciativ 

jednotlivých zainteresovaných subjekt  vede následn  k úsp šné realizaci vyty ených cíl .  

V opa ném p ípad  se jednotlivé iniciativy mohou p ekrývat a asto existuje pouze nízká 

motivace k iniciaci nových nástroj  a aktivit. Pokud není ur ena p esná kompetence a 

zodpov dnost, m že tato situace vést k p ístupu tzv. nulové varianty (ned lat nic). 

Ú inná spolupráce a koordinace by m la mít horizontální i vertikální rozm r. To znamená 

spolupráce nejenom mezi subjekty na centrální úrovni, ale i spolupráce subjekt  na 

r zných úrovních ve ejného sektoru (státní-krajská-místní). Iniciativy a podn ty budou 

vycházet zejména z místní úrovn  vzhledem k blízkosti problému a detailní znalosti 

prost edí. 

K centráln  koordinovanému a ízenému procesu regenerací brownfields pat í i rozvíjení 

forem partnerské spolupráce mezi širšími složkami ve ejného sektoru, zapojení ve ejnosti 

nebo i partnerství se soukromým sektorem.    

Jak toho dosáhnout? Zajistit funk ní institucionální rámec, v rámci kterého bude z ízena 

Národní koordina ní jednotka (NKJ), vytvo eny krajské jednotky (KKJ) a zajišt na 

spolupráce na státní úrovni v podob  meziresortní skupiny. NKJ a KKJ budou každoro n

vypracovávat aktuální ak ní plány. 

Jaký je aktuální stav ?  Základem pro sou asný stav je, že vláda vzala NSRB pouze na 

v domí a neschválila ji. To znamená, že všechny cíle jsou chápány pouze jako doporu ení. 

NKJ nevznikla, KKJ neexistují, i když v mnoha krajích existují pracovní skupiny 

z izované kraji. Meziresortní skupiny tudíž také nevznikla a aktuální ak ní plány nejsou 

zpracovávány. 

St edn dobé cíle  

Maximální zapojení dostupných evropských zdroj  pro regeneraci brownfields 

v programovacím období 2007-2013. 

V období 2007 až 2013 eská republika získala ty násobn  vyšší prost edky z fond  EU 

než v p edešlém období. Vzhledem k sou asnému vývoji Evropské unie a eské 



69 

ekonomiky je možné, že v p íštím programovacím období R na pomoc v takovéto mí e 

již nedosáhne. Regenerace brownfields bude vyžadovat ze strany ve ejného sektoru zna né 

finan ní prost edky, které mohou být efektivn  dopln ny finan ní podporou EU. Z t chto 

d vod  je cílem Strategie maximální zapojení dostupných evropských zdroj , p estože 

manévrovací prostor pro budoucí identifikované pot eby je již omezen schválenými 

opera ními programy.    

Jak toho dosáhnout? ešením je podpora p ípravy projekt  tak, aby bylo možné do roku 

2013 využít maximum disponibilních prost edk  z EU fond . Z analýzy opera ních 

program  budou identifikovány ty podporované aktivity, které se zam ují na regenerace. 

Poté, co budou opera ní programy detailn ji dopracovány, je nutné sledovat disponibilní 

alokace podporovaných aktivit a podmínky erpání prost edk  z t chto kapitol. Všechny 

tyto informace lze konfrontovat s informacemi o identifikovaných brownfields v databázi a 

analyzovat, které potencionáln  vhodné projekty by se mohly a m ly p ipravovat na 

erpání prost edk  z EU fond .  

Jaký je stav ? CzechInvestu se poda ilo vytvo it programy jako nap . Nemovitosti, ze 

kterých bylo možné problematiku brownfield ešit. Aktivní jsou i kraje ve svých 

Regionálních opera ních programech. Úsp šný je nap . Moravskoslezský kraj, a to jak 

v získávání dotací z celostátních program , tak i ve vytvo ení regionálního revolvingového 

fondu JESSICA, který poskytuje návratné p j ky na ešení problematiky brownfields. 

Zlepšení kvality životního prost edí a odstra ování starých ekologických zát ží 

v brownfieldových lokalitách. 

P ítomnost velkého množství brownfields vytvá í negativní obraz zem i regionu a jejich 

vnímání. N které brownfields m ly (nebo mají) negativní vliv na životní prost edí, zdraví 

i bezpe nost, p ípadn  na kombinaci t chto t í aspekt . Z t chto d vod  se zlepšování 

životního prost edí pomocí regenerací brownfields (zejména t ch s akutní ekologickou 

zát ží, které mají významný negativní vliv), stává jedním z primárních cíl  této Strategie.  

Jak toho dosáhnout ? Pomocí funk ního centráln  koordinovanému systému v ele s NKJ 

a využitím stávajících i nových nástroj  regenerace (národní databáze, dota ní programy, 

využití EU fond , fiskálních opat ení atd.). V ak ních plánech bude up ednost ována 

regenerace brownfields s ekologickou zát ží bezprost edn  ohrožující lidské zdraví.  
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Jaký je stav ? Pon vadž nevznikla NKJ, CzechInvest se zam uje na mapování 

brownfields v rámci národní databáze a na propojování s databázemi jednotlivých kraj . 

Databáze brownfields m že být cenným zdrojem informací pro potenciální investory. 

Vládou nebyla nastavena žádná fiskální opat ení. 

Regenerace brownfields pro budoucí pr myslové i jiné využití (nap . smíšená 

pr myslová, m stská funkce, ob anská vybavenost, zem d lství, bydlení, obnova 

krajiny). 

V eské republice se v sou asnosti klade d raz na  regeneraci brownfields pro pr mysl a 

služby související s tvorbou pracovních míst, které se aktivn  v nuje MPO i agentura 

CzechInvest. Nicmén  tato skute nost odpovídá podmínkám trhu s nemovitostmi pouze 

áste n . Poptávka po nemovitostech pr myslového charakteru je v R stále silná, 

zam uje se však pouze na vybrané oblasti. Cílem této Strategie je podporovat regeneraci 

brownfields i pro jiné než pr myslové užití. Jedná se zejména o smíšené m stské a smíšené 

pr myslové využití, ob anskou vybavenost, zem d lství, cestovní ruch, volno asovou 

infrastrukturu, bydlení a obnovu krajiny.    

Jak cíle dosáhnout ? Funk ní Národní koordina ní jednotka, která bude podporovat 

implementace regenerací, jak pro pr myslové, tak i ostatní využití, cílené dota ní 

programy.  

Jaký je stav ? NKJ nevznikla a tudíž tato problematiky není v rámci meziresortních 

vztah  koordinována, a tudíž nejsou koordinovány jednotlivé dota ní programy. 

Rozvoj systému vzd lávání v oblasti regenerace brownfields a zabezpe ení 

profesionalizace ve ejné správy v rámci této problematiky.

Vzhledem k d ležitosti široké osv ty ve ejnosti a odborného vzd lávaní ve ejné správy o 

problematice regenerace brownfields je jedním z kontinuálních cíl  Strategie rozvoj 

systému vzd lávání. Programy integrované regenerace nejenom jednotlivých brownfields, 

ale i celých m stských ástí vyžadují nové dovednosti, které se prozatím na eských 

školách nevyu ují a neexistuje ani systematický program celoživotního profesionální 

vzd lávání, který by se touto problematikou zabýval. Pro udržitelný rozvoj je nezbytné, 

aby si spole nost byla v doma omezenosti vzácných zdroj , k nimž pat í i p da, a 

nakládala s nimi odpovídajícím zp sobem. Je nutné, aby ve ejná správa byla v této 
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problematice dob e vyškolena, p ípadn  si byla v doma pomoci, kterou bude poskytovat 

NKJ a KKJ. 

Jak cíle dosáhnout ? Vzd lávání a školení v rámci institucí ve ejné správy a v rámci 

vzd lávacích program  EU pro ve ejnou správu i pro širokou ve ejnost, kde mohou být 

využity prost edky opera ních program  zam ených na rozvoj lidských zdroj  (OP 

Vzd lávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zam stnanost, Regionální 

opera ní programy) nebo p ípadn  technické asistence opera ních program . 

Jaký je stav ? V této problematice se postoupilo asi nejdál. CzechInvest a jednotlivé kraji 

realizují konference, seminá e, probíhá vzd lávání zástupc  ve ejné správy a velmi aktivní 

jsou akademická pracovišt  i v rámci vzd lávání student . 

   

Dlouhodobé cíle 

Snížení po tu brownfields a zábor  zem d lské p dy pro novou výstavbu 

v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Snížení po tu brownfields lze docílit pouze jejich efektivní regenerací nebo alespo

rekultivací, která navrátí brownfield do stavu „zelené louky“. Cílem této Strategie je snížit 

po et brownfields a zatraktivnit je pro soukromé investory, aby up ednost ovali výstavbu 

na brownfields. Tímto motiva ním zp sobem dojde k omezení zábor  p dy pro výstavbu a 

zárove  nebude ovlivn n p íliv investic, k jehož snížení by mohlo dojít využitím 

restriktivních opat ení pro zamezení neefektivních zábor .  

Regenerace brownfields zvyšuje úrove  životního prost edí, podporuje podnikatelské 

prost edí a zárove  i regionální rozvoj obcí a m st v R. To pln  odpovídá t em 

strategickým cíl m Národního strategického referen ního rámce. 

Jak cíle dosáhnout ? Pomocí funk ního, centráln  koordinovaného systému v ele s NKJ 

a využitím stávajících i nových nástroj  regenerace (národní databáze, dota ní programy, 

využití EU fond , fiskálních a legislativních opat ení atd.). 

Jaký je stav ?  Centráln  koordinovaný systém v ele s NKJ neexistuje a jako nástroje 

jsou uplat ovány databáze, dota ní programy. Fiskální a legislativní opat ení nebyla 

realizována. 

Zlepšení kvality urbánního prost edí a zvýšení konkurenceschopnosti obcí a m st. 
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Dlouhodobým cílem této Strategie se stanovuje zlepšení kvality urbánního prost edí. 

V ad  m st prob hly díky transformaci ekonomicky výrazné strukturální zm ny a 

zanechaly po sob adu brownfields. Jedná se nap íklad o opušt né pr myslové a 

zem d lské areály, výrobní haly, sportovišt , skladištní plochy, vysloužilá depa a kolejišt , 

vojenské budovy, degradované (vybydlené) ásti m st a zchátralé objekty s památkovou 

hodnotou.  Tyto lokality nyní narušují charakter obcí a m st (nebo jejich ástí), mohou být 

zdrojem ekologické zát že a stávat se centry sociálního pnutí, což jsou faktory, které dále 

snižují atraktivitu obcí pro investory.  

Situace obcí s ekonomickými problémy z d vodu transformace ekonomiky se pak dále 

spirálov  zhoršuje. Navíc je asto ohrožena vlastní samo-regenera ní schopnost m sta, 

jelikož ztráta rozvojové perspektivy zp sobuje, že mladí a schopní lidé z tohoto prost edí 

odcházejí. Tento vývoj má následn  vliv na dostupnost (kvalitu) poskytovaných místních 

služeb (ve ejných i soukromých).  

Regenerace brownfields v takto ohrožených obcích a m stech (nebo jejich ástech) m že 

napomoci tento nep íznivý stav zvrátit. Regenerace brownfields zlepší negativní image 

obcí, realizace komplexních projekt  p iláká investory a developery, povzbudí místní 

podnikatelské prost edí, nabídne volná pracovní místa a zkvalitní úrove  místních služeb. 

Jak cíle dosáhnout ? Pomocí  funk ního, centráln  koordinovaného systému v ele s NKJ 

a využitím stávajících i nových nástroj  regenerace (národní databáze, dota ní programy, 

využití EU fond , fiskálních a legislativních opat ení atd.). D ležitá je také podpora 

principu partnerství širších složek ve ejného sektoru i partnerství se soukromým sektorem 

pro ešení komplexních projekt  regenerací m st i jejich ástí. 

Jaký je aktuální stav ? P i neexistenci NKJ se partnerství ve ejného a privátního sektoru 

jeví jako ur itá možnost postupu vp ed. Zde je d ležité mít nastaven model spolupráce, 

kde ob  strany musí mít rovnocenné postavení.  

Cílené a efektivní využití ve ejných prost edk  pro podporu regenerace 

brownfields, kde je ve ejný zásah nezbytný a od vodnitelný. 

Vzhledem k tomu, že regenerace brownfields je asto finan n  nákladná a existují zna ná 

projektová rizika, musí ve ejný sektor v ad  p ípad  sehrát významnou roli. Jedná se 

zejména o fázi rekultivace, která navrátí brownfield alespo  do stavu srovnatelného 

s greenfields. V p ípad , že p edpokládané náklady na rekultivaci jsou vyšší než hodnota 
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pozemku po dokon ení výstavby, soukromý sektor nebude mít z tržního hlediska o 

realizaci regenerace zájem.  

Pro uskute n ní projektu je tak nutná ve ejná intervence nap . v podob  financování 

nákladové mezery64 nebo se rekultivace musí pln  ujmout ve ejný sektor. V typov

vhodných projektech regenerace je možné postupovat formou partnerství ve ejného a 

soukromého sektoru.    

V p ípadech, kdy je soukromý sektor ochoten investovat a realizovat regeneraci 

brownfields sám, by ve ejný sektor zasahovat nem l.  

V této souvislosti se ve ejné investice týkají také výzkumných program  zam ených na 

problematiku brownfields. Jejich výstupy by m ly sloužit jako sou ást znalostní expertízy, 

která bude centráln  shromaž ována a dále systematicky využívána na jakékoli projekty a 

programy na území R. 

Jak cíle dosáhnout ? Cílené dota ní programy dle aktuáln  stanovených priorit regenerace 

brownfields v národním ak ním plánu regenerace brownfields. 

Jaký je sou asný stav ? Dnes se partnerství ve ejného a soukromého sektoru jeví jako 

jedno z východisek. Existence modelu spolupráce m že napomoci samospráv  více se 

v této problematice aktivizovat, a to i se zapojením dota ních titul . 

Zavedení a zajišt ní aplikace nejlepší praxe p i realizaci projekt  regenerace 

brownfields, podpora profesionáln ízené realizace regenerace. 

Cílem Strategie je zavést nejlepší praxi a p enos zkušeností z již realizovaných úsp šných 

projekt . Díky p enosu praxe z projektu na projekt se zvýší odborná úrove  realiza ního 

týmu a zárove  se sníží riziko opakování minulých nedostatk  (tzv. „learning by doing“).  

Jak cíle dosáhnout ? Vzd lávání státní správy a udržení takto vyškolených odborník , 

realizace typových pilotních projekt , proces standardizace, tvorba metodik. 

Jaký je stav ? CzechInvest a samospráva realizují školení, seminá e a je využívána 

spolupráce s vysokými školami v rámci konkrétních projekt , jako nap . Partnerství pro 

eské brownfieldy. 

                                                
64 Nákladovou mezerou se rozumí rozdíl mezi náklady na regeneraci brownfieldu a jeho tržní cenou. 

Financování nákladové mezery z ve ejných zdroj  pokryje náklady na pozdvihnutí brownfield  na takovou 

úrove , aby mohly efektivn  konkurovat greenfield m. 
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Národní strategie regenerace brownfield  je zatím jediný komplexní dokument zabývající 

se problematikou regenerace brownfields na celostátní úrovni. Již od za átku bylo k NSRB 

mnoho p ipomínek, n které hlavní jsou definovány v materiálu IREAS65 -  

• Neopírá se o kategorizaci brownfields dle jejich rozvojového potenciálu. 

• Neopírá se o analýzu poptávky na trhu nemovitostí, která by m la definovat míru 

pot eby ve ejné podpory. 

• Nevy ešila a za sou asného stavu neposunula jeden ze základních problém ešení 

brownfields a tím je organizace a spolupráce d ležitých aktér  neboli 

institucionální zabezpe ení. 

2.10 Národní databáze brownfield 66

Národní databáze brownfield  nabízí lokality p ipravené pro plány domácích i 

zahrani ních investor . Pomáhá na jedné stran  vracet život na území, která lov k využil 

a pak opustil, a na stran  druhé také zjednodušuje investor m práci s výb rem 

nejvhodn jšího místa pro podnikání v eské republice. 

Cílem regenerace je zvýšit p itažlivost a hodnotu jednotlivých lokalit na úrove , kdy 

mohou p ímo sout žit s výstavbou na zelené louce. Dostate ná nabídka zrekultivovaných 

areál i zabezpe ení financování nákladové mezery z ve ejného sektoru pom že snížit 

zbyte né zábory p dy pro investice na zelené louce, které jsou v rozporu s principy 

udržitelného rozvoje. 

Hlavním podkladem pro databázi je Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfield . Práce 

na ní trvaly dva roky. Od roku 2005 ji ve všech krajích eské republiky mimo Prahy 

p ipravovala agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými krajskými ú ady. 

Cílem bylo najít a popsat nevyužívaná nebo nep íliš efektivn  využívaná území a získané 

informace využít pro p ípravu dalších projekt  a dokument  zabývajících se ešením jejich 

                                                
65 Doležalová L.: Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a p ípravu pozemk  v problémových 

oblastech se zam ením na revitalizaci nevyužívaných objekt  a ploch. Národní strategie regenerace 

brownfield  2008 – kritická analýza a srovnání. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. , 2009 

66 www.brownfieldy.cz 
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obnovy. Národní databáze brownfield  pomáhá pro takové lokality najít optimální využití. 

Podporuje investice v oblasti podnikání, bydlení, zábavních aktivit a podobn . Tím 

prospívá i životnímu prost edí, protože m ní zanedbaná místa v živé prostory. Databáze 

navíc posílí absorp ní kapacitu pro erpání podpory ze strukturálních fond  EU pro období 

2007-2013. 

Vytvo ení databáze brownfields, jako prvního kroku v rozhodovacím procesu regenerace, 

je d ležité i pro úrove  krajské a obecní samosprávy. Touto problematikou se zabývají i 

Horáková a Vojvodíková67. Vytvo ení databáze by m lo být prvním krokem, který obce

postižené p ítomností více lokalit typu brownfields u iní. Na základ  zkušeností p i 

p íprav , sb ru dat a jejich využití byla navržena struktura informací tak, aby poskytovala 

maximální množství informací a zárove , aby nekladla p ehnané nároky na znalosti a 

zkušenosti osoby – osob, které budou tuto databázi zpracovávat a na dostupnost informací. 

Struktura informací : 

• Identifikace plochy. 

• Charakteristika plochy. 

• Vztah plochy k okolí. 

• Vztah lokality k infrastruktu e v okolí. 

• Ekologické zatížení lokality. 

• Objekty na ploše. 

• Informace o dokumentech. 

                                                
67 Horáková, J., Vojvodíková, B., eselský, J. : P íprava projekt  regenerace opušt ných pr myslových 

ploch, praktický manuál. VŠB-TU, Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0701-7 
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P íklad eviden ního listu Národní databáze brownfield68: 

Areál Karnola, Krnov  

Lokalita

Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Bruntál 
Obec: Krnov 
Sou adnice GPS: 50°5'1.609"N 17°41'36.895"E  
Typ lokality: Areál (plocha s budovami) 
P ipravenost lokality k regeneraci: Lokalita je 
p ipravená. Je možná regenerace celé lokality 
Stávající využití: lehký pr mysl, obchod 
P edchozí využítí lokality: Pr mysl textilní pr mysl 
Rozloha lokality: 85.600,00 m2  

Tento výpis má pouze informativní charakter. 
Data pro jeho vytvo ení byla získána z Národní databáze brownfield , kterou provozuje 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. 

                                                
68 www.brownfieldy.cz 
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3. Vymezení specifik Moravskoslezského kraje 

3.1 Historické a územní souvislosti 

Moravskoslezský kraj pat í již od 19. stol. mezi nejd ležit jší pr myslové regiony st ední 

Evropy, ležící v historicky pr myslové lokalit  na rozmezí Moravy a Slezska. Po roce 

1989, ruku v ruce se zm nou politického klimatu v zemi, dochází k výrazným zm nám 

také na Ostravsku. Celoplošná restrukturalizace pr myslu, vedoucí k výraznému útlumu 

pr myslové výroby, má na region zna ný dopad. Mezi nejpatrn jší kroky pat í omezení 

t žby erného uhlí a útlum pr myslových kolos  jako je Nová hu , Vítkovice atd., což 

vedlo k masivnímu nár stu nezam stnanosti v regionu. Na druhé stran  pokles výroby i 

mnohé významné kroky p i ekologizaci provoz  v podnicích mají velmi p íznivý dopad na 

zlepšení životního prost edí v kraji. Mnohé restrukturalizované podniky byly odkoupeny 

zahrani ními investory. V kraji je n kolik pr myslových zón, jejichž pr m rná zapln nost 

je cca 74 %. Také stávající pr myslové areály mohou domácí i zahrani ní investo i využít 

pro nové podnikatelské zám ry. 

Kraj pat í v rámci eské republiky již od devatenáctého století k region m se silným 

zastoupením pr myslu. P ítomnost rozsáhlých ložisek erného uhlí vedla v období 

nejv tšího pr myslového rozkv tu k rozvoji t žebního pr myslu a navazující hutnické, 

ocelá ské a strojírenské výroby. V pr myslu je v regionu zam stnána více než t etina osob, 

která se podílí bezmála na polovin  regionálního produktu. 

Krom  zmín ných tradi ních odv tví, která lze charakterizovat v podob  spole ného 

hodnotového et zce „uhlí-ocel-strojírenství“, je v kraji zaznamenáván významný rozvoj 

odv tví mimo tuto hlavní specializaci, kterými jsou zejména automobilový pr mysl, IT a 

elektro, chemický pr mysl a specializované služby pro firmy (zejména inženýrské, 

poradenské a výzkumné firmy). 
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Situace brownfields v Moravskoslezském kraji69  

Na území Moravskoslezského kraje evidujeme velké množství území, které odpovídají 

p edchozí definici. Tato místa jsou v r zném režimu využití i zcela opušt né, jsou 

vlastn ny privátním nebo ve ejným sektorem a již mají i teprve hledají budoucí ú el. 

Jedná se ádov  o desítky rozsáhlých areál  nad 10 hektar  a o stovky území menších, 

které vede v databázi jak CzechInvest, tak Agentura pro regionální rozvoj,a.s. 

Mezi areály brownfields pat í: 

Areály pr myslových podnik  (v etn  areál , které výhledov  vzniknou po 

ukon ení pr myslové výroby). 

Areály dol . 

Odkališt . 

Skládky pr myslových odpad , chemické skládky. 

D lní a pr myslové odvaly. 

Skládky tuhých komunálních odpad  a zeminy. 

Rekultivace – d sledek d lních vliv  apod. 

Opušt né areály bývalých zem d lských družstev. 

Opušt né historické a vojenské areály. 

V sou asné dob  jednozna n  p evažuje zájem investor  o umíst ní svého podnikání na 

„zelené louce“. P íprava ploch tzv. greenfields je technicky, finan n  a asov  p ízniv jší. 

Tento stav má však ve svých d sledcích negativní vliv na rozvoj území, nebo  se na jedné 

stran  zvyšují nároky na zábor zem d lské p dy a na stran  druhé, nar stá po et 

nevyužitých ploch brownfield . 

Je p edevším pot eba zm nit pohled na plochy brownfields. Území, která jsou dnes zát ží, 

v sob  skrývají velký rozvojový potenciál. Aktuální Strategie rozvoje kraje70 klade d raz 

na podporu regenerace brownfields, která musí být dostupná i pro podnikatelské subjekty,

které jsou vlastníky ady t chto lokalit. Ve ejný sektor musí maximáln  využít své 

možnosti v oblasti regulace p i územním plánování k maximálnímu využívání brownfields 

p i realizaci rozvojových aktivit m st, obcí i firem. Tradice a zkušenosti p i ešení této 

                                                
http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/brownfields.html 

70 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020, Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava, 2012 
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problematiky navíc p edstavují potenciál vytvo it z Moravskoslezského kraje znalostní 

region v oboru urbanistické regenerace brownfields. P i p íprav  projekt  je kladen d raz 

na pe livé posouzení vliv  navrhovaných ešení na chrán né zájmy ochrany p írody.  

Agentura pro regionální rozvoj,a.s.71 zmapovala absorp ní kapacitu brownfields 

v Moravskoslezském kraji s následujícími výstupy. 

V programovacím období 2007 – 2013 byla možnost pro vlastníky, p ípadn  nájemce 

erpat finan ní prost edky na regeneraci/revitalizaci brownfields v opera ních programech 

- Podnikání a inovace (OPPI) 

- Regionální opera ní program (ROP) 

- Životní prost edí (OPŽP) 

Tyto možnosti nebyly (až na malé výjimky) p íjemci dotací z Moravskoslezského kraje na 

p edprojektovou p ípravu využity. D vody mohou být r zné – ve v tšin  p ípad  jde o 

nesoulad mezi p ipraveností projektu a vyhlašováním výzev, nebo  projekty brownfields 

jsou projektov  velmi náro né. Dalším,pravd podobn  nejvýznamn jším d vodem je 

nedostatek pen z vlastník  na spolufinancování. P esto že opera ní programy nabízejí 

velké procento dotace na celkové uznatelné náklady, jsou objemy náklad  tak vysoké, že 

menší obec, p ípadn  soukromí vlastníci, nejsou schopni vy lenit dostatek volných 

finan ních prost edk  na spolufinancování, mnohdy ani nemají možnost pokrýt tuto 

pot ebu úv rem. K 30. 6. 2012 bylo v Moravskoslezském kraji z OPŽP celkem vynaloženo 

10 168,2 tis. K , když celkové uznatelné náklady byly 12 489,9 tis. K . Tyto prost edky 

nebyly vynaloženy na projekty podpo ené na p edprojektovou p ípravu Moravskoslezským 

krajem. V rámci OPPI bylo vynaloženo v programu Nemovitosti na projekty v 

Moravskoslezském kraji 1,47 mld.K . Z programu ne erpaly však žadatelé pouze na 

brownfields a bez bližší znalosti projekt  nelze jednozna n íci, kolik z této ástky tvo ila 

dotace na brownfields. Dle informací ídícího orgánu však mezi žadateli nebyly obce, z 

ehož lze odvodit, že žádná z podpo ených studií nebyla použita pro p ípravu žádosti o 

dotaci z tohoto opera ního programu. V ROP bylo v oblasti podpory 2.3 Regenerace 

brownfields celkem schváleno 838,8 mil. K  dotací. V roce 2012 bylo v rámci finan ního 

nástroje Jessica po n kolikaletých p ípravách odsouhlaseno Evropskou komisí, že 520 mil. 

                                                
71 Studie lokalit brownfields podpo ených Moravskoslezským krajem v letech 2005-2012. Agentura pro 

regionální rozvoj,a.s., Ostrava, 2012 
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K  z ROP bude vy len no do dvou fond  rozvoje m st. Z t chto fond  mohou na projekty 

brownfields, zahrnující p ípravu území/prostor pro výrobu, ubytování, cestovní ruch (sport, 

rekreace a láze ství), zdravotnictví, nebo sociální pé i erpat výhodné úv ry m sta i 

soukromí vlastníci deprivovaných území. Další, velmi zajímavou skute ností je, že 

p vodn  „dota ní peníze“ bude nyní možné opakovan erpat pro více zájemc , protože 

nejde o dotace, nýbrž o úv ry. 

Vznik JESSICA (  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas -   

Spole ná evropská podpora udržitelných investic do m stských oblastí )                       

holdingového fondu Moravskoslezsko umožnilo p evedení financí z ROP MS, opat ení 2.3 

Podpora využívání brownfields. K rozhodnutí o p evedení prost edk  vedla nízká 

absorp ní kapacita. Vy len ním prost edk  k využití prost ednictvím finan ních nástroj

vznikla nová tržní p íležitost: • Investování do brownfields soukromým subjekt m. • 

Využití k výstavb  podnikatelské infrastruktury, zejména pro malé a st ední podniky. 

Vedle regenerace brownfields mohou projekty sm ovat nap íklad na infrastrukturu 

cestovního ruchu nebo výstavbu a zkvalitn ní služeb sociální a zdravotní pé e. 

3.2 SWOT analýza 

Rekto ík72 a kol. definují SWOT analýzu jako nástroj ke zkoumání vnit ních a vn jších 

faktor  p sobících na innost organizace. Co znamená SWOT? 

SWOT je zkratka pro Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunitis 

– p íležitosti a Threats – hrozby. Silné a slabé stránky jsou vnit ními faktory efektivnosti 

organizace. P íležitosti a hrozby vymezují vn jší prost edí, vn jší faktory efektivnosti 

organizace. SWOT analýza je jakýmsi odrazovým m stkem celého marketingového 

procesu. 

Jedná se o jednoduchou metodu p ehledného ut íd ní hlavních poznatk  z profilu území. 

Silné a slabé stránky hodnotí vnit ní parametry a podmínky rozvoje území, naopak 

p íležitosti a hrozby jsou vztaženy k vn jším faktor m nebo proces m, jež jsou zpravidla 

                                                
72 Rekto ík, J., Šelešovský, J. a kol.: Sociální a technická infrastruktura. MU v Brn  a Institut pro místní 

správu Praha, 2002, ISBN 80-210-2956-0 
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obtížn  ovlivnitelné subjekty z ešeného území. Zatímco silné a slabé stránky je možno 

pomocí r zných intervencí využít nebo odstranit, p íležitosti a hrozby jsou mimo její vliv 

(jedná se zpravidla o trendy probíhající na národní nebo globální úrovni). Vliv externích a 

t žko ovlivnitelných faktor  však hraje d ležitou roli p i výb ru jednotlivých rozvojových 

strategií. V zásad  není smyslem jakékoliv územní analýzy podat vy erpávající obraz o 

daném území nebo sektoru, ale shromáždit informace, které jsou d ležité pro rozhodování 

v návrhové ásti strategického dokumentu. 

P edkládaná diserta ní práce je ve svém d sledku sm ována na zvláštní rysy možné 

spolupráce ve ejného a privátního sektoru v Moravskoslezském kraji, ve kterém jsou 

p íležitosti a p edpoklady zcela odlišné než v jiných krajích R 

Vzhledem k tomu, že sou asné ekonomické prost edí, ve kterém se ve ejná správa a 

privátní subjekty v MSK nacházejí, vize spolupráce se musí odvíjet od tohoto prost edí v 

kraji. 

Z toho d vodu je nezbytné analyzovat rysy ekonomického (podnikatelského) prost edí 

MSK, které tuto oblast charakterizují a zárove  se zabývat prognózou jejich dalšího 

vývoje, a to i v souvislosti s dopady vyplývající ze lenství v EU a fungování jednotného 

tržního prost edí. SWOT analýza byla zpracována v rámci Strategie rozvoje kraje73 a to za 

ú asti všech relevantních sociálních skupin a institucí. 

Silné stránky: 

• Pr myslová tradice kraje. 

• Nejvyšší produktivita práce v kraji p i p epo tu na odpracovanou hodinu v R – 

mimo Prahy. 

• Existence silného hodnotového et zce v oblasti zpracování surovin a návazných 

obor  strojírenství (automobilový pr mysl) s vysokým výzkumných a vývojov

inova ním potenciálem. 

                                                
73 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020, Agentura pro regionální rozvoj,a.s., 

Ostrava, 2012
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• Existence p íklad  malých firem, které využívají znalosti kumulované v tradi ních 

oborech a úsp šn  se rozvíjí. 

• Úsp šn  se rozvíjející automobilový pr mysl, který navazuje na tradi ní 

specializaci, a obor IT diverzifikující skladbu regionální ekonomiky. 

• Dynamický r st po tu student  VŠ v kraji v posledních letech. 

• Existence intermediálních institucí, klastr  a iniciativ, spolupráce mezi ve ejnou, 

akademickou a soukromou sférou. 

• Dobré dispozice sídelního uspo ádání kraje z hlediska dopravních systém . 

• Turistický a p írodní potenciál kraje. 

Slabé stránky: 

• Mezera ekonomické výkonnosti oproti pr m ru R. 

• Nízká míra ekonomické participace – málo lidí pracuje. 

• Nízká podnikatelská aktivita – nejnižší v R. 

• Slabý, podfinancovaný inova ní systém. 

• Ostrava – pr myslové m sto s poddimenzovaným sektorem služeb, neplnící 

typické metropolitní funkce. 

• Silná pr myslová specializace, zejména v tradi ních oborech – uhlí, ocel, stroje, 

které jsou ohroženy nákladovou konkurencí. 

• Nízká vzd lanost obyvatelstva, m eno indexem vzd lanosti. 

• Vysoká míra migrace zejména vzd laných lidí v produktivním v ku mimo kraj. 

• Nedobudovaná dopravní infrastruktura. 

• Vysoká zát ž životního prost edí, zejména p ekra ování limit  kvality ovzduší. 

• Limitování ekonomického a sociálního rozvoje kraje sou asným stavem životního 

prost edí v nejzatížen jších oblastech.  

P íležitosti: 

• Hospodá ská krize – zm ny v chování firem, p íchod investor  s vyšší p idanou 

hodnotou do kraje. 
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• Nár st zájmu turist  o trávení dovolené doma v d sledku hospodá ské krize. 

• Tlak na produktivitu ve firmách, zavád ní inovací, spolupráci na VaV, klastrování. 

• Vznik poptávky po inovacích vlivem nadnárodních firem, rozvoj ve ejných a 

soukromých znalostních aktivit. 

• Ekonomický rozvoj zemí, které mohou využívat výrobky, služby a znalosti, které 

vznikají v MSK, kolem jeho tradi ních specializací. 

• Dostupnost prost edk  z EU využitelných pro rozvoj konkurenceschopnosti firem a 

jejich uskupení (klastry), lidských zdroj  a území. 

• Odeznívání krize, obnovení d v ry ve finan ní trhy, rozvoj developerských 

aktivit, nová pracovní místa, obnova území – brownfields. 

• Nejvyšší podíl investi ních (kapitálových) výdaj  na celkových plánovaných 

výdajích rozpo tu kraje v rámci R. 

• Podpora projekt  primárn  zam ených na zlepšování stavu ŽP, v etn  podpory 

environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty, zam ené zejména na širokou 

ve ejnost – lokální topeništ , nakládání s odpady, šetrná doprava. 

• Zájem aktér  rozvoje na zachování p írodních atraktivit území. 

Hrozby: 

• Pokles konkurenceschopnosti v oborech, které táhnou hospodá ství kraje, zánik 

pracovních míst. 

• Vleklá krize – zánik firem, které propad nevydrží, obsazení pozic cizími firmami. 

• Zm ny v organizaci ekonomických aktivit nadnárodních firem, p esun výrob na 

východ, zánik pracovních míst. 

• Nep íznivý trend financování ve ejného VaV, nižší provázanost na aplika ní 

sféru, ohrožení produktivity a konkurenceschopnosti. 

• Pokra ování nep íznivého sociáln  demografického vývoje, st hování mimo 

region, stárnutí populace. 

• Neefektivní využití pen z ze strukturálních fond  EU, nikoliv na r st 

konkurenceschopnosti, ale na opat ení, která v budoucnu p inesou provozní zát ž. 

• R st energetické zát že aktivit v kraji bez adekvátních investic do produk ních 

kapacit – výpadky, odchody investor , zánik pracovních míst. 
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• P etrvávající nadpr m rné zne išt ní ŽP, ovliv ující negativn  zdraví obyvatel a 

image kraje. 

• Pokra ující nízká ekonomická participace obyvatel s rostoucím po tem 

nezam stnaných. 

• Další ohrožování zne išt ní ovzduší a rozši ování oblastí se zvýšenými 

koncentracemi zne išt ní v ovzduší po odezn ní ekonomické krize. 

• Snížení hodnoty p írodních atraktivit území v p ípad  ohrožení p írodn  cenných 

území necelistvými formami ekonomického rozvoje. 

• Posilování negativní image kraje n kterými plánovanými zám ry (t žba uhlí 

v Beskydech). 
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3.3 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-202074

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009–2020 (dále jen Strategie) je 

zpracována jako st edn dobý strategický dokument, který plní podmínky vyplývající ze 

zákona . 248/2000 Sb. o podpo e regionálního rozvoje. Jedním z d vod  zpracování 

Strategie bylo získat konkrétní informace a rámec pro strategické rozhodování a intervence 

vedoucí k požadovaným zm nám. K tomu byly vytvo eny následující výstupy:  

• P ehled vývoje kraje v klí ových ukazatelích konkurenceschopnosti. 

• Identifikace hlavních problém  a výb r klí ových témat k ešení. 

• Vytvo ení rozvojové vize kraje do roku 2020. 

• Stanovení strategických cíl  k napln ní vize  

• Výb r hlavních aktivit a klí ových projekt  k napln ní vize  

D ležitou sou ástí procesu tvorby Strategie a vkladem do její realizace byl také rozvoj 

partnerství p edstavitel  krajské samosprávy se zástupci odborné ve ejnosti v rámci 

Strategické expertní skupiny (SES) a Tematických expertních skupin (TES). Navrhované 

strategické intervence k napln ní vize jsou popsány jako p t dlouhodobých globálních cíl , 

z nichž každý obsahuje 31 st edn dobých cíl  specifických. 

Struktura strategie 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 definuje rozvojovou vizi 

kraje a p t globálních strategických cíl , které jsou dále rozpracovány do specifických 

strategických cíl . Napl ování specifických strategických cíl  bude ešeno konkrétními 

aktivitami a projekty, a to v definovaném realiza ním rámci a s využitím identifikovaných 

zdroj  financování. Tuto logickou strukturu strategie p ehledn  zobrazuje následující 

schéma. 

                                                
74 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020, Agentura pro regionální rozvoj,a.s., 

Ostrava, 2012
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Schéma 5 : Struktura cíl

Zdroj : Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 
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GLOBÁLNÍ CÍL 1 - Konkurenceschopná, inova n  založená ekonomika 

Úsp šnost v kraji lokalizovaných ekonomických aktivit v globální konkurenci je zásadní 

pro blahobyt místních obyvatel. Vysoká, udržitelná a rostoucí konkurenceschopnost se 

promítá v hospodá ském r stu a v tším množství prost edk , které jsou firmám a 

obyvatel m k dispozici a mohou být dále využity pro rozvoj kraje. Úsp ch m že být 

do asn  založen na nižších cenách, ale tato strategie je dlouhodob  neudržitelná. Výzvou 

pro Moravskoslezský kraj je r st podílu aktivit, jejichž konkurenceschopnost erpá z 

jiných než nerostných nebo nízkonákladových zdroj . P i realizaci tohoto globálního 

strategického cíle hledáme takové klí ové projekty a aktivity, které podpo í významné 

strukturální zm ny ve firmách i ve ejném sektoru sm rem k vyššímu podílu výdaj  na 

v du a výzkum na finálních výstupech a k inova ním aktivitám, které zvyšují šanci na 

udržení a posílení konkuren ní výhody v celosv tové sout ži. Ve sv t  i v eské republice 

funguje celá ada takových nástroj , od podpory spolupracujících oborov  zam ených 

uskupení, p es intermediární agentury, které jsou zodpov dné za ízení vazeb a vztah

mezi znalostními institucemi a firmami / generování poptávky po inovacích, inkubátory 

inova ních firem, centra transferu technologií na univerzitách, regionální agentury pro 

podporu zahrani ních investic a podporu regionáln  specifického exportu a podobn . V 

tomto globálním strategickém cíli jde také o vytvo ení takové infrastruktury a nabídky 

moderních služeb, které povedou k vyšší inova ní a exportní výkonnosti firem 

podnikajících v regionu a k p ilákání nových aktivit s vysokou p idanou hodnotu.  

Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických 

strategických cíl  (SSC):  

SSC 1.1 Zajišt ní koordinované a systémové podpory výzkumu, vývoje a inovací v 

Moravskoslezském kraji  

SSC 1.2 Zlepšit exportní výkonnost místních malých a st edních firem a posílit jejich 

zapojení do globálních hodnotových et zc   

SSC 1.3 Podpora zakládání nových podnikatelských subjekt  (MSP v etn  fyzických 

osob – OSV  a mladých podnikatel )  

SSC 1.4 Získat do kraje investory nejen k innostem s vysokou p idanou hodnotou  

GLOBÁLNÍ CÍL 2 – Dobré vzd lání a vysoká zam stnanost – p íležitost pro všechny 

Zam stnání je cestou k osobní úsp šnosti a dobré vzd lání je k tomu stále nezbytn jší 

podmínkou. Moravskoslezský kraj má rozvinutou vzd lávací infrastrukturu od mate ských 

po vysoké školy a pat í k nejaktivn jším region m v inovacích ve vzd lávání. Tyto dobré 
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výchozí podmínky chceme nejen dále rozvíjet, ale sou asn  je využít k posunu na vyšší 

úrove  – ší i a kvalitu doplnit excelencí a prestiží. A to jak v prioritních technických 

oborech, tak i v nemén  d ležitých oborech humanitních. Vzd laní lidé zde najdou 

nadpr m rné p íležitosti k uplatn ní svého talentu, budou zde z stávat nebo se sem vracet 

a ocení dobré podmínky pro rodinné a profesní zakotvení v tomto dynamickém a 

kreativním regionu. Chceme nejen více a lepších pracovních p íležitostí pro kvalifikované 

lidi, ale ekonomické zapojení všech, kte í cht jí a mohou. Moravskoslezský kraj se chce do 

roku 2020 zbavit pozice jednoho z kraj  s trvale nejvyšší nezam stnaností. K dosažení 

podstatné zm ny je pot ebné koncentrované a koordinované úsilí všech, kdo zam stnanost 

nejvíce ovliv ují, a to jsou úsp šné místní firmy, noví investo i, dob e fungující ve ejný 

sektor nebo ú inná aktivní politika zam stnanosti ú adu práce. Moravskoslezský kraj 

využije ov enou schopnost tvorby aktivních partnerství a bude národním lídrem v 

koordinované politice a realiza ních aktivitách na trhu práce prost ednictvím 

Moravskoslezského paktu zam stnanosti.  

Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických 

strategických cíl  (SSC):  

SSC 2.1 Zlepšit koordinaci aktivit zam ených na r st zam stnanosti  

SSC 2.2 Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných 

pracovních silách v jejich po tu, struktu e a kvalit   

SSC 2.3 Zvýšit podíl obyvatel schopných komunikovat v cizích jazycích, zejména v 

angli tin   

SSC 2.4 Být evropským lídrem v systémovém rozvoji m kkých kompetencí u všech 

skupin obyvatel  

SSC 2.5 Vytvo it konkurenceschopnou výzkumnou univerzitu  

SSC 2.6 Zvýšit pracovní zapojení nezam stnaných. 

GLOBÁLNÍ CÍL 3 - Soudržná spole nost – kvalitní zdravotnictví, cílené sociální 

služby a úsp šný boj proti chudob

Kvalita a dostupnost zdravotní pé e je prioritním a trvale realizovaným cílem ve 

zdravotnictví. V sou asnosti roste význam opat ení, kterými se udrží rovnováha mezi 

kvalitou, dostupností a efektivností poskytované zdravotní pé e. Hlavním aktuálním 

úkolem je nastavení mechanism , které povedou ke stabilizaci hospoda ení jednotlivých 

nemocnic. D raz je p itom kladen na optimalizaci l žkového fondu vedoucí ke zvýšení 

produktivity personálu, zkrácení pr m rné ošet ovací doby a zvýšení obložnosti l žek. K 
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dalším úkol m pat í centralizace komplementárních služeb, p edevším laborato í a 

odb rových místností, a progresivní zavád ní p ístrojové techniky a technologií, 

rozmis ovaných s ohledem na lé ebné programy a profilace jednotlivých za ízení. 

Výhledov  je zám rem vytvá et specializovaná centra nadregionálního charakteru. K 

napln ní strategie v oblasti zdravotnictví budou vhodn  využity informa ní technologie, 

což umožní zpr hlednit financování zdravotnictví, vyhodnocovat kvalitu léka ské pé e ve 

vztahu k náklad m a p inášet tak podklady k ú eln jší alokaci zdroj .  

Boj proti sociálnímu vylou ení a chudob  pat í mezi strategické cíle krajské sociální 

politiky. K napln ní vede zejména transformace pobytových sociálních služeb pro lidi s 

postižením a jejich podpora k životu v p irozené komunit . Kraj usiluje jak o podporu 

terénních sociálních služeb, tak o zajišt ní pot ebných kapacit pobytových služeb pro lidi 

se specifickými pot ebami (nap íklad s duševním onemocn ním vyžadující celodenní 

pé i). Významná je podpora života d tí ve vlastních i náhradních rodinách. 

Moravskoslezský kraj disponuje rozvinutou sítí za ízení poskytujících sociální služby. 

Technický stav budov je však v mnohých p ípadech velmi špatný a vyžaduje rozsáhlé 

investice. Budou p ipravovány a realizovány projekty, které jsou sou ástí procesu 

transformace pobytových sociálních služeb. Nap íklad se bude jednat o vznik za ízení 

chrán ného bydlení, rozvoj služeb sociální prevence, jako jsou azylové domy, domy na 

p li cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová za ízení pro d ti a 

mládež, sociáln  aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, sociáln  terapeutické dílny, sociální 

rehabilitace, interven ní centra, služby následné pé e, podpora samostatného bydlení a 

také terénní programy pro p íslušné cílové skupiny obyvatel. Nezbytné bude také 

pokra ování vzd lávacích aktivit pro poskytovatele sociálních služeb, další koncep ní 

plánování rozvoje t chto služeb a zvyšování informovanosti o poskytovaných a 

plánovaných sociálních službách v kraji.  

Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických 

strategických cíl  (SSC):  

SSC 3.1 Optimalizovat náklady a ídit kvalitu služeb ve zdravotnických za ízeních  

SSC 3.2 Rozvíjet specializovaná odd lení zdravotnických za ízení s celokrajskou i 

nadregionální p sobností  

SSC 3.3 Optimalizovat sí  sociálních služeb na území kraje dle zjišt ných pot eb jeho 

obyvatel  

SSC 3.4 Transformovat pobytové sociální služby do moderních forem poskytování 

pomoci a podpory  
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SSC 3.5 Vytvá et podmínky pro podporu rodin, d tí a náhradní rodinné pé e  

SSC 3.6 Aktivn  se podílet na snižování dopad  chudoby v Moravskoslezském kraji  

GLOBÁLNÍ CÍL 4 - Kvalitní a kulturní prost edí, služby a infrastruktura pro život, 

práci a návšt vu 

Kvalita života je souhrnným faktorem spokojenosti obyvatel. Prost edí, v n mž žijeme, je 

ur ující podmínkou. Kraj musí zlepšit životní prost edí ve své centrální pr myslové 

aglomeraci, aby nebyl tmavou skvrnou na map R a EU. Jen tak pln  vynikne kouzlo 

jeho polohy uprost ed krásných Beskyd a Jeseník . V období realizace strategie dojde k 

napojení dopravní infrastruktury na evropské koridory a zlepší se i vnit ní propojení kraje. 

Kvalitní silni ní, železni ní i letecká doprava, umíst ní kraje v centru esko-polsko-

slovenského regionu s po tem obyvatel na úrovni st edn  velkého evropského státu a 

zlepšující se prostupnost hranic pro volný pohyb lidí, služeb a zboží vytvá í celou adu 

nových p íležitostí. Z národní periferie se kraj a širší region posouvá do polohy silného 

st edoevropského rozvojového pólu. S tímto sebev domím a ve spolupráci s partnery z 

eska, Polska a Slovenska chceme prom nit p íležitosti v realitu. K tomu pot ebujeme 

nejen kvalitní infrastrukturu a zlepšené životní prost edí, ale také služby na špi kové 

úrovni. Sem zam íme klí ové projekty naší strategie. Vrátíme lidem k užívání mnohé z 

opušt ných pr myslových areál  a podpo íme jejich inspirativní a inteligentní využití k 

podnikatelským, vzd lávacím a kulturním ú el m. Moravskoslezský kraj a jeho metropole 

Ostrava cht jí být kulturním, spole enským a sportovním centrem, které nabídne 

akce na špi kové evropské úrovni se širokým spektrem možností pro aktivní trávení 

volného asu obyvatel a návšt vník  kraje.  

Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických 

strategických cíl  (SSC):  

SSC 4.1 Stát se krajem špi kových „služeb pro 5 milion “ – rozší it nabídku 

volno asové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návšt vníky ze sousedních 

region   

SSC 4.2 Posílit kulturu aktivního trávení volného asu obyvatel a prevence 

kriminality mládeže prost ednictvím systémového rozvoje vzd lávacích, kulturních a 

sportovních aktivit na rekrea ní, výkonnostní i vrcholové úrovni  

SSC 4.3 Mít kvalitní vnit ní i vn jší dopravní propojení kraje v etn  napojení na 

Transevropské sít  (TEN-T)  
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SSC 4.4 Podstatn  zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky 

nezbytné pro kvalitní životní prost edí  

SSC 4.5 Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu v etn

postindustriální a udržitelné zem d lství  

SSC 4.6 Rozvíjet kulturu chování, odpov dnosti a ohleduplnosti k životnímu 

prost edí  

SSC 4.7 Zlepšit bezpe nost, ochranu zdraví a majetku obyvatel kraje a jeho území  

SSC 4.8 Rozší it, modernizovat a lépe využívat energetické zdroje a rozvodné sít   

SSC 4.9 Vrátit lidem k užívání brownfields v etn  nevyužívaných objekt   

SSC 4.10 Rozvíjet kvalitu života v sídlech kraje v souladu se zásadami moderního a 

zodpov dného urbanismu  

SSC 4.11 Zajistit rozvoj informa ní a komunika ní infrastruktury. 

GLOBÁLNÍ CÍL 5 - Efektivní správa v cí ve ejných 

Zákaznický p ístup, profesionalita a odpov dnost – tyto parametry nezbytné pro úsp ch 

firem v tržním prost edí bude Moravskoslezský kraj prosazovat i ve správ  v cí ve ejných. 

Spolu s partnerským p ístupem a aktivním vedením procesu strategického plánování a 

realizace se bude jednat o hlavní principy efektivní správy v cí ve ejných. Procesy a lidé v 

nich budou hybateli tohoto p ístupu. Zjednodušování a transparentnost proces , v rámci 

platných legislativních norem, v etn  dynamického využití nástroj  e-governmentu jsou 

jednou z cest. Tou druhou je vzd lávání a moderní formy personálního rozvoje lidí ve 

ve ejné správ  a samospráv , v etn  vzd lávání zastupitel  a politik . adu témat, kterými 

se kraj zabývá, m že efektivn ešit se svými sousedy, regiony v Polsku, na Slovensku a 

také v eské republice. K tomu bude využita moderní forma meziregionální spolupráce – 

Evropské uskupení územní spolupráce TRITIA. Zárove  je nezbytné systematicky 

pracovat na zlepšování image kraje a zvyšování pocitu sounáležitosti jeho obyvatel se 

svým regionem.  

Tento globální strategický cíl je dále rozpracován do následujících specifických 

strategických cíl  (SSC):  

SSC 5.1 Zajistit rovnom rný rozvoj kraje ve všech jeho ástech  

SSC 5.2 Posílit p eshrani ní a zahrani ní spolupráci kraje a spolupráci se sousedními 

regiony R  

SSC 5.3 Zajistit efektivní výkon a zvýšit profesionalitu ve ejné správy  

SSC 5.4 Zlepšit image kraje navenek i dovnit . 
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Z výše citované strategie je jasné, že kraj jasn  vnímá problematiku ochrany území, ešení 

brownfields a spolupráci všech partner  p i ešení nejen t chto hrozeb pro další rozvoj 

Moravskoslezského kraje. 
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4. Výzkum uplatn ní PPP v procesu obnovy pr myslové 

aglomerace v rámci MSK   

4.1 P íprava a realizace výzkumu 

Jako zdroj pro opravdu kvalitní rozhodnutí p i definování modelu spolupráce ve ejného a 

soukromého sektoru p i možném financování infrastrukturního projektu v postiženém 

Moravskoslezském kraji jsem se rozhodl provést výzkum mezi obcemi a m sty kraje. 

P i diskusích s odborníky jaký zvolit nástroj výzkumu, jsem se nakonec rozhodl zvolit 

dotazník pro zjišt ní zájmu obcí, m st a obvod  Statutárního m sta Ostravy na financování 

investi ních projekt  formou PPP. Cílem dotazníku bylo zjistit pro zadavatele, zda je 

samospráva v rámci Moravskoslezského kraje p ipravena a ochotna financovat investi ní 

projekty formou spolupráce s privátním sektorem. 

Dotazník zahrnuje otázky otev ené a uzav ené tak, aby byl jednoduše pochopitelný i 

neodborník m. Zájmovou a cílovou skupinu tvo ili starostové a primáto i obcí, m stys  a 

m st Moravskoslezského kraje. Zp sob výb ru byl realizován na základ  databáze 

poskytnuté vedením Moravskoslezského kraje. Starostové a primáto i byli kontaktováni 

písemn , telefonicky a s p edstaviteli velkých m st byly uskute n ny osobní rozhovory.  

Na základ  diskusí s vedením Statutárního m sta Ostravy prob hlo ješt  dotazníkové 

šet ení mezi starosty 23 m stských obvod . Následn  probíhalo up es ování odpov dí a 

vyhodnocování dotazníkové akce. 

Cílem realizovaného výzkumu bylo potvrzení nebo vyvrácení definovaných hypotéz a 

shrnutí dalších informací, a to i osobní návšt vou, ohledn  informovanosti, p ipravenosti a 

ochoty samosprávy pustit se do realizace investi ních projekt , p evážn  infrastrukturních, 

formou spolupráce s privátním investorem, developerem. 
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4.2 Plán výzkumu 

1. P ÍPRAVA VÝZKUMU: 

A/ IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ: 

Odborná data nás jasn  p esv d ují, že investi ní aktivita v rámci našeho kraje je v útlumu, 

samospráv  poklesly p íjmy z výb ru daní tak, že jsou mnohdy omezovány investi ní akce, 

nejen v oblasti infrastrukturních služeb, které ve ejná správa pot ebuje. 

B/ P ÍLEŽITOSTI: 

Na základ  popsání problém , které vyplývají z nedostatku vlastních p íjm  samosprávy, 

dojde k navržení zásad modelu spolupráce s privátním investorem p i realizaci 

rozvojových projekt . 

 C/ CÍL: 

Na základ  dotazníkového šet ení a analýzy dat navrhnout zásady modelu spolupráce  a 

obecných princip  pro partnerství ve ejného sektoru na samosprávné úrovni ( kraj, obec a 

soukromého sektoru a v souvislosti s tím naplnit tyto díl í cíle: 

• Analyzovat výhody a nevýhody ešení obnovy a rozvoje možnými partnery 

samostatn . 

• Definovat možné nástroje jednotlivých partner . 

• Analyzovat formy partnerství ve ejného a soukromého sektoru -  Public Private 

Partnership (dále PPP). 

• Identifikovat soubor problémových oblastí. 

• Sestavit priority a p edpoklady jejich napln ní. 

 D/ VYTVO ENÍ PLÁNU VÝZKUMU: 

Zvolená metoda: písemné a jako dopl ující osobní dotazování. 

Typologie sesbíraných údaj : vlastní primární výzkum, následn  sekundární. 

Výzkumný nástroj: dotazník pro zjišt ní zájmu. 

Výb r vzorku: nereprezentativní výb r metodou vhodného úsudku. 

Velikost souboru: osloveno 300 obcí a m st Moravskoslezského kraje.  

Cílová úrove : starostové a primáto i obcí a m st na území Moravskoslezského 

kraje. 
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asový harmonogram:  

- sb r dat v rozmezí dvou m síc   

- zpracování dat postupn  dvou m síc

- analýza výsledk  a dat postupn  v pr b hu t í m síc . 

     2. REALIZACE VÝZKUMU: 

A/ Sb r dat: primární a sekundární metodou. 

B/ Zpracování vyt žených dat: program Microsoft Office Excel 2007. 

C/ Analýza a použití získaných dat. 

D/ Interpretace výsledk  výzkumu. 

4.3 Vyhodnocení výsledk  výzkumu    

Vyhodnocení bylo provedeno podle odpov dí na jednotlivé otázky uvedené v zaslaném 

dotazníku. 

Klasifikace podle typu dle zákona o obcích 

Použité údaje byly zpracovány dle klasifikace Svazu m st a obcí eské republiky a 

vychází ze zákona o obcích75. Respondenti vyplnili název dotazovaného subjektu a podle 

databáze Krajského ú adu Moravskoslezského kraje byl subjekt následn  za azen do 

p íslušného typu. 

Tabulka 3 

                                                
75 Zákon . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení) ze dne 12. dubna 2000  
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Graf 1 

Klasifikace respondent  podle toho, zda jde o obec s rozší enou p sobností 

Zánikem okresních ú ad  k 1. lednu 2003 a p evedením inností vykonávaných dosud na 

obce s rozší enou p sobností (tzv. obce 3) a krajské ú ady došlo k zásadní zm n  ve 

zp sobu výkonu a organizace ve ejné správy v eské republice. Od 1. ledna 2011 po et 

obcí v Moravskoslezském kraji iní 300. 

Cílem uvedených zm n je p edevším p iblížení výkonu jednotlivých agend blíže 

k ob an m - tedy na obce s rozší enou p sobností a posun rozhodovacích proces  od 

úst edních orgán  sm rem dol , což znamená, že vše bude ešeno co nejblíže bydlišt

ob an . 

Obce s rozší enou p sobností budou vykonávat státní správu v p enesené p sobnosti ve 

svém správním obvodu. Jedná se v prvé ad  o následující pot ebné agendy, které ob ané 

nej ast ji využívají:  

evidence obyvatel 

vydávání cestovních a osobních doklad
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idi ských pr kaz , technických pr kaz , evidence motorových vozidel 

živnostenské oprávn ní 

výplata sociálních dávek 

sociáln  právní ochrana d tí 

pé e o staré a zdravotn  postižené ob any 

vodoprávní ízení, oblast odpadového hospodá ství a ochrany životního 

prost edí 

státní správa les , myslivosti a rybá ství 

oblast dopravy a silni ního hospodá ství. 

Tabulka 4 

Graf 2 

Klasifikace podle po tu obyvatel 

Pro pot eby klasifikace bylo použito zákona o obcích (ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o 

obcích (obecní z ízení), a to paragrafu 68. 
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Tabulka 5 

Graf 3 

Jaké zdroje, mimo vlastní, pro investi ní pot ebu p evážn  využíváte? 

Data uvedené v tabulkách a grafech vycházejí z dotazníkového šet ení, které bylo 

provedeno mezi vzorkem obcí Moravskoslezského kraje. Pro hodnocení nebyl použit údaj, 

který by definoval vlastní zdroje, pon vadž všechny obce realizují prioritn  investice 

z vlastních zdroj . Obce byly dotázány, aby uvedly pouze zdroje, které užívají v p evážné 

mí e. 
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Tabulka 6 

Graf 4 

Máte zkušenosti ze spolupráce se soukromým partnerem-investorem? 

Cílem otázky bylo selektovat skupinu obcí, která se doposud nesetkala p i investi ní akci 

se soukromým investorem, který by financoval infrastrukturní projekt na území obce. Tato 

skupina 87 procent obcí ( malé obce, mnohdy jen uvoln ný starosta, nezkušený aparát 

ú adu ) je docela významná pro další komunikaci a jasné ukazuje, že P.R. soukromých 

investor  bu  zaostává, nebo p edstavitelé obce nejsou v hledání dodate ných zdroj  dosti 

aktivní. 
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Tabulka 7 

Graf 5 

Víte n co o možnosti spolupráce se soukromým partnerem-investorem formou PPP ? 

Tato otázka je dopl ující otázkou k p edcházející a jejím cílem bylo zjistit iniciativu a 

aktivitu obce na další komunikaci ve vztahu k problematice PPP. Problematika PPP byla 

vysv tlena v pr vodním dopisu, který byl p iložen ke každému dotazníku. 

Tabulka 8 
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Graf 6 

Jakou formou byste se cht li dozv d t více o metod  PPP? 

Jak je patrno z tabulky, zástupci obcí up ednost ují osobní kontakt. Tento zp sob 

komunikace byl up ednost ován i na již zmín ném Kongresu starost  a primátor .  Dalším 

poznatkem je, že sestavení modelu spolupráce, který je i jedním z výstup  této práce, 

požaduje 31% obcí. 

Tabulka 9 
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Graf 7 

Máte p ipravené investi ní projekty (alespo  studie proveditelnosti), které m žete 

nabídnou soukromému partnerovi-investorovi (typicky projekty v oblasti dopravy, 

infrastruktury – nap . zásobování médii, osv tlení, apod., výstavba, správa a údržba 

majetku, provoz za ízení ve ejného zájmu – sport, školství…) ? 

Z odpov dí vyplývá, že jen 38% obcí je schopno definovat sv j projektový zám r do 

zjednodušeného projektového listu, a to ne vždy znamená existenci studie proveditelnosti. 

Z vyhodnocených dotazník  je patrno, že ne vždy byl pochopen i pojem studie 

proveditelnosti.  

Tabulka 10 
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Graf 8 

Je na území Vaší obce postižená lokalita, tzv. brownfield, pro jejíž zainvestování 

hledáte soukromého partnera-investora? 

Z vrácených dotazník  je po podrobném prozkoumání patrno, že pouze 30% obcí trápí 

problém s tzv. brownfields s tím, že je aktivn  vyhledáván potenciální investor. 

Tabulka 11 
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Graf 9 

Je projekt, lokalita, pro který hledáte partnera-investora, ve vlastnictví obce, m sta? 

Tady je patrná p evaha privátního vlastnictví brownfields a obec se tudíž moc o jejich 

využití nezajímá. 

Tabulka 12 
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Graf 10 

Vyžaduje projekt, na který hledáte soukromého partnera-investora, zm nu územního 

plánu ? 

Požadavek na zm nu územního plánu je malý a proto asový horizont ešení projektu na 

brownfields m že být krátký, tedy pokud se najde investor.  

Tabulka 13 
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Graf 11 

Má projekt, lokalita ekologické limity? 

Zanedbatelné procento obcí, jejichž lokality mají ekologické limity a to snižuje finan ní 

náro nost a zárove asový horizont ešení projektu.  

Tabulka 14 
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Graf 12 

P ejete si obdržet výsledky pr zkumu? 

Obce mají zájem o zp tnou vazbu a hlavn  se cht jí pod lit o tzv. dobré p íklady ešení 

pilotních projekt . To vyplývá zárove  i z osobních diskusí se starosty. 

Tabulka 15 
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Graf 13 

4.4 Interpretace výsledk  výzkumu  

Ze zjišt ných odpov dí dotazníkového pr zkumu mezi obcemi v Moravskoslezském kraji 

vyplývá nedostatek vlastních finan ních zdroj  na infrastrukturní akce. Mimo vlastní 

zdroje využívají obce p edevším státní dotace, ale v sou asné dob  i zdroje EU. 

Informovanost, p ípadn  využití zdroj  od privátních investor  je na nízké úrovni, avšak 

z toho vyplývá zájem o v tší informovanost. 

V problematice brownfield se jedná o plochy, které nemají ekologické limity, mnohé jsou 

ve vlastnictví i soukromých vlastník , nevyžadují zm nu územního plánu. 

Problematika zapojení soukromých investor  pro spolupráci s ve ejnou správou není dosud 

využívána, obce nemají dostate né informace o této možnosti. 

Lze konstatovat, že na základ  zjišt ných výsledk  provedeného dotazníkového pr zkumu 

mezi obcemi v Moravskoslezském kraji starostové obcí MSK poci ují pokles da ových 

p íjm , které mají dopad do investi ních zdroj  obcí. 

Ze zjišt ných údaj  vyplývá, že obce a m sta MSK dosud nerealizovaly projekt a nemají 

podrobn jší informace o realizaci investi ních projekt  formou PPP. Toto zjišt ní se týká 
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p edevším obcí a malých m st. Ve v tších m stech, která nereagovala na dotazník, byly již 

n které kvazi PPP projekty realizovány. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že 87 % obcí nemá v bec žádné zkušenosti se 

soukromým investorem v rámci realizace investi ních projekt . Jedná se v tšinou o malé 

obce, maximáln  do úrovn  tzv. trojkových obcí. To se projevilo i v informovanosti o 

metod  PPP, kde v tšina tazatel  má zájem dozv d t se více informací, a to na základ

osobního kontaktu, osobní konzultace. Nezanedbatelné procento má rovn ž zájem o 

popsání, vysv tlení a navržení modelu spolupráce. Tato problematika zajímavá pro další 

rozpracování a proto se pokusím navrhnout všeobecný, univerzální model spolupráce. 

Z provedené dotazníkové akce rovn ž vyplývá, že v tšina obcí nemá p ipravené investi ní 

projekty do etapy studie proveditelnosti. Týká se to p edevším malých obcí, m sta, která 

k tomu mají pot ebný aparát, mají mnohdy n kolik p ipravených projekt . Nep ipravenost 

vyplývá i z nedostatku finan ních prost edk  na zadání takovýchto studií proveditelnosti. 

M sta, p ípadn  v tší obce, mají p ipravených n kolik takových projekt . Jedná se 

v tšinou o projekty, které cht ly uplatnit pro spolufinancování ze zdroj  EU. Této 

problematice se v tomto plánovacím období EU v nuje MS kraj a Agentura pro regionální 

rozvoj,a.s. a to dotacemi na projektovou p ípravu 

Z odpov dí jednotlivých obcí v rámci dotazníkového šet ení vyplývá, že obce mají p ehled 

o postižených lokalitách na svém území. To jednozna n  vyplývá i z plánovacích 

dokument  tzv. trojkových obcí. Více jak polovina t chto lokalit však není ve vlastnictví 

obce, což následn  dokazuje i zjišt ní z Národní databáze brownfield. Pokud na území 

obce brownfield leží, obec o n m má pov domí. Území je jasn  definováno v územním 

plánu, p ípadn  se jeho zm na p ipravuje. V tšina takto definovaných lokalit nemá vážné 

ekologické limity, tzn. Nákladová mezera, která by znevýhod ovala vstup privátního 

investora, není podstatná.  
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Analýza p í in zjišt ného stavu 

Odborná data a výstupy z provedené dotazníkové akce nás jasn  p esv d ují, že investi ní 

aktivita v rámci našeho kraje je útlumu, samospráv  poklesly p íjmy z výb ru daní tak, že 

jsou mnohdy omezovány investi ní akce, nejen v oblasti infrastrukturních služeb, které 

ve ejná správa pot ebuje. To se jasn  projevilo i v odpov dích jednotlivých obcí, které 

v p iložených projektových listech definují pot ebu finan ních zdroj  na investice, které 

nejsou schopny pokrýt z vlastních p íjm . 

Jaké typy projekt  pro PPP z dotazník  vyplynuly:  

Infrastruktura - rekonstrukce komunikací, chodník , ve ejného osv tlení, 

p echod pro chodce a umíst ní zastávek, revitalizace p ednádražního prostoru, 

kanalizace. 

Revitalizace a výstavba školských za ízení – základní školy, mate ské školy, 

d tská h išt , sportovní víceú elová h išt . 

Revitalizace zdevastovaných kulturních staveb – kulturní d m, rekonstrukce 

zámku. 

Výstavby parkovacích objekt  na brownfields. 

Sportovní stavby – sportovní hala, zchátralý zimní stadion, krytý bazén, 

potáp ské zázemí na b idlicovém lomu. 

Sociální stavby – polyfunk ní d m na poddolovaném území, bytová výstavba, 

revitalizace bývalého areálu nemocnice, domov senior , revitalizace sociálního 

brownfield. 

Tyto výstupy z výzkumu jsou porovnány s analýzou76 pot eb obcí a m st, kterou provedl 

Svaz m st a obcí R a výstupy z diskuse s funkcioná i velkých m st v Moravskoslezském 

kraji a místop edsedou Svazu m st a obcí R.  

Z t chto poznatk  a na základ  provedené analýzy dotazníkové akce m žu konstatovat, že 

m sta pot ebují modernizovat infrastrukturu, uspo it energie a podpo it ekonomický 

                                                
76 Mátl, O., Srnová, E., Štegmanová, I. : Analýza pot eb m st po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní 

politiky, Praha : Svaz m st a obcí eské republiky, 2010 
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rozvoj. Z hlediska pot eb m st analýza ukázala, že m sta budou pot ebovat financovat 

p edevším tzv. „tvrdé“, infrastrukturní projekty. Krom  infrastrukturních pot eb analýza 

také poukázala pot ebu podpory tzv. „m kkých“ projekt . Pro m sta je totiž velmi d ležité 

být natolik konkurenceschopná, aby si udržela a p ilákala obyvatele a zárove  byla 

atraktivní pro podnikatele. 

Jako hlavní prioritní oblasti pro rozvoj m st lze identifikovat: 

Modernizace m stské správy. 

Rozvoj dopravní infrastruktury (silnice, chodníky, m stská hromadná doprava, 

parkovací stání ve m stech, apod.). 

Zlepšení životního prost edí ( išt ní odpadních vod, hluk, odpady a erné 

skládky). 

Úspory energií (zateplování ve ejných budov, ve ejné osv tlení). 

Snižování nezam stnanosti, vytvá ení pracovních míst a s tím spojené 

zlepšování podmínek pro podnikání. 

Podpora bydlení a bezbariérových p ístup . 

Revitalizace brownfields a rozvoj ploch pro další urbanizaci. 

ešení dopad  suburbanizace a návrh opat ení (postup ), jak suburbanizaci 

velkých m st do budoucna usm r ovat. 

Zvýšení turistické atraktivity m st, rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 

pé e o památky. 

Rozvoj ve ejných služeb a ob anské vybavenosti (zdravotní st ediska, mate ské 

školy, kulturní, sportovní a volno asová za ízení, pé e o seniory, apod.). 

Z hlediska pot eb venkova (obcí do 2000 obyvatel) je klí ové úzké zam ení podpory na 

oblast infrastruktury, kde je situace dle malých obcí podobn  jako u m st nejpal iv jší. 
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Mezi nejd ležit jší tematické rozvojové priority lze z hlediska pot eb obcí za adit 

oblasti:  

Integrovaný p ístup k ešení problematiky venkova na všech úrovních. 

Dopravní infrastruktura, obslužnost a mobilita obyvatel. 

Budování istíren odpadních vod a nakládání s odpady. 

Ochrana p írody a krajiny. 

Zabezpe ení základních služeb pro venkovské obyvatelstvo s ohledem na 

demografickou situaci a vývoj. 

Konkurenceschopné a krajinotvorné zem d lství a lesnictví. 

Diverzita ekonomických aktivit a podnikání na venkov . 

Efektivní a moderní místní správa. 

Partnerství, spolupráce a participace v malých obcích ve všech úrovních 

venkovského života. 

Využití p írodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. 

Efektivní, racionáln len né a finan n  pokryté dota ní možnosti pro malé 

obce. 
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5. Identifikace problémových oblastí, návrh opat ení a 

p edpokládaný p ínos  

Hlavní p ínosem této diserta ní práce je dosažení hlavního a díl ích cíl  pro realizaci 

partnerství ve ejné správy a privátního developera p i obnov  pr myslové aglomerace 

v Moravskoslezském kraji, konkrétn  p í ešení problematiky brownfields. 

Moravskoslezský kraj se po krátkém období konjunktury na za átku tohoto tisíciletí stává 

stále více ovlivn n dopadající celosv tovou recesí a definovaný model partnerství m že 

napomoci ešit mnohé rozvojové projekty, které tento kraj pot ebuje k posílení 

ekonomického potenciálu. 

Investi ní procesy, které jsou ve form  strategických dokument  nebo byly již zapo aty, se 

tak náhle ocitají v ohrožení. Toto ohrožení vidím v n kolika oblastech:  

Ve ejná správa a soukromý developer se ješt  nenau ili spolupracovat na PPP 

projektech, a to jak z d vod  legislativních, tak i z d vod  neznalosti této 

problematiky. 

Soukromým developer m chybí dlouhodobé finan ní zdroje, které byly 

finan ními institucemi zastaveny nebo pozastaveny v d sledku p ezkoumávání 

finan ní návratnosti. 

Ve ejné sfé e chybí p ipravenost projekt  a ochota jít do nových zp sob

financování. 

Ani jeden z partner  doposud nezrealizoval v kraji reálný projekt v kombinaci i 

s využitím zdroj  z fond  Evropské unie. 

Tyto všechny argumenty následn  zp sobují, že pr myslová aglomerace jako 

celek eká na obnovu a rozvoj a krajina se dosud nezbavila v ed , které na ní 

zanechal minulý nešetrný rozvoj. 

Návrhy opat ení by na všechny tyto výstupy m ly reagovat a navrhnout zásady modelu 

spolupráce, který by skloubil ekonomický rozvoj a trvale udržitelný rozvoj v dimenzích 

pr myslové aglomerace. 
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5.1 Identifikace problémových oblastí z pohledu obcí a m st 

Z pohledu ve ejné správy, zadavatele projektu, existuje n kolik možností 

mimorozpo tového financování, tzn. spolupráce ve ejného a soukromého sektoru. U každé 

z t chto možností lze krom  výhod vysledovat i problémové oblasti – nevýhody. 

Investi ní úv r 

Ve ejný zadavatel si bere u banky dlouhodobý investi ní úv r na výstavbu; sám zadává 

p ípravu projektu, výb r dodavatele, výb r provozovatele 

Výhody: Nízká cena financování (úv rující banka nese pouze kreditní riziko ve ejného 

zadavatele); ov ený postup ve ejných zadavatel  u r zných typ  investi ních akcí; 

majetek od po átku ve vlastnictví zadavatele 

Nevýhody:Nár st zadluženosti zadavatele; rizika projektové p ípravy, stavby a 

provozu nese zadavatel (zejména p ekro ení p edpokládaných náklad  a realiza ních 

termín ); administrativní zát ž spojená se správou infrastruktury; absence 

kvalifikovaného odhadu náklad  životního cyklu projektu. 

Leasing 

Ve ejný zadavatel profinancuje projekt leasingem (nutno ošet it dopady zákona o DPH na 

da  p i p evodu nemovitosti) 

Výhody: Nízká cena financování (leasingová spole nost nese pouze kreditní riziko 

ve ejného zadavatele a má v zástav  budovaný objekt); splátky leasingu formáln

nevstupují do zadluženosti zadavatele 

Nevýhody: Zadavatel nese kreditní riziko leasingové spole nosti; omezení délky 

nájmu na 8 let v p ípadech uplatn ní zákona o majetku státu (možnost získat 

výjimku u MF R). 
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Soukromý investor 

Ve ejný zadavatel nechá objekt postavit a provozovat soukromý subjekt (a m že 

vysout žit cenu za tuto „ istou koncesi“ vým nou za regulaci ve ejné služby ve spádové 

oblasti). 

Výhody: Žádná finan ní zát ž pro zadavatele ani vliv na dluh; žádná rizika 

Nevýhody: Zadavatel nemá vliv na cenotvorbu služby a ztrácí kontrolu nad regulací v 

oblasti; vhodné jen pro málo lokalit se silnou poptávkou po služb  za pln  komer ní 

ceny; vzdání se budoucího výnosového potenciálu projektu (ten ale byl na druhou 

stranu p ed asn  splacen investorem v sout ži).  

Dodavatelský úv r 

Ve ejný zadavatel nechá objekt postavit dodavatelem, kterému bude splácet smluvn

stanovenou cenu (nap . 5 – 20 let). Dodavatel prodá pohledávku za zadavatelem na 

finan ních trzích a tím získá pot ebné finan ní zdroje na stavební fázi.  

Výhody: Závazek v i dodavateli by nem l být vykazován jako ve ejný dluh; nízká 

složitost zadání. 

Nevýhody: Vyšší cena financování; ve srovnání s PPP chybí dodate ná výhoda 

plynoucí z p enosu rizik životního cyklu projektu na dodavatele.

PPP projekt 

Ve ejný zadavatel nechá objekt postavit a provozovat soukromý subjekt na základ

dlouhodobé koncesní smlouvy; zpravidla hradí koncesioná i p ímo nebo nep ímo rozdíl 

mezi vybraným financemi a náklady na kapitál koncesioná e 

Výhody: Omezená finan ní zát ž pro zadavatele; PPP projekty nejsou vykazovány jako 

dluh; zachování kontroly nad výší ceny služby; omezení projek ních, stavebních a 

provozních rizik; kvalifikovaný odhad celoživotních náklad  projektu a jejich budoucího 

vlivu na ve ejný rozpo et 
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Nevýhody: Relativn  vysoká cena financování; zadávací ízení složit jší než u prosté 

ve ejné zakázky; platba DPH p i p evodu nemovitosti  

Podle eho by se tedy m l subjekt ve ejné správy rozhodovat p i volb  finan ního 

zdroje: 

Chci nemovitost vlastnit, nebo snesu kreditní riziko vlastníka? 

Chci si zachovat kontrolu nad využitím nemovitosti (cenou služby)? 

Chci nezatížit sv j rozpo et nebo tuto investici nevykazovat jako dluh? 

Chci se o projekt do budoucna starat a zodpovídat za jeho vývoj? 

Subjekt ve ejné sféry v roli pronajimatele musí: 

p evést na nájemce pozemky pod nov  vybudovanými budovami, 

rekonstruované budovy ve vlastnictví pronajimatele, p ípadn  na jinou osobu 

dle smlouvy, 

pronajmout nájemci nemovitosti dle podmínek smlouvy a realizovaného 

výb rového ízení, 

poskytnout nájemci sou innost v rámci realizace projektu. 

5.2 Identifikace problémových oblastí z pohledu soukromého 

developera 

Dle studie, zadané ministerstvem pro místní rozvoj77, velké projekty realizované modelem 

PPP, podle praxe ze zahrani í, netrpí nedostatkem zájmu ze strany soukromého sektoru. 

P i dob e nastavených podmínkách výb rového ízení a získání prvotní „d v ry“ je obava 

o nezájem ze strany soukromého sektoru irelevantní. Mírná skepse se m že objevit na 

úrovni region . D ležité je proto nastavení jasných pravidel z hlediska náklad na projekt, 

                                                
77 Studie identifikující vhodné typy projekt  v rámci jednotlivých opera ních program  pro aplikaci metody 

PPP na programové období 2007-2013. MMR R, 2009 
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provozních p íjm , harmonogramu projektu, vlastnických vztah , rozd lení zodpov dností 

mezi soukromý a ve ejný sektor tak, aby soukromý investor byl dostate ným zp sobem 

motivován k realizaci projektu. V této oblasti je velice d ležitá kvalitní a kvalifikovaná 

informa ní kampa sm rem k soukromému sektoru. 

Subjekt soukromé sféry musí: 

realizovat pot ebné projek ní práce v rámci realizace projektu, 

v rámci pot eby zajistit demolici zrekonstruované stavby v lokalit  ur ené pro 

výstavbu, 

obstarat pot ebná povolení pro výstavbu a provozování projektu, 

zajistit finan ní zdroje pro financování projektu, 

vystav t budovy zajistit jejich fungování pro uživatele, 

podstoupit riziko v návaznosti na výše uvedené innosti, 

uhradit pronajimateli smluvní nájemné po celou dobu nájemního vztahu. 
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5.3 Návrh zásad modelu spolupráce a obecných princip  pro 

partnerství 

Požadavky na model: 

Specifické propojení spolupráce ve ejného sektoru se soukromým p i ešení problematiky 

regenerace brownfields zatím nebylo nikým zpracováno a je tedy do jisté míry unikátní. 

Navržený vývojový diagram definuje t i cesty spolupráce ve ejné a privátní sféry p i ešení 

problematiky brownfield : 

• Prodej brownfield privátnímu investorovi – spolupráce kon í p i prodeji.

• Spolupráce na základ  koncesní smlouvy – postup je dostate n  popsán.

• Spolupráce na základ  nájemní smlouvy k brownfield – jednodušší v porovnání 

s koncesí. Jedná se o spolupráci ve ejného subjektu a soukromého subjektu 

(investora), do které ve ejný subjekt vkládá vlastn nou nemovitost na dobu ur enou 

smlouvou a investor projektový zám r. Výsledkem je realizace projektového 

zám ru investora na dané nemovitosti. Pr b h a ukon ení spolupráce t chto dvou 

subjekt  je definováno smlouvou, ve které je tento as ohrani en vyrovnáním 

vzájemných pohledávek – kone ný prodej nemovitosti, dosud vlastn né ve ejným 

subjektem, investorovi po kolaudaci zám ru do data ur eného smlouvou. Tím kon í 

spolupráce t chto dvou subjekt  a jediným vlastníkem realizovaného projektu se 

stává investor.

O ekávaným výsledkem je, že ve ejný subjekt vy eší problém s nevyužívanou nemovitostí, 

tj. brownfields, investor jej nebude muset uhradit hned, ale m že ho splácet po dobu 

ur enou smluvním vztahem.  

Po ukon ení spolupráce investor vlastní a provozuje innost na pozemcích a v budovách, 

které mu pat í a které mu tímto zp sobem prodal dosavadní vlastník.  

D ležité je, aby samospráva v rámci navrhovaného modelu respektovala zásady 

projektového ízení, které je p edpokladem pro využití níže navrženého modelu spolupráce 

se soukromým partnerem p i ešení problematiky brownfield. Návrh vychází poznaných 

pot eb samosprávy v rámci uskute n ného dotazníkového šet ení realizovaného ve 

spolupráci s Moravskoslezským krajem.
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Schéma 6 : Návrh modelu PPP p i ešení brownfield ve ejným sektorem: 
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Zásady modelu ešení nájemního vztahu v rámci pronájmu s následným odkupem 

nemovitostí: 

Zásadní je d kladná p edrealiza ní ekonomická, technická a sociální analýza projektu 

regenerace brownfield, v etn  vymezení strategických zájm  a cíl  ve ejné správy.  

Následn , po seznámení se s výsledky takové analýzy, m že být zvolena nejvhodn jší 

právní forma pro konkrétní projekt. 

1. Role ve ejné sféry v procesu dosažení kone né podoby brownfield 

Pozice subjektu ve ejné sféry ve vztahu k soukromému investorovi je dána formou 

pronájmu nemovitosti s následným p evodem. Zárove  posiluje roli ve ejného subjektu 

v procesu ovlivn ní záv re né podoby areálu. Toto ovliv ování je dáno prost ednictvím 

schvalovacího procesu projektové dokumentace v rámci získání nutných povolení 

pronajimatelem ješt  p ed podáním žádosti o povolení p íslušnému stavebnímu ú adu.  

Síla pozice pronajimatele je dána tím, jak se m sto dohodne s investorem na využití 

institutu regula ního plánu nahrazujícího územní rozhodnutí. 

2. Majetkoprávní vztahy 

V rámci trvání nájemního vztahu, po ínaje uzav ením smlouvy po prodej posledního 

pozemku pod novými budovami nebo uplynutím dohodnuté doby mohou být pozemky 

v areálu v nájmu nájemce, který na nich realizuje novou výstavbu v etn  demolice 

stávajících budov a platí smluvní nájem.  

K uskute n ní p evodu pozemk  pod novými budovami nebo rekonstruovaných budov 

nastane v okamžiku, kdy je stavba zrealizována v souladu s nabídkou investora-nájemce a 

po vydání kolauda ního rozhodnutí pro jednotlivé stavby. 
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3. Infrastruktura 

Nájemní smlouva musí definovat vzájemná práva a povinnosti obou stran k infrastruktu e  

(voda, kanalizace, plyn, cesty), pon vadž ta je nezbytná pro realizaci projektu. P i p íprav

infrastruktury je nezbytné zjistit možné dota ní tituly, které však mají ur ité specifické 

podmínky, které by ve ejná sféra m la ješt  p ed uzav ením smluvního vztahu znát.  

Jedná se o konkrétní podmínky r zných program , možnosti spolufinancování, nastavení 

majetkoprávních vztah , termíny vyhlašování jednotlivých dota ních titul  a finan ní 

kvóty jednotlivých titul . Dotace jsou možností jak uleh it vlastní investici a existuje tady 

riziko vracení dotace p i nespln ní podmínek. 

4. Pojišt ní 

Dalším aspektem smlouvy je nutnost pojišt ní rizik vyplývajících ze smluvního vztahu. 

P edevším je t eba ošet it škody zp sobené stavební inností na majetku t etích osob, 

p ípadn  pronajimatele, které by mohly v p ípad  neuskute n ní projektu p ejít na 

vlastníka pronajímaných nemovitostí. Na základ  t chto argument  je nutné smluvn

ošet it, aby subjekt soukromé sféry tato pojistná rizika pojistil v pat i ném rozsahu a 

dostate né mí e. 

5. P evod práv na t etí osobu 

Aby m l soukromý investor dostate nou volnost v procesu rozvoje brownfield, je 

optimální, aby ve ejný sektor p ipustil i možnost p evodu práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy na nov  založený právní subjekt pro ú ely projektu ( SPV ).  

V tomto p ípad  by m l ve ejný subjekt požadovat po soukromém investorovi poskytnutí 

n které z forem zajišt ní (ru ení, bankovní záruka) pro spln ní povinností novým 

subjektem. 
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6. asová osa projektu 

Pr b h projektu mohou zkomplikovat nep edvídatelné okolnosti, které následn  mají vliv 

na asový harmonogram realizace. Proto je nutné, aby smluvní vztah zahrnoval p esnou 

asovou osu, závazný harmonogram a prodlení z jeho realizace z d vodu na stran

uchaze e penalizovat smluvními pokutami.  

Avšak existují i p ípady, které soukromý investor nem že ovlivnit a soukromý investor by 

m l mít nárok na prodloužení lh ty. 

7. Ukon ení smlouvy 

Pokud nastanou u nájemce ekonomické potíže p ed dokon ením projektu, ocitá se ve ejná 

sféra v situaci, kdy má na svých pozemcích rozestav né stavby ve vlastnictví cizího 

subjektu. Pronajimatel by v takovém p ípad  m l mít možnost tyto stavby odstranit na 

náklady nájemce, p ípadn  stavby odkoupit a dokon it je s jiným partnerem, investorem. 

Zde je nezbytná sou innost s bankovní institucí, která projekt financovala a která má 

smluvn  zajišt na svá práva v i dokon eným nebo rozestav ným budovám na 

brownfield. K zajišt ní zdroj  by m la posloužit jistota a pojistné pln ní ze smluv 

uzav ených nájemcem. V p ípad  ukon ení projektu z d vodu porušení smluvních 

podmínek na stran  pronajimatele, by m lo být smluvn  ošet eno, že nájemce m že bez 

dalších podmínek nemovitosti odkoupit a pokra ovat dále sám.    

Základní rozdíly regenerace brownfield formou PPP v i standardnímu PPP 
projektu formou koncese: 

BF již existuje na rozdíl nap . od dálnic (odstran ní negativního jevu vs. 

napln ní pot eby ve ejnosti). 

Budoucím vlastníkem projektu je investor nikoliv ve ejný sektor. 

Nikoliv vlastník (municipalita) ale investor definuje své zájmy. 

Vlastník pouze vymezuje zájmy územního rozvoje a spole enských pot eb 

formou ÚPD, vzorovou nájemní smlouvou s následnou opcí, apod. 

Investor je vyhledáván, nevyhlašuje se žádné výb rové ízení. Standardní 

postup dle zákona o obcích (o krajích). 



123 

Právní vztah je co nejjednodušší, zamezení netransparentnosti. 

Pot eba snížit nákladovou mezeru, tj. zvýšit atraktivnost pro investora. 

Zp soby: 

o ve ejný vlastník vloží nemovitost (BF) do projektu jako sv j prvotní 

vklad 

o využití nových zp sob  financování, nap . nástroj JESSICA, který 

je v Moravskoslezském kraji zam en i na problematiku 

brownfields. 

Výhody PPP projekt  pro regeneraci brownfield dle navrženého modelu : 

Ve ejný vlastník má po celou dobu pod kontrolou, zdali se realizuje 

požadovaný (investorem deklarovaný) projekt – d ležité nap . u obcí, které 

mají zájem, aby regenerací BF vznikla nap . sociáln  pot ebná služba 

v dané lokalit  (typicky d m s pe ovatelskou službou, sportovišt , obchodní 

pasáž). Vlastník je totiž ú astníkem povolovacího ízení (územního, 

stavebního, apod.). 

Jednoduchost pro pochopení i pro schvalovací proces municipalit. 

Po dobu smluvního nájmu tj. realizace a vlastního provozu nenese vlastník 

náklady s držbou nemovitosti (nap . da  z nemovitosti, konzerva ní práce, 

stavební úpravy, hlídací službu, temperování). 

Formou PPP regenerace získává municipalita dlouhodobý socioekonomický 

i finan ní užitek oproti krátkodobému finan nímu užitku formou 

okamžitého prodeje dané nemovitosti. 

Dle nov  navrhované metodiky nemusejí obce platit nákladné konzultantské 

a právní služby. 

Investor má rozloženy náklady na nákup brownfield v dlouhodobém 

pronájmu. 

Rizika spojená s nep edvídatelnými jevy (nap . kontaminace) nesou 

spole n  vlastník i investor. 
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6.   Záv ry a p ínosy diserta ní práce 

Zpracovaná diserta ní práce je zacílena na problematiku ešení postižených území, v rámci 

pr myslové aglomerace Moravskoslezského kraje  ( brownfields ), vlastn ných obcemi, a 

to na základ  modelu spolupráce s privátním partnerem metodou  PPP 

Úvod diserta ní práce definuje roli samosprávy a privátních ekonomických subjekt

v rámci pr myslové aglomerace Z tohoto vychází stanovení hlavního a díl ích cíl , 

k ešení zkoumané problematiky Pro dosažení cíl  jsou definovány metody a teoretická 

východiska. 

Další kapitoly se v nují problematice spolupráce jednotlivých hrá  v regionálním rozvoji 

– státu, kraj , obcí, privátních ekonomických subjekt  a EU a zárove  charakteristice a 

ešení postižených území ( brownfields ) z pohledu teorie územního rozvoje, legislativy a 

postoj  státní správy k této problematice a nástroj ešení. 

V práci je kladen d raz na zmapování stavu p ipravenosti projekt  vhodných pro realizaci 

ve spolupráci se soukromým investorem a zjišt ní názor  starostek a starost  obcí 

Moravskoslezského kraje na p ipravenost k této form  spolupráce. Na základ

identifikovaných problémových oblastí z pohledu obou partner , jsou navrženy zásady 

modelu spolupráce a obecné principy partnerství. Tím, byl napln n cíl práce -  navrhnout 

zásady  modelu  spolupráce  a obecných princip  pro partnerství ve ejného sektoru 

na samosprávné úrovni ( kraj, obec )  a soukromého sektoru s tím, že jeho využití 

hlavn  na stran  samosprávy obcí je nanejvýš aktuální.

6.1 Nám ty pro realizaci a rozhodovací procesy ve ejné sféry  

Z pohledu ve ejné sféry, je problematika PPP p i ešení brownfields dosud ne zcela 

prozkoumána a využita. Celkov  je problematika uplat ování metody PPP p i zajiš ování 

ve ejné služby státní správou podce ována. To dosv d uje i zrušení Centra PPP, jehož 

z izovatelem bylo ministerstvo financí, v roce 2012. P itom centrum bylo založeno za 

ú elem metodické pomoci samospráv  p i p íprav  projekt  PPP. 
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Doporu ení  pro subjekty dle hierarchie moci, které jsou pro tuto problematiku 

kompetentní : 

Stát – parlament, vláda a vládní agentury : 

• Parlament - novelizace tzv. koncesního zákona a zákona o zadávání ve ejných 

zakázek ve smyslu zjednodušení p ípravy koncesních smluv a realizace ve ejných 

zakázek. 

• Ministerstvo pr myslu a obchodu – aktualizace Národní strategie regenerace 

brownfields. 

• Ministerstvo financí – vytvo ení metodického orgánu pro pomoc obcím a kraj m 

v problematice PPP, definování finan ních zdroj . 

• CzechInvest – zpracování aktualizace Národní strategie regenerace brownfields . 

• Vláda – schválení, nejen vzetí na v domí, aktualizované Národní strategie 

regenerace brownfields a ur ení agentury CzechInvest jako národního 

koordinátora.  

Samospráva – kraj, m sto, obec, m stys : 

• Kraj – vytvo ení pracovní skupiny pro p ípravu a rozpracování metodiky PPP. 

Spolupráce nap . se Sekcí PPP Sdružení pro rozvoj MS kraje. Za len ní 

problematiky PPP, v rámci doporu ení EU, do strategie Regionálních opera ní 

program  na p íští plánovací období a koordinace s dalšími nástroji jako nap . 

JESSICA.  

Propojení krajské databáze brownfields s národní databází vedenou 

CzechInvestem. 

• M sto, obec, m stys – vymezit brownfields v aktualizovaných územních plánech, 

mít p ehled o vlastních a soukromých brownfields v katastrálních územích, 

realizovat aktuální marketing a schválit metodiku spolupráce se soukromým 

vlastníkem a investorem p i realizaci brownfield. 
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Stát a samospráva si dosud tuto problematiku partnerství p i revitalizaci a investování do 

brownfields neosvojili a maximáln  využívají variantu prodeje území soukromému 

investorovi. A to jek z d vodu chyb jící metodické pomoci a diskreditace metody PPP.  

Výsledky výzkumu oprav ují k definování následujících nám t :  

• Nabídnout brownfields pro potenciální investory jako nemovitosti vhodné pro 

umíst ní investi ních projekt . Nezbytným krokem pro dosažení tohoto cíle je 

vytvo ení modelu pro realizaci PPP projekt  pro regeneraci brownfields 

v institucionálním rámci a podmínkách eského právního ádu.  

• Nedržet se stávající podoby PPP projekt  formou koncese, potažmo kvazikoncese.  

• Minimalizovat náro nost zadávacího ízení se sou asným zachováním 

transparentnosti celého procesu (zejm. u malých PPP projekt ). 

• Definovat postup a návrh relevantních smluvních vztah , pot ebných pro realizaci 

typu spolupráce na úrovni municipalita – investor (viz výše) tak, aby celý její 

pr b h byl transparentní, nezpochybnitelný, co nejjednodušší a pro ob

zainteresované strany rovn ž co nejsrozumiteln jší.  

6.2 Nám ty pro prolongaci výzkumné innosti 

Na navrhovaných zásadách modelu by se m lo dále pracovat tak, aby byl komplexn

zajišt n v následujících bodech: 

1) Vypracování celkového návrhu podrobné, srozumitelné a transparentní 

metodiky PPP projekt  pro regeneraci brownfields, tj. postupu spolupráce na 

úrovni municipalita – investor v oblasti regenerace brownfield .  

2) Vypracování popisu a chronologie ( asové posloupnosti) rozhodovacích 

procedur municipality. 

3) Zpracování návrhu vzor  smluv, pot ebných pro realizaci PPP spolupráce na 

úrovni municipalita – investor.  

4) Navržení matice rizik - podklad pro návrh smluvní dokumentace 

5) Komplexní identifikace a popis výhod i rizik navržené metodiky.  
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6) Zpracování právní analýzy a komparace nov  navržené metodiky realizace 

PPP projekt  se stávajícím pojetím PPP projekt  (tj. projekt  realizovaných 

formou koncese nebo tzv. kvazikoncese). 

7) Vypracování analýzy možnosti uplatn ní navrhované metodiky PPP projekt , 

resp. zjišt ní absorp ní kapacity využití této metodiky. 
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Seznam p íloh : 

1) Dotazník pro zjišt ní zájmu samosprávy v MS kraji na financování investi ních 

projekt  formou PPP 

2) Projektový list 

3) P ehled základních údaj  o obcích v MS kraji. 
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DOTAZNÍK PRO ZJIŠT NÍ ZÁJMU SAMOSPRÁVY V MS KRAJI 
NA FINANCOVÁNÍ INVESTI NÍCH PROJEKT  FORMOU PPP 

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

obdrželi jste dotazník, který má pro zadavatele zjistit, zda je samospráva p ipravena a 
ochotna financovat investi ní projekty formou spolupráce s privátním sektorem (dále jen 
PPP - Public-Private-Partnership ). 

Dovolujeme si Vás požádat o zakroužkování jedné správné odpov di ( pokud není uvedeno 
jinak). Veškeré získané údaje budou použity pouze a pro zmapování pot eb samosprávy, 
p ípadn  studijní ú ely. 

Název obce, 
m sta………………………………………………………………………………. 

Jméno osoby, která dotazník 
vyplnila…………………………………funkce…………………

Kontakt – e-mail…………………………

1. Jaké zdroje, mimo vlastní, pro investi ní pot ebu p evážn  využíváte?  

a)   p j ky-banky 

b)   zdroje EU 

c)   státní dotace 

d)  soukromé, 

jaké……………………………………………………………………... 

f)   jiné, 

jaké……………………………………………………………………………. 

2. Máte zkušenosti ze spolupráce se soukromým partnerem-investorem? 

a)   ano,jaké………………………………………………………………………….. 

b)   ne 

3. Víte n co o možnosti spolupráce se soukromým partnerem-investorem formou 

PPP? 

a)   ano,mám p edstavu 

b) ne,nemám p edstavu 
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c)   chci se dozv d t 

d)   nezajímá m

4. Jakou formou by jste se cht li dozv d t více o metod  PPP? 

a) osobní návšt va, konzultace 

b) ú ast na seminá i, školení 

c) seznámení se s realizovaným projektem 

d) sestavení modelu spolupráce 

e) jinou formou (uve te): 

……………………………………………………………

5. Máte p ipravené investi ní projekty (alespo  studie proveditelnosti), které 

m žete nabídnout soukromému partnerovi-investorovi (typicky projekty 

v oblasti dopravy; infrastruktury – nap . zásobování médii, osv tlení, apod.; 

výstavba, správa a údržba majetku; provoz za ízení ve ejného zájmu – sport, 

školství, zdravotnictví, …)? 

a)   ano-jaké,viz. projektový list 

b)   ne 

c)   ne,rád se poradím 

6. Je na území Vaši obce, m sta postižená lokalita, tzv. brownfield, pro jejíž 

zainvestování hledáte soukromého partnera-investora? 

a) ano – viz. projektový list 

b) ne 

c) nevím, nemám p ehled 

7. Je projekt, lokalita, pro který hledáte soukromého partnera-investora, ve 

vlastnictví obce, m sta? 

a)   ano 

b)   ne 

8. Vyžaduje projekt, na který hledáte soukromého partnera-investora, zm nu 

územního plánu? 

a)   ano-p ipravujeme 
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b)   ne 

9. Má projekt, lokalita ekologické limity? 

a)   ano-

jaké……………………………………………………………………………

b)   ne 

c) nevím 

10. P ejete si obdržet výsledky výzkumu? 

a)   ano 

b)   ne 

D kujeme za as a námahu, který jste nám p i vypl ování dotazníku v noval (a). 
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PROJEKTOVÝ LIST 

Základní informace o zvažovaném PPP projektu 
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P ehled základních údaj  o obcích v MS kraji: 

název obce 
po et 

obyvatel 
rozloha 
v km2

obec 
s rozší enou 
p sobností 

obec 
s pov eným 

obecním ú adem 

Albrechtice 3959 12 Haví ov Haví ov 

Albrechti ky 711 3 Bílovec Studénka 

And lská Hora 384 18 Bruntál Bruntál 

Bartošovice 1637 24 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Baška 3580 12 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

B lá 677 2 Hlu ín Hlu ín 

Bernartice nad Odrou 945 9 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Bílá 309 56
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Bíl ice 248 24 Bruntál Bruntál 

Bílov 583 10 Bílovec Bílovec 

Bílovec 7664 49 Bílovec Bílovec 

Bítov 404 4 Bílovec Bílovec 

Bocanovice 435 3 Jablunkov Jablunkov 

Bohumín 22684 31 Bohumín Bohumín 

Bohuslavice 1592 15 Hlu ín Hlu ín 

Bohušov 463 20 Krnov Osoblaha 

Bolatice 4531 13 Krava e Krava e 

Bordovice 581 6
Frenštát pod 
Radhošt m 

Frenštát pod 
Radhošt m 

Branka u Opavy 1114 6 Opava Opava 

Brantice 1251 26 Krnov Krnov 

Brat íkovice 162 3 Opava Opava 

Bravantice 788 25 Bílovec Bílovec 

Brumovice 1461 25 Opava Opava 

Bruntál 17489 30 Bruntál Bruntál 

Brušperk 3892 10 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Bruzovice 757 15 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

B ezová 1381 38 Vítkov Vítkov 

B idli ná 3543 25 Rýma ov Rýma ov 

Budišov nad 
Budišovkou

3182 94 Vítkov Vítkov 

Budišovice 646 7 Opava Opava 



145 

Bukovec 1370 18 Jablunkov Jablunkov 

Býkov-Láryšov 147 9 Krnov Krnov 

Byst ice 5316 16 T inec T inec 

aková 315 11 Krnov Krnov 

avisov 501 4 Ostrava Ostrava 

eladná 2270 64
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

ermná ve Slezsku 363 12 Vítkov Vítkov 

eský T šín 25782 33 eský T šín eský T šín 

Darkovice 1280 5 Hlu ín Hlu ín 

D hylov 697 5 Hlu ín Hlu ín 

D tmarovice 4041 13 Karviná Karviná 

D t ichov nad 
Byst icí

468 20 Bruntál Bruntál 

Dív í Hrad 291 11 Krnov Osoblaha 

Dlouhá Strá 85 2 Bruntál Bruntál 

Dobrá 3028 8 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Dobratice 1121 7 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Dobroslavice 735 7 Hlu ín Hlu ín 

Dolní Benešov 4240 14 Hlu ín Hlu ín 

Dolní Domaslavice 1162 7 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Dolní Lhota 1375 5 Ostrava Ostrava 

Dolní Lomná 860 27 Jablunkov Jablunkov 

Dolní Lutyn 5000 24 Bohumín Bohumín 

Dolní Moravice 424 22 Rýma ov Rýma ov 

Dolní Tošanovice 327 3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Dolní Životice 1133 11 Opava Opava 

Doubrava 1322 7 Orlová Orlová 

Dvorce 1467 24 Bruntál Bruntál 

Frenštát pod 
Radhošt m

11174 11
Frenštát pod 
Radhošt m 

Frenštát pod 
Radhošt m 

Fry ovice 2359 16 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Frýdek-Místek 59365 51 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Frýdlant nad 
Ostravicí

9814 22
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Fulnek 5904 68 Odry Fulnek 

Háj ve Slezsku 3312 13 Opava Opava 

Ha 2616 15 Hlu ín Hlu ín 

Haví ov 81080 32 Haví ov Haví ov 

He manice u Oder 339 11 Odry Odry 
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He mánky 180 3 Odry Odry 

He manovice 390 42 Krnov M sto Albrechtice 

Hladké Životice 968 15 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Hlavnice 627 11 Opava Opava 

Hlinka 224 8 Krnov Osoblaha 

Hlubo ec 564 9 Opava Opava 

Hlu ín 14368 21 Hlu ín Hlu ín 

Hn vošice 1030 6 Opava Opava 

Hnojník 1517 6 T inec T inec 

Hodslavice 1714 10 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Holasovice 1398 16 Opava Opava 

Hol ovice 724 40 Krnov M sto Albrechtice 

Horní Benešov 2457 20 Bruntál Horní Benešov 

Horní Bludovice 2032 8 Haví ov Haví ov 

Horní Domaslavice 680 5 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Horní Lhota 737 4 Ostrava Ostrava 

Horní Lomná 360 24 Jablunkov Jablunkov 

Horní M sto 970 31 Rýma ov Rýma ov 

Horní Suchá 4485 9 Haví ov Haví ov 

Horní Tošanovice 524 5 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Horní Životice 348 11 Bruntál Horní Benešov 

Hostašovice 749 9 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Hoš álkovy 602 27 Krnov Krnov 

Hrabyn 1178 10 Opava Opava 

Hradec nad Moravicí 5389 43 Opava Opava 

Hrádek 1814 10 Jablunkov Jablunkov 

Hr ava 244 2 Jablunkov Jablunkov 

Hukvaldy 1960 20 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Chlebi ov 1070 3 Opava Opava 

Chot buz 1064 10 eský T šín eský T šín 

Chuchelná 1276 8 Krava e Krava e 

Chvalíkovice 702 5 Opava Opava 

Jablunkov 5719 10 Jablunkov Jablunkov 

Jakartovice 1117 50 Opava Opava 

Jakub ovice nad 
Odrou

684 3 Odry Odry 

Janov 315 11 Krnov M sto Albrechtice 

Janovice 1826 13
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí
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Jeseník nad Odrou 1900 28 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Jezdkovice 223 3 Opava Opava 

Jind ichov 1434 35 Krnov M sto Albrechtice 

Ji íkov 321 35 Rýma ov Rýma ov 

Jistebník 1524 15 Bílovec Bílovec 

Ka ovice 293 2 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Karlova Studánka 230 1 Bruntál Vrbno pod Prad dem

Karlovice 1132 21 Bruntál Vrbno pod Prad dem

Karviná 64483 57 Karviná Karviná 

Kate inice 640 5 Kop ivnice P íbor 

Klimkovice 4153 14 Ostrava Ostrava 

Kobe ice 3319 17 Krava e Krava e 

Komorní Lhotka 1222 25 T inec T inec 

Kop ivnice 23346 27 Kop ivnice Kop ivnice 

Koša iska 388 17 T inec T inec 

Kozlovice 2915 21 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Kozmice 1819 10 Hlu ín Hlu ín 

Krásná 663 44 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Krasov 334 25 Krnov Krnov 

Krava e 6819 19 Krava e Krava e 

Krmelín 2145 5 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Krnov 25055 44 Krnov Krnov 

Kružberk 281 8 Vítkov Vítkov 

K iš anovice 262 16 Bruntál Bruntál 

Kujavy 565 9 Bílovec Bílovec 

Kun ice pod 
Ond ejníkem

2189 21
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Kunín 1910 17 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Kyjovice 802 7 Opava Opava 

Leskovec nad 
Moravicí

465 15 Bruntál Bruntál 

Lhotka 507 7 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Lhotka u Litultovic 184 5 Opava Opava 

Libhoš 1680 8 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Lichnov 1482 12
Frenštát pod 
Radhošt m 

Frenštát pod 
Radhošt m 

Lichnov 1070 27 Krnov Krnov 

Lipta 464 20 Krnov M sto Albrechtice 

Litultovice 768 10 Opava Opava 
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Lomnice 544 27 Bruntál Bruntál 

Lubom 379 7 Odry Odry 

Lu ina 1246 7 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Ludge ovice 4627 10 Hlu ín Hlu ín 

Ludvíkov 330 22 Bruntál Vrbno pod Prad dem

Malá Morávka 709 61 Rýma ov Rýma ov 

Malá Štáhle 152 2 Rýma ov Rýma ov 

Malenovice 613 12
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Mankovice 597 10 Odry Odry 

Markvartovice 1795 6 Hlu ín Hlu ín 

Mel 628 14 Vítkov Vítkov 

M sto Albrechtice 3607 65 Krnov M sto Albrechtice 

Metylovice 1647 11
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Mezina 306 11 Bruntál Bruntál 

Mikolajice 252 7 Opava Opava 

Milíkov 1295 9 Jablunkov Jablunkov 

Milotice nad Opavou 389 19 Bruntál Bruntál 

Mladecko 165 2 Opava Opava 

Mokré Lazce 1122 10 Opava Opava 

Moravice 278 11 Vítkov Vítkov 

Morávka 1077 87 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Moravskoslezský 
Ko ov

544 14 Bruntál Bruntál 

Mo kov 2486 15 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Mosty u Jablunkova 3973 33 Jablunkov Jablunkov 

Mošnov 682 16 Kop ivnice P íbor 

Návsí 3822 19 Jablunkov Jablunkov 

Neplachovice 935 5 Opava Opava 

Nižní Lhoty 264 3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Nošovice 988 7 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Nová Plá 49 1 Bruntál Bruntál 

Nové He minovy 284 11 Bruntál Bruntál 

Nové Lublice 234 6 Vítkov Vítkov 

Nové Sedlice 495 1 Opava Opava 

Nový Ji ín 26076 44 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Nýdek 1980 28 T inec T inec 

Oborná 362 5 Bruntál Bruntál 
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Odry 7450 74 Odry Odry 

Olbramice 641 5 Ostrava Ostrava 

Old išov 1300 15 Opava Opava 

Opava 58739 90 Opava Opava 

Orlová 33427 24 Orlová Orlová 

Osoblaha 1153 18 Krnov Osoblaha 

Ostrava 310464 214 Ostrava Ostrava 

Ostravice 2285 28
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Otice 1336 7 Opava Opava 

Palkovice 3122 21 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Paskov 3961 11 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Pazderna 276 3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Petrovice 137 11 Krnov M sto Albrechtice 

Petrovice u Karviné 4687 20 Karviná Karviná 

Pet vald 7129 12 Orlová Orlová 

Pet vald 1806 12 Kop ivnice P íbor 

Píse ná 891 2 Jablunkov Jablunkov 

Písek 1787 15 Jablunkov Jablunkov 

Píš 2131 15 Hlu ín Hlu ín 

Pražmo 979 4 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Pržno 1017 2
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

P íbor 8697 22 Kop ivnice P íbor 

Pstruží 885 8
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Pustá Polom 1461 16 Opava Opava 

Pust jov 984 8 Bílovec Studénka 

Radkov 531 15 Vítkov Vítkov 

Radu 965 8 Opava Opava 

Raškovice 1766 8 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Razová 516 31 Bruntál Bruntál 

Rohov 623 6 Krava e Krava e 

Ropice 1461 10 T inec T inec 

Roudno 197 22 Bruntál Bruntál 

Rudná pod Prad dem 394 22 Bruntál Bruntál 

Rusín 150 14 Krnov Osoblaha 

Rybí 1180 9 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Rychvald 7098 17 Bohumín Bohumín 
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Rýma ov 8836 60 Rýma ov Rýma ov 

Ryžovišt 649 18 Rýma ov Rýma ov 

eka 475 13 T inec T inec 

epišt 1714 8 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Sedlišt 1423 9 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Sedlnice 1344 13 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Skotnice 720 9 Kop ivnice P íbor 

Sk ipov 1004 20 Opava Opava 

Slatina 733 18 Bílovec Bílovec 

Slavkov 1785 11 Opava Opava 

Slezské Pavlovice 189 23 Krnov Osoblaha 

Slezské Rudoltice 634 13 Krnov Osoblaha 

Služovice 821 5 Opava Opava 

Smilovice 625 7 T inec T inec 

Sob šovice 820 3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Sosnová 422 13 Opava Opava 

Spálov 906 19 Odry Odry 

Stará Ves 530 44 Rýma ov Rýma ov 

Stará Ves nad 
Ond ejnicí

2630 18 Ostrava Ostrava 

Staré Hamry 568 85
Frýdlant nad 

Ostravicí 
Frýdlant nad Ostravicí

Staré He minovy 231 24 Bruntál Horní Benešov 

Staré M sto 857 42 Bruntál Bruntál 

Staré M sto 1278 4 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Staré T chanovice 144 7 Vítkov Vítkov 

Starý Ji ín 2648 33 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Sta í 2014 18 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

St bo ice 1373 17 Opava Opava 

Stonava 1794 13 Karviná Karviná 

Strahovice 930 5 Krava e Krava e 

St ítež 1005 6 T inec T inec 

Studénka 10074 30 Bílovec Studénka 

Sudice 682 9 Krava e Krava e 

Suchdol nad Odrou 2548 23 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Svato ovice 312 16 Vítkov Vítkov 

Sv tlá Hora 1487 42 Bruntál Bruntál 

Sviadnov 1581 4 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Svobodné He manice 536 37 Bruntál Horní Benešov 



151 

Šenov 5990 16 Ostrava Ostrava 

Šenov u Nového 
Ji ína

2057 15 Nový Ji ín Nový Ji ín 

Šilhe ovice 1592 21 Hlu ín Hlu ín 

Široká Niva 599 37 Bruntál Vrbno pod Prad dem

Štáblovice 630 13 Opava Opava 

Št pánkovice 3179 11 Krava e Krava e 

Štítina 1176 3 Opava Opava 

Štramberk 3468 9 Kop ivnice Kop ivnice 

T rlicko 4132 24 Haví ov Haví ov 

T škovice 835 9 Opava Opava 

Tichá 1712 16
Frenštát pod 
Radhošt m 

Frenštát pod 
Radhošt m 

Tísek 966 8 Bílovec Bílovec 

Trnávka 688 6 Kop ivnice P íbor 

Trojanovice 2381 37
Frenštát pod 
Radhošt m 

Frenštát pod 
Radhošt m 

T anovice 1015 8 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

T ebom 227 29 Krava e Krava e 

T emešná 934 20 Krnov M sto Albrechtice 

T inec 37800 85 T inec T inec 

Tvrdkov 244 19 Rýma ov Rýma ov 

Uhlí ov 346 3 Opava Opava 

Úvalno 939 14 Krnov Krnov 

Václavov u Bruntálu 516 25 Bruntál Bruntál 

Václavovice 1804 5 Ostrava Ostrava 

Valšov 267 9 Bruntál Bruntál 

Velká Polom 1880 11 Ostrava Ostrava 

Velká Štáhle 351 9 Rýma ov Rýma ov 

Velké Albrechtice 1044 13 Bílovec Bílovec 

Velké Heraltice 1650 39 Opava Opava 

Velké Hoštice 1794 10 Opava Opava 

V lopolí 278 2 T inec T inec 

Vendryn 4230 21 T inec T inec 

Ve ovice 1989 16
Frenštát pod 
Radhošt m 

Frenštát pod 
Radhošt m 

V t kovice 755 17 Vítkov Vítkov 

Vítkov 6254 55 Vítkov Vítkov 

Vojkovice 580 4 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Vratimov 6969 14 Ostrava Vratimov 
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Vražné 866 15 Odry Odry 

Vrbno pod Prad dem 5694 68 Bruntál Vrbno pod Prad dem

Vrchy 238 10 Odry Fulnek 

Vršovice 492 7 Opava Opava 

V esina 1483 7 Hlu ín Hlu ín 

V esina 2753 8 Ostrava Ostrava 

Vysoká 328 17 Krnov M sto Albrechtice 

Vyšní Lhoty 800 11 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Zátor 1200 19 Krnov Krnov 

Závada 590 5 Hlu ín Hlu ín 

Závišice 911 6 Kop ivnice Kop ivnice 

Zbyslavice 581 7 Ostrava Ostrava 

Žabe 678 3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Ženklava 1030 10 Kop ivnice Kop ivnice 

Žermanice 269 3 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

Životice u Nového 
Ji ína

624 9 Nový Ji ín Nový Ji ín 
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