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1 Úvod 

Veřejný sektor při financování produkce veřejných statků a služeb může využít veřejného 

financování, kdy je produkce veřejných statků a služeb financována pouze z veřejných zdrojů, 

z prostředků garanta. Poskytovatelem veřejných statků a služeb však nemusí být pouze 

veřejná organizace, stejně tak veřejné statky a služby může poskytovat soukromý subjekt, 

který však do poskytování veřejných statků a služeb nevkládá své vlastní zdroje, ale inkasuje 

platby od veřejného zadavatele. Veřejný sektor může také využít soukromého financování, 

když náklady na provoz veřejných statků a služeb nese soukromý subjekt (dodavatel). 

Poslední z možností, jak financovat produkci veřejných statků a služeb jsou veřejně-soukromá 

partnerství. Na financování se podílí jak veřejný, tak soukromý subjekt. Public Private 

Partnership je jednou z progresivních způsobů financování, který se v České republice 

uplatňuje od roku 2004, kdy byla Vládou České republiky schválena politika partnerství 

veřejného a soukromého sektoru. 

Předmětem diplomové práce je problematika Public Private Partnership uplatňována 

v podmínkách obcí České republiky. Obce České republiky plní mimo jiné úlohu 

poskytovatele veřejných statků a služeb, které v mnoha případech vyžadují značné finanční 

výdaje a investice. Obce v tomto smyslu mohou využít různé veřejné výdajové programy 

a projekty, kdy jedním z nich je od roku 2004 Public Private Partnership. 

Cílem diplomové práce je na základě identifikace silných a slabých stránek Public Private 

Partnership projektů realizovaných na úrovni obcí za období let 2005 až 2012 vymezit faktory 

ovlivňující jejich uplatnění a rozvoj v podmínkách obcí České republiky.  

Na podporu dosažení stanoveného cíle diplomové práce byla formulována hypotéza v tomto 

znění: „55 % respondentů z řad obcí České republiky, které mají praktické zkušenosti 

s uplatněním Public Private Partnership projektů, se přiklání k názoru, že Public Private 

Partnership projekty jsou významným nástrojem financování investic na úrovni obcí České 

republiky“. 

Pro dosažení cíle a ověření hypotézy byly využity metody, které jsou blíže popsány 

ve čtvrté kapitole a jedná se o dotazníkové šetření, analýzu jeho výsledků a strukturální 

analýzu vybraného Public Private Partnership projektu. Dále byla využita metoda rešerše 

odborné literatury a deskriptivní analýza teoretické části. 



6 

 

Ke zpracování diplomové práce byla použita odborná literatura, která je v průběhu textu 

citována a v seznamu použité literatury uvedena. 

Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První úvodní kapitola vymezuje základní oblasti, 

kterými se práce zabývá, stanovuje cíl a hypotézu práce. 

Druhá kapitola pod názvem Financování investic na úrovni obce pojednává o významných 

formách alokace veřejných zdrojů, s níž je financování investic na úrovni obce spojeno. 

Jednotlivé podkapitoly druhé kapitoly se zabývají veřejnými výdajovými programy, 

veřejnými projekty a veřejnými zakázkami.  

Třetí kapitola diplomové práce Vymezení Public Private Partnership se podrobně zabývá 

Public Private Partnership jako jednu z forem financování investic na úrovni obce. Třetí 

kapitola je dále rozdělena do podkapitol, které vymezují původ Public Private Partnership, 

Public Private Partnership v České republice, institucionální zabezpečení a právní rámec 

Public Private Partnership v České republice, charakteristiku Public Private Partnership 

projektů a typy Public Private Partnership projektů. 

Čtvrtá kapitola nesoucí název Zhodnocení uplatnění Public Private Partnership projektů 

v podmínkách obcí ČR obsahuje vymezení objektů analýzy, kterými jsou obce České 

republiky za sledované období let 2005 až 2012, vedené v databázi Asociace PPP, která 

monitoruje Public Private Partnership projekty, členěné podle oblasti investice, velikosti obce, 

stavu realizace Public Private Partnership projektů a krajů České republiky, dotazníkové 

šetření a analýzu jeho výsledků a strukturální analýzu vybraného Public Private Partnership 

projektu.  

Poslední pátá kapitola shrnuje v závěru zjištěné skutečnosti a ukazuje, jestli byl stanovený cíl 

práce splněn a výše uvedené hypotézy byly potvrzeny či vyvráceny.    
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2 Financování investic na úrovni obce 

Financování investic na úrovni obce je spojeno s problematikou alokace veřejných zdrojů. 

A dle F. Ochrany je jednou z významných forem alokace veřejných zdrojů jejich realizace 

prostřednictvím veřejných výdajových aktivit, jejichž podmnožinou jsou:  

 veřejné výdajové programy,  

 veřejné projekty,  

 veřejné zakázky. 

Tvorba a rozhodování o veřejných výdajových programech, veřejných projektech a veřejných 

zakázkách je realizován a ovlivňován několika aktéry. Jedním z aktérů je veřejnost. Pozice 

veřejnosti je dána tím, že především z daní veřejnosti jsou financovány náklady související 

s veřejnými výdajovými programy, veřejnými projekty a veřejnými zakázkami. Veřejnost je 

také cílovou skupinou, které plynou užitky z veřejných výdajových programů, veřejných 

projektů a veřejných zakázek. Aby mohla být poptávka ze strany veřejného sektoru náležitě 

uspokojena, je potřebné mít odpovídající systém veřejné správy. Je jím poptávkový systém 

veřejné správy založený na předpokladu, že veřejná správa funguje tak, že umožňuje zjišťovat 

poptávku veřejnosti po veřejných statcích a veřejných službách, vyhodnocovat ji s ohledem 

na omezené zdroje, brát na zřetel veřejný zájem a zohledňovat priority veřejné politiky.  

Dalším významným aktérem při alokaci zdrojů jsou politici, kteří ve volbách soutěží o hlasy 

voličů tím, že jim nabízí spotřební koš ve formě volebních programů tak, aby maximalizovali 

volební úspěch. Obsahem spotřebního koše jsou veřejné výdajové programy, veřejné projekty 

a veřejné zakázky ve formě volebních programů politiků.  

Do procesu rozhodování o veřejných výdajových programech, veřejných projektech 

a veřejných zakázkách také zasahují zájmové skupiny, jejichž cílem je maximalizace 

vlastního užitku. Zájmové skupiny přímo neparticipují na moci, ale svým vlivem ovlivňují 

subjekty, které rozhodují o způsobu řešení veřejných problému různou formou veřejných 

projektů, definováním předmětu veřejné zakázky a vyhlášením veřejné soutěže. Ovlivněním 

obsahu, předmětu a formy rozhodnutí veřejného zadavatele mohou získat komparační výhodu 

tak, aby maximalizovaly svůj prospěch, uvádí Ochrana (2011). 

„Zájmové skupiny jsou většinou formální skupiny, institucionalizované organizace 

s vymezeným místem ve společnosti. Sdružují jednu či více podobných sociálních skupin 
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či kategorií občanů. Patří k nim například odbory, podnikatelská sdružení, environmentální 

skupiny“ uvádí Ochrana (2011, s. 20). 

2.1 Veřejné výdajové programy 

Veřejné výdajové programy jsou jednou z hlavních forem alokace veřejných výdajů. Veřejné 

výdajové programy jsou účelové vládní výdajové aktivity, které jsou nástrojem veřejné 

politiky, a to jak na úrovni centrální vlády, tak i na úrovni samosprávy. Veřejné výdajové 

programy jsou nástrojem k plnění cílů hospodářské politiky centrální vlády. Při tvorbě, řízení 

a hodnocení veřejných výdajových programů mají jejich cíle důležitou úlohu. 

(Ochrana, 2011) 

Ochrana (2011, s. 33) uvádí: „Pro veřejný výdajový program je charakteristické, že se jedná 

o takovou výdajovou aktivitu, která navenek vystupuje jako systémová výdajová aktivita, která 

je integrována stanoveným cílem veřejného výdajového programu. Cílem se rozumí 

očekávané (předjímané) efekty, které má daný program přinést.“ 

Ochrana (2011) z hlediska formy rozlišuje dva druhy cílů: 

 funkční neboli činností (vyjadřují zaměření veřejného výdajového programu a mají 

podobu cíle nejvyššího stupně obecnosti, které nejsou bezprostředně měřitelné 

a vyhodnotitelné, protože nemají stanoveny kvantitativně vyhodnotitelné ukazatele, 

jsou vyhodnotitelné pouze nekvantifikovaně, a to verbálně popisným způsobem), 

 objektové (jsou již formulovány v podobě přímých nositelů a ukazatelů cílů, jsou 

přímo vyhodnotitelné, mají v sobě vyhodnotitelná kritéria, která umožňují věcně jasně 

vyhodnotit stanovený cíl, a to zejména procenty a naturálními jednotkami). 

K veřejným výdajovým programům se přiřadí údaj o nákladech a získá se tím informace 

o tom, jaká hodnota za vynaložené peníze bude získána.  

Veřejné výdajové programy jsou nástrojem vládní politiky k realizaci alokační, redistribuční 

a stabilizační funkce veřejných financí (Hamerníková, Maaytová, et. al., 2010). Alokační 

funkce řeší, jaké veřejné statky a služby budou veřejným výdajovým programem získány. 

Při naplňování alokační funkce sledujeme především hledisko efektivnosti. Při redistribuce 

je důležitým faktorem kritérium spravedlnosti (jaké dopady daný veřejný výdajový program 

má na cílovou skupinu), naznačil Ochrana (2011).  
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2.2 Veřejné projekty 

„Veřejné projekty jsou systémovými investičními aktivitami vlády dané úrovně, jejichž cílem 

je v budoucnu přinést určité cílově definované efekty“ (Ochrana, 2011, s. 115). 

Veřejné projekty musí mít: 

 jasně stanovené cíle (očekávané efekty z veřejného projektu), 

 definované potřebné zdroje (včetně stanovených nákladů projektu), 

 v projektovém plánu vymezené činnosti, 

 časově ohodnocené jednotlivé činnosti, 

 vymezené organizační a realizační podmínky, 

 stanovenou odpovědnost za vedení a realizaci projektu, 

 nákladově-užitkové ohodnocení projektu, prokazující jeho oprávněnost realizace, 

(Ochrana, 2011). 

„Veřejné projekty jsou součástí programového plánu příslušné složky. Patří do struktury 

programů, která se označuje termínem programové činnosti – projekty a je začleňována 

do programové struktury (v případě programového rozpočtování), resp. do stromu cílů 

v případě cílově orientovaného rozpočtování. Projekty jsou zamýšlené investiční akce, které 

jsou rozložené v čase. Svým časovým rozsahem obvykle přesahují dané rozpočtové období.“ 

Ochrana (2011, s. 115) 

2.2.1 Fáze veřejného projektu 

Veřejné projekty se z časového hlediska člení na několik fází. Prvním krokem k vytvoření 

veřejného projektu je identifikování veřejných potřeb. Veřejná potřeba by se dala přirovnat 

s řešením veřejného problému. Veřejný problém je veřejností vnímán jako natolik aktuální 

problém, který vyžaduje řešit. Potřeba řešit veřejný problém se stává veřejným zájmem, 

veřejnou potřebou. Veřejnou potřebou se rozumí pociťovaný nedostatek veřejnosti, který 

má být uspokojen, přičemž naplnění veřejné potřeby musí být v souladu s veřejným zájmem. 

Veřejnou potřebu lze identifikovat pomocí dotazníkové techniky.  

V dalším kroku se provádí analýza rámcových podmínek, které můžeme vnímat jako určité 

omezující faktory, které limitují možné způsoby řešení. Omezujícími faktory může být 

legislativa, která vytváří právní rámec pro možná řešení problému a veřejné zdroje. Analýza 
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rámcových podmínek umožňuje roztřídit návrhy řešení veřejného problému na řešení reálně 

dosažitelná a reálně nedosažitelná.   

Jakmile se identifikuje veřejná potřeba a výsledky analýzy rámcových podmínek, je možné 

stanovit projektové cíle. Projektové cíle jsou očekávané výsledky, kterých má být realizací 

projektu dosaženo. Cíle nám ukazují, jaké budou budoucí užitky, které budou plynout 

z realizovaného projektu na základě účelně alokovaných zdrojů. Abychom mohli očekávané 

užitky a navrhovaná řešení vyhodnotit a vybrat nejlepší variantu, musí se k stanoveným cílům 

přiřadit jejich hodnotící kritéria. 

Hodnotící kritéria jsou ukazatele, které vypovídají o tom, která hodnotící varianta je nakolik 

přínosná a užitečná. Hodnotící kritéria se rozlišují na: 

 kvalitativní, 

 kvantitativní.  

Kvalitativní kritéria se vztahují k danému projektu jako celku, např. vyjadřují celkový užitek 

veřejnosti z projektu. Pro lepší vyhodnocení kvalitativních kritérií se přenesou na měřitelné 

ukazatele. Naproti tomu kvantitativní kritéria jsou kritéria, která se mohou přímo 

vyhodnocovat, neboť měřitelné ukazatele zahrnují v sobě. Tato kritéria se dělí 

na maximalizační (užitková) a minimalizační (nákladová).  

V dalším kroku se zpracovávají návrhy řešení. Varianty řešení jsou navrhované možnosti, 

jak účinně dosáhnout stanovených cílů a vyřešit vytýčený problém. Každou navrhovanou 

variantu řešení lze sledovat z pohledu analýzy nákladů a užitků. Ty se mohou zkoumat 

za pomoci různých hodnoticích metod v různých vztazích. S ohledem na stanovená kritéria 

se může analýza nákladů a užitků vyhodnotit, sestavit do pořadí a variantu s nejlepšími 

ukazateli doporučit k realizaci. Tímto krokem končí přípravná fáze projektu. 

Po přípravné fázi projektu nastupuje fáze realizační na základě realizačního projektového 

plánu. Výsledkem realizační fáze je realizovaný projekt, který je zhmotněním projektových 

cílů do podoby reálně uskutečněné investice.  

Realizovaný projekt je pak začleněn do programové struktury jako produkující program, který 

plní stanovené cíle. Tento program pak produkuje očekávané užitky po celou dobu 

plánovaného životního cyklu.  
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Po skončení plánované doby životního cyklu je daný program ukončen a dochází k jeho 

likvidaci, jak uvádí Ochrana (2011). 

2.3 Veřejné zakázky 

Z ekonomického pohledu bývá často pojem veřejná zakázka směšován s pojmem veřejný 

projekt, avšak veřejná zakázka a veřejný projekt nejsou synonyma, neboť veřejná zakázka 

je pouze jednou z možností realizace veřejného projektu. Veřejný projekt může být realizován 

vlastními silami veřejného sektoru (jeho zaměstnanci, pomocí kapitálových statků, které 

vlastní) nebo přenecháním jeho realizace externímu subjektu za úplatu. O veřejné zakázce 

se hovoří právě při přenechání realizace projektu externímu subjektu za úplatu. Z  pohledu lze 

tedy veřejnou zakázku vnímat v případě, když veřejný projekt nerealizuje přímo veřejný 

sektor, ale za úplatu subjekt z jiného než veřejného sektoru. 

Z právního hlediska je vymezení veřejných zakázek spíše chápáno jako smlouvu, jejíž 

uzavření se řídí zákonem o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách). Zákon o veřejných zakázkách definuje veřejnou zakázku jako zakázku 

na dodávky, stavební práce nebo služby, která je realizovaná na základě úplatné smlouvy 

písemně uzavřené jedním nebo více zadavateli a jedním nebo více zhotoviteli, dodavateli 

nebo poskytovateli služeb. Klíčovou roli při posouzení, zda se jedná o veřejnou zakázku, 

je pojem zadavatel. Pokud je subjekt označen jako zadavatel, musí se řídit zákonem 

o veřejných zakázkách.  

Z ekonomického hlediska lze za zadavatele považovat pouze subjekt veřejného sektoru, 

přičemž zákon o veřejných zakázkách pracuje se třemi typy zadavatelů: 

 veřejný zadavatel, 

 dotovaný zadavatel, 

 sektorový či odvětvový zadavatel.  

U veřejného zadavatele se jedná o klasické subjekty veřejného sektoru, které fungují 

na netržním principu a část svých prostředků vynakládají na nákup statků.  

Dotovaným zadavatelem není subjekt veřejného sektoru, avšak subjekt, který obdržel 

účelovou dotaci z veřejného rozpočtu a tu využívá k nákupu zboží a služeb od třetích 

subjektů. Sektorovými zadavateli jsou organizace, které mohou být ovládány veřejným 

sektorem a které podnikají v určitých předem definovaných oborech na základě speciálního 
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oprávnění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES za tyto obory považuje 

zejména vodní hospodářství, energetiku, dopravu a poštovní služby.  

Sektorový zadavatel nevynakládá veřejné prostředky. Sektorový zadavatel byl zahrnut 

do evropského konceptu veřejných zakázek z důvodu efektivního vynakládání vzácných 

zdrojů. Východiskem je zde neoklasická mikroekonomie. Pokud je trh přítomen 

v nezdeformované podobě, ve smyslu neexistence nedokonalé konkurence, absence externalit 

a asymetrických informací, zajišťuje efektivní alokaci prostředků. Subjekty, které by na tomto 

trhu působily a nedokázaly by své prostředky vynakládat efektivně, by byly v důsledku 

tržních sil eliminovány, jenže někdy tržní síly nejsou přítomny. Týká se to činnosti subjektů 

veřejného sektoru, které nejsou závislé na prodeji svých produktů a v důsledku měkkého 

rozpočtového omezení nemohou zkrachovat. Druhým případem je monopol, v níž neefektivní 

subjekt může zvýšením ceny své produkce zabránit eliminaci. Z důvodu absence konkurence 

jsou spotřebitelé nuceni zvýšení ceny produkce akceptovat a tím se snižuje hodnota jejich 

užitku. Tyto subjekty podnikají na základě zvláštních povolení, které jim většinou umožňují 

postavení místních monopolů. Jelikož jim stát toto postavení legislativou umožňuje, snaží 

se uvalením povinnosti postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, přenosu 

neefektivního chování na spotřebitele minimalizovat.  

Použití veřejné zakázky znamená, že se zadavatel rozhodne nakoupit jen dílčí vstupy nebo 

celou komplexní službu od externího dodavatele místo využití interní produkce.  

Použití veřejné zakázky má pro subjekty veřejného sektoru význam v případě, když 

mu externí dodavatel zajistí produkci určitých statků levněji, než jsou toho sami schopni. 

(Ochrana, Pavel, Vítek, 2010) 

2.3.1 Právní rámec veřejných zakázek 

Základní legislativní rámec pro zadávání veřejných zakázek je v České republice vymezen 

ve dvou evropských směrnicích: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. 3. 2004, 

o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního 

hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004, 

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky 

a služby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatelé veřejné zakázky se musí řídit zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který 

rozpracovává zadávání veřejných zakázek. Se zadáváním veřejných zakázek souvisí také 

vydávání veřejných prostředků. Zadavatelé proto musí respektovat další normy, zejména pak 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ale také musí respektovat příslušná rozpočtová 

pravidla.  

Zadavatel při zadávání veřejných zakázek musí sledovat tři základní principy: 

 princip transparentnosti, 

 princip nediskriminace, 

 princip rovného zacházení. 

Princip transparentnosti znamená, že zadavatel by měl kroky v zadávacím řízení provádět 

a evidovat tak, aby je v budoucnu mohl vysvětlit a případně i nechat prověřit. Princip 

nediskriminace a princip rovného zacházení se navzájem prolínají. Zadavatel by měl ke všem 

nabízených subjektům přistupovat stejně a neměl by nikomu z nich poskytovat výhodu 

(např. předáním zadávací dokumentace v předstihu apod.). (Ochrana, Pavel, Vítek, 2010) 

2.3.2 Druhy veřejných zakázek 

Veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách členíme podle dvou hledisek. Podle 

předmětu plnění členíme veřejné zakázky na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky 

na služby a veřejné zakázky na stavební práce. Podle předpokládané hodnoty dělíme veřejné 

zakázky na zakázky nadlimitní, zakázky podlimitní a zakázky malého rozsahu.  

Nadlimitní zakázky musí být zadávány podle směrnic EU a jsou zveřejnovány v Evropském 

věstníku. Časové limity např. mezi zveřejněním a termínem pro podání nabídky jsou relativně 

dlouhé a to z důvodu předpokladu účasti zahraničního subjektu. Nadlimitní veřejnou 

zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané hodnoty 

dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem 

pro jednotlivé kategorie zadavatelů, oblasti a druhy veřejných zakázek, případně kategorie 

dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží 
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pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční 

limit, a výši tohoto limitu. 

Podlimitní zakázky mohou být národní legislativou upraveny jinak, než nadlimitní zakázky. 

V České republice je však jejich zadávání velmi podobné, ovšem s využití kratších termínů. 

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí 

v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 mil. Kč bez 

daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 mil. Kč 

bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu.  

U zakázek malého rozsahu, kde se předpokládá jejich malá hodnota, se jeví jako neefektivní 

realizovat složitá formální výběrová řízení, protože vynaložené administrativní náklady 

by mohly překročit případnou úsporu plynoucí z veřejné zakázky. Zadavatelé si mohou 

zakázky zadávat podle vlastních postupů od přímého jednání s jedním dodavatelem 

po klasickou otevřenou soutěž. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná 

zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo 

veřejné zakázky na služby 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné 

zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. (Ochrana, Pavel, 

Vítek, 2010) 

2.3.3 Fáze veřejné zakázky 

V prvotní fázi musí veřejný sektor zvážit, zda řešení problému potřebuje zásah. V případě 

že veřejný sektor dospěje k závěru, že je intervence ze strany veřejného sektoru nezbytná, 

stanoví daný subjekt veřejného sektoru intervenční cíle. Intervenční cíle jsou očekávané 

vyhodnotitelné jevy, které mají po zásahu veřejného sektoru přinést.  

Na základě stanovených intervenčních cílů se musí veřejný sektor rozhodnout jakou formou 

daný problém řešit. Subjekty veřejného sektoru mohou uspokojit veřejnou potřebu formou 

vlastní produkce, tedy samotným veřejným sektorem, zadáním veřejné zakázky a koncese 

(kdy privátní subjekt zajišťuje daný statek či službu a na základě koncesní smlouvy 

je oprávněn k výběru poplatků za používané statky či služby a má smluvně garantováno své 

postavení na trhu daných statků a služeb). 

Jakmile veřejný sektor přijal rozhodnutí, že se daný problém bude řešit formou veřejné 

zakázky, je zřejmé, že k její realizaci budou vynaloženy veřejné zdroje. Zákon o finanční 
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kontrole, zákon o majetku, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o obcích a zákon 

o krajích stanovuje subjektům veřejného sektoru povinnost v rámci předběžné kontroly 

prokázat, že vynaložení veřejných zdrojů bude ekonomicky účelné.  

Zadavatel si může k prověření účelu veřejné zakázky pomoct tím, že si bude klást různé 

otázky a v případě kladných odpovědí se zadavatel ujistí, že byl prokázán ekonomický účel 

veřejné zakázky. Ekonomický účel veřejných zakázek může prověřovat i Nejvyšší kontrolní 

úřad v rámci tzv. výkonnostního auditu. (Ochrana, 2011) 

Kroky, které vedou k zadání veřejné zakázky, se označují zadávacím řízením. Jeho prvním 

krokem je vytvoření zadávací dokumentace. Zadávací dokumentací se rozumí „soubor 

dokumentů, údajů a požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět 

veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky“ (§ 44 odst. 1 zákona 

o veřejných zakázkách). V zadávací dokumentaci je také obsažena oblast požadované 

kvalifikace dodavatele.  Zadavatel stanoví finanční a odborné parametry firem, čímž zajistí, 

že vybraná firma bude schopna realizaci veřejné zakázky zvládnout. (Ochrana, Pavel, 

Vítek, 2010) 

Předmětem veřejné zakázky mohou být dodávky, služby a stavební práce, čemu odpovídají 

i základní druhy veřejných zakázek (veřejná zakázka na dodávky, veřejná zakázka na služby 

a veřejná zakázka na stavební práce).  

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení věci, které má přinést uspokojení 

předem definovaných veřejných potřeb, nebo poskytnutí služby, která spočívá v umístění, 

montáži či uvedení zboží do provozu, a to za předpokladu, že takové činnosti jsou nutné 

pro splnění veřejné zakázky.  

Veřejné zakázky na služby mohou mít čistou podobu poskytování služeb nebo 

kombinovanou podobu poskytování služeb. Zákon o veřejných zakázkách definuje čistou 

formu poskytování služeb jako takovou formu veřejné zakázky, která není veřejnou zakázkou 

na dodávky ani veřejnou zakázkou na stavební práce. Kombinovaná forma poskytování 

služeb je veřejnou zakázkou, když služba je poskytována spolu s dodávkou nebo stavebními 

pracemi, přičemž předpokládaná hodnota poskytovaných služeb musí být vyšší než 

předpokládaná hodnota poskytované dodávky či stavební práce.  
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Veřejná zakázka na stavební práce může mít formu provedení stavebních prací, provedení 

projektové nebo inženýrské činnosti související s provedením stavebních prací a zhotovení 

stavby. Forma provedení stavebních prací je v zákoně o veřejných zakázkách definována 

vyjmenováním podle druhu stavebních činností. Forma veřejné zakázky na stavební práce 

je provedení stavebních prací a s nimi související projektovou nebo inženýrskou činností, 

které jsou vyjmenovány v zákoně o veřejných zakázkách. 

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby, která má jako celek 

užitnou hodnotu, která se projeví v její schopnosti plnit předem stanovené užitné funkce. 

(Ochrana, Pavel, Vítek, 2010) 

S tvorbou zadávací dokumentace musí také zadavatel zvolit typ řízení, jestli se jedná 

o zakázku nadlimitní nebo podlimitní, pak má na výběr ze dvou základních možností, 

otevřeného a užšího řízení.  

Otevřené řízení je transparentnější než užší řízení. Otevřené řízení je oznámení zadavatele, 

který hodlá zadat veřejnou zakázku, přičemž toto oznámení je určeno neomezenému počtu 

dodavatelů (jakýkoliv dodavatel se může přihlásit a zaslat dokumenty o jeho potřebné 

kvalifikaci i nabídku na plnění).  

Užší řízení probíhá ve dvoukolovém postupu. V prvním kole zadavatel podá oznámení 

neomezenému počtu zájemců, že jedná zadat veřejnou zakázku. Zájemci mohou posílat 

zadavateli dokumenty prokazující potřebnou kvalifikaci. Zadavatel tyto kvalifikace ověří 

a v případě, že nějaká firma nesplňuje požadavky, vyřadí ji. Ve druhém kole užšího řízení 

zájemci podávají nabídky na plnění veřejné zakázky, ovšem pouze ti zájemci, které zadavatel 

vyzve. Výběr těchto firem provádí zadavatel losem, a nebo na základě objektivních kritérií 

vyplývajících z podaných kvalifikačních předpokladů. Počet vyzvaných firem k podání 

nabídky by neměl být menší než pět.  

U podlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce, jejichž přepokládaná 

hodnota nepřesáhne 20 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, je možné použít zjednodušené 

podlimitní řízení. U zjednodušeného podlimitního řízení může zadavatel přímo vyzvat 

nejméně pět subjektů k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Zadavatel však nesmí 

soustavně oslovovat stejný okruh zájemců, aby nebyl podezřelý z korupčního jednání nebo 

koluzního kartelu. Zadavatel podané nabídky vyhodnotí podle hodnotícího kritéria 

a se subjektem, který podal nejlepší nabídku, uzavře smlouvu. 
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Vedle výše uvedených typů zadávacího řízení zákon o veřejných zakázkách definuje ještě 

další tři: 

 jednací řízení s uveřejněním, 

 jednací řízení bez uveřejnění, 

 soutěžní dialog. 

Tyto typy zadávacího řízení je možné použít pouze v zákonem stanovených případech, 

protože tyto typy zadávacího řízení jsou méně transparentní, oproti výše uvedených typů 

zadávacího řízení.  

Jednací řízení s uveřejněním je možné použít v případě, kdy žádná nabídka nesplnila 

podmínky předcházejícího zadávacího řízení nebo v případě, kdy lze předpokládat, 

že nabídkové ceny budou nesrovnatelné. Jednací řízení s uveřejněním je jednodušší variantou 

užšího řízení, kdy je možné o jednotlivých nabídkách dále jednat. 

Jednací řízení bez uveřejnění je nejméně transparentní a je to v podstatě přímá vazba 

jednomu zájemci. Jednací řízení bez uveřejnění lze použít z technických/uměleckých důvodů, 

z důvodu ochrany práv, dále v naléhavých a objektivně zdůvodnitelných případech, kdy 

z časových důvodů nelze zadat jinak a u více práce nebo dodatečné dodávky do 20 % ceny 

původní zakázky.  

Soutěžní dialog se skládá ze dvou fází. V první fázi, která se nazývá jako dialog, se hledá 

způsob řešení veřejné zakázky. Ve druhé fázi soutěžního dialogu je soutěžena realizace 

daného řešení. Soutěžní dialog lze použít v případě, kdy zadavatel nemá konkrétní představu, 

jak dosáhnout cíle veřejné zakázky. 

Zadavatel, který má zvolený typ zadávacího řízení, musí ještě rozhodnout o tom, na základě 

jakého kritéria bude vybírat nejvýhodnější nabídku. Nejvýhodnější nabídku může zadavatel 

vybrat na základě dvou možností. První typ kritéria je cena, kdy nejvýhodnější nabídka, je ta 

nejlevnější. Druhým typem kritéria je kritérium ekonomické výhodnosti, které se skládá 

z několika dílčích kritérií a jedním z nich musí být i cena. Dílčím kritériím jsou přiřazeny 

váhy, které po součtu musí být rovny 100 %. Váženým součtem ohodnocení dílčích kritérií je 

výsledkem výsledná hodnota kritéria ekonomické výhodnosti. (Ochrana, Pavel, Vítek, 2010) 
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Kritérium nejnižší nabídkové ceny je dostatečné k hodnocení nabídek, u kterých bude 

naplněn požadavek hospodárného použití zdrojů nebo minimalizací ceny bude splněno 

předmětné plnění veřejné zakázky, tedy účel, který má nabízená veřejná zakázka přinést. 

Zadavatel si může stanovit minimální či maximální parametry a jejich ukazatele, které musí 

potenciálně přijatá nabídka mít. Při sledování hospodárnosti zakázky sledujeme nejnižší 

náklady na pořízení investice, proto nákladovou složkou kritéria nejnižší nabídkové ceny jsou 

pořizovací náklady. Do nákladové složky kritéria nejnižší nabídkové ceny by kromě 

pořizovacích nákladů zadavatelé měli uvádět ještě náklady související s celoživotním cyklem 

investice, protože investice mívají charakter dlouhodobého majetku, který si v průběhu 

životního cyklu vyžaduje náklady na provoz, opravy atd. Zadavatel pak vyžaduje od zájemců 

údaje o pořizovacích nákladech a údaje o nákladech. 

V případě, že by použití jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny vedlo k porušení principu 

hospodárnosti, nebo by pro povahu předmětu veřejné zakázky bylo toto kritérium nevhodné, 

musí si zadavatel vybrat kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. Zadavatel v tomto 

případě musí stanovit dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty 

a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se také musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. 

Z hlediska formy rozlišujeme kritéria kvalitativní a kvantitativní.  

Kvalitativní kritéria vypovídají o předmětné vlastnosti jako celku a nejsou přímo měřitelná. 

Kvantitativní kritéria jsou přímo vyhodnotitelná, neboť obsahují ukazatele měřící jednotky. 

Kvantitativní kritéria se dělí na kritéria nákladová a užitková.  

Nákladová kritéria jsou minimalizační, protože usilujeme náklady minimalizovat, protože 

náklady souvisí s vynaložením vzácných zdrojů. Mezi nákladová kritéria patří: 

 nabídková cena (může být použita jako samostatné kritérium, v tomto případě je to 

kritérium, které při správném nastavení prověřuje hospodárnost při výběru nabídek), 

 provozní náklady (prověřují hospodárnost tím, že tato kritéria hodnotí provozní 

náklady dané nabídky za dobu životnosti a efektivnost, kde ukazatelem jsou např. 

náklady na úklid/metr čtvereční plochy apod.), 

 doba splácení nákladů (za jakou dobu budou navráceny náklady na pořízení investice, 

prověřuje se tím efektivnost dané investice), 
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 kritérium času (může být minimalizační, když snížením dané časové lhůty, 

dosahujeme dřívější dosažení z uspokojení realizované veřejné zakázky 

a maximalizační, např. v případě doby poskytování záručního či pozáručního servisu).  

Užitková kritéria jsou kritéria maximalizační. Užitková kritéria ukazují, jaký stupeň užitku 

dané kritérium přináší. Užitek se snažíme maximalizovat. Mezi užitková kritéria Ochrana 

(2011) považuje: 

 kritéria technické úrovně řešení (ukazatelem jsou parametry nabídky, obvykle jsou 

v měřitelných ukazatelích), 

 kritérium technických parametrů (ukazatelem jsou technické údaje vztahující 

se k předmětu veřejné zakázky a umožňují kvantitativní srovnání a formalizaci 

výpočtů podporujících objektivizaci hodnocení nabídek, mohou mít charakter 

minimalizačního kritéria i maximalizačního kritéria, technické parametry prověřují 

zejména účelnost), 

 kritérium vlivu na životní prostředí (ukazatelem tohoto kritéria jsou kvantifikované 

dopady na životní prostředí způsobené negativními externalitami, např. stupněm 

hlučnosti, pak se jedná o kritérium minimalizační, avšak vliv na životní prostředí 

můžeme měřit i pozitivním dopadem, např. snížením hlučnosti, pak se jedná 

o kritérium maximalizační, kritérium vlivu na životní prostředí prověřuje zejména 

účelnost), 

 kritérium estetické vlastnosti (vyjadřuje pociťovaný stupeň estetického uspokojení, 

který uživateli veřejné zakázky přináší patřičné estetické vlastnosti vyvolané daným 

projektovým návrhem), 

 kritérium kvality (je typickým kvalitativním kritériem, které prověřuje účelnost 

alokace veřejných zdrojů, ukazatelem pro hodnocení kritéria kvality je míra 

uspokojení s nabízenou kvalitou). 

Výběr nejvhodnější nabídky provádí hodnotící komise na základě hodnocení nabídek. 

Zájemce může podat pouze jednu nabídku. Veřejný zadavatel musí stanovit nejméně 

tříčlennou komisi pro otevírání nabídek. Zadavatel nemusí stanovit komisi pro otevírání 

obálek, v případě, že se jedná o sektorového zadavatele a veřejného zadavatele, který podává 

veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění nebo na základě rámcové smlouvy, pak 

veškerá práva a povinnosti související s otevíráním obálek plní zadavatel.  
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Veřejný zadavatel také může stanovit hodnotící komisi, která budu plnit funkci komise 

pro otevírání obálek s nabídkami. Komise pro otevírání obálek s nabídkami musí sepsat 

protokol o otevírání nabídek.  

Hodnotící komisi musí veřejný zadavatel ustanovit u veřejných zakázek v otevřeném řízení, 

užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné 

hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním. Hodnotící komise posuzuje nabídky 

zájemců z hlediska splnění zákonných požadavků zadavatele a posuzuje, zda se nejedná 

o nepřijaté nabídky. O posouzení a hodnocení nabídek sepisuje hodnotící komise zprávu.  

Na základě hodnotícího kritéria (ekonomicky nejvýhodnější nabídka nebo jako nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou) zadavatel vybere nejvýhodnější nabídku.  

Po oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky a při splnění všech souvisejících 

podmínek uložených zadavatelem, podepíše zadavatel smlouvu s jejím vítězem. Po oznámení 

o výsledku zadávacího řízení musí zadavatel ve stanovené lhůtě odeslat oznámení o výsledku 

zadávacího řízení k uveřejnění. 

Další fází veřejné zakázky je její samotná realizace. (Ochrana, 2011) 

Zájemci, kteří neuspěli, mohou průběh i výsledky zadávacího řízení napadnout buď přímo 

u zadavatele podat námitku, pokud ji nevyhoví, mohou se zájemci obrátit na dozorovaný 

orgán, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Když Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže zjistí porušení zákona, může podle závažnosti nařídit zrušení zakázky a její novou 

realizaci, když však již byla uzavřena smlouva s dodavatelem, může udělit pokutu. Pokuta 

může činit až 5 % hodnoty zakázky, pokud zadavatel nedodržel ustanovení zákona a zakázku 

zadal v rozporu s jeho zněním. Pokuta až do výše 10 mil. Kč může být udělena v případě, kdy 

zadavatel zrušil vypsanou zakázku a tuto možnost v zadávací dokumentaci neuvedl, nebo 

pokud nebyly splněny informační povinnosti.  

Subjekty, které chtějí podat podnět na přezkoumání průběhu určitě veřejné zakázky, musí 

zaplatit kauci ve výši 1 % hodnoty veřejné zakázky, maximálně však do výše 1 mil. Kč. 

Pokud se jejich podnět rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže neprokáže jako 

oprávněný, propadne tato kauce ve prospěch státního rozpočtu. Pokud se jejich podnět 

prokáže jako oprávněný, kauce je subjektům vrácena včetně úroku. (Ochrana, Pavel, 

Vítek, 2010) 
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Po fázi realizace veřejné zakázky nastupuje fáze exploatace. Ekonomickým účelem veřejné 

zakázky je přinést očekávaný užitek. Z hlediska času se může jednat o jednorázové 

uspokojení, především u zboží a služeb okamžité spotřeby, nebo se může jednat o pořízenou 

investici, která má užitky rozloženy v čase životnosti investice ve formě toků užitků. Pomocí 

kontrolní činnosti si může zadavatel ověřit, zda realizovanou veřejnou zakázkou byla 

dosažena stanovená očekávání. (Ochrana, 2011) 

2.3.4 Kontrolní činnost zadavatele 

Veřejný zadavatel je povinen monitorovat veřejnou zakázku v rámci předběžné, průběžné 

a následné kontrole v tzv. vnitřním kontrolním systému.  

V rámci předběžné kontroly musí zadavatel prověřit, zda zadávací dokumentace odpovídá 

procesním náležitostem uložených zákonem o veřejných zakázkách a také formou tzv. auditu 

ex ante prověřit, že veřejná zakázka bude plnit ekonomický účel. 

Ve fázi realizace musí zadavatel provádět průběžnou kontrolu. Zadavatel musí kontrolovat, 

že jsou dodržována všechna formální i věcná ustanovení smlouvy. Součástí této kontroly je 

také audit ukazatelů plnění veřejné zakázky.  

Následná kontrola se provádí ke kontrole odstranění zjištěných nedostatků. Zadavatel 

kontroluje správnost dokumentace a kontrolu výsledků, kdy zkoumá, zda byly dodrženy 

principy hospodárného, efektivního a účelného nakládání se zdroji. (Ochrana, 2011) 

2.3.5 Externí kontrola zadavatele 

Nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže. ÚOHS vydává předběžná opatření, rozhoduje, jestli zadavatel při zadávání veřejné 

zakázky a soutěži o návrh postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zákon 

o veřejných zakázkách vymezuje klíčové formální procesní povinnosti postupu zadavatele 

a zároveň ukládá zadavateli povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle 

tohoto zákona a dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Pokud ÚOHS zjistí nedostatky, může uložit nápravné opatření, sankci a projednat správní 

delikt. ÚOHS provádí také kontrolu úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 552/1991, o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů).  
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Zadavatel hospodařící se státním majetkem a jehož veřejná zakázka je financována 

z prostředků státního rozpočtu, spadá pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ 

vykonává dva druhy kontrol: 

 kontrolu formálních náležitostí (zda všechny realizované činnosti související 

s veřejnou zakázkou odpovídají dokumentačním a účetním náležitostem), 

 kontrolu obsahovou – neboli výkonnostní audit (zda realizované činnosti související 

s veřejnou zakázkou a veřejná zakázka jako celek odpovídá hospodárnému, 

efektivnímu a účelnému vynaložení zdrojů a zda zadavatel má nastavený účinný 

vnitřní kontrolní systém a v jeho rámci způsob monitorování veřejných zakázek). 

Na základě kontroly formálních náležitostí a výkonnostního auditu NKÚ zpracovává 

kontrolní závěry. Kontrolní závěr je písemná zpráva, která obsahuje shrnutí a vyhodnocení 

zjištěných skutečností. Výsledky NKÚ jsou veřejně dostupné. 
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3 Vymezení Public Private Partnership  

Pojem Public Private Partnership (PPP) je v současné době často používán, ale chápání 

a definice tohoto pojmu je velmi rozsáhlá a u jednotlivých autorů se různí. V České republice 

ani v celé Evropské unii neexistuje právní definice Public Private Partnership, což komplikuje 

způsoby, jakými mohou být PPP projekty zadávány. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

Termínem PPP jsou označovány projekty, na nichž se společně podílí soukromý a veřejný 

sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných veřejným sektorem. 

Public Private Partnership obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné správy 

a podnikatelským sektorem za účelem využití zdrojů schopností soukromého sektoru 

při zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo 

poskytování veřejné služby. (Asociace PPP) 

Obecnými znaky Public Private Partnership jsou: 

 dlouhodobá spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jejímž výsledkem je 

poskytování služby či výstavby zařízení, 

 sdílení rizik, 

 možné soukromé financování veřejných služeb a infrastruktury, 

 realizace finančně nákladných a náročných projektů, 

 definice výstupu (rozsahu a kvality poskytovaných služeb) namísto definice vstupu 

(výrobních faktorů). (Řežuchová, 2010) 

3.1 Původ Public Private Partnership  

Původ projektů využívajících spolupráci veřejného a soukromého sektoru lze najít ve Velké 

Británii, kde se tato metoda úspěšně používá od roku 1992, kdy byl formulován program 

Private Finance Initiative.  

Do roku 1992 dle Boussabaineho (2007) nebyl koncept Public Private Partnership více 

rozšířen z důvodů existence tzv. Ryrie Rules. Tato pravidla silně vymezovala podmínky 

vstupu soukromého sektoru do veřejných investic. První pravidlo znemožňovalo spolupráci 

soukromého a veřejného sektoru, pokud by financování investičního projektu soukromým 

partnerem, nebylo dosaženo vyšší efektivnosti, než u podobného veřejně financovaného 

projektu. Druhým pravidlem bylo, aby investice byla součástí plánů veřejného sektoru – 
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nemělo jít tedy o rozšiřování výdajů na veřejnou infrastrukturu. V roce 1989 bylo na nátlak 

odborné veřejnosti a některých úřadů druhé pravidlo zrušeno. V roce 1992 uvedením 

programu Private Finance Initiative bylo zrušeno i první pravidlo. Došlo k nastavení nových 

podmínek a pravidel vstupu soukromého sektoru do veřejného investování.  

K charakteristikám nových pravidel patřila: 

 možnost realizace investic soukromým sektorem bez nutnosti komparace 

se srovnatelným projektem realizovaným veřejným sektorem, 

 nerealizovat pouze čistě soukromé nebo čistě veřejné projekty, ale usilovat o spojení 

obou sektorů a tím převést některé rizika na soukromý sektor, 

 umožnit větší využívání nájemních smluv a leasingů, když bude dosaženo vyšší 

hodnoty za peníze. 

Do roku 1997 však nebylo dosaženo uspokojivých výsledků v rámci zapojení soukromého 

sektoru a zvýšení objemu veřejných investic. V tomto roce došlo k ustanovení zvláštního 

výboru, který pro program Private Finance Initiative provedl první revizia a vytvořil 

29 doporučení. Podle Clark a Root (1991) byla nejdůležitější: 

 zrušení Private finance panel, 

 kontrola PFI ministerstvem financí, 

 zřízení nové privátní jednotky, která bude mít omezenou dobu trvání a bude provádět 

činnosti spojené s poradenstvím v rámci PFI. 

V roce 1997 došlo ke zřízení zvláštní jednotky na britském ministerstvu financí tzv. Treasury 

taskforce, jejíž součástí byla skupina technických poradců. V roce 1999 proběhla druhá revize 

PFI, která pokračovala výčtem doporučení. Mezi hlavní výstupy patří: 

 zrušení skupiny technických poradců při Treasury taskforce a jejich nahrazením 

soukromými experty, 

 všechna dokumentace PFI musí být schválena Treasury taskforce, 

 dílčí úřady se mají řídit standardizovanými postupy Treasury taskforce, 

 zaměstnanci, kteří jsou součástí PFI projektu nemusí být převedeni k privátnímu 

partnerovi. 
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V roce 2000 došlo k institucionálnímu posílení PFI. Vznikla PPP organizace pod názvem 

Partnership UK (PUK), která je z 49% vlastněna státem a z 51% soukromými subjekty. 

Hlavními úkoly PUK jsou: 

 poradenství a podpora projektů (podpora projektů během celého projektového cyklu, 

buď přímou participací na určitých fázích projektu, účastí na setkání managementu, 

řešením problémů nebo podporou při vyjednávání s privátními subjekty), 

 podpora vládní politiky (při formulaci politiky PPP a vývoji inovativních způsobů 

dosažení vládních cílů v rámci PPP), 

 spolufinancování, 

 investice (pomoc centrálním orgánům při získávání zdrojů a pomoc při změně postupu 

využívání nedostatečně využívaných aktiv a přetváření inovativních záměrů 

v podnikatelské a joint-venture příležitosti). 

Orgány a instituce Velké Británii v dalších letech uveřejnily řadu příruček, standardů, 

příkladů dobré praxe, poučení z chyb z realizace PPP projektů aj. Velká Británie není jediným 

státem využívající metodu Public Private Partnership. Metoda se osvědčila i v dalších zemích, 

např. v Irsku, Nizozemí, Portugalsku, Španělsku, Francii, USA, Kanadě, Japonsku a Austrálii. 

V těchto státech lze nalézt určité formy standardizace PPP projektů, ale Velká Británie je 

brána jako inspirace pro nově vznikající a rozvíjející se PPP trhy. Výhodu standardizace 

spatřujeme v úspoře času a finančních prostředcích, neboť existují vzorové smlouvy, 

dokumenty, metodiky postupu nebo databáze ukončených a probíhajících projektů. Další 

výhodou standardizace je lepší srovnání realizovaných a připravovaných projektů a usnadnění 

finanční a právní kontroly. Vzhledem k tomu, že pro pilotní i jiné projekty jsou vyžadování 

experti a poradci, kteří mají určité zkušenosti, je pravděpodobné, že veřejný sektor vybere 

nadnárodní společnost, která má sídlo ve Velké Británii. Takoví poradci lépe aplikují vlastní 

zkušenosti, tedy zkušenosti britské pobočky. Upřednostnění zkušeností a expertů z Velké 

Británie může opomíjet metodiky a zkušenosti dalších států. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

3.2 Public Private Partnership v České republice 

Vláda České republiky formulovala politiky Public Private Partnership v České republice 

usnesením č. 7 ze dne 7. 1. 2004, kdy byla schválena politika partnerství veřejného 

a soukromého sektoru v České republice. Vláda uložila členům vlády a ministru financí 

několik významných úkolů, které měly podpořit vznik odpovídajícího prostředí pro realizaci 
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PPP projektů. Česká republika pojala Public Private Partnership coby nový způsob 

poskytování veřejných služeb a rozhodla se využít koncept Public Private Partnership jako 

standardní způsob poskytování veřejných služeb. 

Široké spektrum jednotlivých typů spolupráce soukromého a veřejného sektoru, bylo 

v českém prostředí zúženo v podstatě na formy, které zahrnují soukromé investice, 

v mezinárodním prostředí označované jako projekty PFI (private finance initiative), PFP 

( privately financed projects) a PPI (private participation in infrastructure). 

Pro podporu PPP projektů bylo založeno PPP Centrum, na straně soukromého sektoru. 

Později Asociace pro podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru a byla přijata 

související legislativa. K nejdůležitějším legislativním opatřením patří přijetí novely zákona 

o veřejných zakázkách a především vznik nového koncesního zákona. (Řežuchová, 2010) 

3.3 Institucionální zabezpečení Public Private Partnership v České 

republice 

Při zavádění politiky Public Private Partnership v České republice vznikla spousta subjektů 

a organizačních složek státu, které se problematikou Public Private Partnership profesionálně 

zabývají. Když nebudeme brát v úvahu samotné uchazeče ze soukromého sektoru a nově 

vzniklé firmy a uskupení, nejdůležitějšími institucemi podílející se na rozvoji politiky Public 

Private Partnership jsou: 

 Ministerstvo financí ČR, 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

 PPP Centrum, 

 Asociace PPP. 

Ministerstvo financí ČR ovlivňuje politiku PPP projektů a jejich realizaci pomocí 

vytvořeného referátu regulace a metodiky PPP projektů. Vytváří celostátní koncepci přípravy 

a realizace PPP projektů. Odpovídá za přípravu právních předpisů pro oblast Public Private 

Partnership v kompetenci ministerstva financí. Odpovídá za vytváření a udržování podmínek 

pro regulaci rozpočtových dopadů projektů a účastní se procesu přípravy a realizace PPP 

projektů. Posuzuje a doporučuje rozhodnutí o některých zásadních krocích obsažených 
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v návrzích předložených zadavateli. Realizuje metodickou, koordinační a analytickou činnost 

pro oblast PPP. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má důležitou roli v rámci regulace. Má ve své 

kompetenci tvorbu odpovídající legislativy. Provádí metodické řízení procesu zadávání 

veřejných zakázek a spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem. Podílí 

se na celostátní koncepci v oblasti Public Private Partnership. Ministerstvo pro místní rozvoj 

je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách a Portálu o veřejných zakázkách 

a koncesích. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

Kontrolu nad dodržováním koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách vykonává 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. (Řežuchová, 2010) 

PPP Centrum vzniklo v roce 2004 na doporučení Světové banky a po vzoru britského 

Partnerships UK. Cílem PPP Centra měla být bezpečná fiskální implementace Public Private 

Partnership. Koordinovaně urychluje přípravu legislativního prostředí a metodických postupů. 

Šíří osvědčené znalosti v řízení a realizaci PPP projektů na straně veřejného sektoru. Akciová 

společnost PPP Centrum, stoprocentně vlastněná ministerstvem financí, definitivně končí. Její 

úkoly a pravděpodobně i zaměstnance převezme nově vznikající Úřad pro veřejné 

investování. 

Asociace PPP sdružuje subjekty soukromého sektoru, jež se PPP projektů účastní. Cílem 

asociace PPP je podpora realizace PPP projektů a napomáhání ke vzniku podmínek 

pro rozvinutý trh Public Private Partnership. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

Posláním Asociace pro rozvoj infrastruktury je vytváření podmínek a prosazování procesů 

vedoucích k efektivnější, systematické a dostatečné obnově a rozvoji infrastruktury v České 

republice. 

Asociace PPP sjednocuje a prosazuje zájmy svých členů, kterými jsou významní dodavatelé 

v oblasti infrastruktury (projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, financování, 

správy a údržby) tak, aby mohla prosazovat ucelený názor na změny, které by měla Česká 

republika uskutečnit, aby infrastruktura byla hybnou silou její prosperity. 

Asociace PPP si stanovila 2 cíle. První cíl si Asociace PPP nastavila jako 30% zvýšení 

efektivity při obnově a rozvoji infrastruktury v České republice: 
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 vedením vstřícného, věcného a odborného dialogu s veřejnými subjekty napříč 

politickým spektrem, 

 hledáním způsobů, jak veřejný a soukromý sektor mohou společně zvýšit efektivitu 

na obou stranách, 

 prosazováním nejlepší mezinárodní praxe v oblastech hodnocení a výběru, přípravy, 

realizace, financování, provozu a údržby infrastruktury, jakož i regulace poskytování 

služeb veřejnosti, 

 vzděláváním a šířením povědomí o přínosech moderního přístupu k infrastruktuře. 

Ve druhém cíli by Asociace PPP chtěla poskytovat kvalitní služby svým členům: 

 podporováním vzniku projektů, prosazováním a standardizací alternativních modelů, 

rychlejším sdílením informací a know-how, 

 udržováním korektního mediálního obrazu sektoru infrastruktury v České republice. 

(Asociace PPP) 

3.4 Právní rámec PPP projektů v České republice 

Problematiku Public Private Partnership v České republice upravuje především zákon 

o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a koncesní zákon 

(zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení). Oba zákony jsou 

výsledkem novely zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, přičemž důvodem novely 

byla transpozice evropských směrnic a nově vzniklá politika Public Private Partnership, 

v rámci ní měl vzniknout i speciální zákon. Koncesní zákon má postavení lex specialis. 

Koncesní zákon je relativně stručný a velmi často se odvolává na znění zákona o veřejných 

zakázkách. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

Před vydáním koncesního zákona český právní řád neobsahoval souvislou právní úpravu 

pro problematiku Public Private Partnership. Tato tématika byla upravena v zákoně 

č. 13/2000 Sb., o pozemních komunikacích, jež specificky upravoval oblast výstavby dálnic 

a v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

Ke vzniku koncesního zákona vedlo: 

 převládající kontinentální pojetí Českého právního řádu, orientovaného na tvorbu 

právních vztahů ex ante, 
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 bylo potřeba sestavit souhrnnou právní úpravu koncesních smluv, 

 bylo potřebné dát veřejnému sektoru vodítko pro sestavování koncesních smluv, 

 stávající stav, kde byla problematika rozštěpena do několika právních norem, 

 hlavní norma Evropského společenství, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/18/ES, ukládala členských státům přijmout právní úpravu nadlimitních 

koncesních smluv do 31. 1. 2006. 

Koncesní zákon v oblasti PPP projektů řeší: 

 koncesní smlouvu, 

 specifika veřejných subjektů činných při realizaci PPP projektů, 

 koncesní řízení (výběr koncesionáře), 

 projektovou společnost, 

 rozpočtový dozor Ministerstva financí nad koncesními smlouvami, 

 dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad PPP projekty, 

 vedení rejstříku koncesních smluv. (Jurčík, Krutáková, 2008) 

Oba zákony od svého vzniku prošly řadou novelizací a dílčími změnami, z nichž poslední 

je účinná od 01. 01. 2014, kdy nastala účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. Novela je výsledkem široké diskuse mezi zadavateli, dodavateli 

a zástupci odborné veřejnosti v oblasti veřejných zakázek. Představuje kompromisní způsob 

vypořádání jednotlivých připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení s tím, 

že legislativní proces byl završen formou zákonného opatření Senátu.  

Zákonné opatření Senátu bylo schváleno na návrh předsedy vlády dne 10. října 2013 podle 

předlohy Ministerstva pro místní rozvoj a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů. Následně 

normu podepsal prezident republiky a byla zveřejněna 30. října 2013 pod č. 341/2013 Sb. 

Ve Sbírce zákonů. Toto zákonné opatření Senátu bylo poté schváleno Poslaneckou 

sněmovnou na její první schůzi dne 27. 11. 2013. 

 „Smyslem byla zejména úprava ustanovení již účinných, tak s účinností nadcházející, ovšem 

s důsledky komplikujícími proces zadávání veřejných zakázek. Cílem je nalézání rovnováhy 

mezi administrativní náročností a hlediskem funkčnosti“, řekl náměstek ministra pro místní 

rozvoj Jiří Nováček. (Ministerstvo pro místní rozvoj) 
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3.5 Charakteristika PPP projektů 

PPP projekty se od klasického schématu, ve kterém fungují veřejné zakázky, liší v několika 

základních vlastnostech. Těchto vlastností se může nalézt několik, ovšem pouze pět z nich 

je stěžejních, které jsou většinou společné pro všechny typy PPP projektů. Na těchto pěti 

vlastnostech se shoduje řada autorů, kteří se problematikou Public Private Partnership zabývá. 

Patří k nim zejména Ostřížek (2007), Burnett (2007), Grimsey a Lewis (2004) a další. 

(Ostřížek, Kouba, 2011) 

Vlastnosti PPP projektů Ostřížek a Kouba (2011) uvádí: 

 účastníci projektu – projektu se účastní minimálně dvě smluvní strany, zadavatel, 

který je reprezentován veřejným sektorem (vládou, lokální vládou, popř. její 

organizační složkou) a uchazeč či uchazeči, kteří jsou zastupováni soukromým 

sektorem. Z hlediska účastníků projektu existuje zvláštní účelová společnost (tzv. SPV 

– Special Purpose Vehicle), která sdružuje více subjektů na straně uchazečů, jelikož 

PPP projekty bývají obvykle dlouhodobé a organizačně a finančně náročné. SPV 

je proto obvykle složeno i z množství subdodavatelů., 

 vztah partnerů smluvních stran – je obvykle dlouhodobý (15 – 35 let), což klade 

nároky na komplexnost a rozsáhlost smlouvy, která mnohdy bývá několik stovek 

stran, proto také náklady na právního poradce jsou obvykle velmi vysoké a takto 

rozsáhlé smlouvy se také vyznačují neflexibilností a mnohdy až přehnanou složitostí 

požadované dokumentace, 

 doba trvání projektu – většinou se jedná o dlouhodobé vztahy, kdy kontrakt může 

trvat i 20 – 30 let, protože smlouva obvykle zahrnuje nejen realizaci, ale i správu 

a údržbu. S délkou kontraktu také souvisí investiční náročnost projektů. Je-li 

zajišťována veřejná služba, jedná se většinou o smlouvy krátkodobé či střednědobé 

(v délce 5 – 10 let). Délka smluvního vztahu by měla odpovídat délce životního cyklu 

projektu, aby bylo dosaženo efektivního řízení a financování projektu a úspor v rámci 

provozní fáze životního cyklu., 

 zdroje a financování – soukromý partner většinou zpočátku projekt financuje 

z vlastních zdrojů (většinou se jedná o úvěrové financování, prostředky si musí 

privátní partner zajistit sám) a až dojde k dosažení výsledku podle detailně 

specifikovaných kritérií, uskuteční se platba privátnímu partnerovi, která se nazývá 

jako platba za dostupnost infrastruktury či platba podmíněná dosažením určité úrovně 
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či fází projektu. V zásadě platí, že 70 – 90 % potřebných zdrojů tvoří cizí kapitál, 

uvedl Krucký (2007)., 

 sdílení rizik – mezi nejdůležitější vlastnost PPP projektu patří transfer rizika 

na privátního partnera, i když riziko nese celé účelové společenství, největší podíl 

rizika nese vždy financující subjekt, tedy banka. Na soukromý sektor jsou většinou 

přesunuta rizika týkající se financování, realizace, správy a údržby. Veřejný sektor 

nese rizika, která je schopna lépe řídit a předcházet jim uvedl Ostřížek (2005). 

S rozdělením rizik dochází i k smluvnímu rozdělení odpovědnosti za jednotlivé fáze 

projektu uvedl Ostřížek (2007). 

PPP projekty sledují dva hlavní cíle, kterých zadavatelé a uchazeči musí bezpodmínečně 

dosáhnout: 

 vyšší Value for Money, tzv. hodnoty za peníze, pro veřejný sektor (vyšší hodnota 

za peníze se vysvětluje jako poměr kumulovaných nákladů za celou životnost projektu 

ve vztahu k odpovídající kvalitě a užitku uživatelů projektu) je to tedy hodnota, která 

determinuje použití formy Public Private Partnership, jejíž realizace má smysl pouze 

v případě, že přinese vyšší hodnotu za peníze než jiné metody pořízení veřejných 

statků, 

 vyšší efektivity a kvality veřejných služeb, jelikož úkolem PPP projektů 

je maximální využití možností, schopností, zkušeností a potenciálu zadavatelů 

a uchazečů v synergickém vztahu, což by nebylo možné v případě standardního 

provedení veřejné zakázky. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

3.5.1 Výhody PPP projektů 

Urychlení realizace PPP projektů je jednou z výhod pro veřejný sektor. Platby 

od soukromého partnera jsou přímo svázány s dokončením realizace. Investor je tak nucen 

k co nejefektivnější práci, která vede ke zkrácení doby realizace. (Jurčík, Krutáková, 2008) 

Snížení nákladů po celou dobu životnosti projektu je dosahováno prostřednictvím inovačních 

technologií, rekonstrukcí, sloučení rolí a motivací soukromého partnera snižovat náklady 

a realizovat přiměřený zisk. Ke snížení nákladů může docházet také ze strany veřejného 

sektoru, neboť není třeba využívat úředníky na zajištění správy a údržby. (Ostřížek, 

Kouba, 2011) 
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Jednou z předností PPP projektů je také lepší rozložení rizik. Rizika jsou přenášena 

na partnera, který je schopen tyto rizika lépe řídit, což znamená snížení nákladů na rizika 

projektu. Není výhodné svěřit rizika pouze privátnímu partnerovi, projekt by se tak neúměrně 

prodražil. Např. riziko vyplývající z právní regulace je vhodné svěřit veřejnému sektoru 

a stavební a kvalitativní riziko zase soukromému subjektu.  

Využívání inovací, platbami za dostupnost, definovanými standardy (u mnohých projektů 

dochází k financování jen tehdy, je-li dosaženo definovaných standardů, pokud nedojde 

k dodržení smluvených standardů, je možné použít sankce, které byly součástí smlouvy mezi 

veřejným a soukromým partnerem), lepší sensitivitou, větší flexibilitou soukromého subjektu 

je dosahováno větší kvality poskytovaných služeb.  

U některých projektů může soukromý partner získat z projektu dodatečné příjmy, což může 

snížit platby od veřejného zadavatele.  

Ukázalo se, že veřejný sektor při svých investicích nevyužívá některé zdroje dostatečně 

efektivně. Lepší využívání soukromých zdrojů je pro PPP projekty velmi žádané také 

z důvodu nedostatku veřejných zdrojů. (Jurčík, Krutáková, 2008) 

PPP projekty mají velký význam na municipální úrovni. Malé obce se často potýkají 

s problémem financí, které jsou obvyklé závislé na tom, kolik peněz jsou schopny získat. 

Soukromý sektor má většinou více schopností s využíváním inovačního potenciálu, kreativity 

a odbornosti. Dobrá image soukromého partnera může pozitivně ovlivnit schopnost získat 

další kontrakty. Dlouhodobé projekty jsou zajímavou podnikatelskou aktivitou pro uchazeče 

a mohou a přilákáním většího počtu uchazečů, zlepšit soutěžní prostředí. Pro investory 

je veřejný sektor zase velmi dobrým partnerem z hlediska ochrany jejich investic a také může 

získat výhody, které by mu byly jinak zapovězeny (např. zajímavé obecní pozemky, politická 

podpora schvalovacího řízení, menší rizikovost, daňové úlevy apod.) uvádí Jurčík 

a Krutáková (2008). 

Ostřížek a Kouba (2011, s. 39) uvedli „Management privátního partnera je obvykle 

schopnější ve specifických projektových činnostech a má více zkušeností v rámci svého 

investičního portfolia. Současně má soukromý sektor schopnost pružněji reagovat 

na nenadálé změny a požadavky na projekt. Rychlejší reakce na měnící se požadavky 

či vzniklé problémy snižuje i finanční náročnost takové změny, což projekt dlouhodobě 

zlevňuje.“ 
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PPP projekty mohou vést k úsporám z rozsahu. Pokud zadavatel zamýšlí realizovat více 

projektů, které na sebe navazují, nebo je možné je spojit, je vhodné je realizovat dohromady 

a využít tak úspor z rozsahu (např. při přípravě projektových prací, přepravě a práci těžké 

techniky apod.). (Ostřížek, Kouba, 2011) 

„Tím, že stát umožní realizaci takovýchto projektů a tedy vstup veřejných prostředků 

do soukromého sektoru, také nepřímo podporuje zaměstnanost obyvatelstva. Což z projektů 

PPP dělá nástroj přírůstové hospodářské politiky.“ řekl Jurčík a Krutáková (2008, s. 405). 

3.5.2 Nevýhody PPP projektů 

PPP projekty nejsou vhodné k řešení všech potřeb veřejného a soukromého sektoru. Vstup 

soukromého subjektu nemusí být výhodný, jestliže podmínky vztahu nejsou správně 

nastaveny. Primárním cílem soukromého sektoru je tvorba zisku, pokud není dostatečně 

motivován ke zvyšování výkonu, je celý projekt neekonomický. 

PPP projekty jsou realizovány nejdříve ze soukromých zdrojů a později jsou veřejným 

sektorem spláceny. Veřejnému subjektu vzniká dluh, který nebývá schvalován jako součást 

veřejného rozpočtu a to může vést k omezení některých budoucích plateb, v posledním 

případě veřejný subjekt riskuje insolventnost.  

Příprava PPP projektu je velmi složitá a může trvat i pár let, tím se samotná realizace 

projektu prodlužuje. 

Dlouhodobé trvání smluv může snížit flexibilitu veřejného sektoru. Během dlouhého trvání 

smluv může dojít k různým změnám a veřejný subjekt nebude moct např. nějakou 

nepotřebnou službu přestat provozovat a jakákoli změna ve smlouvě je velmi složitá 

a nákladná. (Jurčík, Krutáková, 2008) 

Náklady přípravy projektu jsou odhadovány na 5 – 10 % investičních nákladů u rozsáhlých 

projektů, avšak se snižující finanční náročností projektu se iniciační náklady poměrně 

nesnižují. To může ovlivňovat realizaci menších PPP projektů a vytvářet tlak na jejich 

spojování. 

Některé typy PPP projekty mohou být náchylné k tomu, aby se z poskytovatelů stali 

přirození monopolisté. Přirození monopolisté aby získali vyšší zisk, mohou zvyšovat cenu 

a snižovat výstup. 
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V České republice neexistuje dostatečná historie PPP projektů, ze které by se daly čerpat 

potřebné zkušenosti. Společně s pomalejší přípravou a legislativní úpravou PPP projektů 

se vytváří neoprávněná nedůvěra v tento typ projektů. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

3.5.3 Druhy rizika při PPP projektech 

Příjmové (výnosové) riziko je jedno z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují PPP projekt, 

neboť správné stanovení výše výnosů z projektu je klíčový parametr pro celý projekt. Výnosy 

projekty jsou často determinovány poptávkou a cenou služby nebo výši poplatků. Informace 

o poptávce a cenách se však někdy shánějí obtížně. (Tetřevová, 2009) 

V zemích, kde se s PPP projekty teprve začíná, se setkáváme s rizikem výběru soukromého 

partnera. Zadavatel ještě nemá dostatečné zkušenosti se soukromým parterem a délka 

koncesního řízení neumožňuje bližší poznání soukromého partnera. Riziko může nastat 

ve chvíli, kdy zadavatel zjistí, že soukromý partner nemá dostatek zkušeností a nedokáže plnit 

závazky vyplývající ze smlouvy. Riziko také nastává ve chvíli, kdy se do výběrového řízení 

dostanou prvky nerovné soutěže, např. korupce. To může vést nejen k finančním ztrátám, 

ale také k snížení zájmu partnerů o tento typ partnerství.  

Pohyby cen materiálů u dlouhodobých projektů s sebou přináší riziko stavební. Náhlý pohyb 

zásadního materiálu může negativně ovlivnit celý projekt. Prodloužením doby výstavby 

se zpozdí příjmy z projektu a tím se změní i Cash Flow celého projektu. (Jurčík, 

Krutáková  2008) 

Finanční riziko zahrnuje spoustu různých rizik, spojených s financováním projektů. 

PPP projekty jsou často spojovány s dluhovým financováním soukromého partnera, které 

s sebou nese úrokové riziko (v podobě růstu úrokové míry) a devizové riziko (v podobě 

vývoje měnových kurzů při přijetí zahraničního úvěru). (Tetřevová, 2009) 

Politické riziko je typické pro projekty, jejichž příjmy jdou od obyvatelstva. Výše těchto 

plateb je politicky velmi citlivá.  

Environmentální riziko se projevuje u rozsáhlých projektů, které mají zásahy do krajiny. 

Rozsáhlé protesty ze strany odborné a široké veřejnosti dokáží projekt značně zkomplikovat. 

Riziko skrytých závad je spojeno s projekty, kde soukromý partner přebírá od veřejného 

partnera nějaká aktiva. Může se jednat o odkoupení, pronájem, správu a provozování aktiva. 
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Předané aktivum může obsahovat skryté vady, které se mohou projevit až po čase používání, 

nebo během rekonstrukce.  

Pokud soukromý partner není schopen zajistit službu v požadovaném množství a kvalitě jak je 

stanoveno ve smlouvě, hovoříme o riziku dostupnosti. 

Regulatorní a smluvní riziko se projevuje především u rozvojových zemí, ale problém může 

nastat i v zemích vyspělých. Z důvodu dlouhého trvání projektu se změny v právních 

předpisech dají jen těžko předvídat. (Jurčík, Krutáková, 2008) 

3.6 Typy PPP projektů 

Typů a forem PPP projektů je větší množství, ale ne všechny ujednané typy a formy 

PPP projektů se hodí na všechny projekty. U PPP projektů můžeme identifikovat řadu 

společných vlastností, ovšem při dalším zkoumání náležitostí smlouvy upravující role 

jednotlivých partnerů, najdeme značné odlišnosti.  

V odborných literaturách se setkáme s mnoha různými druhy PPP projektů a jejich 

charakteristikami, možnostmi uplatnění, přednostmi a nedostatky. Ostřížek a Kouba (2011) 

identifikovali pět základních typů PPP projektů, které se od sebe liší hlavně v míře zapojení 

privátního partnera a z toho plynoucího rozdělení rizik na jednotlivé partnery a další typy 

označují pouze jako deriváty těchto základních typů. 

Za základní typy Ostřížek a Kouba (2011, s. 40) označují: 

 „DBB (Design Bid Build) – Navrhni, Nabídni, Postav, 

 OM (Operation and Maintenance) – Správa a Údržba, 

 BOT (Build Operate Transfer) – Postav, Spravuj, Převeď, 

 DBFO (Design Build Finance Operate) – Navrhni, Postav, Financuj, Spravuj, 

 BOO (Build Own Operate) – Postav, Vlastni, Spravuj“. 

DBB (Design Bid Build) je tradiční způsob zapojení soukromého partnera veřejným 

sektorem. V prostředí České republiky by se dal nejlépe přirovnat ke klasické veřejné 

zakázce. Na základě výzvy a zadání veřejného sektoru, privátní partner navrhne řešení 

projektu, nabídne jej zadavateli, a vybuduje požadovanou infrastrukturu, která je od počátku 

ve vlastnictví zadavatele a za to obdrží předen stanovenou platbu, nebo platby dle splátkového 

kalendáře. Návrh, zhotovení a realizaci projektu nemusí zajišťovat jediný soukromý subjekt, 
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spíše se předpokládá zapojení více nezávislých soukromých parterů. Případná rizika nese ten, 

kdo je zodpovědný za danou fázi projektu. Veřejný sektor je zodpovědný za financování, 

správu a údržbu infrastruktury, podílí se také na průběžném monitoringu prováděných prací 

a je odpovědný za průhlednost procesu výběru privátního partnera. Ve schématu DBB jsou 

soukromé subjekty na sobě nezávislé a nepropojené, v případě propojení soukromých 

subjektů v konsorciu, joint ventures nebo jiném organizačním rámci, hovoříme o projektu 

typu DB (Design Build). (Ostřížek, Kouba, 2011) 

OM (Operation and Maintenance) se od DBB liší v tom, že soukromý subjekt vybuduje 

infrastrukturu a poté ji nepředá ke správě a údržbě veřejnému zadavateli, ale soukromý 

subjekt se podílí na správě a údržbě sám. Veřejný sektor tímto zapojuje potenciál soukromého 

partnera, který se snaží plně využít svých dosavadních zkušeností. Platby za tyto služby 

mohou být klasické fixní splátky, nebo lze využít tzv. motivační složky platby, která je k fixní 

platbě připojena v případě dosažení určité úrovně služeb, dosažení stanoveného cíle nebo 

využití nových inovací a technologií. Soukromý sektor má odpovědnost za správu a údržbu. 

Po ukončení projektu může veřejný sektor navázat na způsoby správy a údržby, které 

se během projektu u soukromého partnera osvědčili, nebo pokračovat v procesu využití 

soukromého partnera. Toto schéma je velmi podobné outsourcingu, který využívá 

specializace soukromých firem na určité specializované činnosti a dosahuje tím nižších 

nákladů a lepších výsledků. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

BOT (Build Operate Transfer) je velmi rozšířeným typem PPP projektu. Odpovědnost 

za přípravu, realizaci, správu a údržbu je integrována do jediného partnerského vztahu, 

jednomu subjektu. Spojením těchto fází projektu a jejich účelné skloubení celý proces 

zefektivňuje. Tím, že jeden subjekt detailně zná všechny fáze projektu, snižuje se riziko 

neočekávaných událostí. Znalost použitých materiálů a technologií umožňuje účelnější 

a efektivnější využití postupů a technik údržby a správy, tím je prodloužena životnost 

infrastruktury a je obvykle dosaženo nižších nákladů během projektu. Součástí smlouvy musí 

být i specifikace standardů, kterých musí být dosaženo. Z důvodu jediného soukromého 

partnera musí o to zodpovědněji veřejný zadavatel vybrat nejvýhodnější nabídky. Můžeme 

se také setkat se schématem BTO (Build Transfer Operate), které se vyznačuje tím, že jakmile 

soukromý partner za své náklady vybuduje infrastrukturu, je pak předána do vlastnictví 

veřejného zadavatele, který platby provádí podle splátkového kalendáře. Soukromý subjekt 

poté provádí údržbu a správu. Můžeme se také setkat s označením BOOT místo BOT 

a to zejména v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. (Ostřížek, Kouba, 2011) 
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U schématu DBFO (Design Build Finance Operate) je typický přenos odpovědnosti 

za návrh, projekt, realizaci, financování a správu a udržování na soukromý subjekt. Jedná 

se o podobný typ jako koncese. Z počátku je kladen důraz na vhodný výběr soukromého 

partnera. Privátní partner je odpovědný za financování, může však požádat veřejný subjekt 

o dotaci nebo jinou formu spolufinancování. Počátek financování projektu bývá většinou 

zatížen dluhem. I přes možnost spolufinancování veřejným sektorem je privátní partner 

výhradním nositelem finančního rizika. (Ostřížek, Kouba, 2011) 

U schématu BOO (Build Own Operate) je správa a vlastnictví výstupu v rukou soukromého 

partnera. Soukromý sektor financuje, buduje, spravuje a udržuje infrastrukturní projekt 

ve svém vlastnictví po celou dobu jeho životnosti. Jedná se o nejužší zapojení soukromého 

partnera do projektu. Toto schéma by se dalo připodobnit k privatizaci (prodej státního 

majetku, nebo jeho částí, související s daným projektem). Pokud si chce zadavatel ponechat 

část rozhodovacích pravomocí, je vhodné, aby soukromému subjektu předal pouze část 

majetku. U komplexního prodeje vystupuje zadavatel v roli regulátora a kontrolora. (Ostřížek, 

Kouba, 2011) 

Mezi další typy projektů, do kterých se může privátní partner zapojit, uvádí Ostřížek a 

Kouba (2011): 

 Joint ventures (je forma spolupráce veřejného a soukromého sektoru, ve kterém oba 

partneři společně financují, vlastní a spravují veřejné aktivum), 

 Finanční pronájem (aktiva vlastněná veřejným sektorem jsou pronajata soukromému 

partnerovi, který se účelným provozováním aktiva snaží dosáhnout přijatelného 

zisku), 

 Smlouva o rozšíření a provozování infrastruktury (soukromý partner financuje 

a provádí rozšíření stávající infrastruktury vlastněnou veřejným sektorem), 

 Smlouva o řízení a vedení (jedná se krátkodobou smlouvu, kdy je soukromému 

partnerovi svěřen soubor činností, které souvisí s řízením a vedením dané služby nebo 

infrastruktury), 

 LDO/BDO (Buy/Lease Develop Operate, soukromý partner si pronajme nebo koupí 

zařízení nebo infrastrukturu od veřejného sektoru, kterou následně zmodernizuje 

či rozšíří a dále provozuje dle smlouvy), 

 LROT (Lease Renovate Operate Transfer, soukromý sektor si pronajme existující, 

ale nevyužívanou či málo využívanou a obvykle zastaralou infrastrukturu, kterou 
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renovuje, po dobu trvání smlouvy spravuje a po ukončení smlouvy převede zpět 

do užívání veřejného sektoru). 

Jurčík a Krutáková (2008) ovšem za základní používané PPP struktury uvádí: 

 Smlouvy o poskytování služeb (zadavatel financuje, vlastní a řídí zařízení, řeší 

problém znalostí a personálu, spadá pod něj projektová činnost, výstavba, financování, 

vlastnictví a provoz řízení a údržbu zařízení může vykonávat soukromý i veřejný 

subjekt, ale poskytování služby je čistě v rukou soukromého sektoru), 

 Smlouvy o provozu služeb (veřejný sektor se stará o financování zařízení, které vlastní 

a řídící kompetence převádí na soukromý sektor, úkolem soukromého sektoru 

je zajistit provoz řízení a poskytování služby), 

 Pronájem (veřejný sektor zařízení financuje a vlastní, zajišťuje plánování stavby, 

projektovou činnost a výstavbu a soukromý sektor má v kompetenci provoz zařízení, 

údržbu a poskytování služby, může se podílet na investičních zlepšeních), 

 BOT, 

 DBFO, 

 Koncese. 
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4 Zhodnocení uplatnění PPP projektů v podmínkách obcí ČR 

4.1 Data 

V této části diplomové práce jsou vymezeny objekty analýzy, kterými jsou obce České 

republiky za sledované období let 2005 až 2012, uvedené v databázi Asociace PPP, která 

monitoruje vybrané PPP projekty. Předmětem analýzy byly obce ČR členěné podle oblasti 

investice, velikosti obce, stavu realizace PPP projektů a krajů ČR. 

Podle Asociace PPP bylo v ČR naplánováno 44 PPP projektů, jejichž zadavateli byly obce 

ČR, viz Příloha č. 1. U 29 projektů byl uveden objem finančních prostředků PPP projektů. 

Projekt s největším objemem finančních prostředků zadalo město Hradec Králové 

na Fotbalový stadion HK ve výši 3 200 mil. Kč. Město Plzeň zadalo projekt s nejnižším 

objemem finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč na Sportovní areál Plzeň. U 15 projektů 

objem finančních prostředků nebyl uveden.   

4.1.1 Rozdělí PPP projektů podle odvětví 

Na obrázku 4.1 jsou PPP projekty rozděleny podle odvětví - na kulturu, média a sport, 

technologie, ekologie a služby, dopravu a komunikace, vzdělávání a zdravotnictví, ubytovací 

kapacity a ostatní. Z celkového počtu 44 PPP projektů spadá 14 projektů do odvětví kultury, 

médií a sportu. 12 projektů patří do odvětví ekologie a služby. Do odvětví dopravy 

a komunikace můžeme zařadit 10 projektů. Tři projekty jsou zaměřeny do oblasti ubytovací 

kapacity. Po 2 projekty jsou zastoupeny v odvětví technologie a vzdělávání a zdravotnictví. 

Jeden projekt spadá do odvětví ostatního, viz Obr. 4.1.  
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Obr. 4.1 Počet PPP projektů na úrovni obcí ČR podle odvětví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů databáze Asociace PPP [online]. 

4.1.2 Rozdělení PPP projektů podle stavu realizace 

PPP projekty podle stavu realizace jsou rozděleny na obrázku 4.2. Celkem 23 projektů 

se nachází ve fázi, realizace již probíhá. Z toho 9 projektů spadá do odvětví ekologie a služby, 

5 projektů je realizováno v odvětví kultury, médií a sportu, viz Obr. 4.2. V odvětví dopravy 

a komunikací jsou zastoupeny 3 projekty. V odvětví technologie jsou ve fázi realizace 

2 projekty a v odvětví vzdělávání a zdravotnictví jsou také 2 projekty. U odvětví ubytovací 

kapacity a ostatní je ve fázi realizace zastoupeno po jednom projektu. Z projektů ve fázi 

realizace již probíhá má nejvyšší objem finančních prostředků projekt „Průmyslová zóna 

Třinec Baliny“, jehož výše činí 1 800 mil. Kč. U dalších 2 projektů dosáhl objem finančních 

prostředků přes 1 000 mil. Kč. V objemu finančních prostředků 100 – 800 mil. Kč 

se pohybuje 11 projektů. Ve výši 13 - 81 mil. Kč se pohybuje 5 projektů, a projekt s nejnižší 

výši finančních prostředků dosáhl 2 mil. Kč. U 3 projektů nebyla výše finančních prostředků 

uvedena. Šest projektů bylo zrušeno/ pozastaveno. Ve fázi záměru se nachází 5 projektů. Ve 

fázi iniciace jsou 4 projekty. Před výběrem koncesionáře stojí 4 projekty a před výběrem 

poradce se nachází 1 projekt. Ve fázi ostatní se nachází 1 projekt.  
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Obr. 4.2 Počet PPP projektů podle stavu realizace na úrovni obcí ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů databáze Asociace PPP [online]. 

4.1.3 Rozdělení PPP projekty podle krajů ČR 

Na obrázku 4.3 jsou rozděleny PPP projekty podle krajů ČR. Nejvíce PPP projektů bylo 

zadáno v Moravskoslezském kraji a to 9 projektů, z nichž je ve fázi realizace 5 projektů, 

v Plzeňském kraji 8 projektů celkem zadáno a 5 projektů je realizováno a ve Středočeském 

kraji 7 projektů a z toho jsou realizovány 4 projekty. V Jihomoravském a Ústeckém kraji bylo 

zadáno po 5 projektech, ale realizovány jsou pouze 4 projekty z Ústeckého kraje. 

V Jihočeském a Libereckém kraji, Vysočině a hl. m. Praze bylo zadáno po 2 projektech. 

Po 1 projektu bylo zadáno v Královehradeckém a Olomouckém kraji, viz Obr. 4.3.  
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Obr. 4.3 Počet PPP projektů na úrovni obcí ČR podle krajů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů databáze Asociace PPP [online]. 

4.1.4 Rozdělení PPP projektů podle velikostní kategorie obcí ČR 

Na obrázku 4.4 jsou rozděleny PPP projekty podle velikostní kategorie obcí ČR. PPP projekty 

jsou rozděleny do 10 kategorií podle počtu obyvatel obcí ČR. Nejpočetnější zastoupení 

projektů bylo v obcích ve velikostní kategorii nad 100 000 obyvatel, a to 14 projektů 

v 5 obcích, viz Obr. 4.4. Ve druhé nejpočetnější velikostní kategorii od 10 000 do 19 999 

obyvatel bylo naplánováno 10 projektů v 8 obcích. Ve velikostní kategorii od 50 000 

do 99 999 obyvatel bylo zadáno 9 projektů v 6 obcích. 7 projektů v 7 obcích bylo zastoupeno 

ve velikostní kategorii od 20 000 do 49 999 obyvatel. Ve velikostní kategorii od 2 000 

do 4 999 obyvatel byly naplánovány 2 projekty. Ve velikostní kategorii od 200 do 499 

obyvatel a od 5 000 do 9 999 obyvatel bylo zadáno po jednom projektu. V obcích s velikostní 

kategorií do 199 obyvatel, od 500 do 999 a od 1 000 do 1 999 nebyl naplánován žádný 

projekt.  

U projektů, kde realizace již probíhá, bylo 6 projektů ve velikostní kategorii obcí nad 100 000 

obyvatel a další 6 projektů v kategorii od 10 000 do 19 999 obyvatel. 4 projekty byly 

realizovány ve velikostní kategorii obcí od 20 000 do 49 999 obyvatel a v kategorii od 50 000 

do 99 999 obyvatel. V obcích ve velikostní kategorii od 200 do 499 obyvatel, od 2 000 
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do 4 999 obyvatel a od 5 000 do 9 999 obyvatel bylo realizováno po jednom projektu. 

V ostatních velikostních kategoriích obcí nebyly zastoupeny žádné projekty. 

PPP projekty byly naplánovány v 30 obcích, z toho v 16 městech, ve 12 statutárních městech 

a ve 2 obcích. PPP projekty, kdy realizace již probíhá, se uskutečnily v 10 městech, 

v 7 statutárních městech a ve 2 obcích ČR. 

Obr. 4.4 Počet PPP projektů podle velikostní kategorie obcí ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů databáze Asociace PPP [online]. 

4.2 Metody 

Na vybraných obcích ČR byla uplatněna metoda dotazníkového průzkumu, která měla zjistit 

přínosy a negativa PPP projektů. 

Od 27. 1. 2014 do 5. 2. 2014 byl uskutečněn dotazníkový průzkum, který proběhl online (přes 

www.vyplnto.cz). Respondenti byli osloveni písemně (e-mailem). V dotazníkovém průzkumu 

byli osloveni respondenti, kteří podle Asociace PPP měli PPP projekt ve fázi realizace. 

Asociace PPP uvádí, ve fázi realizace již probíhá celkem 23 PPP projektů v 19 obcích ČR. 

Oslovenými respondenty tedy bylo těchto 19 obcí ČR.  

Cílem dotazníkové průzkumu bylo zjistit, proč se obce rozhodly realizovat projekt formou 

Public Private Partnership, kde viděly výhody a nevýhody Public Private Partnership, zda by 
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v budoucnu znovu uvažovaly o této formě spolupráce, jak dlouho trvala příprava projektu 

a odkud čerpaly informace, viz Příloha č. 2.  

Dotazník obsahoval 8 otázek, z nichž 6 otázek bylo uzavřených, kde respondenti mohli volit 

mezi uvedenými variantami, 1 otázka byla otevřená, kde respondenti mohli slovně vyjádřit 

vlastní názor k problematice, a 1 otázka byla uzavřená s možnosti doplnění vlastní odpovědi. 

Návratnost dotazníkového průzkumu dosáhla 47,37 % (9 navrácených dotazníků 

z 19 oslovených obcí). U otázky číslo 1, 2, 3 a 6 mohli respondenti při odpovědích využít 

možnosti zvolit jednu nebo více možných variant odpovědí. Na otázky číslo 4 a 5 mohli 

respondenti odpovědět volbou mezi 4 možnostmi (ano, spíše ano, spíše ne, ne). U otázky 

s číslem 7 si mohli respondenti vybrat jednu z možných pěti variant odpovědí. U poslední 

otázky s číslem 8 byli respondenti vyzváni k slovní odpovědi, kde nebyly dány možnosti 

výběru odpovědi. Získaná data z dotazníku byla zpracována pomocí sumarizace a komparace.  

4.2.1 Důvody výběru formy Public Private Partnership 

První otázka dotazníkového průzkumu řešila, z jakého důvodu se oslovené obce rozhodli 

pro formu Public Private Parntnership u svého projektu. Proč jste se rozhodli realizovat 

projekt formou Public Private Parntnership: a) rozsáhlost a finanční nákladnost projektu, 

b) částečné financování veřejných služeb soukromým partnerem, c) rozložení rizik spojených 

s financováním a realizací. Respondenti mohli zvolit jednu až tři možnosti odpovědi. Otázka 

číslo 1 byla zodpovězena všemi 9 respondenty.  

Z důvodu částečného financování veřejných služeb soukromým partnerem se 56 % 

respondentů rozhodlo realizovat projekt formou Public Private Partnership, 44 % respondentů 

zvolilo formu Public Private Partnership pro rozsáhlost a finanční nákladnost projektu, 33 % 

respondentů se rozhodlo pro formu Public Private Partership z důvodu rozložení rizik 

spojených s financováním a realizací projektu. Dva respondenti zvolili formu Public Private 

Partnership pro rozsáhlost a finanční nákladnost projektu, a také z důvodu částečného 

financování veřejných služeb soukromým partnerem. Jeden respondent ve své odpovědi 

označil možnost, jak rozsáhlost a finanční nákladnost projektu, tak rozložení rizik spojených 

s financováním a realizací projektu.  

Lze shrnout, že částečné financování veřejných služeb soukromým partnerem bylo důležitým 

rozhodujícím parametrem pro výběr Public Private Partnership pro realizaci projektu.  
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4.2.2 Hlavní výhody Public Private Partnership 

Druhá otázka směřovala obecně k výhodám Public Private Partnership, Kde vidíte hlavní 

výhody Public Private Partnership: a) v rozložení rizika, b) v rozložení kompetencí, 

c) v dostupnosti financování, d) v přenosu znalostí a zkušeností od soukromého sektoru, 

e) vyšší kvalita poskytovaných služeb. Respondenti mohli volit mezi jednou až pěti 

variantami. Otázku číslo 2 zodpovědělo všech 9 respondentů.  

Jako hlavní výhodu Public Private Partnership uvedlo 78 % respondentů dostupnost 

financování, 33 % respondentů rozložení rizika, 11 % respondentů rozložení kompetencí, 

33 % respondentů přenos znalostí a zkušeností od soukromého sektoru a 11 % respondentů 

vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Dva respondenti vidí výhodu Public Private Partnership 

zároveň v rozložení rizika a v dostupnosti financování. Jeden respondent označil jako výhody 

Public Private Partnership rozložení rizika a rozložení kompetencí. Dostupnost financování, 

a také přenos znalostí a zkušeností od soukromého sektoru zastává jako pozitivum Public 

Private Partnership jeden respondent. Tři varianty (dostupnost financování, přenos znalostí 

a zkušeností od soukromého sektoru a vyšší kvalita poskytovaných služeb) si vybral také 

jeden respondent.  

Výsledky odpovědí na otázku číslo 2 jasně ukazují na skutečnost, že respondenti spatřují jako 

hlavní výhodu Public Private Partnership v dostupnosti financování. Lze konstatovat, že tato 

skutečnost souvisí s otázkou číslo 1, neboť většina respondentů vidí jako hlavní výhodu 

Public Private Partnership v dostupnosti financování a pro realizaci projektu formou Public 

Private Partnership se rozhodli z důvodu částečného financování veřejných služeb 

soukromým partnerem.  

4.2.3 Hlavní nevýhody Public Private Partnership 

Třetí otázka dotazníkové průzkumu Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership: 

a) složitá příprava projektu (z důvodu délky přípravy a administrativních úkonů), 

b) nákladnější způsob výběru soukromého partnera, c) málo zkušeností s PPP projekty v ČR, 

d) uzavírání smluv na velmi dlouhé období, e) legislativa byla zaměřena na nevýhody Public 

Private Partnership. Respondenti mohli volit mezi jednou až pěti variantami. Otázku číslo 

3 zodpovědělo všech 9 respondentů.  
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Jako hlavní nevýhodu Public Private Partnership uvádí 56 % respondentů málo zkušeností 

s PPP projekty v ČR, 44 % respondentů složitou přípravu projektu, 44 % respondentů 

nákladnější způsob výběru soukromého partnera, 33 % legislativu a 22 % uzavírání smluv 

na velmi dlouhé období. Dva respondenti upřednostnili jednu z pěti daných variant, pět 

respondentů zvolilo kombinaci dvou variant a dva respondenti označili dokonce tři varianty 

odpovědi.  

Výsledky odpovědí na otázku číslo 3 ukazují na fakt, že většina respondentů 

(7 z 9 respondentů) zvolila více než jednu z nabízených variant (obvykle dvě až tři). 

Odpovědi na třetí otázku byly velmi rozdílné. Všech 9 respondentů označilo jinou možnost, 

resp. jinou kombinaci variant odpovědi. Avšak nejvíce uváděnou nevýhodou Public Private 

Partnership byla malá zkušenost s PPP projekty v ČR, dále pak složitá příprava projektu 

a nákladnější způsob výběru soukromého partnera. Podle respondentů se jako nejmenší 

nevýhoda Public Private Partnership jeví uzavírání smluv na velmi dlouhé období. 

4.2.4 Zkušenosti s Public Private Partnership 

Otázka číslo 4 řešila, zda by si respondenti vybrali znovu formu Public Private Partnership 

u projektu, který touto formou spolupráce realizovali, a nebo by si zvolili jinou formu 

realizace Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využit Public Private Partnership 

u Vašeho projektu, vybrali by jste si tuto formu realizace: a) ano, b) spíše ano, c) spíše 

ne, d) ne.  Respondenti mohli zvolit jednu ze čtyř variant odpovědi. Otázku číslo 

4 zodpovědělo všech 9 respondentů. 

Kdyby se respondenti mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership 

u svých projektů, odpovědělo 56 % respondentů, že by si Public Private Partnership spíše 

vybrali. Public Private Partnership by si spíše nevybralo 22 % respondentů u svého projektu. 

Public Private Partnership by znovu nezvolilo 11 % respondentů a dalších 11 % respondentů 

by Public Private Partnership znovu využilo.  

Pouze tři respondenti odpověděli záporně, že by si při realizaci svého projektu znovu formu 

Public Private Partnership (spíše) nevybrali a 67 % respondentů odpovědělo kladně.  

4.2.5 Zhodnocení nabytých zkušeností s Public Private Partnership 

Pátá otázka se týkala využití Public Private Partnership u jiných projektů Budete přemýšlet 

o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů: a) ano, b) spíše ano, c) spíše ne, 
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d) ne. Respondenti mohli zvolit jednu ze čtyř variant odpovědi. Otázku číslo 5 zodpovědělo 

všech 9 respondentů. 

O využití Public Private Partnership u budoucích projektů bude spíše přemýšlet 56 % 

respondentů. Public Private Partnership u dalších projektů spíše nevyužije 22 % respondentů. 

Jeden respondent uvedl, že u budoucího projektu bude přemýšlet o využití Public Private 

Partnership a jeden respondent u budoucího projektu nebude přemýšlet o využití Public 

Private Partnership.  

Tři respondenti odpověděli záporně, že by si pro budoucí projekt znovu formu Public Private 

Partnership (spíše) nevybrali a 67 % respondentů odpovědělo kladně. Při komparaci s otázkou 

číslo 4 lze konstatovat, že respondenti, kteří odpověděli kladně na otázku, jestli by se 

u projektu, který realizovali formou Public Private Partnership, rozhodli znovu pro tuto formu 

realizace, odpověděli také kladně na otázku, jestli budou přemýšlet o využití Public Private 

Partnership i u budoucích projektů a naopak.  

4.2.6 Zdroje informací o Public Private Partnership 

Otázka číslo 6 zjišťovala, z jakých zdrojů respondenti čerpali informace, aby mohli realizovat 

PPP projekt Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektu: a) přizvání 

odborníka, b) z webových stránek Asociace PPP, c) z jiných webových stránek, knih 

a odborných časopisů, d) z pořádaných seminářů, e) spolupráce s obcemi, které již 

PPP projekty realizovaly, f) z jiných zdrojů. Respondenti mohli zvolit mezi šesti variantami, 

z nichž jedna varianta byla doplněna o možnost vlastní formulace zdrojů. Otázku číslo 

6 zodpovědělo všech 9 respondentů. 

Informace potřebné pro realizaci PPP projektu čerpalo 44 % respondentů od přizvaného 

odborníka, 22 % respondentů z webových stránek Asociace PPP, 33 % respondentů z jiných 

webových stránek, knih a odborných časopisů, 33 % respondentů z pořádaných seminářů, 

22 % respondentů od obcí, které již PPP projekty realizovaly a 1 respondent z jiných zdrojů, 

kde tuto možnost doplnil o vlastní komentář, mezinárodní partneři v rámci EU – projekt 

ACT4PPP. Pět respondentů u otázky číslo 6 označilo jednu možnost, z toho 2 respondenti 

čerpali potřebné informace od přizvaného odborníka, 1 respondent čerpal z webových stránek 

Asociace PPP, 1 respondent čerpal z jiných webových stránek, knih a odborných časopisů 

a 1 respondent čerpal informace z pořádaných seminářů. Tři respondenti si vybrali kombinaci 

dvou variant odpovědi (z pořádaných seminářů a od obcí, které již PPP projekty realizovaly, 
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z jiných zdrojů a od obcí, které již PPP projekty realizovaly, z jiných webových stránek, knih 

a odborných časopisů a od přizvaného odborníka) a 1 respondent označil čtyři nabízené 

varianty (přizvání odborníka, z webových stránek Asociace PPP, z jiných webových stránek, 

knih a odborných časopisů, z pořádaných seminářů).  

Respondenti čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektu z různých zdrojů. Nejvíce 

respondentů čerpalo informace od přizvaného odborníka, dále pak z pořádaných seminářů 

a z jiných webových stránek, knih a odborných časopisů.  

4.2.7 Časová náročnost přípravy PPP projektu 

Otázka s číslem 7 byla věnována délce trvání přípravy PPP projektu Jak dlouho trvala 

příprava PPP projektu, než začala samotná realizace: a) 1 – 6 měsíců, b) 7 – 12 měsíců, 

c) 13 – 18 měsíců, d) 19 – 24 měsíců, e) déle než 24 měsíců. Respondenti byli vyzváni 

k výběru jedné ze čtyř možností odpovědi. Otázku číslo 7 zodpovědělo všech 9 respondentů. 

Než začala samotná realizace PPP projektu, trvala příprava PPP projektu u 44 % respondentů 

7 – 12 měsíců, u 22 % respondentů 13 – 18 měsíců, u 22 % respondentů déle než 24 měsíců 

a u 11 % respondentů 19 – 24 měsíců. Možnost, že příprava PPP projektu, než začala samotná 

realizace projektu, trvala 1 – 6 měsíců, si nevybral žádný z respondentů.  

Nejvíce respondentů se přiklonilo k délce 7 – 12 měsíců trvání přípravy PPP projektu před 

začátkem samotné realizace projektu. Druhou nejvíce volenou odpovědí byla délka trvání 

přípravy PPP projektu od 13 do 18 měsíců a dobou delší než 24 měsíců.  

4.2.8 Vlastní vyjádření respondentů k Public Private Partnership 

Poslední otázka dotazníkového průzkumu s číslem 8 Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste 

nějaký problém s přípravou a realizací PPP projektu) byla orientována na získání vlastního 

názoru respondentů na problematiku Public Private Partnership a na zjištění, zda 

se respondentům v průběhu přípravy a realizace PPP projektu vyskytl nějaký problém. 

Respondenti byli vyzvání ke slovnímu komentáři, neměli možnost volit mezi danými 

variantami. Na tuto otázku odpověděli pouze dva z devíti respondentů.  

Jeden respondent u odpovědi na tuto otázku uvedl: Přes značný finanční efekt pro město jsme 

se setkali s kritikou a neporozuměním u některých zastupitelů i občanů. Příprava byla složitá 

a nákladná, ale výsledek je velmi dobrý. 
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Druhý z respondentů na otázku s číslem osm odpověděl: Statutární město Ostrava nikdy 

nerealizovalo přímou formu projektu PPP. Nicméně zástupci města Ostrava byly členy 

projektu ACT4PPP (postačí zadat do vyhledavače) jehož hlavním cílem bylo předání 

informací a zkušeností z příprav popřípadě realizace projektů touto formou. Město Ostrava 

se snažilo nalézt řešení pro Rozvojové území Hrušov.  

Na základě dotazníkové průzkumu byla u PPP projektů zjištěna řada výhod i nevýhod, 

viz Obr. 4.5. 

Obr. 4.5 Výhody a nevýhody PPP projektů zjištěné dotazníkovým průzkumem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných výsledků realizovaného dotazníkového průzkumu 

4.3 Průmyslová zóna Třinec Baliny jako ukončený PPP projekt  

4.3.1 Průmyslová zóna 

Průmyslové zóny jsou významné a perspektivní plochy, které tvoří ucelený soubor 

univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně 

vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty, které jsou po všech 

- částečné financování veřejných 

služeb soukromým partnerem, 

- rozložení rizika, 

- rozložení kompetencí, 

- přenos znalostí a zkušeností od 

soukromého sektoru, 

- vyšší kvalitu poskytovaných služeb 

 

- málo zkušeností s PPP projekty v 

ČR, 

- složitá příprava projektu, 

- nákladnější způsob výběru 

soukromého partnera, 

- legislativa, 

- uzavírání smluv na velmi dlouhé 

období, 

- rozsáhlost a finanční nákladnost 

projektu 
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stránkách připraveny k zahájení investičních projektů. Provoz v těchto zónách je kompletně 

situován uvnitř objektů.  

Průmyslová zóna je tedy uceleným komplexem průmyslu a služeb. Takovýto komplex 

maximálně využívá vzájemné podpory jednotlivých firem ve výměně informací, poradenství, 

společné prezentace a využívání mezinárodních kontaktů.  

Průmyslové zóny přináší obrovský ekonomický přínos v podobě nově vytvořených 

pracovních míst a dalších možností odvíjejících se z výše investovaného kapitálu příchozích 

investorů. Průmyslové zóny mají velký význam nejen pro velká krajská města, ale i město 

s menším počtem obyvatel a to především v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. 

Investice a nově vzniklá pracovní místa na sebe vážou další nové pracovní příležitosti 

u subdodavatelů a navazující služby u přicházejících investorů. Největší zájem o vznik, 

budování a rozvoj většiny průmyslových zón má zpravidla místní správa, jejímž cílem 

je právě přilákání nových investorů, kteří následně vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele 

ze samotného města nebo nejbližšího okolí.  

V průmyslových zónách, které obvykle vznikají na okrajích měst, se zpravidla angažují místní 

malé firmy nebo menší zahraniční partneři. Druhou skupinou průmyslových zón jsou zóny 

obsazované jedním strategickým investorem obvykle podporovaným vládou. (Průmyslové 

zóny) 

4.3.2 Průmyslová zóna Baliny 

Průmyslová zóna Baliny leží v regionu Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko ve východní části 

Moravskoslezského kraje. Město Třinec je důležitým průmyslovým a společenským centrem. 

Jeho význam dále zvyšuje poloha v sousedství s Polskem a Slovenskem. Toto území náleží 

do oblasti, kde je velkým problémem vysoká nezaměstnanost. 

Rozvoj města Třince a celé spádové oblasti, ve které žije okolo 100 000 obyvatel, je po celá 

desetiletí ovlivňován dominantním průmyslovým podnikem v regionu, Třineckými 

železárnami. Restrukturalizace Třineckých železáren, spojená se změnami na trhu hutního 

průmyslu, ovlivňuje růst nezaměstnanosti v regionu, která je nad celorepublikovým 

průměrem. Vzniklá situace vyžaduje podporu vytváření nových pracovních míst a rozvoj 

podnikání v různých oborech. Možným řešením se stalo vybudování průmyslové zóny, která 

by s dalšími přednostmi regionu vytvářela dobré podmínky pro zájemce o investování.  
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Průmyslová zóna Baliny byla koncipována jako společný projekt města Třince a Třineckých 

železáren, a. s. s využitím státní finanční podpory formou Public Private Partnership. 

Vlastníkem zóny, investorem a příjemcem státních dotací za finanční účasti Třineckých 

železáren je město Třinec. Jedná se o 100 % využitou průmyslovou zónu.  

Výstavba průmyslové zóny Baliny byla zahájena v roce 2000. Třinecké železárny, a. s. měly 

nevyužité pozemky, na které mohlo město Třinec dostat dotaci. První fáze výstavby 

průmyslové zóny byla dokončena v červenci roku 2001, jejichž součástí bylo také odklonění 

kamionové dopravy z centra města, podpoření zaměstnanosti a zhodnocení pozemků. 

Počáteční investice činila 35 mil. Kč, z toho dotace byla 24 mil. Kč a 11 mil. Kč vydalo město 

Třinec. Ve druhé fázi projektu byla vybudována infrastruktura, inženýrské sítě a proběhlo 

další zhodnocení pozemků a vznikl tak prostor pro vstup investorů. Vybudování 

infrastruktury na zóně činilo 80,5 mil. Kč, řešení dopravní obslužnosti uvnitř zóny v roce 

2006 činilo 78 mil. Kč. Pro zkvalitnění dopravní infrastruktury na území průmyslové zóny 

a v její bezprostřední blízkosti město získalo dotační prostředky ve výši 58 mil. Kč 

z Operačního programu Průmysl a podnikání, program Reality. Realizací projektu došlo 

k prodloužení páteřní komunikace uvnitř zóny a k efektivnějšímu dopravnímu napojení zóny 

od strany areálu Třineckých železáren, a. s. (Moravskoslezský kraj) 

V září 2007 byla zahájena výstavba mimoúrovňového napojení průmyslové zóny za cca 

400 mil. Kč, které má zásadní význam pro plánovaný odklon těžké dopravy z centra města. 

Stavba řeší zprůjezdnění silnice II/468 a mimoúrovňového křížení Českých drah a rychlé 

a bezproblémové napojení průmyslové zóny a starého průmyslového areálu se silnicí I/11 

a rychlostní komunikace R48. Do doby výstavby přeložky I/11 pomůže překlenout složitou 

dopravní situaci směrem na Slovensko, způsobenou výstavbou automobilky Hyundai 

v Nošovicích. Řeší hrozící dopravní kolaps v této části regionu. Realizovaná stavba 

překračuje železniční trať ČD a vlečkové koleje TŽ dvěma mostními objekty o celkové délce 

přemostění 144 m. „Nejunikátnější částí stavby jsou dva síťové oblouky s velmi nízkou 

konstrukční výškou betonové mostovky, které jsou prostřednictvím „srdcovky“ spojeny 

s nájezdovými rampami v jeden konstrukční a dilatační celek. Oblouky jsou hlavní nosnou 

částí mostu, mezi nimi už není žádné vodorovné ztužení,“ vysvětlil jedinečnost stavby 

generální ředitel společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava Ing. Tomáš Vítek, MBA. 

Součástí stavby byla i úprava stávající silnice tak, aby umožňovala připojení větví 

mimoúrovňové křižovatky a zřízení nájezdových a výjezdových mimoúrovňových křížení. 
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Součástí stavby jsou protihlukové stěny, které chrání rodinnou zástavbu před hlukem 

způsobovaným silniční a železniční dopravou. (Eurovia) 

V září roku 2007 se přemístil celní úřad z Třince – Oldřichovic na průmyslovou zónu Baliny, 

protože přejíždění z Oldřichovic při současné infrastruktuře bylo naprosto nevyhovující 

z důvodu křížení mezinárodního tahu I/11 a projíždění centrem města. Od roku 2008 jsou 

sloučeny celnice v Třinci a Českém Těšíně, které zaměstnávají 5 pracovníků. 

(Moravskoslezský kraj)  

V současné době je průmyslová zóna zcela zaplněna a probíhá další výstavba nových hal 

a rozšiřování výroby u stávajících.  

Celková výše investice všech investorů, kteří se rozhodli investovat v průmyslové zóně 

do roku 2013, byla cca 1 650 mil. Kč. Plánovaný počet pracovních míst v roce 2013 byl 1 100 

pracovních míst. Plocha obsazená všemi investory, kteří se rozhodli investovat v průmyslové 

zóně Baliny činí 20 ha.  

Výhodou průmyslové zóny Baliny je: 

 výhodná poloha (blízkost s Polskem a Slovenskem), 

 sousedství silné průmyslové společnosti Třineckých železáren, a. s., 

 dostatek kvalifikované pracovní síly (např. možnost vysokoškolského studia 

na Vysoké školy báňské – Technické univerzitě a Vysoké školy podnikání v Třinci), 

 umístění automobilky Hyundai v Nošovicích, 

 přirozená spádová oblast, 

 řešení dopravní dostupnosti regionu, 

 atraktivní možnosti rekreace v Moravskoslezských Beskydech. 

Průmyslová zóna od svého vzniku získala ocenění: 

 hlavní cenu za stavbu v kategorii dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby 

(mimoúrovňové propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci), 

 starostka města Věra Palkovská je držitelkou ocenění Manažer podnikatelské 

nemovitosti z roku 2009, 

 v roce 2006 1. místo v kategorii Brownfield roku, 
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 CzechInvest udělila v roce 2004 průmyslové zóně Baliny 2. místo v ocenění 

„Průmyslová zóna roku“ v kategorii „Průmyslová zóna s největším společenským 

přínosem“, 

 v roce 2003 získala zóna certifikát o akreditaci.  

Realizace Průmyslové zóny Baliny má řadu svých výhod i nevýhod, viz Obr. 4.6. 

Obr. 4.6 Výhody a nevýhody PPP Projektu realizovaného Průmyslové zóny Baliny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě poskytnutých informací kompetentního zaměstnance Městského úřadu 

Třinec 

4.3.3 Investoři v průmyslové zóně Baliny 

Vesuvius Solar Crucible, s. r. o. byla založena britskou firmou Cookson Ovesreas Limited. 

Společnost se zabývá produkcí speciální keramiky pro tavení velmi čistého křemíku do ingotů 

a následnému vyžití pro výrobu solárních panelů. Uvedený produkt se v současné době vyrábí 

pouze v několika zemích. Jedná se o unikátní technologii z Francie. Společnost vlastní 

- získání státní finanční podpory, 

-odklonění kamionové dopravy z centra 
města,  

- podpoření zaměstnanosti, 

- zhodnocení nevyužitých pozemků, 

- vstup investorů do zóny, 

- spolufinancování zóny městem a 
Třeneckými železárnami, a.s., 

- získání dotačních prostředků z 
Operačního programu Průmysl a 
podnikání, program Reality, 

- výstavba mimoúrovňového napojení 
průmyslové zóny, která řeší 
zprůjezdnění silnice II/468 a 
mimoúrovňového křížení Českých drah 
a rychlé a bezproblémové napojení 
průmyslové zóny a starého 
průmyslového areálu se silnicí I/11 a 
rychlostní komunikace R48 

 

 

 

- rozsáhlost a finanční nákladnost 
projektu, 

- uzavření smlouvy s městem a 
Třineckými železárnami, a.s. na velmi 
dlouhé období, 

- časová náročnost projektu, 

- velký počet zainteresovaných subjektů 
v zóně, 

- složitá a dlouhá příprava projektu 
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v průmyslové zóně 3,5 ha pozemků. V první etapě výstavby, která byla realizována v roce 

2002, činila investice 210 mil. Kč a společnost zaměstnávala 70 zaměstnanců. Investice 

ve druhé etapě byla ve výši 250 mil. Kč, zaměstnávala 120 zaměstnanců a realizace probíhala 

od srpna roku 2007 (začátek stavby) do února roku 2008 (rozjezd výroby). V roce 2011 

proběhla třetí etapa výstavby, kde investice činila 186 mil. Kč a zaměstnávala 

236 zaměstnanců. 

KERN, s. r. o. vyrábí speciální dráty, převážně pro automobilový průmysl (70 %), lehký 

průmysl (20 %) a stavebnictví (10 %). Stávající výrobní hala a přístavek, ve kterém jsou 

pomocné provozy, byly postaveny v rámci I. etapy výstavby závodu v letech 2003 – 2004, 

v celkové výši 150 mil. Kč. Společnost v I. etapě výstavby zaměstnala 39 zaměstnanců 

a 6 sezónních pracovníků. Zastavěná plocha má výměru 4 500 m
2
. Další etapa výstavby 

závodu byla realizována v letech 2009 až 2013. Výše investic v této etapě činila 126 mil. Kč. 

Celková zastavěná plocha závodu pak bude 10 260 m
2
. Po cílovém rozšíření bude firma 

zaměstnávat cca 76 kmenových a 8 sezónních pracovníků. 

Ergon, chráněná dílna je nestátní, nezisková organizace, jejímž posláním je vytvářet vhodná 

pracovní místa pro osoby zdravotně znevýhodněné. V současné době zaměstnávají 125 osob 

se zdravotním postižením. Ergon vytvořil 3 pracovní programy. Největším pracovním 

programem jsou jednoduché montážní a kompletační práce, zejména montáž zahradnického 

nářadí, které se realizují v nové montážní hale v Třinci, a je zde zaměstnáno 46 osob 

se zdravotním postižením. Zakázky získávají od firmy Silesmont, s. r. o., která je v této 

oblasti jejím strategickým partnerem. V montážní hale dále probíhá montáž kotvící techniky 

pro firmu Optimont 2000 s. r. o. Významným a také prosperujícím pracovním programem 

je praní, žehlení a drobné opravy prádla, které nabízí ostatních firmám v regionu. Dalším 

programem jsou úklidové práce realizované pro firmy v regionu prostřednictvím tříčlenné 

mobilní pracovní čety. Investice v I. fázi výstavby, která byla realizována v letech 2005 až 

2006, činila 34 mil. Kč. Ve II. fázi výstavby v letech 2010 až 2011 byla investice ve výši 

80,5 mil. Kč, z toho 34,6 mil. Kč byly vlastní zdroje.  

Společnost BZN, s. r. o. v roce 2006 dokončila a zkolaudovala novou výrobní halu 

na průmyslové zóně. V roce 2007 společnost ukončila výrobu jednoosých traktorových 

přívěsů a zahájila výrobu polotovarů pro firmu STEELTEC CZ, s. r. o. Společnost také vyrábí 

komponenty pro firmy Vesuvius Solar Crucible, s. r. o., Vesuvius ČR, a. s. a další. Společnost 

investovala na průmyslové zóně 9 mil. Kč a zaměstnala 16 zaměstnanců. 
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Firma JAP Trading, s. r. o. zahájila svoji činnost v roce 1993 v oblasti hutnictví, slévárenství 

a v těžkém průmyslu. Společnost se orientuje hlavně na použití uhlíkových a grafitových 

výrobků, žáruvzdorných vyzdívek z magnezitu a dolomitu, izolačních vláknitých vyzdívek, 

dodávek hutních a slévárenských materiálů a také poskytuje kompletní technický servis. 

Společnost vlastní 2 ha pozemku. V průmyslové zóně byla instalována linka pro měření 

jakosti grafitových elektrod, strojní zařízení pro obrábění grafitu a hutních materiálů, linka 

pro impregnaci grafitových materiálů technologií vyvinutou naší společností a linka 

pro briketaci prachových podílů za účelem jejich recyklace. Zároveň byly vybudovány 

prostory pro provoz celního úřadu a spedic. Investice do roku 2009 na průmyslové zóně byla 

ve výši 58 mil. Kč. Společnost zaměstnala 35 pracovníků, sesterská společnost Spedex 

15 pracovníků a z toho 24 osoby se změněnou pracovní schopností. 

Společnost DONGWON CZ s. r. o. je subdodavatel dveřních rámů, dveřních tlumicích tyčí, 

nosníků a palubních desek automobilky Hyundai. Společnost začala se stavbou v září roku 

2007. Výrobu rozjela v říjnu roku 2008. Společnost na zóně investovala cca 400 mil. Kč. 

Společnost zaměstnala 317 zaměstnanců.  

Firma Daechang Seat s. r. o. vstoupila do zóny v roce 2011, když odkoupila pozemky 

od města Třince. Společnost Daechang Seat je výrobce komponentů pro automobilový 

průmysl a předním dodavatelem pro společnosti Hyundai a Kia Motors. Hlavním produktem 

jsou ocelové konstrukce do autosedaček. Společnost měla investovat 150 mil Kč a zaměstnat 

300 pracovníků. Po firmě DONGWON CZ s. r. o. je to druhá jihokorejská společnost, která 

se rozhodla vybudovat svůj závod v Třinci. (Moravskoslezský kraj) 

Stávajícím podnikům se daří, procházejí dalšími etapami vývoje a do dvou let některé z nich 

počítají s rozšířením své výroby, čímž by počet pracovních míst měl stoupnout ještě o několik 

stovek. 
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5 Závěr 

Diplomová práce byla primárně zaměřena na problematiku Public Private Partnership 

uplatňovanou v podmínkách obcí České republiky. 

Cílem diplomové práce bylo na základě identifikace silných a slabých stránek Public Private 

Partnership projektů realizovaných na úrovni obcí za období let 2005 až 2012 vymezit faktory 

ovlivňující jejich uplatnění a rozvoj v podmínkách obcí České republiky.  

Na podporu dosažení stanoveného cíle diplomové práce byla formulována hypotéza v tomto 

znění: „55 % respondentů z řad obcí České republiky, které mají praktické zkušenosti 

s uplatněním Public Private Partnership projektů, se přiklání k názoru, že Public Private 

Partnership projekty jsou významným nástrojem financování investic na úrovni obcí České 

republiky“. 

K dosažení stanoveného cíle a ověření hypotézy byla diplomová práce strukturována do pěti 

kapitol, z nichž první je úvod, kde je definován cíl a hypotéza diplomové práce a poslední 

je závěr, kde jsou obsaženy shrnutí jednotlivých kapitol a posouzení, zda stanovený cíl byl 

naplněn a hypotéza potvrzena či vyvrácena.  

Druhá kapitola pojednává o významných formách alokace veřejných zdrojů, s níž 

je financování investic na úrovni obce spojeno. Jednotlivé podkapitoly druhé kapitoly 

se zabývají veřejnými výdajovými programy, veřejnými projekty a veřejnými zakázkami jako 

jedny z forem alokace veřejných zdrojů.  

Jednou z forem, jak financovat investice na úrovni obce je forma Public Private Partnership, 

kterou vymezuje třetí kapitola diplomové práce. Třetí kapitola je dále rozdělena 

do podkapitol, které vymezují původ Public Private Partnership, Public Private Partnership 

v České republice, institucionální zabezpečení a právní rámec Public Private Partnership 

v České republice, charakteristiku Public Private Partnership projektů a typy Public Private 

Partnership projektů. 

Termínem Public Private Partnership jsou označovány projekty, na nichž se společně podílí 

soukromý a veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných 

veřejným sektorem. Public Private Partnership obecně označuje formy spolupráce mezi 

orgány veřejné správy a podnikatelským sektorem za účelem využití zdrojů schopností 
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soukromého sektoru při zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné 

infrastruktury nebo poskytování veřejné služby. (Asociace PPP) 

Čtvrtá kapitola vymezuje objekty analýzy, kterými jsou obce České republiky za sledované 

období let 2005 až 2012, vedené v databázi Asociace PPP, která monitoruje Public Private 

Partnership projekty, členěné podle oblasti investice, velikosti obce, stavu realizace Public 

Private Partnership projektů a krajů České republiky, dotazníkové šetření a analýzu jeho 

výsledků a strukturální analýzu vybraného Public Private Partnership projektu.  

Podle Asociace PPP bylo v období let 2005 až 2012 v ČR naplánováno 44 PPP projektů, 

jejichž zadavateli byly obce ČR. Z celkového počtu 44 PPP projektů spadá 14 projektů 

do odvětví kultury, médií a sportu. 12 projektů patří do odvětví ekologie a služby. Do odvětví 

dopravy a komunikace se řadí 10 projektů. Tři projekty jsou zaměřeny na ubytovací kapacity. 

Po 2 projekty jsou zastoupeny v odvětví technologie a vzdělávání a zdravotnictví. Jeden 

projekt spadá do odvětví ostatního. Celkem 23 projektů se nachází ve fázi, realizace 

již probíhá. Ve fázi záměru se nachází 5 projektů. Ve fázi iniciace jsou 4 projekty. Před 

výběrem koncesionáře stojí 4 projekty a před výběrem poradce se nachází 1 projekt. Ve fázi 

ostatní se nachází 1 projekt. Nejvíce PPP projektů bylo zadáno v Moravskoslezském kraji 

a to 9 projektů.  Nejpočetnější zastoupení projektů bylo v obcích ve velikostní kategorii 

nad 100 000 obyvatel, a to 14 projektů v 5 obcích.  

Cílem dotazníkové průzkumu bylo zjistit, proč se obce rozhodly realizovat projekt formou 

Public Private Partnership, kde viděly výhody a nevýhody Public Private Partnership, 

zda by v budoucnu znovu uvažovaly o této formě spolupráce, jak dlouho trvala příprava 

projektu a odkud čerpaly informace. Dotazník obsahoval 8 otázek. Návratnost dotazníkového 

průzkumu dosáhla 47,37 % (9 navrácených dotazníků z 19 oslovených obcí). Hypotéza: 

„55 % respondentů z řad obcí České republiky, které mají praktické zkušenosti s uplatněním 

Public Private Partnership projektů, se přiklání k názoru, že Public Private Partnership 

projekty jsou významným nástrojem financování investic na úrovni obcí České republiky“ 

byla spíše potvrzena. Respondentům dotazníkového šetření byla položena otázka, zda budou 

přemýšlet o využití formy Public Private Partnership u budoucích projektů. O využití Public 

Private Partnership u budoucích projektů bude spíše přemýšlet 56 % aktivních respondentů. 

Jeden aktivní respondent uvedl, že u budoucího projektu bude přemýšlet o využití Public 

Private Partnership. Kdyby se respondenti mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public 

Private Partnership u projektů, který již formou Public Private Partnership realizovali, 
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odpovědělo 56 % aktivních respondentů, že by si Public Private Partnership spíše vybrali 

a dalších 11 % aktivních respondentů by Public Private Partnership znovu využilo. Aktivní 

respondenti v Public Private Partnership vidí řadu výhod, které jsou blíže popsány ve čtvrté 

kapitole, ale jako hlavní výhodu Public Private Partnership uvedlo 78 % respondentů 

dostupnost financování.  

Na základě identifikace silných a slabých stránek Public Private Partnership projektů 

za období let 2005 až 2012 byly vymezeny faktory, které ovlivňují uplatnění a rozvoj Public 

Private Partnership projektů v podmínkách obcí České republiky. Jedním z faktorů je 

časová náročnost Public Private Partnership projektů. Public Private Partnership 

projekty jsou charakteristické jejich uzavíráním na velmi dlouhé období, ale volební 

období starosty resp. zastupitelstva je čtyřleté. Jiný starosta by mohl projekt zabrzdit. 

Musí existovat politická shoda. Dalším faktorem je transparentnost projektu 

a perspektivní vymezení cílů a očekávání z partnerství. Public Private Partnership 

projekty jsou uzavírány na velmi dlouhé období a je nesnadné predikovat přínos 

z projektu. Dlouhé období realizace Public Private Partnership projektu klade nároky 

na komplexnost a rozsáhlost smlouvy, která mnohdy bývá několik stovek stran, proto 

také náklady na právního poradce jsou obvykle velmi vysoké a takto rozsáhlé smlouvy 

se také vyznačují neflexibilností a mnohdy až přehnanou složitostí požadované 

dokumentace. 

Jako příklad Public Private Partnership projektu byl vybrán úspěšný Public Private 

Partnership projekt, Průmyslová zóna Baliny. Průmyslová zóna Baliny byla koncipována jako 

společný projekt města Třince a Třineckých železáren, a. s. s využitím státní finanční podpory 

formou Public Private Partnership. Vlastníkem zóny, investorem a příjemcem státních dotací 

za finanční účasti Třineckých železáren je město Třinec. Jedná se o 100 % využitou 

průmyslovou zónu. Z hlediska typu Public Private Partnership projektu nelze Projekt 

Průmyslová zóna Baliny jednoznačně zařadit, jistou podobnost však má s typem, který 

Ostřížek a Kouba (2001) označují jako DBB. DBB je tradiční způsob zapojení soukromého 

partnera veřejným sektorem. V prostředí České republiky by se dal nejlépe přirovnat 

ke klasické veřejné zakázce. Na základě výzvy a zadání veřejného sektoru, privátní partner 

navrhne řešení projektu, nabídne jej zadavateli, a vybuduje požadovanou infrastrukturu, která 

je od počátku ve vlastnictví zadavatele a za to obdrží předen stanovenou platbu, nebo platby 

dle splátkového kalendáře. Návrh, zhotovení a realizaci projektu nemusí zajišťovat jediný 

soukromý subjekt, spíše se předpokládá zapojení více nezávislých soukromých parterů. 
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Případná rizika nese ten, kdo je zodpovědný za danou fázi projektu. Veřejný sektor 

je zodpovědný za financování, správu a údržbu infrastruktury, podílí se také na průběžném 

monitoringu prováděných prací a je odpovědný za průhlednost procesu výběru privátního 

partnera.  

Public Private Partnership vidí autorka jako vhodný způsob financování investic 

v podmínkách obcí ČR. Měla by se však zvýšit informovanost o této formě spolupráce a dát 

ji obcím více do podvědomí, a také upravit legislativu vzhledem k existenci dvou zákonů, 

kterých se musí subjekty řídit.  
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Příloha č. 1: Uplatnění PPP projektů na úrovni obcí v ČR 
 

Zadavatel Projekt 

Objem 

finančních 

prostředků 

(v mil. 

Kč) 

Odvětví Stav Kraj 

Město 

Hradec 

Králové 

Fotbalový stadion 

HK 
3200 

Kultura, 

média a 

sport 

Zrušeno/ 

pozastaveno 

Královéhradecký 

kraj 

Město 

Třinec 

Průmyslová zóna 

Třinec Baliny 
1800 Technologie 

Realizace již 

probíhá 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Bohumín 

Dodávka tepla v 

Bohumíně 
1488 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Ostrava 

Parkovací stání v 

Porubě 
1400 

Doprava a 

komunikace 

Zrušeno/ 

pozastaveno 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Písek 

Vodohospodářství 

v Písku 
1346 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 
Jihočeský kraj 

Město 

Brno 

Janáčkovo 

kulturní centrum 
1200 

Kultura, 

média a 

sport 

Zrušeno/ 

pozastaveno 

Jihomoravský 

kraj 

Město 

Ostrava 

Vědecká 

knihovna, Ostrava 
1100 

Ubytovací 

kapacity 
Záměr 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Říčany u 

Prahy 

Vodohospodářství, 

Říčany 
688 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 
Středočeský kraj 

Město 

Litoměřice 

Domov pro 

seniory, 

Litoměřice 

565 
Ubytovací 

kapacity 

Realizace již 

probíhá 
Ústecký kraj 

Město 

Děčín 

Komunální 

služby, Děčín 
564 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 
Ústecký kraj 



2 

 

Město 

Plzeň 

Fotbalový stadion 

v Plzni 
508 

Kultura, 

média a 

sport 

Zrušeno/ 

pozastaveno 
Plzeňský kraj 

Město 

Olomouc 

Akvapark 

Olomouc 
497 

Kultura, 

média a 

sport 

Realizace již 

probíhá 
Olomoucký kraj 

Město 

Kopřivnice 

Sportovní areál, 

Kopřivnice 
400 

Kultura, 

média a 

sport 

Před 

výběrem 

koncesionáře 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Říčany u 

Prahy 

Zimní stadion 

Říčany 
393 

Kultura, 

média a 

sport 

Před 

výběrem 

koncesionáře 

Středočeský kraj 

Město 

Plzeň 

Parkovací dům 

Rychtářka, Plzeň 
351 

Doprava a 

komunikace 

Realizace již 

probíhá 
Plzeňský kraj 

Město 

Třebíč 

Autobusové 

nádraží, Třebíč 
349 

Doprava a 

komunikace 

Zrušeno/ 

pozastaveno 
Vysočina 

Město Ústí 

nad Labem 

Zastávky MHD v 

Ústí nad Labem 
309 

Doprava a 

komunikace 

Realizace již 

probíhá 
Ústecký kraj 

Město 

Liberec 

Městský stadion, 

Liberec 
233 

Kultura, 

média a 

sport 

Realizace již 

probíhá 
Liberecký kraj 

Město 

Bruntál 

Vodohospodářství, 

Bruntál 
199 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Ostrava 

Vodárenství v 

Mošnově, Ostrava 
174 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Říčany u 

Prahy 

Školní stravování, 

Říčany 
81 

Vzdělávání a 

zdravotnictví 

Realizace již 

probíhá 
Středočeský kraj 

město 

České 

Budějovice 

Freetime park, 

České Budějovice 
69 

Kultura, 

média a 

sport 

Zrušeno/ 

pozastaveno 
Jihočeský kraj 

Město 

Ostrava 

Ozdravné 

centrum, Ostrava 
48 

Kultura, 

média a 

sport 

Realizace již 

probíhá 

Moravskoslezský 

kraj 

Město 

Lysá nad 

Labem 

Školní stravování, 

Lysá n. Labem 
17 

Vzdělávání a 

zdravotnictví 

Realizace již 

probíhá 
Středočeský kraj 
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Město 

Tachov 

Sportovní areál, 

Tachov 
15 

Kultura, 

média a 

sport 

Realizace již 

probíhá 
Plzeňský kraj 

Obec 

Velká 

Hleďsebe 

Teplo a teplá 

voda, V. Hleďsebe 
13 

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 
Plzeňský kraj 

Město 

Plzeň 

Sportovní areál 

Plzeň 
2 

Kultura, 

média a 

sport 

Realizace již 

probíhá 
Plzeňský kraj 

Ústí nad 

Labem 

Veřejné osvětlení, 

Ústí n. Labem 
110 Technologie 

Realizace již 

probíhá 
Ústecký kraj 

Město 

Brno 

Sportovní areál 

Ponava, Brno 
  

Kultura, 

média a 

sport 

Ostatní 
Jihomoravský 

kraj 

Hlavní 

město 

Praha 

Metro D, Praha   
Doprava a 

komunikace 
Záměr 

hlavní město 

Praha 

Město 

České 

Budějovice 

Spalovna odpadu, 

Č. Budějovice 
  

Ekologie a 

služby 
Záměr Plzeňský kraj 

Obec 

Zadní 

Chodov 

Solární energie na 

Tachovsku 
  

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 
Plzeňský kraj 

Město 

Mníšek 

pod Brdy 

Čistota a údržba 

města 
  

Ekologie a 

služby 

Před 

výběrem 

koncesionáře 

Středočeský kraj 

město 

Rokycany 

Vodovody a 

kanalizace, 

Rokycany 

  
Ekologie a 

služby 

Před 

výběrem 

koncesionáře 

Plzeňský kraj 

magistrát 

města Brna 

Akvapark Za 

Lužánkami, Brno 
  

Kultura, 

média a 

sport 

Ve fázi 

iniciace 

Jihomoravský 

kraj 

magistrát 

města Brna 

Lanovka na 

Špilberk, Brno 
  

Doprava a 

komunikace 

Ve fázi 

iniciace 

Jihomoravský 

kraj 

město Ústí 

nad Labem 

Lanovka na 

Větruši, Ústí n. 

Labem 

  
Doprava a 

komunikace 

Před 

výběrem 

poradce 

Ústecký kraj 

město 

Havířov 

Parkovací dům, 

Havířov 
  

Doprava a 

komunikace 

Ve fázi 

iniciace 

Moravskoslezský 

kraj 
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Město 

Rakovník 

Provozování 

školní jídelny, 

Rakovník 

  Ostatní 
Realizace již 

probíhá 
Středočeský kraj 

Město 

Znojmo 

Parkovací systém, 

Znojmo 
  

Doprava a 

komunikace 

Ve fázi 

iniciace 

Jihomoravský 

kraj 

Město 

Mělník 

Dům pro seniory, 

Mělník 
  

Ubytovací 

kapacity 
Záměr Středočeský kraj 

Město 

Turnov 

Vodohospodářství 

Turnovsko 
  

Ekologie a 

služby 

Realizace již 

probíhá 
Liberecký kraj 

Nové 

Město na 

Moravě 

Regenerační 

centrum N. Město 

na Moravě 

  

Kultura, 

média a 

sport 

Záměr Vysočina 

Magistrát 

hl.m. 

Prahy 

Veřejné osvětlení 

v Praze 
800 

Doprava a 

komunikace 

Realizace již 

probíhá 

hlavní město 

Praha 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů databáze Asociace PPP [online]. 
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Příloha č. 2: Dotazník 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? 

a) Rozsáhlost a finanční nákladnost projektu 

b) Částečné financování veřejných služeb soukromým partnerem 

c) Rozložení rizik spojených s financováním a realizací 

 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Partnership? 

a) V rozložení rizika 

b) V rozložení kompetencí 

c) V dostupnosti financování 

d) V přenosu znalostí a zkušeností od soukromého sektoru 

e) Vyšší kvalita poskytovaných služeb 

 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? 

a) Složitá příprava projektu (z důvodu délky přípravy a administrativních úkonů) 

b) Nákladnější způsob výběru soukromého partnera 

c) Málo zkušeností s PPP projekty v ČR 

d) Uzavírání smluv na velmi dlouhé období 

e) Legislativa 

 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využit Public Private Partnership u 

vašeho projektu, vybrali by jste si tuto formu realizace? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektu? 
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a) Přizvání odborníka 

b) Z webových stránek Asociace PPP 

c) Z jiných webových stránek, knih a odborných časopisů 

d) Z pořádaných seminářů 

e) Spolupráce s obcemi, které již PPP projekty realizovaly 

f) Z jiných zdrojů 

 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu, než začala samotná realizace? 

a) 1 – 6 měsíců 

b) 7 – 12 měsíců 

c) 13 – 18 měsíců 

d) 19 – 24 měsíců 

e) déle než 24 měsíců 

 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?)  
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Příloha č. 3: Dotazníkové šetření 

Důvody uplatnění PPP projektů - odpovědi respondentů č. 1 – 9 

 

Zadavatel průzkumu: Denisa Kocurová 

Kontakt na zadavatele: denisakocurova@seznam.cz 

Termín sběru dat: 27. 1. 2014 - 5. 2. 2014 

Počet responsí: 9 

Průměrná délka vyplňování: 00.05:33 

realizováno pomocí www.vyplnto.cz 

 

Pořadové číslo respondenta: 1 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2822283 

Datum a čas vyplnění: 2014-01-28 14:03:03 

Délka vyplňování: 00.01:58 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? rozsáhlost a 

finanční nákladnost projektu 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v dostupnosti financování, v přenosu 

znalostí a zkušeností od soukromého sektoru 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? složitá příprava projektu (z důvodu 

délky přípravy a administrativních úkonů), málo zkušeností s PPP projekty v ČR, legislativa 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? ne 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? ne 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? z pořádaných seminářů 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? déle než 24 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 

 

Pořadové číslo respondenta: 2 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2822789 

Datum a čas vyplnění: 2014-01-28 15:36:44 

Délka vyplňování: 00.01:14 
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1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? rozsáhlost a 

finanční nákladnost projektu, rozložení rizik spojených s financováním a realizací 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v dostupnosti financování, v přenosu 

znalostí a zkušeností od soukromého sektoru, ve vyšší kvalitě poskytovaných služeb 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? málo zkušeností s PPP projekty v 

ČR, uzavírání smluv na velmi dlouhé období 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ano 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ano 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? přizvání odborníka 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? déle než 24 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 

 

Pořadové číslo respondenta: 3 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2823226 

Datum a čas vyplnění: 2014-01-28 17:11:32 

Délka vyplňování: 00.02:04 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? částečné 

financování veřejných služeb soukromým partnerem 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v přenosu znalostí a zkušeností od 

soukromého sektoru 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? nákladnější způsob výběru 

soukromého partnera, uzavírání smluv na velmi dlouhé období 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ne 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ne 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? z pořádaných seminářů, 

spolupráce s obcemi, které již PPP projekty realizovaly 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 7 - 12 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 
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Pořadové číslo respondenta: 4 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2825127 

Datum a čas vyplnění: 2014-01-29 09:12:30 

Délka vyplňování: 00.12:13 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? rozsáhlost a 

finanční nákladnost projektu, částečné financování veřejných služeb soukromým partnerem 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v rozložení rizika, v rozložení 

kompetencí 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? málo zkušeností s PPP projekty v 

ČR, legislativa 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ano 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? ano 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? spolupráce s obcemi, 

které již PPP projekty realizovaly, Mezinárodní partneři v rámci EU - projekt ACT4PPP 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 13 - 18 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) Statutární město Ostrava nikdy nerealizovalo přímou formu projektu PPP. 

Nicméně zástupci města Ostrava byly členy projektu ACT4PPP (postačí zadat do 

vyhledavače) jehož hlavním cílem bylo předání informací a zkušeností z příprav popřípadě 

realizace projektů touto formou. Město Ostrava se snažilo nalézt řešení pro Rozvojové území 

Hrušov.  

 

Pořadové číslo respondenta: 5 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2834419 

Datum a čas vyplnění: 2014-01-31 13:34:24 

Délka vyplňování: 00.19:28 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? částečné 

financování veřejných služeb soukromým partnerem 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v dostupnosti financování 
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3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? složitá příprava projektu (z důvodu 

délky přípravy a administrativních úkonů), nákladnější způsob výběru soukromého partnera, 

legislativa 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ano 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ano 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? přizvání odborníka, z 

jiných webových stránek, knih a odborných časopisů 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 7 - 12 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) Přes značný finanční efekt pro město jsme se setkali s kritikou a neporozuměním u 

některých zastupitelů i občanů. Příprava byla složitá a nákladná, ale výsledek je velmi dobrý. 

 

Pořadové číslo respondenta: 6 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2840307 

Datum a čas vyplnění: 2014-02-03 10:05:37 

Délka vyplňování: 00.01:02 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? rozložení rizik 

spojených s financováním a realizací 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v dostupnosti financování 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? nákladnější způsob výběru 

soukromého partnera 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? ano 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ano 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? z webových stránek 

Asociace PPP 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 13 - 18 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 

 

Pořadové číslo respondenta: 7 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2842393 
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Datum a čas vyplnění: 2014-02-04 08:55:16 

Délka vyplňování: 00.01:35 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? částečné 

financování veřejných služeb soukromým partnerem 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v rozložení rizika, v dostupnosti 

financování 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? složitá příprava projektu (z důvodu 

délky přípravy a administrativních úkonů), nákladnější způsob výběru soukromého partnera 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ne 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ne 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? přizvání odborníka, z 

webových stránek Asociace PPP, z jiných webových stránek, knih a odborných časopisů, z 

pořádaných seminářů 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 7 - 12 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 

 

Pořadové číslo respondenta: 8 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2845403 

Datum a čas vyplnění: 2014-02-05 14:40:52 

Délka vyplňování: 00.03:45 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? rozsáhlost a 

finanční nákladnost projektu, částečné financování veřejných služeb soukromým partnerem 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v dostupnosti financování 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? složitá příprava projektu (z důvodu 

délky přípravy a administrativních úkonů), málo zkušeností s PPP projekty v ČR 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ano 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ano 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? přizvání odborníka 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 7 - 12 měsíců 
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8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 

Pořadové číslo respondenta: 9 

Unikátní ID na Vyplňto.cz: 2846423 

Datum a čas vyplnění: 2014-02-05 14:40:52 

Délka vyplňování: 00.03:05 

 

1. Proč jste se rozhodli realizovat projekt formou Public Private Partnership? rozložení rizik 

spojených s financováním a realizací 

2. Kde vidíte hlavní výhody Public Private Parntership? v rozložení rizika, v dostupnosti 

financování 

3. Kde vidíte hlavní nevýhody Public Private Partnership? málo zkušeností s PPP projekty v 

ČR 

4. Kdyby jste se mohli znovu rozhodnout, jestli využít Public Private Partnership u vašeho 

projektu, vybrali byste si tuto formu realizace? spíše ano 

5. Budete přemýšlet o využití Public Private Partnership i u budoucích projektů? spíše ano 

6. Odkud jste čerpali informace potřebné pro realizaci PPP projektů? z jiných webových 

stránek, knih a odborných časopisů 

7. Jak dlouho trvala příprava PPP projektu než začala samotná realizace? 19 - 24 měsíců 

8. Prostor pro slovní vyjádření: (Měli jste nějaký problém s přípravou a realizací PPP 

projektu?) 

 

 

 

 

 

 


