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Fond soudržnosti

Předmluva

Vážené dámy, vážení pánové!

Do rukou se Vám dostává další z publikací věnovaných specifickým oblastem

příprav, řízení a realizace projektů podpořených Fondem soudržnosti

s názvem „Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti“. 

Navazuje tak na publikace vydané Ministerstvem pro místní rozvoj v loňském

roce „Projekty financování z nástroje ISPA“, „Projektové řízení Fondu soudrž-

nosti“ a „Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti“. Velký zájem čtenářů

o informace uvedené v již zveřejněných publikacích a jejich dotazy zaměřené

i na další, zatím nerozpracovaná témata nás přivedl k myšlence podrobněji se

věnovat oblasti informací, kterou je partnerství veřejného a soukromého sek-

toru v oblasti Fondu soudržnosti. A protože právě oblast projektů Fondu sou-

držnosti přináší mnoho praktických příkladů realizace tohoto partnerství,

přicházíme se souborem zkušeností, které pomohou inspirovat se a vyvarovat

se případných chyb. Nutno podotknout, že je zároveň připravována i publika-

ce s uvedeným tématem úzce související, a to „Veřejné zakázky v oblasti

Fondu soudržnosti“, kterou čtenářům představíme do konce roku 2005. 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela možnost realizovat

velké infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí a dopravy financo-

vané právě z prostředků Fondu soudržnosti. Naší snahou je připravovat stále

aktuální a nové texty, které budou české veřejnosti  poskytovat podrobné

informace ve všech s Fondem soudržnosti souvisejících oblastech.

Věříme, že pro Vás bude i tato kniha poučným a užitečným čtením.

Mgr. Radko Martínek,
ministr pro místní rozvoj
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Fond soudržnosti

Úvod

Dne 7. ledna 2004 vláda České republiky ve svém usnesení č. 7 schválila poli-

tiku ČR v oblasti Partnerství veřejného a soukromého sektoru (veřejně-soukro-

mých partnerství, PPP). Česká vláda v tomto usnesení deklarovala

přesvědčení, že systémové a programové použití metody PPP přispěje k efek-

tivnější alokaci veřejných prostředků, zajištění kvalitních veřejných služeb,

ekonomickému růstu a růstu přímých zahraničních investic stimulováním sou-

kromých investic do veřejné infrastruktury a veřejných služeb, a stejně tak

i k posílení možností čerpání fondů Evropské unie zvýšením podílu spolufi-

nancování soukromým sektorem na projektech veřejného zájmu.

Dne 25. srpna 2004 vláda České republiky ve svém usnesení č. 791 schválila

změny nezbytné pro systémovou implementaci PPP, časový harmonogram

řízení pilotních projektů PPP a kritéria pro předložení návrhu pilotního projek-

tu PPP a osnovu návrhu pilotního projektu PPP. Zároveň byl ustaven mezire-

zortní tým pro posuzování pilotních projektů PPP. 

V souladu s plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2004

a rok 2005, schváleným vládou dne 24. listopadu 2004 v jejím usnesení č.

1157, zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci

s Ministerstvem financí a dalšími resorty návrh zákona o koncesních smlou-

vách a koncesním řízení (koncesní zákon)1. Působnost Ministerstva pro míst-

ní rozvoj při přípravě zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení je

dána novelou zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústřed-

ních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

kterou se mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy stát-

ních hmotných rezerv, jež byla publikována pod č. 272/1996 Sb., kterou

bylo Ministerstvo pro místní rozvoj stanoveno ústředním orgánem státní

správy České republiky ve věcech regionální politiky, včetně regionální pod-

pory podnikání, a ve věcech investiční politiky. Návrh zákona o koncesních

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) byl v době zpracování této

publikace ještě projednáván v druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně

Parlamentu České republiky. 
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Může být oprávněně položena otázka, proč byla tato publikace vydána ještě

před schválením zákona, který u nás poprvé souhrnně upravuje problematiku

PPP. Je to dáno tím, že v současnosti již začaly probíhat intenzivní přípravy na

další etapu politiky soudržnosti pro programové období 2007-2013, a to jak

na úrovni Evropské komise, tak i ve veřejném sektoru České republiky. V tuto

chvíli je nezbytné, aby veřejné subjekty i soukromí uchazeči měli potřebné

základní informace jak obecně o problematice veřejně-soukromých partner-

ství, tak i o praktické využitelnosti podpory Fondu soudržnosti při realizaci

projektů PPP. Změny v navrženém zákoně budou s největší pravděpodobností

mít jen dílčí povahu a nebudou se dotýkat základů právní úpravy metody PPP,

která byla již ve světě i u nás vyzkoušena v řadě konkrétních aplikací. Kromě

toho ČR jako členský stát EU musí zajistit nejpozději do 31. ledna 2006 trans-

pozice nových evropských zadávacích směrnic, které obsahují i ustanovení

týkající se nadlimitních stavebních koncesí. 

Na tomto místě by autor chtěl vyslovit poděkování ředitelce odboru Řídícího

orgánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Radce Bučilové

a dalším pracovníkům odboru za velkou odbornou pomoc a podporu, stejně

tak řediteli odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj JUDr.

Vladimíru Horálkovi za cenné připomínky k otázkám koncesního řízení a kon-

cesních smluv, a dále Ing. Oto Potlukovi za technickou pomoc a Ing. Igoru

Chovancovi za obětavou asistenci při odborné redakci. Za omyly a nepřesnos-

ti, které by se vyskytly v této publikaci, odpovídá samozřejmě výhradně autor.
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1
Fond soudržnosti v programovém

období 2007-2013

Evropská unie realizuje politiku sociální soudržnosti, jejímž hlavním cílem je

postupné snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony členských států a také

jednotlivými členskými státy. Po vstupu České republiky do Evropské unie je

České republice umožněno čerpání prostředků ze společného rozpočtu v rámci

strukturální politiky prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Přestože obecným cílem Fondu soudržnosti je podpora hospodářské a sociální

soudržnosti Společenství, nepatří mezi zmíněné strukturální fondy, ale tvoří

samostatnou kapitolu.

Fond soudržnosti je tedy určen k přímému spolufinancování velkých infrastruk-

turních projektů v sektorech životního prostředí a dopravy. 

Možnost čerpat finanční prostředky z tohoto fondu mají státy, jejichž hrubý

národní příjem (HNP) měřený paritou kupní síly je nižší než 90 % průměru EU.

Fond soudržnosti poskytuje prostředky přímo na jednotlivé projekty, tyto nemo-

hou být současně financovány ze strukturálních fondů. Projekty mohou být

seskupeny, naopak může být jednotlivý projekt rozdělen do několika fází.

Celkové náklady na projekt, etapu projektu či skupinu projektů musí činit mini-

málně 10 milionů EUR (cca 300 milionů Kč), přičemž výše pomoci z Fondu sou-

držnosti se u většiny projektů pohybuje v rozmezí 50 – 85% veřejných nebo

ekvivalentních výdajů, konkrétní výše pomoci se určuje podle typu projektu,

který má být realizován.

Podmínkou k čerpání z Fondu soudržnosti rovněž je, že členský stát realizuje

program splňující podmínky hospodářské konvergence, v soulad s článkem

104c Smlouvy o Evropské unii (předcházení nadměrnému státnímu deficitu).
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Pomoc z Fondu soudržnosti je podmínečná. Podpora, kterou členský stát dosta-

ne, může být zrušena, pokud se zemi nepodaří plnit svůj program konvergence,

jehož cílem je hospodářská a měnová unie (Pakt o stabilitě a růstu), např. tím, že

dosáhne příliš velkého rozpočtového schodku (více než 3 % HDP u Španělska,

Portugalska a Řecka, tento práh byl pro každou z deseti nových členských zemí

vyjednán samostatně, podle rozpočtového schodku dané země v okamžiku při-

stoupení). Než se tento případný deficit dostane zpět pod kontrolu, nemohou

být schváleny žádné nové projekty).

Po 1. lednu 2000 byly k čerpání prostředků z Fondu soudržnost způsobilé čtyři

členské státy: Španělsko, Řecko, Portugalsko a Irsko. Zpráva Komise z roku 2003

ohodnotila Irsko (průměrný HNP 101%) jako nezpůsobilé k tomu, aby po

1. lednu 2004 čerpalo prostředky z Fondu soudržnosti. Od 1. května 2004, kdy

došlo k rozšíření EU, se pro Fond soudržnosti kvalifikovaly všechny nové členské

státy (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko,

Slovensko a Slovinsko).

O podporu z Fondu soudržnosti mohou žádat v oblasti životního prostředí

obce, sdružení obcí, kraje, státní podniky, státní organizace a právnické a fyzické

osoby podnikající podle zvláštního zákona (subjekty, v nichž mají města nebo

obce trvale nadpoloviční majetkovou účast). V oblasti dopravy pak jako žadate-

lé o podporu z Fondu soudržnosti vystupují státní organizace (Správa železniční

dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic). Projekty financované z tohoto fondu

v sektoru dopravy tvoří součást transevropské dopravní sítě. Pomoc z Fondu

soudržnosti přímo navazuje na předvstupní pomoc EU pomocí nástroje ISPA

O přijetí daného projektu k financování rozhoduje nejprve členská země a poté

Evropská komise. Projekty musí být v souladu s prioritami členské země stanove-

nými pro oblasti životního prostředí a dopravy. V tomto programovém období se

priority Fondu soudržnosti životního prostředí v České republice týkají zajištění

množství a jakosti vod, nakládání s odpady, kvality ovzduší a odstraňování sta-

rých ekologických zátěží. Priority dopravy pro Fond soudržnosti v České republi-

ce v letech 2004- 6 jsou zaměřeny na rozvoj transevropských sítí se zvláštním

důrazem na koridory a klíčové body v silniční, železniční, letecké i vodní dopravě. 

Projekty jsou spravovány národními orgány a jejich realizaci kontrolují monito-

rovací výbory. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti je v České republice

Ministerstvo pro místní rozvoj, které koordinuje zprostředkující subjekty

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Ministerstvo životního
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prostředí delegovalo většinu svých činností na Státní fond životního prostředí,

který vystupuje jako tzv. realizační orgán. V oblasti dopravy pak jako realizační

orgány a zároveň jako koneční příjemci podpory vystupují již zmíněné organiza-

ce Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty.

1.1. Předpisy, upravující Fond soudržnosti (FS)

na úrovni EU, jejich česká aplikace

Fond soudržnosti byl ustanoven Nařízením rady (ES) č. 1164/1994 o zřízení

Fondu soudržnosti. Některé údaje a hodnoty v tomto nařízení jsou však nyní

neaktuální, neboť kromě samotného faktu ustanovení fondu zde byly zahrnuty

údaje vztahující se k minulému programovému období. Z tohoto důvodu Rada

EU novelizovala v červenci 1999 toto nařízení Nařízením 1264/1999 a Nařízením

1265/1999, kterým pozměnila či doplnila některá ustanovení v souladu se sou-

časným programovým obdobím 2000 – 2006. Dále byla některá ustanovení

upravena tak, aby se do nich promítly zkušenosti získané v letech 1993 - 19992.

Pro čerpání prostředků z Fondu soudržnosti je důležité, že na žádnou výdajovou

položku nesmí být čerpáno zároveň z Fondu a z Evropského zemědělského ori-

entačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu

pro regionální rozvoj nebo z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu.

Na úrovni EU upravují problematiku Fondu soudržnosti následující právní před-

pisy:

- Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochra-

ně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věstník, Zvláštní vydání

2004-cs, 01, sv. 01, s. 340)

- Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu sou-

držnosti (Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 14, sv. 01, s.9)

- Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění

nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věstník, Zvláštní

vydání 2004-cs, 14, sv. 01, s. 73)

11

2 Podrobně se uvedenými ustanoveními zabývají publikace Oto Potluky a kol.

„Projektové řízení Fondu soudržnosti“ a „Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti“

a Dokumenty Fondu soudržnosti České republiky

(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000002016 ).
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- Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění

příloha II nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věstník,

Zvláštní vydání 2004-cs, 14, sv. 01, s. 78)

- Nařízení Komise (ES) č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví

zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde

o způsobilost výdajů souvisejících s opatřeními spolufinancovanými

Fondem soudržnosti (Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 14, sv. 01, s. 189)

- Nařízení Komise (ES) č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se

stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde

o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti

a o postup provádění finančních oprav (Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-

cs, 14, sv. 01, s. 162)

- Nařízení Komise (ES) č. 1831/94 ze dne 26. července 1994 o nesrovnalos-

tech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci finan-

cování Fondu soudržnosti a organizaci informačního systému v této oblasti

(Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 14, sv. 01, s. 27)

- Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004 kterým se stanoví

pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o infor-

mační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti

(Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 14, sv. 02, s. 15)

- Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kte-

rým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských spole-

čenství (Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 01, sv. 04, s. 145)

- Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002

o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 naříze-

ní Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení

o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věstník, Zvláštní vydá-

ní 2004-cs, 01, sv. 04, s. 216)

- Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společen-

ství (Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 01, sv. 04, s. 74)

� Doporučená literatura

Internetové stránky Fondu soudržnosti

(http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000002016)

Úřední věstník Evropské unie, zvláštní vydání 2004

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOEdSpecRep.do?year=2004&ihmlang=cs)
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Potluka, O. a kolektiv: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl I. Projektové řízení

Fondu soudržnosti, IREAS, Praha 2004

(http://www.ieep.cz/download/ireas/download/publikace/pub025.pdf)

Potluka, O. a kolektiv: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl II. Finanční řízení

projektů Fondu soudržnosti, IREAS, Praha 2004

(http://www.ieep.cz/download/ireas/download/publikace/pub022.pdf)

1.2. Zásady, strategie a priority v přípravě FS 

v programovém období 2007-2013

V současnosti probíhají na úrovni Evropské komise intenzivní přípravy na další

etapu politiky soudržnosti pro programové období 2007-2013. Zastřešujícím

dokumentem pro příští programové období 2007 – 2013 v rámci celé EU budou

tzv. Evropská strategická doporučení (Community Strategic Guidelines – CSG),

jež budou schvalována Radou EU. Intervence na úrovni členské země bude

reprezentovat tzv. Národní strategický referenční rámec (NSRR), který bude mít

silnou implementační roli definovanou Evropskou komisí. 

Ve svém sdělení „Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti:

Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013“ Evropská komise konsta-

tuje, že politika soudržnosti již přispívá k lisabonské strategii. Nezávislá hodno-

cení ukazují, že politika měla podstatný makroekonomický vliv, zejména v méně

rozvinutých regionech, a má multiplikační účinek na EU jako celek. Mobilizací

růstového potenciálu, který existuje ve všech regionech, politika soudržnosti

zlepšuje geografickou rovnováhu hospodářského rozvoje a zvyšuje růstový

potenciál v Unii jako celku. Má-li EU dosáhnout lisabonských cílů, musí se zapo-

jit všechny regiony a zejména ty, v kterých je potenciál pro vyšší produktivitu

a zaměstnanost největší a určuje základní zásady.

Ve sdělení je zároveň konstatováno, že partnerství veřejného a soukromého sek-

toru může být vhodným nástrojem financování investic v případě, že existuje

významný prostor pro účast soukromého sektoru, zejména v oblastech, kde není

možné nebo vhodné vzdát se veřejného vlastnictví nebo zabezpečení trhu.

Kromě pákového účinku prostředků zlepšuje partnerství veřejného a soukromé-

ho sektoru na úrovni projektu také kvalitu provádění a následné řízení projektů.

Členským státům se proto doporučuje případně se rozhodnout pro taková part-

nerství. Hlavními výhodami partnerství veřejného a soukromého sektoru dle

sdělení jsou:
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• veřejný sektor získá přístup k mnohým dovednostem soukromého sektoru,

které by mu měly umožnit poskytovat účinnější a hospodárné služby,

• soukromý sektor podstupuje mnohá rizika, která by podle tradičních veřej-

ných zakázek nesl veřejný sektor,

• vyšší účinnosti je možné dosáhnout tam, kde je jediná strana odpovědná za

integrovaný balíček, který se skládá z návrhu, tvorby, řízení a financování.

Evropská komise předala v červenci 2004 k projednání Radě Evropské unie návrh

nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti3, který uvádí obecná ustanovení

týkající se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a stanoví, že Fond soudrž-

nosti přispívá ke sbližování členských států a nejméně rozvinutých regionů pro-

střednictvím finanční účasti na operačních programech zaměřených na

dosahování tohoto cíle. Má nahradit dosud platné nařízení Rady (ES) č. 1164/94

ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti4 s účinkem od 1. ledna 2007. 

Podle reformy systému provádění politiky soudržnosti, ohlášené ve třetí zprávě

o soudržnosti přijaté Komisí v únoru 2004, se činnost Fondu soudržnosti začle-

ňuje do víceletého programování strukturálních fondů, včetně akcí ve formě vel-

kých projektů. Tato reforma, aniž by se odchýlila od základních zásad

vytvářejících hodnotu této politiky (víceleté programování, partnerství, hodno-

cení, sdílené řízení), je založena na principu celkové rovnováhy mezi posílením

strategické složky a zjednodušením systému provádění, zejména snížením

počtu fondů, zjednodušením programování, objasněním rolí členských států

a Komise na úrovni finančního řízení a kontroly a úpravou způsobu realizace,

zejména v závislosti na intenzitě finanční účasti Společenství.

Přistoupení nových členských států, které jsou všechny způsobilé čerpat z Fondu

soudržnosti, dne 1. května 2004 a existence nových a důležitých potřeb financo-

vání v těchto zemích zdůvodňuje rozšíření oblasti působnosti fondu. Proto může

Fond soudržnosti financovat také akce v oblastech, které podporují udržitelný roz-

voj a mají jasný vztah k životnímu prostředí, jako např. energetickou účinnost

a obnovitelné zdroje energie. V oblasti dopravy se jedná, mimo transevropské sítě,

o železnice, splavné říční a námořní cesty, akce kombinované dopravy a jejich vzá-

jemnou provázanost, o zvládání velkých objemů silniční a letecké dopravy, o eko-

logickou městskou dopravu a o způsoby hromadné dopravy. Toto rozšíření oblasti
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působnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a s prioritami stano-

venými Evropskou radou v Lisabonu (březen 2000) a v Göteborgu (červen 2001).

V jeho preambuli se stanoví, že projekty, které jsou financovány z Fondu soudrž-

nosti v oblasti transevropských sítí, musí respektovat obecné směry, které pro

tyto sítě přijaly Rada a Evropský parlament. Za účelem soustředění úsilí se musí

dávat přednost projektům v evropském zájmu, které jsou vymezeny v rozhod-

nutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996

o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě5, které

bylo novelizováno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES

ze dne 29. dubna 20046. Činnosti Fondu soudržnosti musí rovněž brát ohled na

priority rozšířené Unie, zejména na ty, které byly stanoveny na zasedání

Evropské rady v Göteborgu pro oblast životního prostředí za účelem dosažení

udržitelného rozvoje.

Fond si určil cíl zasahovat vyváženým a vhodným způsobem v níže zmíněných

oblastech s přihlédnutím ke zvláštním potřebám každého přijímajícího členské-

ho státu v oblasti investic a infrastruktury:

1) v transevropských dopravních sítích a zejména v prioritních projektech

evropského zájmu, které jsou vymezeny novelizovaným rozhodnutím (ES)

č. 1692/96/ES;

2) při realizaci cílů článku 174 Smlouvy v rámci priorit přiznaných politice

ochrany životního prostředí podle programu politiky a činnosti v oblasti

životního prostředí; 

3) v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a mají jasný vztah k životní-

mu prostředí, jakými jsou například energetická účinnost a obnovitelné

zdroje energie, a v oblasti dopravy, mimo transevropských sítí, železnice,

splavné říční a námořní cesty, akce kombinované dopravy a jejich vzájem-

ná provázanost, zvládání velkého objemu silniční a letecké dopravy, ekolo-

gická městská doprava a způsoby hromadné dopravy.

Základním nástrojem více strategického přístupu EU k politice soudržnosti se

rovněž mají stát Strategické obecné zásady Společenství pro politiku hospo-
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5 Úř. věstník, Zvláštní vydání 2004-cs, 04, sv. 02, s. 364
6 Úř. věstník, L 167, 30.4.2004, s. 1 - 38; český text viz www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/

157EB86A-8A4E-470E-B5CB-9FA888534DB7/0/884_2004_cz.doc 
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dářské, sociální a územní soudržnosti (SOZS)7. Dokument bude zohledňovat

Hlavní směry hospodářské politiky (Broad Economic Policy Guidelines) jako

střednědobou hospodářsko politickou strategii a její priority v oblasti zaměstna-

nosti a rozvoje lidských zdrojů budou provázané s Evropskou strategií zaměst-

nanosti (European Employment Strategy).

Připravovaná nová evropská legislativa požaduje vytvoření nového typu doku-

mentu obsahujícího politické závazky členského státu vůči Evropské unii -

Národní strategický referenční rámec (NSRR), který bude podléhat negociační-

mu procesu s Evropskou komisí. Tento dokument bude spojnicí mezi evropskými

prioritami uvedenými ve SOZS a národními prioritami politiky soudržnosti roz-

pracovanými v operačních programech. Na operační úrovni by členské státy

měly vytvořit dokumenty odrážející tematická a regionální hlediska, které by

definovaly hlavní oblasti intervence strukturálních fondů do úrovně priorit.

Vláda ČR již začala připravovat dokumenty pro efektivní využívání strukturálních

fondů a Fondu soudržnosti v České republice v příštím programovém období

2007-20138. Na svém zasedání dne 2. března 2005 schválila materiál Postup pří-

pravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů

a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, a to svým usnesením

č. 245/2005.

Podrobné rozpracování priorit do dílčích cílů a popsání strategie jejich realizace,

včetně promítnutí do struktury operačních programů, bude v případě České

republiky uvedeno v Národním rozvojovém plánu 2007–2013 (NRP). NRP popí-

še nastavení systému koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti

a klíčové body tohoto systému budou promítnuty do NSRR. 

Vláda zároveň schválila tyto prioritní oblasti politiky hospodářské a sociální sou-

držnosti pro období let 2007 až 2013:

• Podnikání

• Lidské zdroje a vysoké školy
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• Inovace a znalostní ekonomika

• Dostupnost a infrastruktura

• Řešení regionálních disparit

Znovu byla obnovena činnost Řídicího a koordinačního výboru pro potřeby

koordinace pomoci poskytované v programovém období 2007–2013

Evropskými společenstvími na úrovni státu. Výboru předsedá ministr pro místní

rozvoj České republiky.

V příloze usnesení vlády č. 245/2005 byly navrženy následující priority resortů

mající vztah k problematice Fondu soudržnosti:

Ministerstvo životního prostředí České republiky:

1. Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti

2. Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání

s odpady (včetně ochrany povrchových a podzemních vod)

3. Podpora environmentálních technologií

4. Zlepšení životního prostředí a kvality života

5. Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečiš-

tění ovzduší

6. Environmentální výchova, vzdělávání a věda

7. Ekologická daňová reforma

Ministerstvo dopravy České republiky: 

8. Pokračování modernizace konvenční železniční sítě (priorita modernizace

hlavních tranzitních tratí - koridorů)

9. Zlepšování stavu silniční sítě údržbou a technickým rozvojem (vozovky,

objekty, odstraňování bodových a liniových dopravních závad)

10.Postupná dostavba sítě dálnic a rychlostních silnic podle schválené kon-

cepce

11. Infrastruktura kombinované a integrované dopravy (terminály, logistická

centra)

� Doporučená literatura

Úřední věstník Evropské unie, zvláštní vydání 2004

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOEdSpecRep.do?year=2004&ihmlang=cs)
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Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs, Community Strategic Guidelines,

2007–2013, Non Paper of Directorates Generals Regional Policy And Employment, May

2005 (www.strukturalni-fondy.cz/upload/1115888722microsoftword_finalosc10may.pdf)

Sdělení komise, Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické

obecné zásady Společenství, 2007-2013, 5. července 2005, KOM (2005) 0299

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000347.pdf)

Návrh nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti, KOM(2004) 494 v konečném znění -

AVC 2004/0166

(www.strukturalni-fondy.cz/upload/1100187922narizenikfs_st11637.cs04.doc)

Usnesení vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu přípravy České

republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnos-

ti v letech 2007-2013 (http://www.strukturalni-fondy.cz/upload/1110199895245_2005

_usneseni_prilohy_programovani_final_web.pdf) 
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2.1. Vznik, význam, výhody a problémy PPP

2.1.1. Vznik a definice PPP
Pojem veřejně-soukromých partnerství, nebo též partnerství veřejného a sou-

kromého sektoru, označovaný zkratkami PPP (z anglického termínu Public-

Private Partnership), někdy ovšem též PFI (Private Finance Initiative), PSP

(Private Sector Participation) nebo PPI (Private Participation in Infrastructure),

se objevil v průběhu zhruba posledních desítiletí jakožto obecně užívaný tech-

nický termín, který popisuje širší skupinu projektů a činností, kterým je společ-

né, že se na nich podílí subjekty soukromý a veřejný sektor a že směřují

k uspokojování veřejných potřeb, tradičně zajišťovanému monopolním způ-

sobem veřejným sektorem. Z existence někdy vystavovaného úředního povole-

ní k založení PPP se odvodil také často (i v legislativě EU) používaný a v zásadě

PPP ekvivalentní termín koncese a smlouva, které tvoří základ právních vztahů

v PPP se často nazývá koncesní smlouvou. 

Vzhledem k relativní novosti problematiky provází veřejně-soukromá partnerství

od samého počátku ne zcela ujasněná terminologie, jak bylo možno zjistit již

v předchozím odstavci. Při čtení značně různorodých odborných textů k této

problematice je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, v jakém kontex-

tu jsou příslušné termíny použity, a též jaké jevy popisují. Stává se dokonce

nesprávně, že se termín PPP a jeho ekvivalenty používají i pro běžné dodávky

zboží a služeb soukromníky subjektům veřejného sektoru. 

V této publikaci budeme používat nejčastěji pojem „veřejně-soukromé partner-

ství“ namísto dosud nepřesně používaného pojmu „partnerství veřejného a sou-

kromého sektoru“. Hlavní důvody jsou tyto:

- nejedná se ve skutečnosti o partnerské vztahy celých hospodářských sekto-

rů, ale vždy jen konkrétních právních subjektů z těchto sektorů,

- pojem je jednoduchým a přesným překladem pojmů standardně používa-

ných v Evropské unii (public-private partnership, öffentlich-private

Partnerschaft, partenariat public-privé atd.).

Vedle toho budeme velmi hojně používat zkratku PPP. 

Přestože k definici veřejně-soukromých partnerství došlo teprve nedávno,

nejsou historicky zcela novým hospodářským fenoménem. Monopolně zaměře-

né koncese byly právním nástrojem využívaným již ve starém Římě nebo ve stře-

dověku přemyslovskými panovníky (například výběr daní či cel). Původně také
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sloužily k udělování zvláštních a exkluzivních hospodářských práv, např. práva

vařit pivo. V pozdějších dobách se s nimi setkáváme například u poštovních slu-

žeb Thurn-Taxisů ve Svaté římské říši nebo při soukromé výstavbě železnic

v Evropě v 19. století. V poslední době se prosazují v celosvětovém měřítku pře-

devším proto, že postupně klesá role veřejného sektoru v ekonomice i daňová

kvóta, a naopak vzrostl tlak na vyrovnanost veřejných rozpočtů. V takových pří-

padech soukromé investice mohou nahradit chybějící veřejné výdaje a soukro-

mý management veřejných institucí může zlepšit kvalitu i efektivnost

poskytování veřejných služeb. Proto je i v České republice již několik let vedena

o PPP rozsáhlá diskuse a první z PPP již byla prakticky uskutečněna i bez kon-

krétní legislativní úpravy s využitím právních institutů obchodního práva. 

Celosvětově proces programového zapojování soukromého sektoru do poskyto-

vání veřejných služeb překročil rámec pokusů až ke konci osmdesátých let minu-

lého století. První zemí, kde se tento přístup začal ve větším měřítku uplatňovat

a které získaly zkušenosti v této oblasti, byla Velká Británie. V posledním deseti-

letí se role soukromého sektoru ve financování a provozování infrastruktury

výrazně rozšířila. Projekty PPP se osvědčily v Irsku, Nizozemí, Portugalsku, Špa-

nělsku, Francii, USA, Kanadě, Japonsku a Austrálii, ale i v řadě rozvíjejících se

zemí, např. v Chile a Jižní Africe. Nyní se jedná již o tisíce projektů uskutečně-

ných každoročně v celém světě.

Dle materiálu Politika vlády České republiky v oblasti partnerství veřejného

a soukromého sektoru je za PPP považován takový smluvní vztah mezi veřejným

a soukromým sektorem, kterým se soukromý sektor zavazuje k zajištění veřej-

ných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány

nebo provozovány veřejným sektorem. Bude se zejména jednat o projekty nebo

poskytování služeb, které splňují některé z následujících charakteristik:

1. Sdílená odpovědnost za dodávku služeb nebo infrastruktury při které

dochází ve vyšší míře k převzetí rizik ze strany privátního sektoru a to

zejména spojením některých činností jako je projektová, stavební, finanční,

provozní a údržbová. 

2. Dlouhodobý závazek (min. na 3 roky) privátního sektoru zajišťovat kvalitní

veřejné služby definované veřejným sektorem 

3. Sdílení zkušeností a schopností mezi privátním a veřejným sektorem tak,

aby veřejný sektor mohl optimalizovat rozložení rizik, zajistit vyšší hodnotu

uplatnění veřejných výdajů a to zejména využitím kvalit privátního sektoru

v oblasti technické, finanční, manažerské a inovační.
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Princip modelu PPP je možné ve zjednodušené formě charakterizovat takto: kon-

krétní veřejnou investici nebo službu nebuduje, neprovozuje a neposkytuje přímo

stát ani samosprávný územní celek (kraj či obec), ale soukromý subjekt. Instituce

veřejného sektoru jsou partnerem soukromého sektoru, u něhož zadávají a naku-

pují služby pro klienta – občana, nebo zprostředkovávají nákup těchto služeb.

Veřejný i soukromý partner, v jazyce navrhovaného zákona o koncesních

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zadavatel a koncesionář - jsou

v rovnocenném postavení. Ze strany veřejného sektoru (stát, samosprávné

územní celky) je metoda PPP považována za výhodnou proto, že umožňuje rea-

lizaci projektů i za situace, kdy na ně zadavatel momentálně nemá dostatečné

množství peněz. Očekává se jak vyšší efektivnost vynaložených finančních pro-

středků, tak i vyšší kvalita zajištění veřejných služeb a včasné dodání.

Od soukromého sektoru se očekává také méně časových průtahů. Soukromým

zájemcům o projekty PPP jejich realizace přináší zisk (dlouhodobé smlouvy zajiš-

ťují platby od veřejného sektoru či uživatelů po dobu až několika desítek let).

K rozvoji PPP došlo částečně pro nedostatek finančních prostředků na straně

veřejného sektoru. V členských státech EU to byl také zčásti důsledek privatizace

síťových odvětví, rozvoje velkých nadnárodních provozovatelů sítí i působení

výdajových limitů veřejného sektoru, plynoucích z maastrichtských kriterií. PPP

prokázala schopnost přitáhnout dodatečné finanční zdroje a zajistit efektivnost

typickou pro soukromý sektor.

Existuje celá řada možností, jak zapojit soukromý sektor do financování, věcné-

ho rozvoje a projektů provozování dopravy a ochrany životního prostředí, které

tvoří tradiční doménu veřejného sektoru. Na jedné straně spektra jsou případy,

kdy si veřejné subjekty ponechávají veškerou odpovědnost za financování,

výstavbu, provoz i údržbu aktiv a také nesou odpovědnost za všechna s tím spo-

jená rizika. Na druhém konci tohoto spektra všechny tyto odpovědnosti přejímá

soukromý subjekt. Většina aplikací PPP spadá někam doprostřed tohoto spektra,

kdy jsou rizika a odpovědnosti rozvrženy mezi veřejného a soukromého partne-

ra podle jejich konkrétních silných a slabých stránek.

Mylná, ale rozšířená je ovšem představa, že princip PPP řeší problém veřejných

financí, především otázku státního zadlužení, a pomůže tak obejít konvergenční

kritéria Maastrichtské smlouvy. PPP dočasně usnadňuje financování projektů

veřejného zájmu, ale konečná úhrada nákladů je vždy na zadavateli projektu, tj.
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veřejném sektoru, popř. se částečně přenáší na koncové uživatele. Význam PPP

bývá v tom, že daňoví poplatníci dostanou větší spektrum služeb v lepší kvalitě,

a mohou rovněž dostat služby, které by jim stát vůbec nezajistil, protože na to

nemá potřebné kapacity.

� Doporučená literatura

Seznamte se s PPP, zapojení soukromého podnikání a zdrojů do poskytování veřejných slu-

žeb, PPP Centrum České republiky, 10. srpna 2005 (www.pppcentrum.cz/res

/data/002/000298.pdf)

Politika vlády České republiky v oblasti Partnerství veřejného a soukromého sektoru

(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/vize_part.html)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), Právní analýza

proveditelnosti v České republice, Allen & Overy, Praha, září 2003 (www.pppcentrum.cz

/res/data/000043.pdf)

Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European Commission,

Directorate-General Regional Policy, March 2003 (např. http://www.pppcentrum.cz/res

/data/001/000229.pdf)

2.1.2. Výhody PPP
Předpokladem aplikace PPP je programový a systémový přístup tak, aby byl

znám fiskální kontext konkrétního projektu PPP a zajištěno dodržování základ-

ních principů, mezi které vláda ČR ve svém materiálu Politika vlády České repub-

liky v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru řadí především: 

• Hodnotu za peníze – hlavním požadavkem je, aby výsledný ekonomický

přínos PPP projektu byl vyšší než ekonomický přínos při dosud uplatňova-

ných způsobech realizace projektu veřejným sektorem 

• Přenesení rizik – strana která je nejlépe schopna řídit riziko je tou stranou,

která by ho měla nést. Významná rizika musí být přenesena na soukromé-

ho partnera 

• Specifikaci standardů veřejné služby – veřejný partner musí definovat

standard resp. parametry požadovaných veřejných služeb tak, aby byly

optimálně zajištěny veřejné služby při současném zvážení ekonomických

aspektů, a musí zajistit také kontrolu dodržování smluvně nastavených

standardů veřejných služeb 
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• Údržbu hodnoty veřejných aktiv – vzhledem k tomu, že veřejná aktiva se

zpravidla nepřevádějí na soukromého provozovatele PPP nebo se veřejné-

mu sektoru po ukončení kontraktu vrací, je třeba jasně definovat pravidla

údržby hodnoty veřejných aktiv spravovaných soukromým partnerem 

• Zajištění inovace a konkurence – výsledkem PPP smluv nesmí být vytvoře-

ní monopolu tam, kde předtím nebyl přítomen. Naopak, konkurence musí

být řízena tak, aby vedla k maximálnímu prosazení inovací v dané oblasti

veřejných služeb. 

• Makroekonomické efekty – každý projekt PPP má obsahovat též analýzu

a vyhodnocení makroekonomických efektů 

• Vyhodnocení efektu času

• Možnost rozložení plateb z veřejných zdrojů na delší časové období

Soukromý sektor je velice přirozeným partnerem pro sektor veřejný právě na

municipální úrovni. Malá města a obce stále nemají obecně dostatek finančních

zdrojů na krytí potřeb veřejných služeb. Obce se samozřejmě snaží získávat pro-

středky z dalších zdrojů. Úspěšnost představitelů místních samospráv závisí

mnohdy na tom, kolik finančních prostředků se zastupitelům podaří pro obec či

město získat. 

Alternativní systém financování může znamenat pro mnohé obce takřka otázku

přežití. Již zajištění obecního osvětlení, oprava místních komunikací či veřejných

budov, které byly dlouhodobě zanedbávány, může znamenat pro obecní rozpo-

čet podstatný problém. Kromě evropských fondů, které vyčleňují finanční pro-

středky pro kandidátské země, je možnost využití modelu PPP vhodnou

alternativou, kdy soukromý investor investuje své prostředky do rozvoje veřejné

služby a ve své režii tyto prostředky následně spravuje a provozuje, čímž umož-

ňuje obcím uspokojit poptávku občanů a zároveň rozložit výdaje na několik let

po dobu trvání smluvního vztahu. Obce pak mohou soukromým investorům

nabídnout širokou škálu investičních příležitostí. 

Veřejný sektor, jenž je rozsáhlý a různorodý jak co do spravovaných investičních

zdrojů, tak co do spravovaného obratu provozních tržeb, se může stát vítaným

rozšířením trhu pro soukromé investory. Výhodou je rovněž relativní stabilita

z hlediska ochrany investic i časového rozložení příjmů. Může poskytnout sou-

kromému podnikání takové podmínky, které nejsou jinak soukromým podnika-

telům dostupné – unikátní obecní pozemky, politickou podporu schvalovacího

řízení, umožňující jeho zrychlení, menší rizikovost, výhody daňových úlev atd. 
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1) Hodnotu za peníze ovlivňují zejména následující faktory9:

Urychlené pořízení infrastruktury – PPP může stimulovat soukromého partne-

ra (koncesionáře) k dokončení výstavby tak rychle, jak je to jen možné, neboť

platby začne pravidelně přijímat, pouze až po zahájení poskytování služby.

Zároveň musí být dodržena vysoká kvalita výstavby, aby mohla být lépe udržena

kontrola nad náklady na údržbu po celou dobu životnosti projektu

Zajímavá jsou zjištění britské obdoby Nejvyššího kontrolního úřadu. Ze jeho sta-

tistiky vyplývá, že realizovat zakázky ve stanoveném čase se daří pouze 30 pro-

centům tradičně financovaných projektů. Stanovený rozpočet splní ještě menší

část – 28 procent. Projekty PPP se v obou ohledech vyznačují skvělými výsledky:

80 procent je dokončeno včas a zároveň bez navýšení rozpočtu.

Projekty PPP, ve kterých je investiční výstavba spojena s průběžným provozem

a údržbou, představují pro soukromý sektor silnou motivaci ke snižování nákla-

dů po celou dobu projektu, k čemuž ne vždy dochází, jsou-li tyto náklady hraze-

ny z veřejných rozpočtů. Soukromé prostředky vynaložené na zajištění veřejně

prospěšné stavby či služby tak budou využity maximálně efektivně.

Výhody PPP naproti tomu nespočívají v tom, že by zapojovaly nějaké nové

finanční zdroje. Všechny investice, ať jsou veřejné či soukromé, pocházejí ze stej-

ných soukromých zdrojů – platby daňových poplatníků, úspory střadatelů

v bankách atd. Nespočívají ani v tom, že by peníze získané z úvěrů soukromého

investora byly levnější než z úvěru poskytnutého veřejnému subjektu.

Kdybychom srovnali úrokové míry z úvěrů, můžeme zjistit, že veřejný subjekt je

obvykle schopen získat úvěry s úrokovou mírou až o 2-4% nižší než subjekt sou-

kromý. Pokud by veřejný subjekt emitoval dlouhodobé dluhopisy a získané pro-

středky použil na daný projekt, pak by investice byla spojena s úrokovými

náklady 4 až 5 %. V případě PPP však investice může být spojena s úrokovými

náklady 5 až 13 %, což je pro soukromý sektor výhodné, ale pro veřejný nevý-

hodné. Splácení soukromé investice v rámci PPP se dále uskutečňuje ze stejných

veřejných zdrojů jako investice realizovaná přímo veřejným subjektem.

Na druhé straně má veřejný sektor sice přístup k levnějším finančním zdrojům,

to však mnohdy nezabrání předražování a opožďování zakázek. Při klasickém
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způsobu dodání veřejné služby je často spotřebováno mnohem více zdrojů, byť

levnějších.

Urychlená realizace – převedením odpovědnosti za projekt a výstavbu na sou-

kromého partnera (koncesionáře) spojené s platbami za dostupnost (availabili-

ty fee) jsou významnou pobídkou pro soukromý sektor uskutečnit projekt

v nejkratším časovém horizontu.

Omezené náklady za dobu životnosti – projekty PPP zaměřené na provoz

a údržbu veřejné infrastruktury dávají soukromému sektoru silnou motivaci

k minimalizaci nákladů po celou dobu životnosti projektu, což je velmi obtížné

při klasickém financování veřejnými rozpočty. 

2) Přenesení rizik má za následek zejména lepší rozložení rizika – každá ze

smluvních stran může nést ta rizika, která umí nejlépe řídit. Například riziko ply-

noucí z právní regulace je vhodnější svěřit veřejnému sektoru, zatímco stavební

a kvalitativní riziko lépe nese soukromý partner (koncesionář)10.

Významným argumentem pro metodu PPP je to, že přesunem rizik na organiza-

ce, které je jsou nejlépe schopné řídit, se celkové náklady rizika projektu snižují.

Snížením nákladů rizika se logicky snižují i náklady projektu. Míra přesunutých

rizik musí být na druhé straně v rovnováze s odpovídající odměnou soukromé-

mu partnerovi.

Dalším efektem je zkvalitnění veřejné správy – přenesením zodpovědnosti za

poskytování veřejných služeb na dodavatele dochází k tomu, že státní úředníci

vystupují především v roli tvůrců politiky a strategie, zaměřují se na plánování

služeb a sledování výkonů namísto každodenního řízení poskytování služeb

veřejnosti.

3) Specifikace standardů veřejné služby veřejným subjektem (zadavatelem)

umožňuje:

Lepší motivaci k dodržení kvality - soukromý partner je motivován zlepšit říze-

ní a výkonnost při provozování dané infrastruktury. U mnohých projektů PPP

dochází k plné úhradě soukromému partnerovi (koncesionáři) jen tehdy, pokud

je průběžně dosahováno požadovaných standardů.
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Mezinárodní zkušenosti svědčí o tom, že kvalita služeb poskytovaných v rámci

PPP je často vyšší než kvalita služeb dosahovaná v rámci tradičního pořízení slu-

žeb. Kvalita veřejných služeb se dlouhodobě zvýší; v opačném případě se užívá

systém sankcí, který je součástí smlouvy mezi subjekty soukromého a veřejného

sektoru.

Tvorbu dodatečných příjmů – soukromý partner může získávat dodatečné příj-

my od třetích stran, a to použitím nadbytečných kapacit nebo využíváním

rezervních aktiv, čímž může snižovat potřebu dotací a jiných plateb od veřejné-

ho partnera.

4) Zajištění inovace a konkurence 

Není-li investice nutně finančně výhodnější, velkou výhodou určitě je soukromé

provozování – uplatnění moderních a finančně efektivních technologií.

Vzhledem k tomu, že právě služba, a nikoli prostředky, je určována veřejným sek-

torem, je soukromý partner podněcován k tomu, aby inovativně snižoval náklady

na budování infrastruktury a její údržbu. Středem zájmu jsou pak právě celkové

náklady na vlastnictví prostředků během doby provozu a životnosti projektu.

5) Pozitivní makroekonomické efekty jsou důsledkem zejména následujících

faktorů: 

Investice do infrastruktury – hospodářský růst velmi závisí na rozvoji a rozšíře-

ní infrastruktury, především v síťových odvětvích (např. energetika, vodní hos-

podářství, telekomunikace, doprava)

Vyšší efektivnost využití zdrojů – zkušenosti z PPP i privatizace ukázaly, že

i u mnohých činností vykonávaných tradičně veřejným sektorem lze zvýšit efek-

tivnost uplatněním disciplíny a kvalifikace typických pro soukromé řízení

Tvorba komerční hodnoty z veřejných aktiv – zapojení soukromého sektoru do

provozování takových aktiv, jako jsou obranné nebo informační technologie

může často rozšířit jejich využitelnost pro obchodní aplikace, a tím i zajistit další

přírůstek hodnoty pro veřejný sektor 

Podpora zaměstnanosti - PPP je jedním z nástrojů prorůstové hospodářské poli-

tiky státu. Stát svým vstupem do smluvních vztahů v rámci projektů PPP zpro-

středkovaně podporuje zaměstnanost obyvatelstva.
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Existuje nepřeberné množství vlastnických struktur, metod financování i smluv-

ních řešení, jež mohou být použity pro řízení výkonnosti soukromého partnera

(koncesionáře), aniž by byla podlomen jeho zájem dále investovat a zlepšovat

svou výkonnost v rámci zvolené struktury PPP.

� Doporučená literatura

Seznamte se s PPP, zapojení soukromého podnikání a zdrojů do poskytování veřejných slu-

žeb, PPP Centrum České republiky, 10. srpna 2005 (http://www.pppcentrum.cz

/res/data/002/000298.pdf)

Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European Commission,

Directorate-General Regional Policy, March 2003 (např. http://www.pppcentrum.cz/

res/data/001/000229.pdf)

Mach P.: Analýza informací vztahujících se k přípravě a realizaci projektu Partnerství veřej-

ného a soukromého sektoru „Public Private Partnership“ (PPP) jako standardního nástroje

při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury v České republice, červen 2004 

2.1.3. Problémy PPP
PPP není jedinou metodou, jak zajistit financování a realizaci konkrétního veřej-

ného projektu. Není ani „zázračným“ řešením ani rychlou nápravou špatného

stavu příslušné infrastruktury. Mělo by být využito tam, kde je to vhodné a kde

může přinést jasné výhody a užitky.

Pouhý fakt zapojení soukromého sektoru není sám o sobě zárukou efektivnosti.

Převod činností veřejných subjektů má smysl tehdy, jestliže je soukromý partner

motivován stanovenými podmínkami k výkonům, které by v rámci fungování

institucí veřejného sektoru byly obtížně dosažitelné. Úspory a dosažené výnosy

je potom třeba dělit mezi obě smluvní strany.

Literatura obsahuje celou řadu projektů PPP označovaných za úspěšné. U někte-

rých zjistíme, že šlo nanejvýš o úspěšně završené jednání o smlouvě mezi veřej-

ným a soukromým subjektem. Zejména u investičních PPP by bylo třeba

představu o úspěšném PPP poněkud specifikovat. Za úspěšné PPP by bylo vhod-

né pokládat alespoň to, kde byla smluvně zakotvená investice realizována v ter-

mínu a s nepřekročeným rozpočtem, poskytované služby jsou kvalitnější a méně

nákladné než v předchozím období, budí předpokládanou poptávku a veřejný

subjekt již započal bez velkých problémů splácení investice. Rigorózně vzato,
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úspěšným PPP je takový projekt, který byl již úspěšně zakončen a finančně vypo-

řádán a infrastruktura patří konečnému vlastníkovi. Vzhledem k obvyklé dlouho-

dobosti koncesních smluv existuje takových případů ve světě jen několik.

Jedním z nich je projekt Dartford-Thurrock Crossing ve Velké Británii, který bude

představen v části věnované případovým studiím v dopravě.

Jeden ze základních problémů PPP spočívá v tom, že investice ze soukromých

zdrojů, realizovaná dříve a splácená veřejným partnerem později, fakticky vytvo-

ří závazek veřejného rozpočtu k budoucím mandatorním platbám a další část

veřejného dluhu, který však není podle současných pravidel schvalován jako

součást běžného rozpočtu. Příslušný zadavatel se přitom může v důsledku

závazků přijatých v souvislosti s PPP dostat do situace, kdy bude nucen

v budoucnu omezovat některé výdaje na veřejné služby nebo v krajním případě

riskovat insolventnost. Banky, které budou PPP financovat, mohou sice svými

analýzami prověřit, že se územní samosprávní celek v důsledku projektu PPP

nestane insolventním, avšak tato přirozená kontrolní funkce sama o sobě není

zárukou ochrany širšího veřejného zájmu.

Je nutné zdůraznit, že smysl projektů PPP spočívá v jiných výhodách, než je

právě soukromé financování veřejných projektů. Z následujících důvodů nemu-

sí být projekty PPP z hlediska jejich financování nezbytně výhodnější než finan-

cování prostřednictvím veřejného dluhu11:

(1)Soukromé subjekty, které na počátku projekt financují, byť kapitálovou

nebo dluhovou formou, v budoucnosti očekávají vrácení svých investic

a navíc ziskové marže (z veřejných rozpočtů nebo přímými platbami od

veřejnosti);

(2)Úrokové náklady na financování soukromých subjektů jsou vyšší, než úro-

kové náklady na financování veřejného sektoru;

(3)Transakční náklady zajištění financování projektů PPP jsou vyšší, než nákla-

dy na získání veřejného dluhu;

(4)Účast bank a jiných finančních institucí v realizaci projektů PPP znamená

určitá rizika a omezení pro veřejný sektor.
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Příprava vlastního PPP je velmi složitou procedurou a trvá podstatně déle než

příprava klasické investice z vlastních zdrojů veřejného subjektu. Zhruba rok

může trvat koncesní řízení (včetně případného použití koncesního dialogu)

a opět zhruba další rok může pohltit vyjednávání o poměrně složité koncesní

smlouvě s vybraným koncesionářem. Konvenční zadávací řízení bývá jednoduš-

ší. Navíc bývá odhadováno, že v průměru kolem 8% nákladů projektu bývá spo-

třebováno na finanční a právní poradenství. Je ovšem na druhé straně pravdou,

že jakmile jsou otázky koncesní smlouvy vyřešeny, vlastní investice může pro-

běhnout podstatně rychleji než v případě investic vložených přímo veřejným

subjektem.

Je rovněž důležité vycházet z premisy, že rozdílní účastníci PPP mají rozdílné cíle

a požadavky, které musí být splněny, aby mohli participovat na efektivně fungu-

jícím partnerství. Přitom musí být schopni dohody směřující k dosažení společ-

ného cíle. Partneři sdílí společná práva a povinnosti, které musí být

respektovány, jinak partnerství nemůže uspokojivě fungovat. V případě vstupu

dalších partnerů, jimiž jsou např. financující banky nebo orgány řídící Fond sou-

držnosti, tím složitější je udržování rovného a pozitivního prostředí pro různé

účastníky. 

Stačí uvést jen nejzákladnější požadavky jednotlivých možných účastníků podí-

lejících se na úspěchu příslušného PPP:

TABULKA Č. 1 Požadavky jednotlivých účastníků PPP

a) Soukromý partner (koncesionář) b) Veřejný partner (zadavatel)

• přiměřený zisk • výhodné a rozšířené financování

• odměna za převzetí rizik • urychlená realizace projektu

• jasné právní a regulatorní podmínky • zlepšená kvalita služeb

• možnosti růstu rozsahu činností • větší rozsah služeb

• politická podpora • přínosy z efektivnosti

• politická stabilita • jednodušší realizace

c) Evropská komise (v případě d) Věřitelé (finanční instituce)

financování Fondem soudržnosti)

• dosažení standardů EU • přísná finanční analýza

• maximalizace společenských • konzervativní odhad nákladů

přínosů a příjmů

• průhlednost a otevřená soutěž • jistota veřejných dotací a financování
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• přiměřená kontrola poskytnutých • jasné právní a regulatorní 

prostředků podmínky

• zamezení nepřiměřenému • technická způsobilost

soukromého zisku vlastníka/provozovatele

• přínosy z efektivnosti • politická stabilita

• jednodušší realizace

Tyto požadavky se budou logicky lišit podle konkrétních typů PPP12.

Soukromý sektor, bez kterého by nebylo možné PPP uskutečnit, je velmi citlivý

na přílišnou regulaci a právní nejistotu plynoucí z nejasné regulace či politiky.

Rizika veřejného sektoru by bylo jistě možné omezit použitím regulatorních

a legislativních oprávnění veřejného sektoru a diktátem sektoru soukromému.

Takový přístup je však kontraproduktivní, protože zvyšuje riziko či náklady sou-

kromého sektoru a tím snižuje jeho výkonnost i zájem se na příslušných projek-

tech vůbec účastnit. Pokud by ve vynucování nároků a rozhodování sporů měl

hrát roli jakýkoliv orgán výkonné moci, byla by porušena rovnováha a základní

princip PPP, kterým je rovnost partnerů.

Veřejně-soukromé partnerství také potřebuje silnou politickou podporu. V tra-

dičních podmínkách, pokud panuje obecný konsensus o tom, že má být infra-

strukturní projekt realizován, veřejná správa sama vyčlení a investuje příslušné

rozpočtové prostředky. 

Pokud veřejný subjekt hledá soukromého partnera na financování, může to být

signál o nedostatečné politické podpoře. Vzhledem k rizikům, nekonvenčnosti

řešení a potřebě legitimity projektů PPP, je tudíž zapotřebí silnější politická

a vládní podpora. Pokud rizika a problémy vzrostou, musí vzrůst i podpora

a angažovanost veřejné správy. Zde může sehrát důležitou roli i Evropská komi-

se poskytnutím finančních prostředků a zajištěním potřebné podpory veřejné

správy pro projekty PPP v zemích příjemců.

Součástí politické podpory je i shoda napříč politickými stranami působícími na

lokální, regionální či státní úrovni. Nejistota soukromých investorů v souvislosti
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s možnou změnou politické situace uzavření dlouhodobých hospodářských

smluv ohrožuje.

PPP na bázi dlouhodobé smlouvy je určitým osudovým společenstvím veřejné-

ho partnera (zadavatele) a soukromého partnera (koncesionáře). Uzavřením

koncesní smlouvy přenese veřejný subjekt odpovědnost a část rizik spojených

s budováním infrastruktury a zajištěním jejího provozu na subjekt soukromý.

Pokud však bude projekt PPP realizován chybně, bude veřejný subjekt vystaven

riziku zhoršeného zajištění veřejných služeb bez možnosti zjednat účinnou

a efektivní nápravu. To, co je na jedné straně výhodou – dlouhodobost a stabili-

ta vzájemného vztahu – se pak může stát naopak problémem. Váha rizik je zvy-

šována právě dlouhodobostí smluv na projekty PPP. Proto je velmi důležité

věnovat i ze strany veřejného partnera funkci příslušného PPP stálou péči.

Dlouhodobé smlouvy mohou rovněž snížit flexibilitu veřejného sektoru, který

v případě např. čtyřicetiletého kontraktu nemá možnost přestat provozovat

např. spalovnu z rozpočtových důvodů. Vždy tu existuje možnost, že jakýkoliv

smluvní systém může vést k pokřiveným podnětům pro koncesionáře.

1) Pro zajištění hodnoty za peníze jsou důležité následující otázky:

• Hlavním požadavkem je, aby výsledný ekonomický přínos PPP byl vyšší než

ekonomický přínos při dosud uplatňovaných způsobech realizace projektu

veřejným subjektem (zadavatelem).

• Pro propočet očekávané hodnoty plynoucí z projektu je třeba použít stan-

dardní, nezkreslené propočtové metody, bez podvědomé „korekce“ hod-

not ve směru nového, prosazovaného řešení. Zejména v dopravní

infrastruktuře známe velké množství projektů, které nepřinesly efekt

v důsledku špatně odhadnuté poptávky nebo nákladů. 

• Trvalá politická podpora a angažovanost je důležitá zejména u velkých

projektů a těch projektů, které se v daném sektoru uskutečňují poprvé.

Rušivý efekt veřejných protestů (například u projektů s potenciálními eko-

logickými efekty) by také neměl být podceňován, a je třeba jim čelit otev-

řenou komunikační politikou. Součástí politické podpory jsou také iniciace

příslušné legislativy a správních rozhodnutí, hledání politického konsensu

a včasné zahrnutí projektů do územních plánů.

2) Některé důležité otázky přenesení rizik:

• Přenos rizika je klíčem k úspěšné koncepci daného PPP. Při nevyrovnaném

rozdělení rizika vznikají dodatečné náklady a některá ze smluvních stran

nemusí realizovat svůj plný potenciál. Proto je třeba dobře rozumět silným
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stránkám i omezením každé z obou stran. Každý projekt je přitom svým

způsobem unikátem a proto i jeho rizika musí být zvážena individuálně. 

• Čím větší je finanční rozměr projektu, tím větší bývá ve veřejném sektoru

pokušení přenést rizika na soukromý subjekt. To však je možné pouze

tehdy, pokud v daném projektu existuje potřebný výnosový potenciál pro

to, aby soukromý subjekt mohl taková rizika převzít. 

3) Kritické otázky specifikace standardů veřejné služby:

• Základní otázkou pro veřejný subjekt je definovat parametry požadova-

ných veřejných služeb tak, aby byly optimálně zajištěny veřejné služby

a současně zvažovány ekonomické aspekty.

• Již dříve bylo řečeno, že pro případy zhoršeného poskytování nebo selhání

služby musí veřejný subjekt v koncesní smlouvě specifikovat důvody pří-

padného předčasného ukončení koncesní smlouvy včetně vypořádání

majetkových vztahů při takovém předčasném ukončení smlouvy. Veřejný

subjekt může také uplatňovat smluvní sankce z koncesní smlouvy, zejména

smluvní pokuty. V praxi se však ukázalo, že zadavatel ne vždy mohl uplatnit

toto oprávnění v plném rozsahu, pokud stálo před ním ještě mnohaleté

období trvání koncesní smlouvy s příslušným koncesionářem. Sama změna

koncesionáře je procedurálně ještě složitější než uzavření koncesní smlou-

vy s tímto koncesionářem.

4) Na závěr je třeba se ještě zmínit o důležitých personálních otázkách:

• Určité riziko pro subjekty veřejného sektoru plynou z případného členství

zástupců veřejného subjektu v orgánech soukromých společností provozu-

jících PPP. K tomuto problému dochází zejména, pokud se zájmy veřejného

a soukromého partnera dostanou do rozporů. Je proto žádoucí nominovat

osoby, které jsou schopny objektivního a nestranného pohledu a dobře

rozumějí zájmům obou partnerů.

• Některé projekty PPP mohou zahrnovat i převod pracovníků, kteří dosud

zajišťovali příslušnou veřejnou službu v rámci veřejného subjektu. Takový

převod může být problematický v případě, že pracovníci požívali zvlášt-

ních výhod, které nemohou být soukromým partnerem nabídnuty. V tako-

vých případech je vhodné uvažovat o určité finanční nebo jiné kompenzaci

ze strany veřejného partnera. 

Dokument Hospodářské komise OSN pro Evropu (UNECE) „Draft Guidelines -

Good Governance in Public Private Partnerships in Infrastructure: Lessons

Learned From Selected Case Studies“ (Návrh pravidel chování pro veřejně-sou-

kromá partnerství v infrastruktuře) , shrnuje zásady správných postupů veřejné-

ho subjektu v hlavních rysech takto:
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1) Průhlednost a otevřenost procesu PPP 

Průhlednost by měla být jedním z nejdůležitějších kriterií v organizaci a iniciaci

procesu PPP, pokud neexistují politické nebo strategické důvody na ně rezigno-

vat. Nicméně by měli vlády a tvůrci politiky trvat na tom, že projekt bude prů-

hledný po celou dobu svého trvání a že průhlednost znamená mít skutečně

otevřené procedury a nejenom se přizpůsobit po formální stránce. Skutečnou

otázkou je mít průhledné a nestranné zadávací podmínky a vyhodnotit zakázky

komisí, která zahrnuje osoby široce hodnocené jako kompetentní a poctivé. Ještě

důležitější je otázka veřejné kontroly a kritérií použitých pro poskytování pomo-

ci a financí v projektech PPP financovaných podporou ze zahraničí a mezinárod-

ními finančními institucemi. 

2) Veřejnoprávní odpovědnost a veřejný dohled

PPP jsou obtížně organizovatelná jako z hlediska právního, tak i finančního.

Podílí se na nich mnoho účastníků a partnerů, jako jsou bankéři, právníci, kon-

zultanti a úředníci veřejné správy na celostátní i místní úrovni. Přesto je důležité,

aby se vedle všech ‘tvůrců projektu‘ procesu účastnili také všichni ‘zainteresova-

ní účastníci (stakeholders)’, tj. občané, odborové svazy a zaměstnanci, byli plně

informováni a také vzat v úvahu jejich názor. To někdy není jednoduché z hle-

diska právního vzhledem k potřebě zachování obchodního tajemství v zadáva-

cím procesu i z jiných hledisek, která jsou důležitá pro úspěch projektu.

Financování PPP je komplikovanou záležitostí. Transakce PPP vyžadují splacení

závazků veřejných subjektů až po 20-30 letech po jejich vzniku. Předpokládají

přerozdělení a převod finančních prostředků z veřejného do soukromého sekto-

ru a obráceně. Informace o těchto převodech musí být otevřené a musí být

určen odpovědný subjekt. Veřejnost musí vědět, o jaké závazky pro budoucnost

se jedná. Hlavní úkol je zajistit, aby si byl každý těchto závazků vědom.

Odpovědnost také mimo jiné znamená poskytnout základní informace o cenách

v projektech. Před začátkem projektů by měly být podstoupeny řádné sociálně

ekonomické analýzy přínosů a nákladů (cost and benefit analysis, CBA) - viz pří-

pad D47 – a fakta a čísla by měla být veřejně dostupná.

3) Kombinovat obchodní úspěch a sociální pokrok

Je důležité dosáhnout projektů PPP úspěšných z obchodního hlediska, a zároveň

zajistit kontinuitu sociálních cílů tradičních veřejných služeb, jako je všeobecná

dostupnost, zmírnění chudoby, ochrana slabých a zranitelných skupin atd.
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4) Zajistit účinné systémy řešení sporů

Velké množství účastníků soukromě financovaných projektů vytváří zvláštní

požadavky na efektivní rozhodovací mechanismus. Vezmeme-li v úvahu nezbyt-

nou a životně důležitou povahu služeb poskytovaných PPP pro ekonomický život

země, základním úkolem je zajistit, aby poskytování služeb pokračovalo i v pří-

padě, že dochází k nesouladu mezi různými stranami projektu. Důsledky práv-

ního sporu by mohly vést k vysokým právním nákladům, přerušení rozvoje

podnikání, narušení důležitých obchodních vztahů a poškození veřejného obra-

zu veřejné správy i soukromých společností.

5) Bezpečnostní otázky

Poskytování dopravních, zdravotních a jiných služeb soukromým sektorem vyvo-

lává obavy o jeho případných vlivech na provozní i všeobecnou bezpečnost.

Problémem může být, že soukromý sektor může vedle zlepšování efektivnosti

a snižování nákladů také usilovat o snižování existujících nákladů na údržbu

a kontrolu významných služeb. Ze všech věcí, které musí PPP zabezpečit, jako je

zvýšení efektivnosti, poskytování lepších služeb, je pro zainteresované účastníky

a občany nejdůležitější zlepšení bezpečnosti poskytovaných služeb. 
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Draft Guidelines - Good Governance in Public Private Partnerships in Infrastructure:

Lessons Learned From Selected Case Studies, United Nations Economic Commission for

Europe, Geneva, 2003

(daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/327/29/PDF/G0332729.pdf?OpenElement)

Komunikační strategie PPP projektu, PPP Centrum České republiky, 13. září 2005

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000301.pdf)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), Právní analýza

proveditelnosti v České republice, Allen & Overy, Praha, září 2003

(http//www.pppcentrum.cz/res/data/000043.pdf)

Mach P.: Analýza informací vztahujících se k přípravě a realizaci projektu Partnerství

veřejného a soukromého sektoru „Public Private Partnership“ (PPP) jako standardního

nástroje při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury v České republice,

červen 2004
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2.2. Hlavní znaky a typologie projektů PPP,

jejich finanční charakteristiky a nejčastější

praktické aplikace v ČR

2.2.1. Typologie projektů PPP
Typů PPP je celá řada, přičemž v literatuře nepanuje vždycky shoda o detailech

definic. Následující typologie je zpracována bez nároku na úplnost. Její rozsáhlost

by neměla být chápána jako důkaz složitosti PPP jakožto fenoménu, nýbrž měla

by sloužit jako ukázka toho, jak široké možnosti má zadavatel při výběru schéma-

tu PPP a do jaké míry lze takové schéma přizpůsobit jeho konkrétním potřebám. 

Uvádí se zde hlavní alternativy projektů PPP, přičemž může být v některých pří-

padech sporné, zda vždy podléhají navrhovanému zákonu o koncesních smlou-

vách a koncesním řízení (konkrétně v případě projektu typu Design-Build, kdy

může jít fakticky o zvláštní typ dodavatelské zakázky na klíč). Uvádí-li se v typo-

logii zadavatel, může se tím také myslet i jiný, ve smlouvě určený veřejný sub-

jekt, stejně jako roli koncesionáře může též hrát právní nástupce smluvního

koncesionáře, na něhož byly příslušné povinnosti nebo práva koncesní smlou-

vou převedeny.

Build-Operate-Transfer (BOT, Postavit-Provozovat-Převést) nebo Build-

Transfer-Operate (BTO, Postavit-Převést-Provozovat)

Soukromý partner (koncesionář) postaví příslušné veřejné zařízení a provozuje

je po určenou dobu na základě smlouvy s veřejným partnerem (zadavatelem),

a na konci této doby (BOT), případně ihned po dokončení výstavby (BTO) je

vlastnicky převede na zadavatele. Koncesionář také nejčastěji poskytne částečné

nebo úplné financování výstavby zařízení, a proto musí být délka doby provozu

(pronájmu) tak dlouhá, aby zajistila koncesionáři potřebnou návratnost investi-

ce prostřednictvím uživatelských úhrad nebo splátek placených zadavatelem,

případně jiným způsobem. Na konci určené doby provozu (pronájmu) může

zadavatel převzít odpovědnost za provoz zařízení nebo pronajmout zařízení

znovu původnímu koncesionáři nebo novému nájemci. 

Výhodou přístupu typu BOT je, že kombinuje odpovědnosti za obvykle odděle-

né funkce – projektování, výstavbu a údržbu – u jednoho subjektu. To umožňu-

je partnerům těžit z více výhod. V první řadě může být stavební projekt

přizpůsoben technologii výstavby a použitým materiálům. Dále se na koncesio-

náři požaduje, aby předem sestavil dlouhodobý plán údržby spolu s odhady s ní

spojených nákladů. 

36



Fond soudržnosti

Build-Own-Operate (BOO, Postavit-Vlastnit-Provozovat)

Koncesionář postaví a provozuje dané veřejné zařízení bez převedení vlastnictví

na zadavatele. Vlastnické právo k zařízení zůstává v soukromém sektoru a zada-

vateli není stanovena povinnost zařízení odkoupit nebo převzít vlastnická práva. 

Buy-Build-Operate (BBO, Zakoupit-Postavit-Provozovat)

Projekt typu BBO je založeno na odkupu aktiv koncesionářem a rekonstrukci

nebo rozšíření již existujícího zařízení. Zadavatel prodá příslušné kapacity sou-

kromému subjektu, a ten provede potřebné úpravy a rozšíření tak, aby bylo

možno provozovat zařízení ziskovým způsobem.

Smluvní poskytování služeb (Service Contract)

Zadavatel může uzavřít s koncesionářem smlouvu o poskytování konkrétních

služeb. Smlouvy o poskytování služeb se dobře hodí pro pokrytí běžných pro-

vozních potřeb; vedle toho mohou zahrnovat pořízení, provoz a údržbu nového

zařízení. Jedná se o úkoly, jako např. výběr mýtného, instalaci, údržbu a odečet

vodoměrů, sběr domovního odpadu nebo provoz a údržbu vozidel či jiných

technických systémů. Umožňují veřejným subjektům těžit ze specializovaných

technických zkušeností soukromých subjektů, řešit zajištění personálu a dosaho-

vat potenciální úspory nákladů. V případě smlouvy o poskytování služeb však

celkové řízení i odpovědnost za investice zůstávají výlučně u zadavatele.

Provoz a údržba (Operations and Maintenance) 

Zadavatel uzavře s koncesionářem koncesní smlouvu na poskytování určitých

služeb pro veřejnost, které byly dosud zajišťovány zadavatelem v rámci jeho

zákonných pravomocí. Na základě smlouvy o provozu a údržbě daného veřejné-

ho zařízení služby poskytuje po stanovenou dobu koncesionář a zajišťuje rovněž

údržbu těchto kapacit, přičemž zadavatel i nadále vykonává vlastnická práva

a řídí dané zařízení. Tento typ smlouvy o poskytování služeb se obvykle uzavírá

na krátké období několika měsíců až roků. 

Provoz, údržba a správa (Operations, Maintenance & Management)

Zadavatel uzavře s koncesionářem koncesní smlouvu, v níž se koncesionář zavá-

že provozovat a udržovat příslušné veřejné zařízení, řídit jeho provoz a poskyto-

vat rovněž určené služby veřejnosti. Na základě smlouvy zadavatel i nadále

vykonává vlastnická práva, avšak koncesionář může oproti předchozí alternativě

přijmout závazek investovat vlastní prostředky do příslušného zařízení.

Odpovědnost za investiční rozhodnutí však zůstává na zadavateli. Soukromé

investice jsou kalkulovány tak, aby je koncesionář mohl později pokrýt z výnosů
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nebo úspor při provozu zařízení a poskytování služeb. Tomu obvykle odpovídá

poměrně dlouhé období platnosti smluvního vztahu, které zároveň umožňuje

zajistit výnos potřebný ke splacení investic. Koncesionář může být placen buď

fixní úhradou nebo touto úhradou spojenou s pobídkovou složkou za dosažení

určité úrovně služeb nebo výkonnostních cílů. Zmíněný typ smlouvy bývá ve

světě často využíván při soukromém zajišťování čištění odpadních vod.

Design-Build (DB, Projektovat-Postavit)

O projektu typu DB hovoříme tehdy, pokud koncesionář zajistí pro veřejného

zadavatele vyprojektování i výstavbu daného zařízení. Tento typ veřejně-soukro-

mého partnerství může zkrátit lhůty výstavby, uspořit investiční prostředky,

poskytnout silnější záruky a převést rizika projektu na koncesionáře. Výhodou je

také možnost svěřit odpovědnost za vyprojektování i výstavbu jedinému subjek-

tu. Zadavatel poté vykonává vlastnická práva k vybudovanému zařízení a pone-

chá si rovněž odpovědnost za provoz a údržbu. 

Design-Build-Maintain (DBM, Projektovat-Postavit-Udržovat)

Projekt typu DBM je podobný typu DB s tím rozdílem, že za údržbu zařízení odpo-

vídá po smlouvou určenou dobu koncesionář. Výhody jsou také obdobné jako

v případě DB s tím, že riziko plynoucí z údržby přechází na koncesionáře a ten

poskytuje rovněž potřebné záruky za její kvalitu. Zadavatel poté vykonává vlastnic-

ká práva k vybudovanému zařízení a ponechá si rovněž odpovědnost za provoz.

Design-Build-Operate (DBO, Projektovat-Postavit-Provozovat)

V tomto případě jsou vyprojektování, výstavba a provoz příslušného veřejného

zařízení svěřeny vybranému koncesionáři jedinou koncesní smlouvou.

Vlastnická práva vykonává po dokončení zadavatel. 

Jednoduchý přístup typu projektovat-postavit zajišťuje vznik jednoho místa

odpovědného za vyprojektování i výstavbu daného zařízení a může významně

urychlit dokončení projektu už jen tím, že se některé fáze projektování a územní

přípravy nebo výstavby mohou časově překrývat. Kombinace obou předchozích

etap s následným provozováním veřejného zařízení zajistí výhodnou kontinuitu

působení koncesionáře a umožní i případné soukromé financování výstavby

zařízení, které je poté spláceno uživatelskými nebo zadavatelskými úhradami.

Koncesní smlouvy v tomto případě často trvají 25 až 30 let, či dokonce déle.

Vlastnictví existujících i nově pořízených kapacit zůstává u zadavatele. Ten také

odpovídá za to, že jsou kapacity řádně provozovány a udržovány po dobu plat-

nosti smlouvy a že jsou mu řádně předány po skončení platnosti smlouvy. 
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Obdobnými typy projektů PPP jsou Design-Build-Operate-Transfer (DBOT,

Projektovat-Postavit-Provozovat-Převést), Design-Build-Own-Operate

(DBOO, Projektovat-Postavit-Vlastnit-Provozovat), Design-Build-Finance-

Operate (DBFO, Projektovat-Postavit-Financovat-Provozovat) nebo Design-

Build-Finance-Transfer (DBFT, Projektovat-Postavit-Financovat-Převést),

jejichž odlišnosti vyplývají z obsahu jednotlivých slovních součástí. V případě

DBOO zůstávají vlastnická práva u koncesionáře.

Lease-Develop-Operate (LDO, Pronajmout-Rozvíjet-Provozovat) nebo Buy-

Develop-Operate (BDO, Koupit- Rozvíjet-Provozovat)

V případě těchto koncesních smluv soukromý subjekt si pronajme nebo zakoupí

existující zařízení od zadavatele a poté investuje vlastní kapitál do renovace,

modernizace, nebo rozšíření tohoto zařízení a provozuje je na základě a smlou-

vy se zadavatelem. 

Pronájemní transakce se liší od smluv o poskytování služeb a koncesních smluv

o provozování daných zařízení v tom, že přenášejí obchodní riziko na koncesio-

náře. To, zda dosahuje zisku, závisí na jeho schopnosti snižovat provozní nákla-

dy při dodržování stanovené kvality služeb. Na druhé straně jsou pronájemní

transakce obdobné smlouvám o poskytování služeb a smlouvám o provozování

daných zařízení tím, že odpovědnost za investice a rozšiřování sítě má obvykle

zadavatel. V některých případech ovšem nájemní smlouvy rozšiřují odpověd-

nost nájemce-koncesionáře na určité typy oprav a rekonstrukcí, nebo dokonce

i na určený rozsah dodatečných investic s cílem zlepšit provozní efektivnost. 

I v tomto případě však plánování a financování celého investičního procesu

zůstává na zadavateli. Délka trvání nájemních smluv bývá obvykle 5 – 15 let.

Hodí se pouze pro ty infrastrukturní systémy, které generují příjmy od uživatelů,

a proto jsou často používány v sektorech veřejné dopravy a vodním hospodářství.

Typické je použití tohoto schematu u některých městských dopravních podniků.

Build-Lease-Transfer (BLT, Postavit-Pronajmout-Převést), Lease/Purchase

(LP, Pronajmout-Prodat) 

Při použití tohoto modelu koncesionář financuje a vybuduje nové zařízení, které

pak pronajímá zadavateli. Zadavatel platí soukromému subjektu pravidelné

nájemné (leasingový poplatek), jehož součástí je zároveň i splátka části hodno-

ty vybudovaného zařízení. Na konci nájemní (leasingové) lhůty je zadavatel

vlastníkem zařízení, popřípadě si je dokoupí doplacením zůstatku nesplacené

hodnoty zařízení. 
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Na základě této smlouvy může být zařízení provozováno jak zadavatelem, tak

i koncesionářem. Výhodou pro zadavatele je nahrazení jednorázového značně

vysokého výdaje pravidelnou a rozpočtově snesitelnou platbou. Typickým pří-

padem je použití schématu LP v USA, kdy takto General Services Administration

(Všeobecná správa služeb) staví budovy federálních úřadů nebo jednotlivé státy

budují věznice nebo obdobná nápravná zařízení. 

Sale-Leaseback (SL, Zpětný leasing)

Jedná se o schéma, při němž vykonavatel vlastnických práv prodá zařízení jiné-

mu subjektu a následně si je od tohoto subjektu pronajme. Jak zadavatel, tak

koncesionář mohou vstupovat do tohoto vztahu na obou stranách z různých

důvodů. Nejčastějším případem projektu typu SL je prodej veřejného zařízení

soukromé společnosti s cílem omezit odpovědnost zadavatele za údržbu a rizika

s ní spjatá. Při prodeji zařízení získá zadavatel jednorázově mnohdy i značnou

částku, kterou může použít pro jiné investiční potřeby.

* * *

Možné jsou i mnohé další variace těchto smluv. Rozdílnost mezi jednotlivými

scénáři lze popsat především způsobem alokace jednotlivých rizik mezi účastní-

ky projektů. Neoddiskutovatelnou skutečností soukromého financování však je

fakt, že všechny náklady jsou v konečném důsledku hrazeny konečným uživate-

lem. Cash-flow mohou být generována vybíráním mýtného (nebo jiného ade-

kvátního poplatku, jehož účel je pro uživatele srozumitelný) nebo

prostřednictvím tzv. stínového mýtného (shadow toll). Mýtné nebo poplatky

musí dostačovat svou výší k pokrytí operačních nákladů, splácení úvěrů

a návratnosti vložených investic.
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Rámcovou efektivnost jednotlivých typů veřejně-soukromých partnerství na

základě zkušeností z konkrétních projektů odráží následující tabulka: 

TABULKA Č. 2 Efektivnost jednotlivých typů PPP

Zlepšení Zlepšení Sdílení Úhrada Urychlení Doplnění Problémy

kvality efektivnosti rizik nákladů realizace /náhrada dosažení

služeb provozu koncesio- životního veřejných cílů

nářem cyklu financí zadavatele

Převod provozování na koncesionáře

Smluvní

poskytování Možné Ano Ne Ne Ne Ne Malé

služeb

Smlouvy Ano Ano Ne Ne Ne Ne Mírné

o provozování

Pronájem Možné Ano Někdy Možná Ne Ne Mírné

Integrovaný projekt a výstavba koncesionářem

BOT apod. Ano Ano Někdy Ano Ano Možné Větší

Plná soukromá investice

DBFO apod. Ano Ano Ano Ano Ano Ano Značné

Upraveno podle: Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European

Commission, Directorate-General Regional Policy, March 2003

� Doporučená literatura

Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European Commission,

Directorate-General Regional Policy, March 2003 (např. http://www.pppcentrum.cz/res

/data/001/000229.pdf)

Public Private Partnership, příloha týdeníku EURO, 22.3.2004

2.2.2. Finanční charakteristiky projektů PPP
1) Definice a druhy rizika

Riziko lze definovat jako faktory, události nebo vlivy, které ohrožují úspěšné

dokončení projektu v daném čase, nákladech a kvalitě. Jedním ze základních

principů PPP je požadavek, aby bylo riziko alokováno tomu z obou partnerů, kdo

je schopen je nejlépe řídit. Efektivní alokace rizika má přímé finanční dopady na
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projekt a v konečném důsledku může vést k větší hodnotě za peníze ve srovnání

s tradičními metodami veřejného poskytování služeb. Na druhé straně celkový

rozsah rizik přenesených na soukromého partnera (koncesionáře) bezpochyby

ovlivní celkové náklady projektu nesené veřejným partnerem (zadavatelem),

protože za nesení rizika přísluší soukromému partnerovi odměna. Proto má dojít

k jen nákladově efektivnímu přenosu rizika, nikoliv k maximalizaci rizika převe-

deného na soukromého partnera.

Cílem přenosu rizika není jen redukce nákladů převodem vhodného rizika na

soukromého partnera, ale také vytvořit pro něj pobídky k tomu, aby byl přísluš-

ný projekt dokončen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě a došlo k pod-

statnému zlepšení kvality služeb. Dalším požadavkem je dosáhnout převodem

rizika také předvídatelnější strukturu nákladů projektu. 

Seznam rizik, ke kterým může teoreticky při realizaci projektu PPP dojít, by zahrno-

val obrovské množství položek. Je proto třeba racionálně posoudit, co může sku-

tečně nastat. V následujícím přehledu budou z rizik uvedena jen ta nejdůležitější

a často typická pro projekty v oblasti pokryté podporou z Fondu soudržnosti13.

a) Příjmové (výnosové) riziko

Příjmové (výnosové) riziko je nejvýznamnějším rizikem ze všech neznámých

činitelů vstupujících do projektů PPP. Příjmové toky jsou ovlivněny především

dvěma faktory: úrovní využití služeb (poptávkou) a výší tarifů. Dostupnost

potřebných informací o vlivu poptávky a cen se přitom liší mezi jednotlivými

hospodářskými sektory.

Například ve vodním hospodářství bude velká část potřebných informací patrně

k dispozici. Určitý problém vzniká s tím, že v minulosti byly často náklady na

zásobování vodou dotovány, a není zcela jasné, jak budou spotřebitelé reagovat

na případné nedotované ceny vodného a stočného. Naproti tomu u silniční

dopravy ani rozsáhlý průzkum dosavadních dopravních trendů, prognozy

budoucího růstu ani dotazování na ochotu lidí platit mýtné neodstraní veškerá

rizika z předpokladů o budoucích příjmech z mýtného. Motoristé také často volí

paralelní úseky silnic nižší kategorie, aby se platbám mýtného vyhnuli. Toto je

často argumentem, proč se namísto skutečného mýtného zcela nebo zčásti
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uplatňuje stínové mýtné placené veřejným sektorem, které tyto negativní efekty

na poptávku motoristů nemá. 

Aby bylo možno zajistit financování projektů, je nezbytné vycházet z určitých

předpokladů týkajících se poptávky a cen příslušné služby. I když zejména pří-

tomnost finančních institucí při přípravě projektu ovlivňuje tyto předpoklady ve

směru k větší konzervativnosti, nechybí řada příkladů, kdy byly tyto předpokla-

dy značně nadhodnoceny. Podobně se mohou projevit i některé neočekávané

externí vlivy, například výkyvy v světových cenách ropy. 

b) Riziko výběru soukromého partnera (riziko protistrany)

Významné riziko je spojeno s vytvořením partnerství s méně známými partnery.

Je ještě zesilováno obecnými pravidly zadávacího (koncesního) řízení, která

nedovolují příliš prodlužovat období výběru koncesionáře nebo koncesního dia-

logu tak, aby zadavatel získat potřebný rozsah informací a upevnila se jeho

důvěra. K tomu přispívá také odložené splácení veřejným partnerem i primární

orientace koncesního řízení na ekonomickou výhodnost nabídky. Základním

rizikem je možnost, že se soukromý partner ukáže jako nedostatečně kvalifikova-

ný nebo neschopný poskytovat služby podle úvodních předpokladů. 

Toto riziko je výrazně zesíleno v případech narušení otevřené a nestranné soutě-

že požadované pravidly EU pro veřejné zakázky, jako je korupce nebo vznik kar-

telového určování cen. To může vést pouze k finančním ztrátám pro veřejnost

a k podlomení zájmu soukromého sektoru o taková partnerství.

c) Stavební riziko

Kapitálové stavební náklady jsou jedním ze základních faktorů, na nichž je zalo-

ženo financování projektu. Dojde-li k nárůstu nákladů oproti plánovaným,

finanční schůdnost projektu může být ohrožena, a to z řady důvodů. To může

být řešeno jen provedením důkladných inženýrských analýz a studií před podpi-

sem koncesní smlouvy. Obdobný negativní účinek na úroveň nákladů mají

i skluzy ve výstavbě. Mohou být minimalizovány kvalitním řízením výstavby, ale

vyloučit je úplně nelze. Stavební riziko bývá u projektů typu DBO nebo DBFT

přiděleno soukromému partnerovi, což na druhé straně předpokládá, aby byl

silně motivován na dokončení stavby v termínu a požadované kvalitě.

d) Finanční riziko

Jedná se o celou řadu potenciálních dílčích rizik, spojených s obvyklým dluho-

vým financováním soukromého partnera. Patří sem např. úrokové riziko, vznika-
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jící v důsledku růstu úrokové míry přijatých úvěrů, devizové riziko, vznikající

z vývoje měnových kursů, apod. V některých případech je vhodné se proti tako-

vým rizikům zajistit na soukromé straně finančními produkty (opce, hedging

ap.). Případně může toto riziko nést veřejný partner, nejčastěji stát, nebo mezi-

národní finanční instituce s cílem učinit projekty PPP atraktivnějšími pro soukro-

mé investory.

e) Regulatorní a smluvní riziko

Regulatorní riziko se dotýká vývoje regulatorní a právní základny příslušných

činností, jež jsou předmětem PPP. Vzhledem k obvyklé dlouhodobé platnosti

koncesních smluv lze předpokládat, že v jejím průběhu k těm či oněm změnám

právních předpisů a institucí s určitostí dojde. Je vhodné, aby toto riziko nesl

veřejný partner, který má zároveň větší možnost uplatnit svůj hlas při projedná-

vání příslušných předpisů a jejich novel, aniž by nutně musel být nařčen

z nepatřičného lobbismu. 

f) Politické riziko

Přestože veřejné subjekty vyjednávají jasné smluvní podmínky, nebývají vždycky

úspěšné v zachování svých závazků. Týká se to zejména mýtného a jiných uživa-

telských poplatků placených veřejností, které bývají politicky velmi citlivé.

Například v sedmdesátých letech minulého století musela francouzská vláda

ustoupit od svého závazku umožnit koncesionářům určování výše mýtného. Tím

padlo provozování dálnic třemi soukromými koncesionáři. Také v Maďarsku roz-

hodl soud ve prospěch žaloby maďarského autoklubu, že služby poskytované na

dálnici M1/M5 nejsou úměrné vysokým sazbám mýtného, které byly na dálnici

vybírány a soud nařídil snížení mýtného o 50 procent. Toto rozhodnutí mělo za

následek zastavení financování ze strany Evropské banky pro rekonstrukci a roz-

voj (EBRD) a zpoždění stavby o 7 měsíců. 

Tato rizika bývají častější, než se obvykle předpokládá, a mají za následek zvýše-

ní nákladů a nutnost měnit podmínky koncesních smluv v neprospěch veřejných

subjektů, nehledě na negativní efekt na zájem investorů participovat v budouc-

nu na takových projektech. Navíc předpoklady o politické stabilitě v zemi jsou

jedním z faktorů ovlivňující rating dluhopisů a úrokové míry úvěrů. K negativ-

ním změnám často dochází tehdy, když po volbách nové vlády nebo územní

reprezentace revidují nepopulární projekty předané předchozími reprezentace-

mi. Politická rizika proto obvykle přebírá veřejný partner, který má možnost vyu-

žít svůj politický vliv a komunikační možnosti pro ochranu projektu, na němž má
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zájem. Vedle toho lze využít asistence mezinárodních finančních institucí,

Evropské unie a exportních bank při překonávání politických rizik.

Obdobné a stejně nebezpečné je riziko nepřijetí projektu veřejností.

Infrastrukturní projekty mnohdy vyvolávají hlasité protesty místní veřejnosti,

které mohou být pro dané partnerství osudné. Obezřetní investoři proto často

podnikají důkladné předběžné analýzy názorů na projekt ze strany veřejnosti

a také se snaží vést s veřejností pozitivní komunikaci při vysvětlování výhod pro-

jektu. 

g) Environmentální/archeologické riziko

Zejména infrastrukturní projekty mají schopnost vyvolat znepokojení a obavy

z hlediska svého vlivu na životní prostředí. Také veřejné protesty spojené s tako-

vými obavami mohou vážně narušit realizaci projektů. Neočekávané efekty

projektů na životní prostředí mohou pak významně zvýšit kapitálové náklady

a vést k závažným skluzům. Environmentální riziko bývá obvykle neseno sou-

kromým partnerem, a proto řada potenciálních investorů iniciuje před realizací

projektu důkladné analýzy a hledá cesty pro překonání této formy rizika.

Nicméně i konstruktivní pomoc veřejného subjektu může napomoci při opti-

malizaci projektovaného řešení, uklidnění protestů a zvýšení veřejné kontroly

nad projektem.

h) Riziko skrytých závad

Veřejná správa v současnosti stále častěji poskytuje koncesionářům práva k exis-

tujícím infrastrukturním systémům s cílem napomoci při financování nově vzni-

kající infrastruktury nebo zkvalitnění a rozšíření existujících systémů. S tím, jak

koncesionáři přebírají odpovědnost za údržbu těchto kapacit, vzniká riziko, že

existující kapacity obsahují neznámé a skryté závady. Toto riziko lze omezit jen

důkladnými a dobře dokumentovanými prohlídkami kapacit před tím, než byla

uzavřena koncesní smlouva.

i) Riziko dostupnosti

Riziko dostupnosti (availability risk) se týká situací, kdy partner není schopen

zajistit odpovídající objem nebo přítomnost služeb, které byly dohodnuty ve

smlouvě nebo zajistit kvalitativní standard, bezpečnost nebo certifikaci služeb

pro konečné uživatele podle smlouvy. Toto riziko nese primárně veřejný partner,

pokud není ze smlouvy oprávněn penalizovat soukromého partnera penalizo-

vat. 
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Alokace rizik by měla odrážet specifika projektu a silné stránky každého z obou

partnerů. Přenos rizika má smysl pouze tehdy, vede-li k snížení celkových nákla-

dů projektu. Význam má také zkoumat vzájemnou souvislost rizik uvedených

v navrhované koncesní smlouvě a ve smlouvách na ní závislých. 

Ať je však konstrukce přenosu rizik jakákoliv, nejsou nikdy na soukromý subjekt

převedena všechna rizika, a zejména ne všechny odpovědnosti veřejného sub-

jektu. Veřejný subjekt se nikdy nemůže zbavit prvotní, zákonné odpovědnosti za

poskytování příslušné služby veřejnosti, zejména v případě, kdy toto poskytová-

ní služby prostřednictvím soukromého subjektu z nějakého důvodu selže. Pro

takové případy se ovšem veřejný subjekt může zajistit ve smlouvě, a nejsou řídké

případy, kdy koncesionář zaplatil za závady jím provozovaného systému vysoké

smluvní pokuty, nebo se musel vzdát příslušné části pravidelné platby od zada-

vatele. 

TABULKA Č. 3 Obvyklé způsoby alokace rizika
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Kategorie rizika

Plánovací riziko

Projektové

a stavební riziko

Provozní riziko

Poptávkové riziko

Alokace

U pilotních projektů si je může

ponechat zadavatel. V některých

případech se ovšem jeho úplné-

mu nebo částečnému převodu na

koncesionáře nelze vyhnout

Převedeno na koncesionáře

pomocí platebního mechanismu

U PPP typu DBO, DBFO a u klasic-

kých koncesí převedeno na kon-

cesionáře pomocí platebního

mechanismu

Často ponecháno u zadavatele

nebo je sdíleno. U PPP typu

DBFO a u klasických koncesí

může být převedeno na koncesio-

náře, pokud může ovlivňovat

poptávku a předvídat s rozum-

nou jistotou budoucí příjmy

Poznámka

Koncesionář nese riziko překroče-

ní nákladů a časového harmono-

gramu. Zadavatel si ponechává

riziko změn v požadavcích na

výstupy

Platby se snižují o sankce za nedo-

držení požadavků na služby

Příklad přenosu poptávkového

rizika je situace, kdy si koncesio-

nář pokrývá náklady z uživatel-

ských úhrad (např. mýtného)
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Typy projektů:

DB (Design - Build), DBO (Design - Build-Operate), DBFO (Design - Build-Finance-Operate)

Zdroj: Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European Commission,

Directorate-General Regional Policy, March 2003

2) Zajištění hodnoty za peníze

Veřejně-soukromé partnerství by mělo být přijato jako řešení jen pokud lze před-

pokládat, že je schopno přinést vyšší hodnotu za peníze než tradiční metody.

Proto je velmi důležité provést zhodnocení hodnoty za peníze (Value for

Money Assessment, VFM) daného projektu před jeho realizací14. Takové zhodno-

cení má být součástí koncesního projektu, který požaduje navrhovaný zákon

o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) povinně pro

významné koncesní smlouvy15.
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Riziko zůstatkové

hodnoty

Ostatní finanční

rizika

Legislativní riziko

U PPP typu DB a DBO si je pone-

chává zadavatel. U PPP typu

DBFO a klasických koncesí může

být převedeno na koncesionáře

k zajištění odpovídajícího stavu

infrastruktury po celou dobu

platnosti smlouvy

Ostatní finanční rizika jsou často

přenášena na koncesionáře nebo

sdílena, pokud jde o PPP typu

DBFO a klasické koncese

Legislativní riziko často zůstává

u zadavatele nebo je strany sdíle-

jí. Veřejná správa je často nejlep-

ším místem, kde je možno

kontrolovat regulatorní a legisla-

tivní riziko

Koncesionář nese riziko zůstatko-

vé hodnoty, pokud není kapacita

automaticky převáděna na zada-

vatele na konci platnosti smlouvy

Může být využito indexačního

mechanismu

Klíčovou otázkou je, zda regula-

torní nebo legislativní změna není

diskriminující s ohledem na speci-

fický projekt nebo sektor

14 V literatuře nacházíme velké množství ekvivalentních termínů, jako například public-

private comparator nebo public sector comparator. V návrhu prováděcí vyhlášky

k zákonu o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) je použit ter-

mín komparátor veřejného sektoru.
15 K faktorům určujícím hodnotu za peníze viz text na straně 15
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Zhodnocení hodnoty za peníze by mělo být provedeno zejména z hlediska

• rozsahu projektu včetně rovnováhy mezi pořízením aktiv a dodávkami slu-

žeb

• možností pro nákladově efektivní přenos rizika 

• prostoru pro uplatnění uživatelských poplatků, příjmů třetích stran a alter-

nativního užití kapacit snižujícího náklady projektu.

Metodami propočtu VFM se bude zabývat část 3.4.1. této publikace.

3) Zapojení dotací a příspěvků z evropských fondů do PPP

Vzhledem k rostoucímu nedostatku veřejných financí roste tlak na zapojení

dotací a příspěvků z evropských fondů do komerčnějších forem financování

veřejných investic včetně PPP. To je posilováno souběžnou tendencí k privatizaci

poskytování služeb síťových odvětví a rozšiřováním prostoru pro soukromé

finance. Aby bylo možno získat maximální užitek z tohoto typu financování, je

třeba identifikovat jejich relativní výhody a nevýhody. 

Mezi obvyklé výhody dotací a příspěvků z evropských fondů patří:

• možnost financovat projekty, které by nemohly být financovány jen

z komerčních zdrojů. To je typické zejména u tzv. ‚sociální‘ infrastruktury,

avšak pouze za toho předpokladu, že tato infrastruktura je při zahrnutí

všech investičních i provozních nákladů udržitelná po celou dobu své život-

nosti a přináší potřebný společenský užitek 

• zvýšení finanční životaschopnosti na úroveň, kdy je možné uplatnit

komerční financování . To je jeden z důležitých a fakticky nesporných argu-

mentů pro použití těchto forem veřejného financování

• financování pokrytí rizik nebo záruk pro příslušný projekt. I to slouží jako

určité ujištění pro soukromé investory o tom, že projekt je politicky podpo-

rován.

Na druhé straně dotační financování má také řadu slabých míst, k nimž patří

zejména:

• dotace a příspěvky z evropských fondů dávají málo impulsů pro zvyšování

efektivnosti, které bývá obvykle spojeno pouze se soukromým financováním

• použití finančních prostředků ‚zdarma‘ může vytvářet určitou formu závis-

losti a vytlačování (crowding-out) soukromých zdrojů
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• existuje řada stížností na to, že poskytnutí dotací a příspěvků z evropských

fondů je vázáno na zdlouhavé a byrokratické procedury. To je ale pochopi-

telné v situaci, že se jedná o veřejné prostředky, které podléhají striktní

veřejné kontrole v zájmu daňových poplatníků.

Dotační financování může mít ve sféře PPP zejména následující možné podoby:

• poskytování pravidelných dotací do provozních nákladů. To je užitečné

zejména v prvních letech provozu, kdy se příjmy teprve vytvářejí a nestačí

ke krytí nákladů, zejména kapitálových

• pokrytí finančních nákladů, zejména: 

- snížení nákladů na půjčky příspěvkem k úhradě úroků

- poskytnutí záruk na úvěry

- financování rizik

- dotace (odpuštění) daňových plateb

- krytí kursových ztrát 

• dotace k příjmovým tokům, zejména v situaci, kdy je cílem politiky udržo-

vat nízké uživatelské poplatky (např. uplatněním stínového mýta nebo pla-

teb za dostupnost). To však nesmí být nástrojem k zavádění neefektivností. 

• financování nepeněžních vkladů veřejného sektoru

• pomoc při financování veřejných pobídek pro soukromé subjekty. 

Za rozhodující zjištění pro veřejný sektor lze pokládat fakt, dotvrzený i řadou exi-

stujících dokumentů Evropské komise, že EU nebrzdí, naopak podporuje vznik

a rozvoj veřejně-soukromých partnerství v oblastech, jichž se týká poskytová-

ní příspěvků z evropských fondů, a to v míře odpovídající jejich společenské-

mu přínosu. Ve všech případech je hlavním cílem Evropské komise při ochraně

veřejného zájmu optimalizace veřejného příspěvku (včetně příspěvků z evrop-

ských fondů) do PPP takovým způsobem, aby bylo možno projekt realizovat,

byl finančně schůdný, udržitelný a vytvářel maximální společenský prospěch,

avšak zároveň došlo k omezení výsledného zisku soukromého sektoru na při-

jatelnou úroveň. Uplatnění tohoto principu je mj. příčinou některých renegoci-

ací koncesních smluv, které jsou uvedeny v části 5. této publikace.

4) Role evropských finančních institucí v PPP 

Je třeba se rovněž na tomto místě zmínit o roli evropských finančních institucí při

podpoře projektů PPP. Tato role může být jak substituční (podpora namísto

potenciálního příspěvku z fondů EU), tak i komplementární (doplněk financová-

ní vedle příspěvku z fondů EU).
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Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (European Bank for Reconstruction

and Development, EBRD) je mezinárodní finanční institucí, která byla založena

v roce 1991 k podpoře přechodu 27 zemí k tržním ekonomikám v Evropě a na

území bývalého SSSR. Je vlastněna 60 zeměmi a dvěma mezivládními organiza-

cemi (Evropská společenství, Evropská investiční banka) a její kapitálová základ-

na je 20 mld. EUR.

EBRD poskytuje v přípravě a realizaci PPP celou řadu služeb, zejména právní

poradenství, technickou pomoc (podporu při výběru typu PPP a poradenství

pro koncesní řízení a realizaci) a financování cestou úvěru, kapitálového podílu

nebo záruk. Poskytuje rovněž hedging (zajištění proti změnám finančních veli-

čin, zejména úrokových sazeb).

V oblasti úvěrového financování EBRD poskytuje širokou strukturu úvěrů přizpů-

sobených konkrétním projektovým potřebám, struktuře splácení soukromé

investice a specifické situaci země, regionu a hospodářského sektoru. Výše úroku

odráží rizika spojená s projektem, vypůjčitelem a danou zemí. 

Investice do kapitálu se může týkat zejména společných podniků nebo právnic-

kých osob realizujících PPP. Jedná se většinou o minoritní podíly cca do výše

20% s držením zhruba do 5 let, které banka v závěru období odprodá buď part-

nerům PPP nebo jiným osobám. 

Evropská investiční banka (European Investment Bank, EIB) je financující

institucí Evropské unie, vytvořenou na základě Římské smlouvy. Jejím cílem je

přispět k integraci, vyrovnanému rozvoji a ekonomické a sociální soudržnosti

členských států.

EIB pokládá PPP za jednu z možných doplňujících metod hospodářské politiky,

přičemž se soustřeďuje na strategické veřejné služby s jasnou přidanou hodno-

tou. V sektoru podporovaném Fondem soudržnosti se jedná zejména o transev-

ropskou dopravní síť (TEN-T), modernizaci dopravní infrastruktury a zlepšování

životního prostředí. EIB podporuje PPP zejména v oblastech s kritickým politic-

kým významem.

Principy, které EIB používá při svém financování, lze shrnout takto:

• Použití soutěžního principu při koncesním řízení

• Nediskriminační přístup - podpora všech uchazečů při předkládání nabídek
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• Rizika investičního stupně

• Komplementarita EIB se soukromými bankami a kapitálovými trhy

• Zaměření na užitek pro konečné uživatele/daňové poplatníky.

� Doporučená literatura

Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European Commission,

Directorate-General Regional Policy, March 2003 (např. http://www.pppcentrum.cz/res

/data/001/000229.pdf)

Přístup k řízení rizik v oblasti PPP, Projektová, právní a finanční rizika: Identifikace, ohod-

nocení, alokace, ošetření, kontrola, PPP Centrum České republiky, 2004 (http://www.ppp-

centrum.cz/res/data/001/000197.pdf)

Přístup k řízení rizik v oblasti PPP, Projektová, právní a finanční rizika: Identifikace, ohod-

nocení, alokace, ošetření, kontrola, Příloha I, Katalog rizik PPP projektů, PPP Centrum

České republiky, 2004 (Rizik2.pdf; http://www.pppcentrum.cz/res/data/001/000195.pdf)

Schankler A.: EBRD’s Support for Public-Partnerships, Czech PPP Forum 2005, Prague, 22 -

23 June 2005 

http://www.ebrd.com/

Boeuf P.: EIB financing of PPPs: way forward, Public Private Partnership 2004, 19. - 20. 5.

2004, Praha 

http://www.eib.org/

2.3. Zhodnocení dosavadního vývoje v ČR (zejména

vodárenství, teplárenství, energetika, doprava)

Dosavadní české zkušenosti s uplatněním PPP nejsou jednoznačné. Dva projek-

ty, ke kterým došlo, nelze pokládat za příliš úspěšné (dálnice D 47 a projekt

Internet do škol). 

V případě dálnice D47 způsobil mnoho škody politicky motivovaný chvat při pří-

pravě této akce, která měla původně být modelovým způsobem uplatnění prin-

cipu PPP v České republice. Smlouva s konsorciem vedeným společností
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Housing & Construction byla uzavřena bez předchozího zadávacího řízení,

v podmínkách, kdy územní a stavební řízení ještě nebylo dokončeno a nebyla

jasná konečná cena celého projektu. Navíc chyběla snaha ze strany soukromého

subjektu přejímat jakákoliv rizika spojená s investiční akcí. Odborná doporučení,

která již dříve k této investiční akci podaly EK i EIB, nebyla akceptována. PPP,

založené uzavřením smlouvy v březnu 2001, bylo zrušeno v dubnu 2003 vypo-

vězením smlouvy, přičemž český stát vyplatil v červenci 2003 soukromému kon-

sorciu odškodné ve výši 626 100 tis. Kč. Dálnice D47 se v důsledku předchozího

vývoje staví tradičním způsobem bez příspěvku z fondů EU. 

Naproti tomu za celkový úspěch lze pokládat obdobnou akci v pražském veřej-

ném osvětlení, kde město Praha uzavřelo v roce 1999 smlouvu se společnostmi

Citelum a Eltodo, které mají do roku 2012 zajišťovat správu a provoz světelných

zdrojů (dnes asi 127 tisíc) a veřejných hodin v hlavním městě (500). Firmy se

zavázaly k investicím ve výši 800 mil. Kč v prvních pěti letech, v dalších letech

pak 420 mil. Kč. Se zavedením nových svítidel se významně snížila energetická

náročnost, funkčnost osvětlení navíc vzrostla na 99 %. Hlavní město za tuto

správu platí firmám pevnou cenu, naopak Citelum a Eltodo odvádí poplatky za

pronájem. Nájemce si může podle smlouvy nechat přiměřenou část zisku, zby-

tek musí investovat do obnovy.

V sektoru vodního hospodářství došlo v 90. letech minulého století k specifické-

mu vývoji, který vedl ke vzniku struktur majících podstatné znaky veřejně-sou-

kromých partnerství. V oblasti vodovodů a kanalizací proběhla nejprve do roku

1997 privatizace, kdy se vlastníky infrastrukturního majetku staly města, obce,

sdružení obcí a akciové společnosti. Velká část těchto vlastníků následně uzavře-

la smlouvy o provozování vodohospodářských kapacit se soukromými provozo-

vateli. Vznikly dva základní modely vlastnictví a provozování služeb v oboru

vodovodů a kanalizací: 

• model provozní tvořený vlastníky vodovodů a kanalizací nebo jejich sdru-

žením případně společností (municipality), jejichž partnery jsou provozní

společnosti (s významným podílem nebo v plném vlastnictví zahraničních

investorů). Vztah vlastníka a provozovatele upravuje smlouva zpravidla

o nájmu a provozování. Tento model pokrývá 49,9 % podíl dodávky pitné

vody; 

• model smíšený tvořený obcí nebo společností, která je současně vlastní-

kem i provozovatelem. Tento model pokrývá 51,1 % podíl dodávky pitné

vody. V části těchto společností existuje regulace státu prostřednictvím tzv.
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„zlaté akcie“, vlastněné Fondem národního majetku, jehož práva vykonává

Ministerstvo zemědělství; cílem je regulace rozhodování o infrastrukturním

majetku. Její uplatňování je časově omezené. Tato část pokrývá 20,8 %

podíl dodávky pitné vody. 

Právě u tzv. provozního modelu se fakticky jedná o PPP, nejčastěji v podobě

smlouvy o provozování nebo pronájmu.

Problémy vzniku a vývoje PPP ve vodárenství a kanalizacích spočívají zhruba

v následujících otázkách:

• nedostatečná právní regulace – v této oblasti bude patrně zapotřebí detail-

nější legislativa pro regulaci přirozeného monopolu, která však nesmí

ohrozit soukromé provozovatele infrastruktury

• přetrvávající cenová tvorba na bázi skutečných nákladů a ziskové přirážky

(cost-plus) nepřinášející impulsy pro vyšší efektivnost

• dosud malé investice soukromého kapitálu do vodohospodářských sítí.

K obdobnému vývoji došlo také v teplárenství a v ostatních odvětvích energe-

tiky. V teplárenství vznikla celá řada soukromých společností provozujících

tepelné sítě na bázi privatizace nebo provozovatelských smluv. V elektroenerge-

tice a plynárenství založil Fond národního majetku v rámci 2. vlny privatizace 8

elektroenergetických a 8 plynárenských distribučních akciových společností.

U všech těchto společností bylo v roce 1993 schváleno jednotné schéma rozdě-

lení akcií s tím, že obcím a městům bylo bezúplatně převedeno 34 % akcií, které

byly převoditelné podle stanov pouze se souhlasem statutárních orgánů společ-

nosti, zpravidla valné hromady. Obce však již v roce 1998 převádět výkony akci-

onářských práv na jiné subjekty a výsledkem je téměř úplná privatizace

distribučních sítí. 

I přes pozitivní přístup zemích střední a východní Evropy k PPP je zde stále

mnoho překážek k jejich úspěšné realizaci, které lze v plné míře aplikovat i na

podmínky v ČR. Hlavní dosavadní problémy při přípravě PPP lze zobecnit

takto:

Vysoká míra rizika – riziko zde sestává z více komponent (politické, komerční,

měnové apod.). Některá z těchto rizik mohou být zajištěna mezinárodními

finančními institucemi. V této souvislosti je významným faktorem hodnocení

rizikovosti jednotlivých zemí. Ta je dána obvykle obecnými nedostatky v legisla-
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tivě a regulačním prostředí dané země. V mnoha zemích však již jsou prováděny

změny vedoucí k nápravě.

Nedostatečný právní rámec – právní úprava PPP je dosud velmi nedostatečná.

Platné právo by mělo jasně vymezit postavení veřejných subjektů při přípravě

a realizaci PPP a vytvořit zároveň i potřebné záruky investujícím soukromým sub-

jektům. Tento úkol má řešit zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení

(koncesní zákon) a s ním spojená legislativa (změnový zákon, prováděcí předpi-

sy). 

Možnosti a kvalifikace veřejné správy - Pro řízení a realizaci kvalitních a úspěš-

ných PPP je třeba adekvátní kapacita a kvalifikace zúčastněných složek veřejné

správy (stát, kraje, města a obce). V těchto otázkách se projevuje jak přehnané

fandovství stejně jako a priori nedůvěřivý přístup k angažování soukromého

kapitálu v oblasti veřejných služeb. Získávání zkušeností metodou pokusu

a omylu by zde trvalo poměrně dlouho a cena placená negativními zkušenostmi

by mohla být značná. Optimální možností je co nejvíce zprostředkovat a apliko-

vat do českých podmínek zahraniční zkušenosti, což je zejména rolí institucí,

jako jsou PPP Centrum České republiky nebo v soukromém sektoru dobrovol-

ných organizací, jako např. Asociace pro podporu projektů partnerství veřejné-

ho a soukromého sektoru v České republice. 

� Doporučená literatura

Mach P.: Analýza informací vztahujících se k přípravě a realizaci projektu Partnerství

veřejného a soukromého sektoru „Public Private Partnership“ (PPP) jako standardního

nástroje při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury v České republice,

červen 2004 

Dvořák F.: Obnova a správa veřejného osvětlení v hl.m.Praze – princip přenesené správy

městského majetku, Public Private Partnership 2004, 19. - 20. 5. 2004, Praha

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství České republiky pro obdo-

bí po vstupu do Evropské Unie (2004 – 2010), červen 2004

(http://www.mze.cz/attachments/Koncepce_VHP_cerven_2004.pdf)

Young T.: Challenges to Success of PPP in environment sector in Czech Republic,

Public Private Partnership 2004, 19. - 20. 5. 2004, Praha 
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Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností

v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou

Housing & Construction na výstavbu dálnice D 47 (www.psp.cz/vkd47/zs.doc) 

Draft Guidelines - Good Governance in Public Private Partnerships in Infrastructure:

Lessons Learned From Selected Case Studies, United Nations Economic Commission for

Europe, Geneva, 2003

(http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/327/29/PDF/G0332729.pdf?OpenEle

ment)
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3.1. Institucionální rámec PPP v ČR

Institucionální rámec pro oblast veřejně-soukromých partnerství v ČR je tvořen

zejména následujícími subjekty 

1) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

má v oblasti PPP kompetence z hlediska svého postavení jakožto ústředního

orgánu státní správy s působností ve věcech regionální politiky, včetně regionál-

ní podpory podnikání, a ve věcech investiční politiky. Z toho plyne jeho působ-

nost při tvorbě legislativy veřejně-soukromých partnerství, koncesního řízení

a koncesních smluv (často společně s Ministerstvem financí). Dle navrhovaného

zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) má být

navíc povřeno vedením rejstříku koncesních smluv. Obecně odpovědným útva-

rem MMR za oblast PPP je odbor veřejných investic, kompetence v oblasti

Fondu soudržnosti náleží odboru Řídícího orgánu Fondu soudržnosti.

2) Ministerstvo financí (MF)

je na základě usnesení vlády č. 7 z 7. ledna 2004 určeno Regulátorem oblasti

PPP. Posláním Regulátora je dohlížet na dodržování obecně platných standardů

v oblasti PPP a kontrola průběhu celého procesu přípravy a realizace PPP projek-

tů včetně jejich následného monitorování. Z důvodu vytváření dlouhodobých

závazků veřejného sektoru ze smluv se soukromým sektorem, bude Regulátor

vést evidenci takovýchto závazků a zajišťovat fiskální bezpečnost dle pravidel MF

(např. danou maximálním podílem výše závazků z titulu PPP projektů vůči cel-

kovým rozpočtům veřejných financí).

V pravomoci Regulátora je:

• předkládat pilotní PPP projekty vládě ČR,

• metodicky koordinovat proces přípravy a realizace PPP projektu,

• ověřovat připravenost PPP projektů splnit podmínky dokončení jednotli-

vých etap kontrolního procesu (bran), zejména před vyhlášením veřejné

zakázky a před podpisem konečné smluvní dokumentace,

• oznámit každý PPP projekt, který nebude splňovat podmínky politiky ČR

v oblasti PPP, projekt fiskálně riskantní nebo projekt, který nesplní podmín-

ky transparentního zadání veřejné zakázky nebo projektového řízení.

Navrhovaný zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní

zákon) svěřuje MF jednak oprávnění vydávat v rámci své kompetence prováděcí
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předpisy k otázkám veřejně-soukromých partnerství, koncesního řízení a konces-

ních smluv, a dále rozpočtový dozor nad koncesními smlouvami, spočívající ve

vydávání stanoviska k uzavření koncesní smlouvy územním samosprávným cel-

kem nebo jinou právnickou osobou definovanou v ustanovení o veřejném zada-

vateli. 

3) Resortní ministerstva

Navrhovaný zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní

zákon) předpokládá, že jednotlivá ministerstva v jejichž gesci jsou oblasti, kde

sektorové zákony omezují či dokonce brání realizaci koncesních smluv, budou

iniciovat takové změny, aby se i v těchto oblastech koncesní smlouvy v souladu

s navrhovaným zákonem mohly uplatnit.

4) PPP centrum České republiky

V řadě zemí se osvědčilo dát veřejnému sektoru k dispozici specializovaný tým

odborníků, kteří se zabývají analýzami, vyjednáváním a uskutečňováním projek-

tů PPP. Protože činnost takového centra souvisí s fiskálními otázkami, je ve všech

zemích, kde existuje, přidruženo k Ministerstvu financí.

Na základě usnesení č. 7 Ministerstvo financí ČR, z pozice jediného akcionáře,

požádalo Fond národního majetku ČR o transformaci nepodnikající společ-

nosti KRAS, a.s. na PPP Centrum a.s. k 1. červenci 2004 (dále “PPP Centrum”),

které má plnit funkci centra pro implementaci projektů PPP. Hlavním záměrem

je koordinovaně urychlit přípravu legislativního prostředí, včetně metodických

postupů a šíření osvědčených znalostí v řízení a realizaci projektů PPP na stra-

ně veřejného sektoru. Založením PPP Centra byla naplněna doporučení

Světové banky vytvořit samostatnou jednotku zaměřenou na fiskálně bezpeč-

nou implementaci PPP. PPP Centrum vzniklo na základě britského vzoru

Partnerships UK.

Posláním PPP Centra je:

• úspěšně implementovat PPP projekty v ČR

• zavést a zajistit aplikaci nejlepší praxe při řízení a hodnocení PPP projektů

• zajistit výměnu informací a zkušeností získaných při realizaci jednotlivých

PPP projektů

• minimalizovat rizika plynoucí z realizace projektů pro veřejný sektor

• odborně asistovat všem složkám veřejného sektoru v celém procesu přípra-

vy PPP projektů
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• zajistit transparentnost a zavedení etických standardů do realizace PPP pro-

jektů

• rozvíjet svou profesní kapacitu a dlouhodobě sloužit jako centrum odbor-

ných znalostí pro oblast PPP v ČR

• spolupracovat s příslušnými útvary MF, které jsou zodpovědné za monito-

rování a regulaci vzniku dlouhodobých budoucích závazků veřejných roz-

počtů z titulu PPP projektů

• jednat čestně, nestranně a transparentně

PPP Centrum bude v souladu se svým posláním asistovat pouze veřejnému sek-

toru, a to jak centrálním úřadům, tak i představitelům územních samospráv.

Jediný finanční příjem ve vztahu k projektům PPP bude pocházet výhradně od

MF a zadavatelů projektů na straně veřejného sektoru. 

Činnost PPP Centra bude vycházet z obsahu jeho poslání a z potřeb veřejného

sektoru v oblasti PPP takto:

a) Oblast metodiky

Posláním PPP Centra v oblasti metodiky je připravit vhodné prostředí pro úspěš-

nou realizaci PPP projektů v ČR, včetně změn legislativního prostředí ve všech

oblastech nutných při přípravě pilotních projektů. PPP Centrum připraví jak

metodické materiály, tak vzory investičních plánů, finančních analýz a konces-

ních smluv. 

V první fázi přípravy budou nejprve vypracovány návrhy metodiky ve formě pra-

covních verzí, které budou sloužit k přípravě pilotních projektů a budou připo-

mínkovány jak mezirezortní pracovní skupinou, tak i odbornou veřejností.

Následně ve druhé fázi, v horizontu dvou let, budou vydány oficiální verze

dokumentů upravené o zkušenosti získané při přípravě pilotních projektů.

b) Oblast podpory projektů

Posláním PPP Centra v oblasti PPP projektů je podpořit veřejný sektor všude

tam, kde bude nutné zabezpečit, aby proces od identifikace až do realizace pro-

jektů PPP byl ze strany veřejného sektoru maximálně profesionální, efektivní,

rychlý a s minimálním rizikem negativních dopadů na veřejný sektor. Cílem je

zavést a šířit nejlepší způsoby a získané zkušenosti při řízení PPP projektů

a pomoci veřejnému sektoru stát se „dobrým klientem soukromému sektoru

v oblasti PPP“.
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PPP Centrum bude asistovat jmenovitě při činnostech:

a) Před zapojením poradců ze soukromého sektoru:

• Identifikace a iniciace projektů

• Vypracovávání úvodní dokumentace

• Vypracování úvodních komerčních a finančních analýz

• Výběr a řízení poradců tak, aby veřejný sektor byl rovnocenným

partnerem

b) Po dobu spolupráce zadavatele s poradci ze soukromého sektoru:

• Projektové řízení ze strany zadavatele

• Vyhodnocování návrhů a nabídek 

• Příprava strategie veřejné soutěže 

• Výběr vítěze veřejné soutěže

c) Po dobu běhu projektu:

• Monitoring již realizovaných PPP projektů.

Není cílem PPP Centra konkurovat poradcům z řad soukromého sektoru.

Naopak PPP Centrum bude poskytovat odbornou asistenci zadavatelům projek-

tů v činnostech, kde role zadavatelů je soukromými poradci nezastupitelná,

popřípadě jejich využití je neefektivní nebo nežádoucí. 

Na straně veřejného sektoru bude PPP Centrum zkušenou protistranou soukro-

mému sektoru a na projektech se bude účastnit jako poradenský, nikoliv jako

výkonný orgán. PPP Centrum nebude nikdy disponovat takovou kapacitou

zaměstnanců, aby mohlo zodpovídat za komplexní přípravu projektů. Tato akti-

vita bude vždy náležet zadavatelům projektů, kteří budou dle potřeby využívat

služeb specializovaných poradců z řad soukromého sektoru. Úkolem PPP Centra

bude poskytovat asistenci tak, aby celý proces přípravy projektů byl řízen profe-

sionálně a soukromí poradci byli využíváni odborně a efektivně.

Aby PPP Centrum mohlo vykonávat svoji činnost, bude disponovat experty

s odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi z oborů finančního a právní-

ho poradenství při transakcích. Tito experti budou tvořit tým projektových

manažerů, jehož cílem bude profesionálně, efektivně a odborně podporovat
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veřejný sektor při přípravě projektů, a zkušenosti získané z přípravy projektů

účinně přenášet na ostatní projekty a zapracovávat je do metodiky PPP.

5) Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého

sektoru v České republice (Asociace PPP)

Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru

v České republice (Asociace PPP) byla založena v roce 2004 jako sdružení fyzic-

kých a právnických osob působících v oblasti investic a služeb poskytovaných

veřejnému sektoru. Základním cílem Asociace PPP je podpora a rozvoj investo-

vání a služeb formou PPP v České republice. Asociace PPP hodlá formou vzájem-

né spolupráce všech členů a v souladu s cíli uvedenými ve stanovách zajišťování

zejména následující činností: 

• Poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky PPP 

• Iniciace legislativních a organizačních předpokladů pro oblast PPP v ČR,

propagace této formy ve sdělovacích prostředcích a jejich prezentace na

webových stránkách Asociace PPP 

• Součinnost s ústředními orgány státní správy a s Parlamentem ČR v oblasti

PPP

• Aktivní účast při přípravě, rozpracování a vyhodnocení návrhů pilotních

PPP projektů 

• Výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností s veřejným sekto-

rem směřujících k rozvoji PPP

• Metodická a koordinační pomoc při přípravě regionálních a municipálních

strategií v oblasti PPP

• Organizace a koordinace účastí členů na konferencích a seminářích k PPP

a soustřeďování materiálů z těchto jednání v knihovně Asociace PPP

• Podpora společných zájmů členů Asociace PPP ve vztahu k národním,

zahraničním a mezinárodním orgánům, institucím a asociacím

• Vytváření předpokladů pro vzdělávací, poradenské a ediční činnosti členů

v oblasti PPP

• Soustřeďování informačních, studijních a statistických podkladů z oblasti

PPP včetně případových studií a vzorových smluv

• Navazování kontaktů a výměna zkušeností se zahraničními institucemi

a organizacemi zabývajícími se problematikou PPP.
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� Doporučená literatura

Internetové stránky institucí působících v oblasti PPP, zejména:

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz, konkrétně

http://www.mmr.cz/index.php?show=001023000010 

Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz, konkrétně

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/pub_priv_part.html

PPP centrum České republiky: www.pppcentrum.cz

Asociace PPP: http://www.asociaceppp.cz

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), Právní analýza

proveditelnosti v České republice, Allen & Overy, Praha, září 2003

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/000043.pdf)

3.2. Evropský právní rámec, příklady rozdílností

v přístupech evropských zemí

3.2.1. Vývoj evropského právního rámce pro oblast PPP
V současnosti nemá Evropská unie zatím žádnou zvláštní právní úpravu ani spe-

cifickou definici veřejně-soukromých partnerství. Jednotlivé smlouvy jsou upra-

veny dle míry potřeby specializovanou komunitární legislativou (např.

nadlimitní koncese na stavební práce směrnicí Evropského parlamentu a Rady

2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných

zakázek na stavební práce, dodávky a služby). 

Přesto dochází k postupné snaze o specifikaci a jednotnou úpravu této nově

vznikající oblasti, označované jako PPP nebo koncese. Již Interpretační sdělení

Komise o koncesích v právu Společenství16 určuje jako definiční kritérium kon-

cese od jiných struktur typu PPP rozsah přenosu rizika na soukromého partne-
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ra(koncesionáře). Zatímco výběr struktur PPP je neomezený z hlediska finanč-

ních i právních forem, komise zastává názor, že všechna PPP mohou být defino-

vána ve vztahu k pravidlům řídícím výběr soukromého partnera a procedur

zadávání veřejných zakázek. V důsledku toho jsou PPP, a to jak na stavební

práce, tak i na služby pokryty detailními ustanoveními směrnic o veřejných

zakázkách, a dále pravidly a principy Smlouvy o ES. 

Dalším krokem ke specifikaci a jednotné právní úpravě PPP na evropské úrovni je

Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu spole-

čenství o veřejných zakázkách a koncesích17. Jedná se o dokument, který byl

určen k veřejné debatě o budoucí evropské právní úpravě PPP, jejíž výsledky

jsou v současnosti EK vyhodnocovány. Zde se nachází tato širší definice, v níž

jsou PPP charakterizována následujícími obvyklými prvky:

• relativně dlouhodobým trváním vztahu, týkajícího se spolupráce mezi

veřejnoprávním a soukromým partnerem na různých aspektech plánova-

ného projektu,

• metodou financování projektu (částečně soukromým sektorem) někdy pro-

střednictvím složitých dohod mezi různými stranami (veřejné prostředky

mohou být začleněny do soukromých fondů),

• významnou úlohou ekonomického provozovatele, který se účastní různých

fází projektu (návrh, vyhotovení, provedení, financování); veřejnoprávní

partner se soustředí hlavně na definování cílů, které je nutné z hlediska

veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáh-

nout a přebírá odpovědnost za dohled nad jejich dodržením,

• rozdělením rizik mezi veřejnoprávního partnera a soukromého partnera,

na něhož jsou přenesena rizika, obvykle nesená veřejným sektorem; PPP

však nemusí nutně znamenat, že by soukromý partner nesl veškerá rizika,

spojená s projektem či jejich podstatnou část; konkrétní rozdělení rizika se

určuje případ od případu podle možnosti zúčastněných stran toto riziko

vyhodnotit, kontrolovat jej a vyrovnat se s ním. 

Konstatuje se zde mimo jiné, že Evropský parlament vyzval Evropskou komisi,

aby přezkoumala možnost přijetí návrhu Směrnice se záměrem zavést stejnoro-

dá pravidla pro odvětví koncesí a ostatních forem PPP. Evropský hospodářský

a sociální výbor se zahájením takové legislativní iniciativy rovněž souhlasil.
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Zelená kniha rozlišuje mezi PPP čistě smluvní povahy, u nichž je partnerství mezi

veřejnoprávním a soukromým sektorem založeno výlučně na smluvním spojení,

a PPP institucionální povahy, zahrnující spolupráci mezi veřejnoprávním a soukro-

mým sektorem v rámci zvláštního subjektu. Dále za dobře definovaný označuje

tzv. koncesní model, který je charakterizován přímým spojením, které existuje

mezi soukromým partnerem a konečným uživatelem: soukromý partner poskytuje

veřejnosti službu místo veřejnoprávního partnera, avšak za kontroly veřejnopráv-

ního partnera. Jiným jejím charakteristickým znakem je metoda odměňování spo-

lečného smluvního partnera, která zahrnuje poplatky uložené uživatelům služby,

jež mohou být v případě nutnosti doplněny dotacemi orgánů veřejné správy. 

Evropská komise se sice domnívá, že právo Společenství, vztahující se k rozhod-

nutí o udělování koncesí, je odvozeno zejména z obecných závazků, které nevy-

žadují koordinaci zákonodárství na úrovni členských států. Vedle toho však

pravidla, kterými se řídí výběr koncesionáře, jsou z větší části koncipována pří-

pad od případu a nejsou v rámci Společenství koordinována, což může vytvořit

překážku faktickému zahájení uvedených projektů, obzvlášť pokud jsou organi-

zovány na nadnárodní úrovni. Dále existují pohnutky k přezkumu, zda jsou

dány objektivní důvody k tomu, aby byla rozhodování o PPP koncesního typu

a rozhodování o ostatních smluvních typech PPP podřazena odlišné právní

úpravě. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že oba typy tj. veřejné zakázky

a koncese od sebe odlišuje kriterium práva na těžení užitků (výtěžek) a jeho

důsledek, tj. převod rizik s tímto právem spojených. 

V polovině listopadu 2005 vydala Evropská komise sdělení s novými politickými

návrhy týkajícími se veřejně-soukromých partnerství, vyplývajícími z rozsáhlé

veřejné konzultace kolem Zelené knihy. Vyjasňuje v něm svůj přístup k projekto-

vým společnostem (‚institutionalised PPPs‘), což jsou podniky poskytující veřej-

né služby a vlastněné společně jak veřejným, tak soukromým partnerem. Komise

k nim hodlá vydat v dohledné době interpretační sdělení. Komise zároveň přislí-

bila posoudit možnost navrhnout legislativní iniciativu o koncesích, která by

ujasnila jak samotný termín ‚koncese‘, tak i pravidla pro jejich udělování.

Eurostat, statistický úřad Evropských společenství, přijal v únoru 2004 rozhod-

nutí o účetním zařazení smluv uzavřených subjekty veřejné správy v rámci

partnerství s nevládními subjekty v národních účtech18. Rozhodnutí specifiku-
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je dopad těchto smluv na schodek/přebytek státního rozpočtu a na zadlužení

státu. 

Eurostat doporučuje, aby aktiva vložená do veřejně-soukromého partnerství

byla klasifikována jako nevládní aktiva a tudíž veden mimo rozvahu vlády (veřej-

ného sektoru), pokud jsou splněny obě následující podmínky:

1. soukromý partner nese stavební riziko a

2. soukromý partner nese přinejmenším jedno z rizik dostupnosti nebo

poptávky.

Pokud stavební riziko nese veřejná správa nebo soukromý partner nese jenom

stavební riziko a žádná další, aktiva jsou nadále pokládána za vládní (veřejná).

To má významný vliv na finance veřejného subjektu i celého sektoru z hlediska

schodku rozpočtu i celkového zadlužení. Vstupní kapitálový výdaj je pokládán

za tvorbu vládního (veřejného) fixního kapitálu a také vládní (veřejný) dluh

vzroste v podobě „přiřazeného úvěru“ (imputed loan) od partnera, což je sou-

částí maastrichtského pojetí dluhu. Pravidelné splácení investice partnera pak

ovlivňuje rozpočtový přebytek/schodek jen z hlediska nákupu služeb a platby

„přiřazeného úroku“ (imputed interest).

� Doporučená literatura

Commission Interpretative Communication on Concessions under Community Law,

Official Journal of the European Communities (2000/C 121/02), 29.4.2000

(http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/c_121/c_12120000429en00020013.pdf)

Zelená kniha o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu Společenství o veřej-

ných zakázkách a koncesích (předloženo Komisí), COM (2004) 327 konečné znění,

Brusel, 30.4.2004

(www.mmr.cz/upload/1092149596greenpaper_ppp_preklad_cj.doc)

New decision of Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships,

Eurostat, 11 February 2004(http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/2-

11022004-AP/EN/2-11022004-AP-EN.HTML)

3.2.2. Národní úpravy evropských zemí
Většina členských států EU došla k názoru, že vývoj PPP vyžaduje institucionální

a právní řešení problematiky PPP. Některé evropské země dokonce přistoupily
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k zvláštní právní úpravě právními normami specializovanými na PPP. Jiné země

však takovou zvláštní úpravu nemají (např. Velká Británie) a přitom patří ke špič-

ce v projektech PPP. Jako rozhodující prvek se ukázal celkový charakter právní

soustavy (psané versus pozitivní právo) a také dlouholetá tradice spolupráce

veřejného a soukromého sektoru (proto pochopitelně specializovaný zákon

týkající se PPP a koncesí zavádějí velmi často země postkomunistického typu,

kde byla kontinuita soukromého sektoru přerušena).

Dále jsou uvedeny některé příklady národních právních úprav, zejména pro ilus-

traci odlišných legislativních přístupů:

Ve Francii je právní úprava PPP obsažena jednak v zákoně o prevenci korupce

a průhlednosti ekonomického života (tzv. Loi Sapin)19, jednak v nařízení

o smlouvách o partnerství. Systém PPP funguje ve Francii především v podobě

zvané SEM (Société d’économie mixte), společnosti smíšeného hospodaření.

Jsou dvojího druhu, státní a místní. Ve státních společnostech je stát kapitálově

spojen se soukromými podílníky. Pokud jsou v nich zúčastněny územní orgány,

jejich podíl je menšinový, ne-li zanedbatelný. Většina společností smíšené eko-

nomiky jsou místní.

V Irsku obsahují právní úpravu PPP zákon o státních orgánech (dohodách

o veřejně-soukromých partnerstvích), finanční kontrola je obsažena v zákoně

o Národní rozvojové finanční agentuře.

V Itálii upravuje PPP zprostředkovaně větší množství zákonů. Jde zejména

o zákon č. 443/2001 nazývaný také „cílový zákon“ („Legge Obiettivo“). Zákon č.

166/2002, který novelizuje zákon č. 109/1994, o veřejných pracích, zvaný také

„Merloniho zákon“, obsahuje zajímavou úpravu soukromé iniciativy v PPP, pro-

pojenou s italským rozpočtovým cyklem. 

V Německu existuje pouze dílčí zákon, upravující koncese ve výstavbě dálnic.

V Polsku byl v roce 2005 nově schválen zákon o veřejně-soukromém partnerství. 

Ve Španělsku je problematika PPP upravena zákonem o smlouvě o koncesi na

veřejné práce. 
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� Doporučená literatura

Některé zahraniční právní normy upravující problematiku PPP:

Francie: 

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la

transparence de la vie économique et des procédures publiques (http://www.legifran-

ce.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX9200148L) Ordonnance n° 2004-559

du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

(http://admi.net/jo/20040619/ECOX0400035R.html)

Irsko: 

State Authorities (Public Private Partnership Arrangements) Act, 2002

(např. http://www.ucc.ie/law/irlii/statutes/2002-01.php)

National Development Finance Agency Act, 2002 (např. http://www.ucc.ie/law/irlii/sta-

tutes/2002-29.php)

Itálie:

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici

(např. http://www.borsaimmobiliare.net/files/Legge%2011%20febbraio%201994.pdf)

Německo:

Gesetz über den Bau und die Finanzierung von Bundesfernstraßen durch Private

(Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz - FStrPrivFinG)

(http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/fstrprivfing/inhalt.html)

Polsko:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(http://www.eog.gov.pl/NR/rdonlyres/A2245D28-1C41-4361-9D3C-92F2BE9C7C46

/15552/ustawaopartnerstwie.pdf)

Španělsko:

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas

(např. http://www.todalaley.com/mostrarLey1135p1tn.htm)
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3.3. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení

(koncesní zákon), prováděcí předpisy

a jejich aplikace

3.3.1. Navrhovaný zákon o koncesních smlouvách
a koncesním řízení (koncesní zákon)

3.3.1.1. Úvod

Současný český právní řád neobsahuje komplexní úpravu smluv, které jsou uza-

vírány v rámci spolupráce subjektů z veřejného a soukromého sektoru, tzv. pub-

lic private partnership (PPP). Příslušná problematika je nyní určitým způsobem

upravena pouze:

• specificky pro oblast výstavby dálnic v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích. Tato úprava koncesionářských smluv zde byla zařazena úče-

lově v souvislosti s přípravou projektu dálnice D47; 

• v zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kde jsou upraveny nadli-

mitní stavební koncese s ohledem na požadavky komunitárního práva.

Současně s danou problematikou úzce souvisí i zákon č. 219/2000 Sb., o majet-

ku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, který výrazně ome-

zuje nakládání státním majetkem. 

Tento roztříštěný stav vytváří právní nejistotu, zda a za jakých podmínek je

koncesní smlouvy možné realizovat v českém právním prostředí. To potvrdila

mimo jiné i studie EBRD, která v roce 2004 hodnotila právní rámec koncesí

v 27 zemích střední a východní Evropy20. Většina těchto zemí má právní normy

upravující koncesní smlouvy; mezi ně patří i státy jako Litva, Rumunsko a další.

Česká republika byla kritizována především pro chybějící obecnou právní

úpravu. 

Vláda České republiky proto schválila svým usnesením ze dne 20. července 2005

č. 926 vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (kon-

cesní zákon) a svým následujícím usnesením č. 927 vládní návrh zákona, kte-

rým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koncesních

smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).
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I v České republice proběhla před přípravou vládního návrhu zákona rozsáhlá

diskuse o tom, zda je v ČR potřebná zvláštní úprava problematiky PPP a konces-

ních smluv a zda tak má být učiněno zvláštním zákonem. Nakonec bylo rozhod-

nuto o přípravě takového zvláštního zákona především z těchto důvodů:

• převládající kontinentální pojetí českého právního řádu, orientovaného na

tvorbu právních vztahů ex ante. Většina problémových okruhů PPP z hle-

diska legislativy i praktické realizace již byla v praxi konkrétních zemí iden-

tifikována

• bylo třeba, aby vzniklo souhrnné kompendium vznikajícího práva o kon-

cesních smlouvách a koncesním řízení, průhledné zejména pro zahraniční

soukromé investory

• veřejný sektor, který je ve vztazích PPP dosud spíše slabším partnerem, by

měl dostat jasné vodítko k postupu při koncesním řízení a uzavírání kon-

cesní smlouvy

• rozštěpení problematiky do více právních úprav (např. do zákona o veřej-

ných zakázkách a obchodního zákoníku) by ohrozilo konzistenci právní

problematiky, zejména z hlediska možných budoucích novelizací i ve

vazbě na případné vznikající evropské právo o PPP. 

3.3.1.2. Koncepce navrhovaného zákona o koncesních smlouvách 

a koncesním řízení (koncesní zákon)

Mezi hlavní principy navrhovaného zákona o koncesních smlouvách a konce-

sním řízení (koncesní zákon) (dále jen „navrhovaného zákona“) patří:

a) ucelená právní úprava PPP (+ zákon o veřejných zakázkách)

b) transparentnost

c) zajištění efektivního a dlouhodobě udržitelného poskytování služeb

a infrastruktury. 

Důvodem navrhované úpravy je posílit právní jistotu, vytvořit jasný právní

rámec pro PPP, který bude pro veřejné i soukromé subjekty představovat jasná

pravidla aplikovaná na tyto smlouvy a současně nastavit funkční proceduru pro

výběr soukromého partnera a regulační mechanismy. Současně jde o imple-

mentaci úpravy tzv. nadlimitních koncesních smluv na stavební práce, jak to

požaduje Směrnice 2004/18/ES.

Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) spolu se

zákonem o veřejných zakázkách tvoří obecný rámec pro právní regulaci PPP ve
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formě, jednak koncesních smluv (budou podléhat plně právnímu režimu kon-

cesního zákona), a jednak ve formě nadlimitních veřejných zakázek, u kterých

dodavatel nese některá rizika spojená s realizací veřejné zakázky, která obvykle

nese zadavatel (obvyklými riziky jsou např. odpovědnost za vady, nedodělky,

záruka) a smlouva o veřejné zakázce je uzavřena na dobu určitou, min. 5 let.

Formy PPP v podobě těchto veřejných zakázek budou podléhat zcela právnímu

režimu zákona o veřejných zakázkách a navíc se budou řídit vybranými ustano-

veními koncesního zákona o:

- základních náležitostech koncesních smluv,

- možnosti koncesionáře vybírat poplatky za poskytnutou službu přímo od

uživatelů služby,

- vedení odděleného účetnictví na realizaci předmětu koncesní smlouvy,

- povinnosti zpracovat koncesní projekt pro významné koncesní smlouvy, 

- schválení koncesního projektu a koncesní způsobem stanoveným pro

významné koncesní smlouvy. 

Důvodem pro tuto obecnou právní úpravu PPP ve dvou liniích je skutečnost, že

při výše uvedené spolupráci PPP v podobě nadlimitních veřejných zakázek

veřejný sektor uhradí plnou hodnotu plnění v penězích, což je základním zna-

kem veřejné zakázky, a přesto tento smluvní vztah vykazuje rysy charakteristic-

ké pro vztahy spolupráce veřejného a soukromého sektoru na základě koncesní

smlouvy. U koncesních smluv zadavatel namísto úhrady plnění v penězích

poskytuje koncesionáři právo využívat předmět plnění, brát z něho užitky,

eventuálně může zadavatel poskytnout i část plnění v penězích (ne však plnou

výši plnění).

Navrhovaný zákon řeší následující právní okruhy:

• koncesní smlouva a její náležitosti,

• příprava schvalování tzv. významných koncesních smluv včetně přípravy

a schvalování koncesních projektů pro významné koncesní smlouvy,

• vymezení postavení subjektů veřejného sektoru při přípravě a realizaci kon-

cesních smluv (veřejný zadavatel),

• koncesní řízení jako specifický proces pro výběr koncesionáře (speciální

kontraktace), 

• projektová společnost (special purpose vehicle), 

• rozpočtový dozor Ministerstva financí nad koncesními smlouvami samos-

právných územních celků, 
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• dohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad dodržováním zákona,

• rejstřík koncesních smluv. 

Všechna tato specifika jednoznačně odůvodňují samostatnou právní úpravu,

odlišnou od veřejných zakázek. Z uvedeného je také zřejmé, že začlenění před-

mětné úpravy do zákona o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) by bylo kon-

cepčně nevhodné.

Byly hlasy zařadit problematiku koncesního řízení do zákona o veřejných zakáz-

kách, neboť jde o právní procedury v mnohém obdobné. Už tak dosti složitý

zákon o veřejných zakázkách by však byl zatížen a znepřehledněn jednak dalším

množstvím specializovaných právních ustanovení, jednak ustanoveními hmotně

právní povahy. 

Přes to všechno nelze přehlédnout, že navrhovaný zákon má úzkou vazbu na

připravovaný ZVZ. Zejména v procesní části využívá odkazy na ucelené části

ZVZ. Jde o záměr. Předkladatelé tohoto zákona nepovažovali proto za účelné

vytvářet zcela samostatná procesní ustanovení pro oblast koncesních smluv

v těch případech, kdy je možné využít úpravu, která se upravuje v ZVZ a do urči-

té míry navazuje na existující úpravu veřejných zakázek a je tedy „uživatelům“

známá.

Navrhovaný zákon je v souladu s těmito akty práva Evropských společenství:

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března

2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební

práce, dodávky a služby,

• směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha

IV směrnice Rady 96/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS,

přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a pří-

lohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice

98/4/ES,

• směrnice 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních

a správních předpisů týkajících se přezkumných řízení při zadávání veřej-

ných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce,

• nařízení Komise č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směr-

nice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně pra-

hových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
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V širších souvislostech se dané problematiky dotýkají tyto směrnice:

• směrnice 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních

a správních předpisů týkajících se přezkumných řízení při zadávání veřej-

ných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce

• nařízení Komise č. 1874/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění směr-

nice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně pra-

hových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Určující právní normou práva ES ve vztahu k navrhované úpravě je směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, která ukládá členským státům, aby

do 31. ledna 2006 implementovaly do svých právních řádů právní úpravu tzv.

nadlimitních koncesních smluv na stavební práce. Jak bylo uvedeno výše, navr-

žený text upravuje tuto problematiku v širším rozsahu a jde výrazně nad rámec

této směrnice.

3.3.1.3. Zásady konkrétní právní úpravy navrhovaného zákona 
o koncesních smlouvách a koncesním řízení
(koncesní zákon)

Tato část publikace si neklade za cíl detailní právní rozbor navrhovaného záko-

na, spíše se orientuje na jeho ekonomické souvislosti z hlediska potenciálního

zadavatele. Odráží stav nejpozději k 15. listopadu 2005, tedy ještě před schvále-

ním konečného znění zákona. 

V části první - obecná ustanovení je definován předmět úpravy a základní

pojem veřejný zadavatel. Určují se zde také obecné výjimky z působnosti navr-

hovaného zákona, které se v zásadě shodují s omezeními, jaké jsou souběžně

navrhována pro nový zákon o veřejných zakázkách. 

Při přípravě navrhovaného zákona byly uplatněny formálně právní termíny

(např. veřejný zadavatel, koncesionář, koncesní smlouva) namísto termínů eko-

nomických (veřejný partner, soukromý partner, smlouva o partnerství), které

byly typické zejména pro etapu věcného záměru navrhovaného zákona. Jde

o celkem logický krok, proti kterému nelze mít námitky, upozorňujeme pouze

i na tomto místě na dosud v praxi neustálenou terminologii z oblasti PPP. 

Část druhá - koncesní řízení upravuje postup zadavatele i uchazečů při výběru

koncesionáře. 
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Zadavatel vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v koncesním říze-

ní, které nemusí být uplatněno v případě, že předpokládaný příjem koncesioná-

ře po celou dobu trvání koncesní smlouvy činí méně než 2 000 000 Kč. Koncesní

řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení podle

obdobných pravidel jako v případě klasické veřejné zakázky. Na rozdíl od veřej-

ných zakázek však může zadavatel koncesní řízení kdykoliv zrušit, pokud si tuto

možnost v oznámení vyhradí. To je odůvodněno zejména tím, že koncesní

smlouvy jsou velmi komplexní a v průběhu jejich přípravy a procesu výběru kon-

cesionáře může docházet k dalším změnám oproti výchozímu stavu. Další mož-

nosti zrušení koncesního řízení jsou obdobné jako v případě veřejných zakázek.

Vzhledem ke složitosti problematiky projektů PPP navrhovaný zákon umožňuje

zadavateli jak podstoupit v etapě před výzvou k podání nabídek koncesní dialog

(obdobu soutěžního dialogu u veřejných zakázek), tak i dále jednat o již předlo-

žených nabídkách s cílem vyjednat výhodnější podmínky pro výběr koncesioná-

ře. Toto jednání musí být vedeno stejným a nediskriminujícím způsobem se

všemi v dané etapě nevyloučenými účastníky koncesního řízení, a to buď sou-

časně se všemi najednou, nebo odděleně s každým zvlášť. 

Pokud koncesní řízení proběhlo, na základě jeho výsledků zadavatel vybere pro

uzavření koncesní smlouvy dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako

ekonomicky nejvýhodnější. Zadavatel je povinen odeslat o tom oznámení všem

dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení.

Další ustanovení navrhovaného zákona o možnosti uzavření koncesní smlouvy

místo s vybraným dodavatelem s právnickou osobou, která se koncesního řízení

neúčastnila, upravuje problematiku, kdy se koncesionářem má stát speciálně

založená nebo pověřená právnická osoba (projektová společnost, special pur-

pose vehicle). Kromě dalších podmínek je třeba, aby hlavním předmětem čin-

nosti této právnické osoby byla realizace předmětu koncesní smlouvy. 

Část třetí - koncesní smlouva obsahuje základní úpravu koncesní smlouvy.

Základní charakteristikou koncesní smlouvy je to, že protiplnění poskytované

zadavatelem není uskutečňováno peněžní platbou (jako je tomu u veřejných

zakázek), ale formou udělení práva předmět koncesní smlouvy užívat nebo brát

z něj užitky. V tomto právu na užívání nebo užitky je zahrnuto i nesení rizika, tj.

toho, jak se koncesionáři ve skutečnosti podaří příslušné plnění ze smlouvy,

a tedy i toto právo realizovat. Tato část obsahuje další podmínky pro uzavření

koncesní smlouvy (důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukon-
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čení smlouvy, vymezení právních vztahů smluvních stran k majetku, včetně pra-

videl jejich vypořádání v případě předčasného ukončení smlouvy, uzavření na

dobu určitou, písemná forma atd.). Zadavatel může umožnit koncesionáři vybí-

rat od uživatelů úhrady za poskytované služby, pokud sám má právo takové

úhrady od uživatelů vybírat. Text části třetí končí některými podmiňujícími usta-

noveními (oprávnění zadavatele zavázat se k budoucímu plnění, které není

kryto z jeho rozpočtu platného v okamžiku uzavření koncesní smlouvy, odpo-

vědnost zadavatele za škodu způsobenou uživatelům).

Část čtvrtá - významné koncesní smlouvy upravuje odchylky právní úpravy pro

případy, kdy předpokládaný celkový příjem koncesionáře z koncesní smlouvy

činí nejméně

• 500 mil. Kč, je-li zadavatelem Česká republika, státní příspěvková organiza-

ce nebo jiná právnická osoba definovaná v ustanovení o veřejném zadava-

teli financovaná a ovládaná převážně Českou republikou,

• 250 mil. Kč, je-li zadavatelem kraj, hlavní město Praha, jimi zřízené či říze-

né příspěvkové organizace nebo jiná právnická osoba definovaná v ustano-

vení o veřejném zadavateli převážně financovaná a ovládaná touto obcí,

• 200 mil. Kč, je-li zadavatelem obec nad 100 000 obyvatel, jí zřízená či říze-

ná příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba definovaná v ustano-

vení o veřejném zadavateli převážně financovaná a ovládaná touto obcí,

• 100 mil. Kč, je-li zadavatelem obec nad 25 000 do 99 999 obyvatel, jí zříze-

ná či řízená příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba definovaná

v ustanovení o veřejném zadavateli převážně financovaná a ovládaná touto

obcí,

• 50 mil. Kč, je-li zadavatelem obec do 24 999 obyvatel, jí zřízená či řízená

příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba definovaná v ustanove-

ní o veřejném zadavateli převážně financovaná a ovládaná touto obcí.

V takových případech je zadavatel před zahájením koncesního řízení kromě kon-

cesního projektu povinen ještě zajistit vypracování koncesního projektu dle pro-

váděcího právního předpisu. I v tomto případě se jedná o vlastní analýzu

zadavatele, která má sloužit rozhodování o vhodnosti postupu cestou PPP a kon-

cesního řízení oproti jiným možnostem postupu (komparátor veřejného sektoru),

a v kladném případě též zpracování koncesní dokumentace. Dále se zde stanoví,

že pro koncesní řízení na významné koncesní smlouvy je nezbytné schválení kon-

cesního projektu a poté koncesní smlouvy příslušným kolektivním nebo řídícím

orgánem zadavatele (vláda, zastupitelstvo kraje, zastupitelstvo obce atd.).
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Část pátá - dohled nad dodržováním zákona zakotvuje dohledovou roli Úřadu

pro ochranu hospodářské soutěže nad koncesním řízením obdobně, jako je

tomu u veřejných zakázek. 

V části šesté - společná a závěrečná ustanovení je pak právně upraven rozpo-

čtový dozor Ministerstva financí nad územními samosprávnými celky nebo jimi

zřízenými, řízenými či ovládanými příspěvkovými organizacemi a zadavateli.

Ministerstvo financí v takových případech vypracovává stanovisko ke koncesní

smlouvě. Stanovisko ministerstva financí je pak samosprávný územní celek povi-

nen projednat v zastupitelstvu při projednání koncesní smlouvy. Ministerstvo

financí posuzuje, zda hodnota konkrétních závazků obsažených v koncesní

smlouvě nemůže ohrozit ekonomickou situaci územního samosprávného celku

nebo vyžadují-li mezinárodní závazky České republiky omezení v uzavírání kon-

cesních smluv. Regulace koncesních smluv uzavíraných územními samospráv-

nými celky je odůvodněna tím, že :

• není dostatečně funkční samoregulace zadluženosti územních samospráv-

ných celků 

• velký počet transakcí, byť nevelkého rozsahu, může mít zásadní vliv na výši

veřejného dluhu či deficitu a plnění maastrichtských kritérií.

Dále jsou v této části upraveny uveřejňování oznámení o zahájení koncesního

řízení a oznámení koncesionáře, rejstřík koncesních smluv a uchovávání doku-

mentace koncesního řízení a zmocňovací ustanovení pro Ministerstvo pro míst-

ní rozvoj a Ministerstvo financí k vydání prováděcích předpisů.

� Doporučená literatura

Concession Assessment Project, Cover Analysis Report, Gide Loyrette Nouel, European

Bank for Reconstruction and Development, August 2004 (http://www.ebrd.com/country

/sector/law/concess/assess/report.pdf)

Vládní návrh na vydání zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní

zákon) - Poslanecká sněmovna PSP, tisk 1078

3.3.2. Navrhovaný zákon, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím koncesního zákona
Vláda České republiky schválila současně s vládním návrhem zákona o konces-

ních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) svým usnesením č. 927
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vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím záko-

na o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) (dále jen

„návrh změnového zákona“). Cílem předkládaného změnového zákona je pře-

devším vytvořit podmínky pro získání transparentního přehledu budoucích

závazků, které budou vyplývat z koncesních smluv uzavíraných jak na úrovni

státu, tak na úrovni územních samosprávných celků.

Návrh změnového zákona obsahuje následující změny platných zákonů, potřeb-

né v souvislosti s novou právní úpravou PPP a koncesních smluv:

1) Změna rozpočtových pravidel

V zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých sou-

visejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se v usta-

novení o střednědobém výhledu státního rozpočtu doplňuje ve struktuře tohoto

výhledu (§ 4 odst. 1) jako povinná součást ještě přehled závazků státu vyplýva-

jících ze schválených koncesních smluv. Dále se v témže paragrafu u období, na

nějž se střednědobý výhled sestavuje (odst. 3), doplňuje věta, že u závazků

státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv odpovídá období středně-

dobého výhledu době trvání závazku.

2) Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování

v právních vztazích

V zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v práv-

ních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely koncesních smluv neu-

platní ustanovení (§ 12 odst. 8), že organizační složky státu nemohou uzavírat

smlouvu o poskytnutí věci do užívání spojenou se smlouvou o následném pře-

vodu této věci do vlastnictví státu. Toto ustanovení umožní uzavírání koncesních

smluv o PPP pronájemního nebo leasingového typu.

3) Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, se upravuje ustanovení o rozpočtovém výhledu územního

samosprávného celku tak, že u dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady

na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

� Doporučená literatura

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

koncesního zákona - Poslanecká sněmovna PSP, tisk 1079
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3.3.3. Prováděcí předpisy a jejich aplikace
Návrhy zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

a změnového zákona jsou doprovázeny návrhy dvou prováděcích předpisů:

1) Návrh vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, kterou

se provádí zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní

zákon)

2) Návrh vyhlášky Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti

a příloh k žádosti o stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní

smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy 

Opět i v tomto případě je uveden stav nejpozději k 15. listopadu 2005.

Ad 1)

Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o koncesních smlouvách a koncesním

řízení (koncesní zákon), obsahuje: 

• pravidla pro určení předpokládané hodnoty předmětu koncesní smlouvy

• pravidla pro určení předpokládaného příjmu koncesionáře

• podrobnosti náležitostí obsahu koncesního projektu:

- stanovisko k vhodnosti a ekonomické výhodnosti projektu,

- splnění podmínky ekonomické dostupnosti pro zadavatele a potřebnosti,

- zmapování předpokládaných finančních toků projektu,

- analýza potřeb zadavatele,

- analýza možností řešení [min. srovnání realizace formou veřejné zakázky

a koncesní smlouvy, přičemž oba srovnávané případy (navrhovaný pro-

jekt na základě koncesní smlouvy a zajištění služby jiným způsobem) jsou

zpracovány ve stejném členění a ve stejném rozsahu a metodice ukazate-

lů tak, aby byla zajištěna plná vzájemná srovnatelnost].

- podrobný popis navrhovaného řešení,

- popis způsobu nakládání s majetkem veřejného sektoru ve vztahu k plně-

ní projektu a plnění koncesní smlouvy,

- návrh způsobu kontroly koncesionáře ze strany zadavatele nad dodržová-

ním koncesní smlouvy.

Ad 2)

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti žádosti a příloh k žádosti o stano-

visko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy nebo ke změně uzavřené

koncesní smlouvy, obsahuje např. následující údaje a přiložené doklady:
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- návrh koncesní smlouvy včetně podrobnějšího vymezení základních pod-

mínek koncesní smlouvy,

- ekonomický rozbor dopadů koncesní smlouvy na ekonomickou situaci

žadatele, včetně skutečností, podstatných z hlediska schopnosti dostát

závazkům z koncesní smlouvy (údaje o stavu zadluženosti),

- zhodnocení rozdělení rizik mezi zadavatelem a koncesionářem,

- prohlášení žadatele, že je schopen dostát závazkům vyplývajícím z kon-

cesní smlouvy,

- rozpočtový výhled, včetně promítnutí splátky nebo splátek krátkodobých

a dlouhodobých závazků, a to po celou dobu trvání závazků (v případě

žádosti územního samosprávného celku),

- řádná účetní závěrka sestavená za účetní období předcházející datu podá-

ní žádosti o vydání stanoviska (u územním samosprávným celkem zříze-

ných, řízených či ovládaných příspěvkových organizací a zadavatelů).

Žádost předkládá za územním samosprávným celkem zřízenou, řízenou či ovlá-

danou příspěvkovou organizaci a zadavatele územní samosprávný celek.

Ministerstvo financí posuzuje žádost o stanovisko pouze z pohledu možných

dopadů přejímaných závazků obsažených v koncesní smlouvě a jejich vlivu na

ekonomickou situaci žadatele nebo na mezinárodní závazky České republiky.

Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 60 dnů od doručení žádosti o stano-

visko platí, že nemá námitky k uzavření koncesní smlouvy.

3.3.4. Otevřené otázky koncesní legislativy v ČR
V současnosti projednávaný návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním

řízení (koncesní zákon) vychází ze současných domácích zkušeností s aplikací PPP

a koncesních smluv s tím, že bylo cílem připravit co nejjednodušší a nejsnadněji

aplikovatelnou právní normu. Lze proto předpokládat, že v následujících letech,

po nových zkušenostech z praxe PPP, budou provedeny některé další úpravy.

Jako zatím otevřené problémové oblasti se jeví především tyto otázky:

• právní úprava cese práv a povinností koncesionáře, zejména vstupu nové-

ho subjektu do práv a povinností koncesionáře v případech krajní nouze,

která neumožňuje výběr nového koncesionáře koncesním řízením. Úprava

obsažená v navrhovaném zákoně měla příliš málo vymezujících podmínek,

a proto byla v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu

České republiky vypuštěna s tím, že uvedení důvodů předčasného ukonče-

ní koncesní smlouvy se stalo povinnou náležitostí koncesní smlouvy.
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• otázka formy rozpočtového dozoru Ministerstva financí nad uzavíráním

koncesních smluv územními samosprávnými celky. Navrhované řešení

udělování souhlasu MF s konkrétními koncesními smlouvami uzavíranými

územními samosprávnými celky nebo územním samosprávným celkem

zřízenými, řízenými či ovládanými příspěvkovými organizacemi a zadava-

teli bylo poměrně těžkopádné a administrativně náročné, a proto

v Poslanecké sněmovně bylo předloženo nové regulační pravidlo, které

toto udělování souhlasu nahradilo. Jedná se v podstatě o povinnost samo-

správného celku vyžádat si stanovisko ministerstva financí a povinnost pro-

jednat toto stanovisko současně s projednáním koncesní smlouvy

v zastupitelstvu. Vyžádání si stanoviska a jeho projednání v zastupitelstvu

spolu s koncesní smlouvou je podmínkou platnosti koncesní smlouvy. 

• vedle potřeby obecného dohledu nad zvyšováním veřejného dluhu by

měla být rovněž zavedena určitá kontrola čerpání limitu veřejného dluhu

jednotlivými složkami veřejného sektoru. Z pohledu veřejného zájmu je

zřejmě nepřijatelné, aby některé projekty nemohly být v budoucnu realizo-

vány proto, že byly realizovány projekty jiné – často jinými kraji či obcemi.

Úpravy lze očekávat také v důsledku očekávané legislativy řešící insolvenci

územních samosprávných celků.

• samostatnou kapitolou problematiky PPP je způsob placení daní za činnos-

ti vstupující do PPP. Dosavadní daňové a účetní předpisy k tomu nedávají

jasná vodítka a mohou významně znevýhodňovat převod dosud nezdaňo-

vaných veřejných činností do soukromého sektoru, kde by měly podléhat

zdanění. Obdobně zatím není ujasněno, zda o veřejných činnostech převe-

dených do soukromého sektoru má být účtováno jako ve veřejném či sou-

kromém sektoru (včetně otázky uplatňování odpisů a tvorby rezerv). 

• zvláštní otázkou je zdanění DPH. Mělo by být také rozhodnuto, zda

budou platby inkasované soukromým partnerem (buď od státu nebo od

uživatelů veřejné služby) podléhat dani z přidané hodnoty či nikoliv.

Pokud ano, mohlo by dojít k významnému zdražení těchto služeb pro

konečné uživatele. 

• další problematickou oblastí je vazba navrhovaného zákona na zákon

o konkursu a vyrovnání. Otázka vztahu mezi těmito právními předpisy se

musí dořešit, a to i z toho důvodu, že do některých projektů PPP bude

vkládat svůj majetek stát nebo územní samosprávný celek. Není vylouče-

no, že by projektová společnost, případně její mateřská společnost

nemohly vstoupit do konkursu. V tom případě by byl osud příslušné veřej-

né infrastruktury nejasný a mohlo být poskytování veřejné služby fyzicky

ohroženo.
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� Doporučená literatura

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), Právní analýza

proveditelnosti v České republice, Allen & Overy, Praha, září 2003 (http://www.pppcent-

rum.cz/res/data/000043.pdf)

3.3.5. Některé praktické rady pro konstrukci koncesní smlouvy
Text uvedený v této části je třeba chápat pouze jako věcné vodítko pro některé

závažnější otázky koncesního řízení a konstrukce koncesní smlouvy se specializa-

cí na projekty podporované z prostředků Fondu soudržnosti tak, jak se projevily

v domácích i mezinárodních zkušenostech. Nemůže být pokládán za závaznou

právní konzultaci a nemůže nahradit služby právního poradce, kterého lze pro

přípravu koncesní smlouvy jen doporučit. Lze rovněž předpokládat, že text

bude postupně překonán detailnějšími doporučeními PPP Centra České repub-

liky, jehož specializované týmy se danou problematikou též zabývají. 

PPP obecně patří mezi projekty náročné na přípravu. Míra přípravy odpovídá

dlouhodobému charakteru PPP, jejich značné investiční náročnosti a vyšší míře

rizika přeneseného na soukromý sektor. Projekty PPP jsou ve své podstatě zalo-

ženy na existenci dlouhodobě spokojeného, oboustranně výhodného partner-

ství mezi veřejným a soukromým partnerem. 

Pro zadavatele to znamená naučit se novým postupům. Nekvalitně ošetřené

smlouvy mohou v dlouhodobém horizontu vést k velkým problémům např. při

vrácení kapacit předčasně zpět zadavateli.

K praktickým otázkám spojeným s vytvořením PPP patří zejména:

• výběr nejvhodnější formy PPP s ohledem na místní prostředí a charakter

záměru

• vytvoření systémů a struktur, které se vyhnou přílišné složitosti a povedou

ke standardním řešením

• zajištění řiditelného systému jak svou velikostí, tak i složitostí vazeb, odpo-

vídajícího pravděpodobnému harmonogramu projektu21.
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Koncesní smlouva je dle dosavadních zkušeností z projektů PPP poměrně složi-

tým smluvním dokumentem. Dále jsou uvedeny jednotlivé body, které tvoří ve

většině případů součást jejích ustanovení. To pochopitelně neznamená, že by

musely být vždy a za všech okolností aplikovány; podstatné je například,

o jakou formu spolupráce veřejného a soukromého subjektu půjde, zda

o smluvní poskytování služeb, pronájem, nebo o integrovaný projekt a výstav-

bu kapacit koncesionářem typu BOT, DBFO apod. Koncesní smlouva ponese

nepochybně rysy základního vztahu mezi zadavatelem a koncesionářem. Může

proto mít v některých částech obdobnou úpravu jako např. nájemní smlouva,

smlouva o koupi najaté věci, smlouva mandátní, komisionářská, kupní smlou-

va, případně smlouva o prodeji podniku atd., tak jak jsou určeny obchodním

zákoníkem. 

Ustanovení, která jsou běžně (dle povahy věci) součástí koncesní smlouvy

1) specifikace smluvních stran včetně odkazů na obchodní rejstřík nebo jiné

veřejné listiny

2) předmět smlouvy (provozování, nájem, výstavba...) a vymezení činností

převedených koncesní smlouvou na koncesionáře

3) majetek, jaký smluvní strany vkládají do projektu (nemovitosti, strojní

zařízení, finanční prostředky), jeho popis a kvalitativní stav, smluvní úpra-

va změn v jeho rozsahu, pravidla vypořádání vztahů k majetku v případě

předčasného ukončení smlouvy z důvodů uvedených v koncesní smlouvě

4) převod nehmotných statků, povinností a oprávnění

5) přenos rizik ze zadavatele na koncesionáře (navrhovaný zákon o konces-

ních smlouvách a koncesním řízení - koncesní zákon - určuje, že podstatnou

část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb

nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář, rozdělení ostatních

rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva); opatření

na jejich omezení, pojištění majetku, rizik a odpovědnosti za škodu22. Dle

navrhovaného zákona odpovídá za škodu způsobenou koncesionářem

v přímé souvislosti s poskytováním služby uživatelům služby koncesionář. 
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6) personální zajištění projektu, případné převzetí zaměstnanců koncesio-

nářem, způsob zjištění jejich souhlasu, závazky přejímatele, řešení pra-

covně-právních vztahů

7) práva a povinnosti zadavatele (veřejného partnera); součinnost v provoz-

ních otázkách, poskytnutí potřebných informací a podkladů (technická

dokumentace, atesty, právní podklady...)

V některých případech, zejména u dílčích nájemních nebo provozních

smluv se očekává, že zadavatel poskytne přiměřenou součinnost tak, aby

mohly být služby koncesionáře poskytovány. To je typické zejména v pří-

padech, kdy zadavatel (veřejný partner) nese ve smlouvě poptávkové rizi-

ko, tj. např. odpovídá za to, že bude danou pozemní komunikaci používat

určité množství vozidel nebo že bude pro spalovnu pevného odpadu

k dispozici alespoň minimální množství tohoto odpadu. Pokud není

daného množství poptávky dosaženo, veřejný partner vyplácí koncesio-

náři příslušnou peněžní náhradu. 

8) práva a povinnosti koncesionáře (soukromého partnera); provozování,

údržba majetku, využívání vloženého majetku (včetně využití i pro jiné

účely než pro veřejnou službu a případného pronájmu třetím osobám),

způsob plánování investic a rozhodování o investicích, využití odpisů

9) případné investice provedené koncesionářem, jejich specifikace a finanč-

ní zajištění 

10) předmět a způsob přípravy realizace případné žádosti o příspěvek

z Fondu soudržnosti, součinnost smluvních stran, využití případného

příspěvku, řešení situace, kdy by příspěvek nebyl přiznán

11) ostatní veřejné dotace, způsob jejich využití

12) oprávnění koncesionáře při jednání se státními orgány

13) požadované standardy služeb poskytovaných koncesionářem (nároky

uživatelů, frekvence, kvalita služeb), způsob měření kvality, kontrolní

oprávnění zadavatele, opatření k nápravě nedostatků, vypořádání účinků 

V oblasti vodního hospodářství jde např. o ochranu a spolehlivost provo-
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zu zdrojů vody, spolehlivost dodávek vody uživatelům, kvalitu pitné vody,

udržování tlaku vody v síti, snižování měrných ztrát sítě, plnění povinnos-

tí při haváriích, přerušení dodávky vody a úniku odpadní vody z kanaliza-

ce, dodržování výstupních limitů z čističek odpadních vod, měření

spotřeby vody, kontrolu a přezkušování hydrantů, rychlost a účinnost zři-

zování nových vodovodních a kanalizačních přípojek apod.

V oblasti dopravní infrastruktury jde např. o pravidelnost a stabilní kvalitu

údržby komunikací, zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti silnice a místní

komunikace, zajištění a údržbu dopravního značení, případně sdělovací-

ho a zabezpečovacího zařízení, spolehlivost výběru mýtného, spolupráci

s dopravní policií při organizaci dopravního provozu nebo zajištění řízení

provozu, informace o dopravních nehodách, výlukách a objížďkách,

ochranu životního prostředí před ropnými látkami apod23.

Velmi důležitý je také způsob zajištění toho, jak se na kontrole kvality slu-

žeb podílí veřejnost, jíž jsou dané služby určeny.

14) další kontrolní, měřící, účetní, evidenční a informační povinnosti (včetně

zajištění zápisů do rejstříku koncesních smluv) 

15) způsob splácení investic a technických zhodnocení provedených koncesi-

onářem (platby od zadavatele, užitky z poskytování služeb)

16) struktura, forma a periodicita ostatních vzájemných plateb (nájemné,

platba za dostupnost, za užívání práv apod.)

17) případné platby požadované od uživatelů, způsob stanovení (včetně

vazby na případnou státní nebo obecní regulaci cen dle cenových předpi-

sů24), určení příjemce, způsob využití, řešení pohledávek vůči uživatelům
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18) způsoby promítnutí inflace a případně dalších hospodářských vlivů do

vzájemných plateb

19) způsob rozdělení vedlejších a dodatečných výnosů (včetně tzv. výnosů

z refinancování při zmírnění podmínek úvěrů poskytovaných financující-

mi bankami)

20) definice neplnění smluvních povinností (včetně nedodržení požadované

kvality služeb)

21) sankce za neplnění povinností smluvních stran

Obvyklé soukromoprávní nároky z porušení smluv jsou:

- požadovat faktickou nápravu stavu nebo náhradu škody (tento nárok je

obvyklý v případě, kdy koncesionář způsobí škodu),

- uplatnit srážky z úhrad, požadovat zaplacení smluvní pokuty nebo

úroky z prodlení (jde o jeden z nejúčinnějších nástrojů v podmínkách

fungujícího partnerství; je samozřejmě třeba hledět na to, aby rozsah

sankce byl úměrný potenciálnímu provinění),

- odstoupit od smlouvy (tento nárok je nejkrajnější možností; její využití

vždy znamená vysoké náklady na přechod k novému soukromému part-

nerovi, možné výpadky v zajištění veřejné služby atd.; nicméně hrozba

této možnosti znamená velmi silný motivační prvek pro koncesionáře,

zejména pokud k porušování povinností dochází opakovaně, navíc tato

hrozba bude alarmovat i financující instituce).

22) důvody, na jejichž základě může dojít k předčasnému ukončení smlouvy

a případná práva zásahu (step-in) zadavatele 

Může se jednat o sankční opatření svým efektem obdobné hrozbě

odstoupení od smlouvy, zejména v případě, že koncesionář hrubě a opa-

kovaně porušuje své smluvní povinnosti nebo ohrožuje bezpečnost dané

veřejné infrastruktury nebo uživatele služby. Je však třeba, aby důvody

pro takový zásah a jeho průběh byly ve smlouvě jasně ohraničeny. Po

takovém zásahu může následovat soudní řízení, a pokud by zásah veřej-

ného partnera nebyl shledán oprávněným, může být povinen nahradit

koncesionáři vzniklou škodu. 
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23) způsoby uplatnění práv jiných subjektů (včetně práva zásahu financují-

cích institucí) 

24) řešení případného konkursu na koncesionáře, případně na ovládající

osobu koncesionáře 

Pokud bude vlastnictví jakékoliv veřejné infrastruktury převáděno do

vlastnictví koncesionáře nebo tato infrastruktura v jeho vlastnictví vznik-

ne, měl by se zadavatel zajistit proti riziku jeho případného úpadku. V pří-

padě koncesionářova úpadku tvoří jeho majetek konkursní podstatu, ze

které se uspokojují věřitelé. Důležité je vždy zajištění, aby nedošlo k pře-

rušení ani ohrožení poskytování služeb uživatelům. V zásadě existují dvě

možnosti ochrany tohoto veřejného zájmu:

- zakotvení opčního práva na nákup dané infrastruktury nebo předkupní-

ho práva zadavatele kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy 

- vytvoření věcného břemene povinnosti poskytovat v koncesní smlouvě

specifikované služby, které se může uplatnit jako vůči konkursnímu

správci, tak i vůči případnému konečnému nabyvateli infrastruktury. 

25) doba platnosti smlouvy (dle navrhovaného zákona výhradně na dobu

určitou), případné možnosti prodloužení platnosti smlouvy

26) způsob vypořádání PPP k zániku platnosti smlouvy (úhrada investic, pře-

dání majetku definitivnímu vlastníkovi v odpovídajícím stavu, vypořádání

vzájemných pohledávek, předkupní právo zadavatele na určený majetek

apod.)

27) právo, kterým se smlouva řídí (doporučuje se uplatnění českého práva;

použití zahraničního práva dává značné výhody koncesionáři)

28) způsob změn a úprav smlouvy, podmínky a způsob ukončení smlouvy

před uplynutím sjednané doby platnosti

Zejména při dlouhodobém charakteru koncesní smlouvy je téměř nemož-

né předpokládat, že veškeré podmínky dané koncesní smlouvou přetrvají

beze změny až do konce celého smluvního období. Proto je nezbytné

zakotvit do koncesní smlouvy dostatečně funkční ustanovení pro její
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změnu, zejména stanovením podmínek, kdy může každý z partnerů

vyvolat jednání o změně smlouvy v případě, že začínají být nějakým způ-

sobem ohroženy jeho oprávněné zájmy. Smlouva by měla také naznačo-

vat, jakým směrem se v takových případech bude orientovat nově přijaté

řešení.

29) řešení a rozhodování sporů 

Lze zásadně doporučit preferenci řešení sporů jednáním stran a mimo-

soudní cestou. Klasický soudní proces může být velmi nákladný a vleklý,

což může negativně ovlivnit úroveň zabezpečení veřejné služby a ohrozit

další vývoj projektu. Navíc soudní proces obvykle vyvolává nežádoucí

pozornost a znepokojení veřejnosti, v důsledku čehož je pověst obou

partnerů a celého projektu nepříjemným způsobem poškozena. 

30) postup při případném právním nástupnictví místo některé ze smluvních

stran

31) datum nabytí účinnosti smlouvy

32) ke koncesní smlouvě mohou být například přiloženy na ní závislé smlou-

vy (úvěrové smlouvy, při založení projektové společnosti společenská

smlouva, případně zakladatelská listina apod.), dále seznamy majetku,

specifikace činností, lhůt, cenové kalkulace apod.

Podle navrhovaného zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (kon-

cesní zákon) musí být koncesní smlouva písemná a projevy vůle smluvních stran

musí být na téže listině. Koncesní smlouvy může zadavatel uzavírat, pokud to

nevylučuje zvláštní právní předpis. Koncesionář, který je zároveň veřejným zada-

vatelem, nesmí na předmět plnění koncesní smlouvy ani na jeho část uzavírat

další koncesní smlouvy. 

Ve většině PPP zadavatel potřebuje skupinu poradců s odpovídající kvalifikací,

pokud možno i s praktickými zkušenostmi z úspěšně realizovaných projektů.

Využití kvalitních poradců rozhodujícím způsobem ovlivňuje úspěšnou a včas-

nou realizaci PPP. Špatný výběr nebo neefektivní řízení poradců může mít na

projekt negativní dopad a v konečném důsledku vést k značnému plýtvání veřej-

nými zdroji. Odborní poradci pro projekty PPP mohou být specializováni na

poradce finanční, právní a technické; optimální je stav, kdy kombinují kvalifi-
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kace ze všech těchto oblastí vzhledem ke specializaci veřejného subjektu (zada-

vatele). V průběhu přípravy a realizace projektu je často nutné využít i poraden-

ských služeb na zajištění dílčích odborných znalostí v oblastech, jakými

například jsou public-relations, životní prostředí, pojištění, personalistika, zadá-

vání veřejných zakázek apod.

� Doporučená literatura

Kodex řízení PPP projektu, PPP Centrum České republiky, 26. července 2005

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000289.pdf)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership), Právní analýza

proveditelnosti v České republice, Allen & Overy, Praha, září 2003

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/000043.pdf)

Draft Guidelines - Good Governance in Public Private Partnerships in Infrastructure:

Lessons Learned From Selected Case Studies, United Nations Economic Commission for

Europe, Geneva, 2003 (http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/327/29/PDF

/G0332729.pdf?OpenElement)

Příručka pro výběr a řízení poradců pro PPP projekty, PPP Centrum České republiky, 2005

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000285.pdf)

3.4. Nástroje hodnocení ekonomické efektivnosti PPP

Hodnocení ekonomické efektivnosti PPP patří z pozice veřejného sektoru mezi

poměrně složité úkoly. Veřejné subjekty ne vždy mají přístup k analytickým

nástrojům, používaným zejména bankovním sektorem při hodnocení efektiv-

nosti projektů a bonity klientů. V našem případě však existuje základní vodítko,

a to jsou požadavky, které na příslušné projekty klade Fond soudržnosti.

Zatímco pro běžný postup při zpracování projektů připravovaných pro kofinan-

cování z Fondu soudržnosti postačí odkázat na praktické příručky, které jsou

k dispozici25, v této části se budeme zabývat pouze zvláštnostmi, kterých je třeba

dbát při hodnocení ekonomické efektivnosti PPP.
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3.4.1. Koncesní projekt
Zpracování koncesního projektu pro připravované PPP je obecně vyžadováno

navrhovaným zákonem o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní

zákon) pouze pro významné koncesní smlouvy26. Naproti tomu pro projekty usi-

lující o podporu z Fondu soudržnosti existují jednoznačné požadavky na struk-

turu obdobně koncipované studie proveditelnosti27, které v české verzi shrnuje

výše zmíněná literatura28. Pro práci s projekty PPP bude pravděpodobně zapo-

třebí zpracovat takové části koncesního projektu, které budou odpovídat jak

koncesnímu zákonu, tak požadavkům Fondu soudržnosti. 

Rámcová struktura studie proveditelnosti, požadovaná Fondem soudržnosti, je

následující:

• Přehled výsledků

• Současný stav a historie projektu

• Analýza nabídky a poptávky, koncepce odbytu

• Materiálové vstupy potřebné k projektované činnosti

• Lokalita a okolí

• Technické řešení

• Organizace a režijní náklady

• Vlastnická struktura a zaměstnanci (lidské zdroje)

• Harmonogram realizace projektu

• Finanční analýza a potřeba investičních prostředků.

Součástí finanční analýzy jsou následující propočty:

• Nákladová a výnosová analýza

• Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku (Cost–benefit analýza)

• Analýza rizik

• Analýza citlivosti.

Tuto strukturu bude třeba sestavit ve dvou variantách tak, aby umožňovala

zhodnocení hodnoty za peníze (VFM) cestou komparátoru veřejného sektoru,

tj. ve variantách:
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• zajišťování služby na základě koncesní smlouvy - varianta PPP

• jiným způsobem, nejčastěji na bázi dosavadního zabezpečování pouze

zadavatelem - srovnávací varianta. 

1) Nákladová a výnosová analýza

Při zpracování nákladové a výnosové analýzy je třeba zvážit, podle jakých účet-

ních standardů má být zpracována, zda ve struktuře účetnictví určené pro

územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organi-

zační složky státu dle zvláštního předpisu (jak bylo doposud s největší pravdě-

podobností účetnictví veřejného subjektu vedeno)29, nebo ve struktuře účtů

odpovídající soukromým společnostem (jak bude pravděpodobně sledována

činnost v rámci PPP). Vzhledem k potřebě dostupnosti a srovnatelnosti údajů

i k potřebě rozhodnutí o případném zahájení koncesního řízení lze doporučit

spíše variantu první, tj. zpracovat nákladovou a výnosovou analýzu v dosud

používané účetní struktuře.

Pak je ovšem třeba vzít v úvahu, jaké položky výkazu zisku a ztráty veřejného

subjektu budou skutečně klíčové pro provedení komparátoru veřejného sektoru.

Jsou to ty položky, v nichž změnou investora nebo provozovatele může dojít ke

změnám.

Například položky č. 1 - Spotřeba materiálu a 2 - Spotřeba energie mají určitě

veliký význam v běžném hospodaření veřejných subjektů, pokud by však pro-

střednictvím PPP nedošlo k dramatickému převratu v používané technologii pří-

slušné veřejné služby, pak jejich zvláštní vykazování a srovnávání v komparátoru

veřejného sektoru pozbývá smyslu. Na druhé straně, pokud by daná veřejná

služba byla prováděna zcela v režii koncesionáře (např. cestou projektové spo-

lečnosti) a zadavatel by platil pouze určitou globální úhradu za poskytované

služby, pak jejich uvádění zvlášť v nákladové a výnosové analýze je vhodné.

Z položek výkazu zisku a ztráty, které jsou nejcitlivější na změnu investora nebo

provozovatele přechodem k PPP, jsou obvykle důležité tyto:
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a) Výnosy

• Tržby z prodeje služeb (položka 33 přílohy č. 2 zvláštního předpisu) – tato

položka odráží změnu v uživatelských úhradách, a dále může odrážet i pří-

padné zhodnocení kapacity i pro jiné účely než pro veřejnou službu a pří-

padné pronájmy koncesionáři nebo třetím osobám 

• Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (polož-

ka 50 přílohy č. 2 zvláštního předpisu) – zde jde zejména o případný pro-

dej kapacit nebo nemovitostí koncesionáři

• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (položka 51 přílohy č. 2

zvláštního předpisu) – zde se uplatní výnosy z držení akcií projektové spo-

lečnosti, pokud je zadavatel bude vlastnit 

• Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (položka 52 přílohy č. 2 zvláštní-

ho předpisu) – zde jde zejména o případný prodej akcií zakladatelem zalo-

žené projektové společnosti nebo o efekt závěrečného prodeje akcií

projektové společnosti zpět koncesionáři 

• Příspěvky a dotace na provoz (položka 57 přílohy č. 2 zvláštního předpisu)

– v této položce se uplatní dosud přijímané, případně nově získané pro-

vozní dotace od státu nebo zakladatele. 

Ostatní méně podstatné položky výnosů se mohou shrnout do položky ostatní

nespecifikované výnosy (součet ostatních položek výnosů dle přílohy č. 2

zvláštního předpisu) a s individuálně sledovanými položkami dohromady

vytvoří položku výnosy celkem (v rozsahu položky 58 přílohy č. 2 zvláštního

předpisu).

b) Náklady

• Opravy a udržování (položka 5 přílohy č. 2 zvláštního předpisu) – v této

položce se odrazí změny v nákladech na opravy a udržování placených

zadavatelem před a po realizaci PPP

• Ostatní služby (položka 8 přílohy č. 2 zvláštního předpisu) – v této dosud

nepříliš závažné položce se v podmínkách PPP promítne podstatná část

úhrad zadavatele koncesionáři (např. platby za poskytované služby, platby
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za dostupnost, stínové mýtné, mohou zde být promítnuty splátky investic

realizovaných koncesionářem apod.)

• Mzdové a ostatní osobní náklady (součet položek 9 až 13 přílohy č. 2

zvláštního předpisu) – zde se může projevit úspora, pokud budou veřejné

služby nadále poskytovat zaměstnanci koncesionáře

• Úroky (položka 20 přílohy č. 2 zvláštního předpisu) – tato položka vyjádří

rozdíl v úvěrech poskytnutých zadavateli před a po realizaci PPP

• Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (položka 25 pří-

lohy č. 2 zvláštního předpisu) – v této položce může být u příspěvkových

organizací sledována změna spočívající v případném převodu kapacit na

koncesionáře

• Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku (položka 26 přílohy č. 2 zvláštního předpisu) – tato položka může

kompenzovat výnos z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku koncesionáři 

• Prodané cenné papíry a podíly (položka 27 přílohy č. 2 zvláštního předpi-

su) – tato položka může kompenzovat výnos z prodeje akcií zakladatelem

založené projektové společnosti

Ostatní nespecifikované náklady (součet ostatních položek výnosů dle přílohy

č. 2 zvláštního předpisu) jsou dopočtovou položkou k položce náklady celkem.

Mohou však obsahovat některé závažnější položky, s nimiž dosud nebylo

v struktuře položek účetnictví veřejných subjektů počítáno (např. nákup cen-

ných papírů a podílů projektové společnosti při ukončení PPP).

c) Přijaté a poskytnuté dotace

Zde se mohou v důsledku realizace PPP projevit změny v položkách přílohy č. 3

zvláštního předpisu, pokud tyto změny nebyly dle účetního předpisu započteny

v nákladové položce ostatní služby. Jde především o:

Přijaté dotace celkem, z toho

• Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (položka č. 1

přílohy č. 3 zvláštního předpisu)
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• Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (položka č. 7 přílo-

hy č. 3 zvláštního předpisu)

• Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samo-

správných celků (položka č. 8 přílohy č. 3 zvláštního předpisu)

• Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu (položky č. 9 pří-

lohy č. 3 zvláštního předpisu)

• Přijaté prostředky na provoz, výzkum a vývoj z rozpočtu územních samos-

právných celků (součet položek č. 16 a 19 přílohy č. 3 zvláštního předpisu)

• Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (polož-

ka č. 17 přílohy č. 3 zvláštního předpisu)

• Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (položka č. 18 přílohy č. 3 zvlášt-

ního předpisu)

• Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (položka č.

50 přílohy č. 3 zvláštního předpisu)

• Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů

(položka č. 51 přílohy č. 3 zvláštního předpisu)

Poskytnuté dotace celkem (v rozsahu položky 103 přílohy č. 1 zvláštního předpi-

su), z toho 

• Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (položka 97 přílohy č. 1

zvláštního předpisu)

• Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (položka 98 přílohy č. 1

zvláštního předpisu)

• Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (součet položek

99 a 101 přílohy č. 1 zvláštního předpisu)

• Poskytnuté dotace ostatním subjektům (součet položek 100 a 102 přílohy

č. 1 zvláštního předpisu) – zde budou nejčastěji umístěny dotace koncesi-

onáři.
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Výsledné roční saldo výnosů, nákladů a dotací pro obě varianty komparátoru

veřejného sektoru je potom v nákladové a výnosové analýze vypočítat následo-

vně:

Porovnání součtů ročních sald v obou variantách pak může podat informaci

o celkové výnosové a nákladové výhodnosti varianty PPP oproti variantě srovná-

vací.

2) Příjmy a výnosy, cash-flow, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové

procento

Vedle prosté nákladové a výnosové analýzy bez započteného faktoru času se ve

studiích proveditelnosti za účelem používá propočet na bázi příjmů a výdajů

(cash-flow). Při něm je možné využít položek z předchozí nákladové a výnosové

analýzy, avšak neuplatní se časové rozlišení nákladů a výnosů, tj. příjmy a výda-

je se započítají k roku, v němž skutečně nastaly. Vzniká zde saldo se stejnou rov-

nicí jako v nákladové analýze, přičemž rozdíl mezi kladnými položkami (výnosy

celkem + přijaté dotace) a zápornými položkami (náklady celkem + poskytnuté

dotace) vytváří hotovostní tok příslušného roku.

Na základě diskontovaných (odúročených) hodnot jednotlivých let předpoklá-

daného projektu PPP (v trvání n let ve vzorečku níže) lze potom pro obě varian-

ty komparátoru veřejného sektoru spočítat jejich celkovou čistou současnou

hodnotu (Net Present Value, NPV) podle vzorce:

Kde:

• NPV je čistá současná hodnota investice,

• CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t,

• r je diskontní sazba

• t je období (rok) od 0 do n
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Veškeré náklady, výnosy, příjmy a výdaje je vhodné uvádět v nominální hodno-

tě, tj. včetně úroků a inflace. Diskontní sazbu r je třeba odhadnout dle předpo-

kládaného vývoje makroekonomických veličin, přičemž obvykle platí:

Dále je možné zjistit vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR),

které představuje úroveň diskontní sazby, při níž se součet příjmů a výdajů z pří-

slušné činnosti za celé období předpokládaného PPP rovná nule. Vzoreček IRR,

odvozený od NPV, je následující:

Kde:

• IRR je vnitřní výnosové procento,

• CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t,

• r je diskontní sazba

• t je období (rok) od 0 do n

IRR nelze ze vzorce vypočítat přímo, propočet se provádí tak, že se do propočto-

vého vzorce NPV postupně dosazují hodnoty NPV tak, aby se blížily nule (itera-

tivní propočet).

Pokud hodnoty NPV a IRR jsou ve variantě PPP vyšší než ve variantě srovnávací,

měli bychom být náchylni vybrat variantu PPP. Opačný výsledek znamená, že by

bylo lépe zůstat u dosavadního způsobu poskytování veřejné služby.
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3) Sociálně ekonomická analýza nákladů a užitku (Cost–benefit analýza,

CBA)

U propočtového postupu sociálně ekonomické analýzy nákladů a užitku pro

projekty usilující o podporu z Fondu soudržnosti lze odkázat na literaturu30. Na

rozdíl od nákladové a výnosové analýzy neobsahuje jen posouzení finanční pro-

veditelnosti a návratnosti záměru, ale zabývá se i posouzením vlivu realizace

záměru na společnost a snaží se též identifikovat subjekty, které získají nebo

ztratí realizací projektu.

V částech 2.1.2. a 2.1.3. byly představeny hlavní výhody a nevýhody PPP oproti

běžnému způsobu poskytování služeb subjekty veřejného sektoru. Řada z nich,

např. urychlené pořízení infrastruktury, snížení provozních nákladů nebo dražší

úvěry pro soukromého investora, je podchytitelná přímo změnami příslušných

nákladů, výnosů, příjmů a výdajů v nákladové a výnosové analýze. Jiné ukazate-

le nejsou spočitatelné a jejich finanční vyjádření je vždy určitým volným odha-

dem. Zároveň však existují určité možnosti, jak tyto odhady odvodit od

pozorovatelných veličin např. u již realizovaných případů.

Jde například o dále uvedené příklady:

• zkvalitnění veřejné správy přenesením zodpovědnosti za poskytování

veřejných služeb na koncesionáře – o pozitivní změně lze usuzovat např.

podle snížení počtu zaměstnanců, agend ap. 

• lepší motivace k dodržení kvality, uplatnění nových technologií – lze sledo-

vat zkrácení času vyřízení požadavků, snížení počtu stížností, vyšší spokoje-

nost uživatelů zjištěnou dotazováním, menší počet dní, kdy daná služba

nebyla poskytnuta ap.

• multiplikační efekt investic do dopravní infrastruktury – lze vyjít např.

z růstu pracovních příležitostí kolem komunikací vybudovaných cestou

PPP, poklesu nezaměstnanosti v příslušných regionech ap.

4) Analýza rizik

I analýza rizik je založena spíše na odhadu jejich účinků na základě příčinného

zhodnocení, přičemž číselné výsledky jsou velmi obtížné. Je-li to proveditelné, je

možno odhadnout pravděpodobnost rizika např. na vyhodnocení vývoje podob-
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ných již známých případů projektů PPP, a touto pravděpodobností pak např. zná-

sobíme očekávaný efekt, čímž získáme ztrátu připadající na dané riziko31.

5) Analýza citlivosti

Analýza citlivosti je postup, který zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady

investičního záměru a zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel.

V našem případě

budeme zkoumat vliv na rozhodující (kriteriální) ukazatele (zejména NPV

a IRR). Prakticky se provádí takto:

a) Vyjádření všech zásadních předpokladů obsažených v kalkulaci daného

prognózovaného hotovostního toku pro všechny roky.

b) Postupně každý z těchto předpokladů změníme o jednotku (1%), a pro

každou tuto změnu zvlášť spočítáme znovu hodnotu rozhodujícího (kriteri-

álního) ukazatele.

c) Pro každý takto měněný předpoklad nyní spočítáme procentní změnu výsled-

ného kriteriálního ukazatele (např. NPV). Jedná-li se o ukazatel uváděný

v procentech, např. u IRR, pak počítáme procento z procentního vyjádření. 

Pro analýzu citlivosti se u projektů PPP hodí např. tyto ukazatele:

• snížení poptávky (tržeb, uživatelských úhrad) týkajících se poskytovaných

služeb o 1% 

• snížení očekávaných dotací od státu (zakladatele) nebo příspěvku z Fondu

soudržnosti o 1%

• prodloužení doby realizace investice o 1% (čtvrtletí, pololetí, rok)

• zvýšení úrokové míry oproti předpokladům o 1% 

• zvýšení plateb koncesionáři o 1% ap.
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Jako obecné kritérium je doporučováno zvážit ty parametry, u nichž odchylka

(kladná nebo záporná) o 1 % vyvolá u IRR odpovídající odchylku o 1 % (jeden

procentní bod) nebo 5 % u základní hodnoty NPV. Nevýhodou analýzy citlivos-

ti je to, že posuzuje změny jednotlivých faktorů izolovaně, zatímco tyto faktory

v reálném světě obvykle působí komplexně. Jestliže jsou výpočty analýzy citli-

vosti založeny na zkušenosti manažera, který dokáže dobře odhadnout hlavní

rizikové faktory a rozsah jejich možných změn, poskytují poměrně dobrý obraz

rizikovosti projektu. 

3.4.2. Finanční schůdnost projektu

Finanční schůdnost projektu musí být jasně prokazatelná a integrována do pro-

cesu žádosti o příspěvek z Fondu soudržnosti. Projekt musí mít jasné a definova-

né příjmy, které budou – s případnými dotacemi a příspěvkem z FS – dostačovat

na splacení jistiny i úroků přijatých úvěrů a zajistit návratnost vloženého soukro-

mého kapitálu přiměřenou riziku dlouhodobého projektu. Při strukturování úvě-

rového balíku je třeba hledat cesty k maximálnímu omezení nejistot projektu,

kam patří například:

• maximalizace dlouhodobého úvěrování

• maximalizace uplatnění fixní úrokové sazby

• minimalizace potřeby refinancovat riziko.

� Doporučená literatura

Potluka, O. a kolektiv: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl I. Projektové řízení

Fondu soudržnosti, IREAS, Praha 2004

(http://www.ieep.cz/download/ireas/download/publikace/pub025.pdf)

Potluka, O. a kolektiv: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl II. Finanční řízení

projektů Fondu soudržnosti, IREAS, Praha 2004

(http://www.ieep.cz/download/ireas/download/publikace/pub022.pdf)

Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Structural Fund-ERDF, Cohesion

Fund and ISPA), DG REGIO 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf)
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Společný regionální operační program, Studie proveditelnosti (Feasibility Study), meto-

dická příručka, Ing. Patrik Sieber, Verze 1.4, květen 2004 (ke stažení na adrese

http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005003009)

Společný regionální operační program, Analýza nákladů a přínosů, metodická příručka,

Ing. Patrik Sieber, Verze 1.4, květen 2004 (ke stažení na adrese http://www.strukturalni-

fondy.cz/index.php?show=000008000005003009)

Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, European Commission,

Directorate-General Regional Policy, March 2003 (např.

http://www.pppcentrum.cz/res/data/001/000229.pdf)

Green Book, HM Treasury, January 2003 (http://greenbook.treasury.gov.uk/)
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14
Využitelnost PPP pro jednotlivé

instrumenty Fondu soudržnosti

Řada veřejně prosazovaných projektů, včetně PPP, vyžaduje veřejnou podporu

(dotace, příspěvky z Fondu soudržnosti) i přesto, že značná nebo rozhodující

část příjmů přichází z uživatelských úhrad. V takových případech je logicky

zapotřebí zajistit, že projekt představuje nejlepší využití příslušných veřejných

prostředků. V takovém případě je legitimní, aby se financující veřejný sektor

pokusil porovnat očekávaný užitek s výsledky alternativního projektu, který by se

bez veřejné podpory neuskutečnil.

Dobrým příkladem fungujícího rozměrově malého PPP s podporou evropských

fondů (byť strukturálních fondů, nikoliv FS) je Merseyský speciální investiční

fond (Merseyside Special Investment Fund) v oblasti Liverpoolu ve Velké

Británii, založený v roce 1996 za pomoci prostředků z EU a od soukromých

investorů s cílem poskytovat úvěry, investice do základního kapitálu a manažer-

skou podporu malým a středním podnikům. Jeho úspěch za posledních deset

let je z velké části důsledkem jeho hybridního charakteru: prosazuje jednak sil-

nou obchodní disciplínu, ale zároveň slouží i veřejným cílům, jako jsou vytváře-

ní a zachování pracovních příležitostí. Příspěvky z EU mají za cíl posílit

rozvíjejících se malých společnostech ‚schopnost přežít‘. Projekt se od počátku

soustřeďoval na slabé místo tržního vývoje, totiž že malé podniky jsou sice klíčo-

vé pro regeneraci tohoto strukturálně postiženého regionu, avšak komerční

zdroje investic se příliš snaží vyhýbat rizikům, než aby financovaly projekty

malého rozsahu. Fond je nyní již ve druhém kole financování z EU a předpoklá-

dá se, že v roce 2006 již bude podporovat více než 1 000 malých společností32. 

32 Více viz www.msif.co.uk/
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Ne vždycky se daří vzájemně propojit financování cestou PPP a evropských

fondů. Překážky existují zejména v následujících směrech:

• pokud je příjemcem prostředků z evropských fondů soukromý subjekt, pak

podíl příspěvků z fondů EU (včetně Fondu soudržnosti) nesmí překročit

50%. zatímco příspěvky z FS pro veřejný sektor mohou činit až 85% veřej-

ných nebo ekvivalentních výdajů. Konkrétní výše pomoci je stanovena

podle typu projektu, jež má být realizován.

• projekty generující výnosy logicky čelí další snížené maximální míře přís-

pěvků z fondů EU, přičemž se navíc někdy ještě uplatňují ze strany EU

omezení, pokud jde o přiměřenou míru zisku

• Fond soudržnosti hradí pouze vybrané výdaje investičního charakteru,

zejména ve vztahu k

- projektování a projektové studii

- koupi pozemku

- přípravě staveniště

- stavbě a zařízení staveniště

- zařízení a strojnímu vybavení trvale instalovanému v projektu

- zkouškám a zaškolením

- řízení projektu.

• fázově posunutý cyklus úhrady nákladů ze strany EU; příjemce pomoci musí

nejprve vynaložit uznatelné náklady a pak může teprve žádat jejich úhradu.

Není tedy např. možné rozložit úhradu těchto nákladů v čase po dobu plat-

nosti koncesní smlouvy a překlenutí je třeba řešit nákladným úvěrem

• EU předpokládá, že by finanční vnitřní návratnost na jednotku národního

kapitálu (FRR/K) neměla překročit 6%. Pro projekty, kde je tato návratnost

vyšší, by měl být požadován větší podíl vlastního kapitálu33.

• prostředky z evropských fondů mohou být odepřeny tehdy, pokud projekt

nesplní předpokládané výstupy; to je faktor opět zvyšující riziko pro sou-

kromého investora
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Další překážky kombinování PPP a evropských fondů mohou spočívat v následu-

jícím:

• složitost projektů PPP – přestože, že existuje snaha udržet strukturu projek-

tu co nejjednodušší, smíšené financování je vždy považováno za složitější

než veřejné

• vzhledem k nedostatku jistoty, zda podpory z fondů EU bude dosaženo či

nikoliv, domácí veřejný sektor má vzhledem k malým zkušenostem snahu

spíše kombinovat soukromé prostředky s vlastními fondy než s prostředky

z fondů EU (viz též současný trend ve financování akcí v dopravní infra-

struktuře)

• žádosti o prostředky z fondů EU bývají načasovány k pevným termínům,

což je pro soukromé investory mnohdy obtížné dodržet vzhledem k nároč-

nému vyjednávání s bankami a spoluinvestory.

Z výše uvedených bodů vyplývá mimo jiné nutnost existence silných podnětů

pro veřejnou správu, aby používala smíšené financování protože v současné

době PPP soutěží s penězi z EU fondů, které jsou z finančního hlediska ‚zadar-

mo‘.

V oblasti dopravy dosud žádný projekt v ČR na bázi PPP s podílem příspěvku

z ISPA, resp. PHARE, nebyl financován, ačkoli by taková možnost mohla mít více

šancí, neboť vlastníkem a současně příjemcem příspěvku by byl stát. Na druhé

straně existuje dlouholetá španělská zkušenost s PPP již od roku 1995, kdy PPP

byly účastny výstavby zhruba 25% akcí ve výstavbě dopravní infrastruktury. Špa-

nělsko bylo také první zemí, které se podařilo skloubit PPP v dopravě a příspěv-

ky z Fondu soudržnosti. 

V oblasti vodohospodářství obecně docházelo ke dvěma typům případů finan-

cování ze strany fondů ISPA:

• obec či město byly současně vlastníkem a provozovatelem vodovodů

a kanalizací - získání prostředků z ISPA bylo za takových okolností nejjed-

nodušší a nejčastější

• vlastníkem byly město nebo obec a provozovatelem soukromá společnost -

získávání příspěvků bylo velmi obtížné a dosud se tak v ČR dařilo jen v pří-
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padě projektu obnovy kanalizační a vodárenské sítě v Brně. Existují však

úspěšné případy ze zahraničí.

V třetím případě, kdy je soukromý subjekt vlastníkem i provozovatelem infra-

struktury, zatím v ČR ani v sousedních zemích k poskytnutí příspěvku nedošlo.

Celkově shrnuto, Evropská komise zastává v otázkách příspěvků projektům PPP

následující principy, odvozené již od Smlouvy o ES a od dále nashromážděného

acquis:

a) Zachování volného přístupu na trh, zejména:

• Rovná a otevřená účast stran, s nimiž je zacházeno rovným způsobem

• Aplikace průhledného zadávání veřejných zakázek v rámci evropských

směrnic

b) Dodržování principů regulujících státní pomoc, zejména:

• Zajistit, že za poskytované služby nebude placena nadměrná úhrada 

• Veřejné příspěvky mají odpovídat skutečným potřebám

c) Ochrana zájmů veřejnosti, zejména:

• Zajistit, aby PPP a veřejné příspěvky poskytovaly kvalitní služby

• Musí být prokázána hodnota za peníze

• V zájmu udržitelnosti aktivit by měla veřejnost participovat na funkci kontroly 

• Musí být zamezeno rychlým a závratným ziskům soukromých partnerů.

Problémy související s plněním smluvních závazků mají být řešeny pružně tak,

aby vyhovovaly potřebám obou smluvních partnerů (např. zájem veřejného sek-

toru zavádět uživatelské poplatky postupně s ohledem na sociálně slabší vrstvy

může být kombinován se zájmem soukromého partnera operativně řešit

nepředvídatelné události např. v souvislosti se změnou makroekonomického

vývoje v zemi případnou renegociací smluv).

� Doporučená literatura

Příručka EU fondy a PPP, PPP Centrum České republiky, 10. srpna 2005 (http://www.ppp-

centrum.cz/res/data/002/000299.pdf)
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Briefing paper, Accessing EU funds in the new member states: best practice from around

Europe, Economist Corporate Network, The Economist, March 2005

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/ 002/000295.pdf)

Zásady upřesňující uznatelnost výdajů v rámci projektů s finanční asistencí Fondu soudrž-

nosti (dle Nařízení Evropské komise č. 16/2003), Příloha č. 2 k č.j.: M/200169/05

(http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPVBF9H1SH3/$FILE/OIF-Priloha_2-

20050414.pdf)

Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Structural Fund-ERDF, Cohesion

Fund and ISPA), DG REGIO 2004 (http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources

/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf)

4.1. Možnosti využití PPP v investičních projektech

v jednotlivých sektorech životního prostředí

4.1.1. Vodní hospodářství 
PPP mají v sektoru vodárenství a kanalizací dlouhou tradici. Například současný

systém vodohospodářských koncesí ve Francii už trvá nejméně 40 let a vytvořil

strukturu velkých společností provozujících veřejné sítě. Ve Velké Británii mnohé

obce již procházejí třetí generací smluv typu PPP. V budoucnosti lze v tomto sek-

toru očekávat ještě širší uplatnění PPP tím, jak v mnohých zemích nastane nut-

nost rozsáhlých investic do rozšíření a obnovy starých kapacit nebo výstavbu

nových.

Ve vodohospodářském sektoru existuje úplný rozsah typů PPP stejně jako i tra-

dičních způsobů zásobování. Vodovody a kanalizace jsou velmi dobře vhodné

i pro smlouvy typu BOT, DBFO a pro koncese za předpokladu, že je k dispozici

zajištěný ,mechanismus uživatelských úhrad. Rostoucí rizika spojená se stále slo-

žitějším procesem čištění odpadových vod a potřeba dále rozšiřovat a zlepšovat

infrastrukturní sítě zejména v nově přistoupivších zemích posilují v tomto sekto-

ru možnosti rozšiřování PPP. 

Situace je na druhé straně logicky komplikována tím, že neexistuje komplexní

legislativa EU, která by řešila problematiku veřejně-soukromých partnerství,

a rovněž tak není k dispozici legislativa, která by propojovala oblast PPP s fungo-

váním Fondu soudržnosti.
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V roce 2004 Evropská komise vyslala tým konzultantů, který zkoumal smluvní

vztahy u pěti vodárenských projektů, pro které byly podány žádosti o udělení

pomoci z předvstupního nástroje ISPA, a které nedávno obdržely rozhodnutí

o udělení pomoci z FS. Výstupem konzultantů byla zpráva s doporučeními, na

jejichž základě Evropská komise požádala Českou republiku o reakci.

Základní podmínkou pro projekty FS, které byly schváleny Evropskou komisí

(EK) na konci loňského roku, byl požadavek, aby smlouvy o pronájmu a provozu

vodárenského majetku lépe odrážely nejlepší mezinárodní praxi, přičemž stáva-

jící smlouvy mají být upraveny do konce roku 2006. Původní požadavek EK, aby

stávající smlouvy byly vypovězeny, byl odmítnut českou stranou jako nerealizo-

vatelný. 

Mezi požadavky, které EK uplatňuje jako podmínku pro udělení pomoci z FS,

patří zejména:

• ustanovení, že provozovatel nese podnikatelské riziko ohledně objemu

tržeb v průběhu jednoho kalendářního roku; znamená to, že nelze připus-

tit žádné úpravy vodného nebo stočného z důvodu poklesu nebo naopak

navýšení tržeb v průběhu ročního cyklu. Smlouva může samozřejmě stano-

vit výši vodného a stočného i na dobu delší než jeden rok, 

• ustanovení, že provozovatel nese riziko za nedobytné pohledávky u zákaz-

níků. Tyto dluhy nelze přenášet na majitele s výjimkou specifického progra-

mu podpory nejslabších domácností ze strany municipálního majitele,

• provozovatel nesmí přenechat své smluvní závazky nebo odpovědnost za

poskytované služby třetí osobě bez souhlasu vlastníka, s výjimkou případů,

kdy k přechodu práv a povinností dochází na základě zákona,

• smlouva musí být na dobu určitou,

• maximální délka smlouvy od doby vzniku smluvního vztahu s provozovate-

lem (včetně již stanoveného případného dalšího prodloužení) nesmí pře-

kročit 25 let,

• majitel i provozovatel musí dodržovat požadavky českých právních předpi-

sů v této oblasti, tj. respektovat postupy pro zadávání veřejných zakázek

resp. koncesní řízení,
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• provozovatel se nesmí ucházet o zakázky zadaných majitelem a zároveň

i radit či rozhodovat spolu s majitelem o těchto zakázkách (evidentní střet

zájmů),

• provozovatel musí vrátit pronajatou infrastrukturu vlastníkovi na konci

smluvního období ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení, průběžné

údržbě, úrovni investičních činností vlastníka a stáří, 

• spolu s fyzickou infrastrukturou musí na konci smluvního období provozo-

vatel přenechat majiteli nebo dalšímu provozovateli veškeré informace,

záznamy atp. nutné k provozu pronajaté infrastruktury. V rámci koncesní-

ho řízení na konci smluvního období provozovatel musí umožnit dalším

oprávněným uchazečům o koncesi přístup ke všem relevantním provozním

informacím,

• o vrácení infrastruktury (předmětu nájmu) bude mezi stranami pořízen

předávací protokol, 

• provozovatel odpovídá vlastníku za poškození nad rámec běžného opotře-

bení,

• provozovatel by měl získat předem písemný souhlas majitele k jakémukoliv

využití majetku majitele, které nesouvisí přímo se základním posláním pro-

vozovatele poskytnout vodohospodářské služby. V těchto případech, musí

být prokázáno, že

- buď vlastník obdrží nadpoloviční část čistého výnosu (zisku) z takového

dvojího využití jeho majetku,

- nebo čisté výnosy z takového dvojího využití musí být používány provo-

zovatelem ke snížení výše vodného a stočného nebo pro jiné prokazatel-

né zkvalitnění služeb,

• smlouva by měla obsahovat systém výkonových parametrů definujících

kvalitu služeb, které je provozovatel povinen v rámci smlouvy poskytovat.

Jedná se o technické parametry investic financovaných z FS (zejména u čis-

tíren odpadních vod a stokových soustav). Vyčištěné odpadní vody se

považují za vyhovující, pokud budou splňovat ukazatele uvedené v části A.

přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pří-

pustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
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povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

a o citlivých oblastech, 

• je nezbytné identifikovat technické parametry vyjadřující kvalitu poskyto-

vaných služeb vně infrastruktury řešené projektem, včetně podílu odpo-

vědnosti vlastníka a provozovatele za poruchy, dostatečnou běžnou

údržbu atd.

• na parametry kvality služeb musí navázat funkční systém smluvních pokut

tak, aby provozovatel byl motivován tyto ukazatele dosahovat.

Prokázalo se, že příspěvky z Fondu soudržnosti mohou hrát důležitou roli při

dosahování rozumné rovnováhy mezi komerčním a veřejným zájmem. Příklady

projektů jako Trenčín nebo Constanta (viz část 5.) to ukazují. Přístup Komise sice

nemusí být ideální pro prosazení komerčního pohledu na danou investici, ale je

schopen účinně prosadit kvalitativní standardy, zabránit tomu, aby některá ze

stran získala nepatřičný prospěch a prověřit, zda jsou smlouvy PPP realizovány

otevřeným a průhledným způsobem. 

Jedním z pozitivních příkladů podpory z fondů EU ve vodním hospodářství byl

projekt obnovy kanalizační a vodárenské sítě města Brno. Základem pro vyjed-

návání s Evropskou komisí byl vypracovaný Program obnovy a rozvoje infra-

struktury, kde město Brno představilo jasný záměr, jakým způsobem chce zajistit

rozvoj infrastruktury a financí. Město Brno jako vlastník projektu získalo grant na

obnovu sítě jak z programu PHARE i ISPA. Provozovatel – soukromá společnost

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - se stal příjemcem úvěru na rekonstrukci

čistírny odpadních vod od EBRD. Přesto se EK ohradila proti způsobu výběru

provozovatele a požádala doložení a vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže. Dále prověřovala podmínky smlouvy o provozu mezi městem a provo-

zovatelem - zejména z důvodu neúměrných kapitálových výnosů pro soukro-

mou společnost. Nakonec však EK dospěla k závěru, že udělení grantu sníží

celkové zatížení města a přispěje k udržení sociálně únosné míry poplatků za

vodné a stočné při současném zajištění ekonomické návratnosti projektu.

Celková doba od myšlenky až po přidělení grantu, tedy pro zahájení implemen-

tace celého modelu, trvala 2 až 3 roky.

Kritickou otázkou úspěchu v projektech z oblasti životního prostředí je míra,

v jaké dochází k přenosu rizika mezi veřejným a soukromým partnerem. V těch-

to projektech nacházíme velký soubor platných norem, závazků, kvalitativních
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cílů a různé úrovně uživatelských úhrad. To posiluje příjmové riziko pro provo-

zovatele vodohospodářských soustav a vytváří potřebu účinných kontrolních,

platebních a sankčních mechanismů zajišťujících, že projekty dosáhnou původ-

ních cílů a mohou také být účinně korigovány v případě vzniklých problémů. Na

druhé straně ovšem také musí existovat dostatečné pobídky, motivující soukro-

mého partnera k zlepšování výkonnosti a efektivnosti. Projekt rozšíření kanali-

začního systému Karviná v ČR je typickým případem, kdy takové motivační

systémy byly použity. 

Potřebná délka smluv v těchto projektech by měla ideálně odrážet rozsah inves-

tic, závazky týkající se sazeb uživatelských úhrad, očekávané výnosy, případně

jiné faktory. Projekt Constanta ukazuje, jak délka smluvního období, dobře

nastavená z hlediska financí, investic, financování z fondů EU a alokace rizika,

dokáže zvýšit zájem soukromého sektoru o daný projekt. Dublinský projekt (viz

část 5.) zase ukazuje, v jaké míře může přispět zapojení soukromých investorů

k volbě kvalitního technologického řešení ve směru k evropským standardům. 

� Doporučená literatura

Resource Book on PPP Case Studies, European Commission, June 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/docgener/guides/pppresourcebook.pdf)

4.1.2. Odpadové hospodářství
V poslední době dochází k významnému nárůstu projektů PPP i v oblasti zpra-

cování komunálního odpadu. Veřejná správa stále více z ekonomických i ekolo-

gických důvodů omezuje skládkování a přibývá využívání pevných odpadů pro

energetické a recyklační účely. To ovšem vyžaduje nemalé investice a také speci-

alizované technické inovace. 

Kritéria výběru konkrétního typu PPP v této oblasti jsou obdobná jako ve vodo-

hospodářském a dopravním sektoru. Jde především o velikost a dosah projektu,

míru možnosti účtovat uživatelské úhrady a rozsah potřebného přenosu rizika.

Právě v této oblasti je však prostor pro rozvinutější formy PPP s významnou

mírou přenosu provozního rizika na soukromého partnera. Použije-li se složitější

koncesní smlouva, soukromý partner (koncesionář) může zajistit financování

projektu, vybírat uživatelské úhrady na bázi principu ‚znečišťovatel platí‘ a při-

jmout i riziko spojené s měnícím se objemem odpadu. To potvrzují zejména

nové zkušenosti z Velké Británie.
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Modernizace zpracování komunálního odpadu může spočívat v čtyřech vzájem-

ně propojených složkách: 

• modernizace vozidel a zařízení 

• výstavba skládek zabezpečených podle standardů EU

• zavedení uzavřených cyklů zpracování odpadů a

• regionalizace sběru a dopravy odpadu kolem místních zpracovatelských

kapacit.

Vzájemné propojení uvedených složek je velmi důležité. Je například extrémně

drahé přepravovat nezhuštěný odpad malokapacitními vozidly na dlouhé vzdá-

lenosti. To se stává v případech, kdy města a obce sice založí z veřejných pro-

středků nové skládky, ale už nemají na to, aby obměnily zastaralá vozidla

převážející odpad. V jiných případech je modernizace omezena na velká města,

aniž se dotkne okolních oblastí.

Není obtížné zjistit, proč začínají být PPP v odpadovém hospodářství tak atrak-

tivní. Města a obce obvykle čelí zhoršené finanční situaci, což se odráží na zasta-

ralosti zařízení pro zpracování komunálního odpadu, stupňujících se nákladech

na údržbu a zhoršující se kvalitě služeb. Navíc, i přes finanční omezení, se posky-

tování komunálních služeb často stává místem pro politickou protekci, spojenou

s neúslužným personálem a celkově špatným managementem. Potřeba vyhovět

stále přísnějším standardům životního prostředí a veřejné hygieny, rostoucí

objemy odpadu, vyšší náklady i zájem soukromého sektoru otevírají sektor sou-

kromým investicím. Na druhé straně je zde zatím poměrně málo případů finan-

covaných z Fondu soudržnosti, případně ISPA.

� Doporučená literatura

Resource Book on PPP Case Studies, European Commission, June 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/docgener/guides/pppresourcebook.pdf)

4.2. Možnosti využití PPP v investičních projektech

v jednotlivých sektorech dopravy

Principy veřejně-soukromých partnerství mají v dopravě velmi dlouhou historii.

Již delší dobu se zde prosazují různé pobídky pro vstup soukromého sektoru do

oblasti silnic a dálnic, jako např. platby za dostupnost, stínové mýtné apod.
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Přestože zkušenosti jsou obrovské, není zde ani nouze o případy, kdy projekty

selhávají v důsledku nesprávného vystižení základních předpokladů. Jedná se

například o špatné prognózy poptávky, neuspokojivou kontrolu výdajů, chyby

v plánování nebo v zajištění politické podpory. 

Výběr příslušné formy PPP je zde ovlivňován velikostí a dosahem projektu,

možností uplatnit uživatelské úhrady nebo stínové mýtné a požadovaným

rozsahem přenosu rizik. Finanční schůdnost projektů je často ztížena exi-

stencí alternativních tras, což vede k většímu podílu veřejného sektoru na

odpovědnosti za úspěch projektu. Zároveň je tu prostor i pro klasické projek-

ty typu DB (Projektovat-Postavit), protože provozní náklady silnic nebo

systémů hromadné dopravy jsou poměrně malé oproti kapitálovým nákla-

dům výstavby.

Koncesionář má především tyto možnosti úhrad za provozování silnice nebo

dálnice:

• reálné mýtné – vybírá se od konečných uživatelů

• stínové, neboli šedé mýtné – za uživatele platí stát dle skutečného provozu

• platba za dostupnost – veřejný partner (zadavatel) platí soukromému part-

neru (koncesionáři) v závislosti na dodržení smluvních podmínek, technic-

ké kvality komunikace, dostupnosti služeb atd.

Tyto typy úhrad lze samozřejmě kombinovat. Dodatečnými výnosy jsou pak pro-

nájmy pozemků, které přináleží ke komunikaci v rámci zřízení komerčních zón,

čerpacích stanic, výnosy z reklamních ploch apod. 

Klasické koncesní typy výstavby (DBFO) se jeví jako vhodné tam, kde je koncesi-

onář schopen financovat velký silniční projekt, vybírat mýtné a nést riziko spoje-

né s dopravní poptávkou. Smlouvy typu BOT jsou uplatňovány spíše

v případech, kdy koncesionář získává úhrady placené veřejným partnerem (stí-

nové mýtné) a veřejný partner také nese poptávkové riziko. Stínové mýtné se

uplatňuje u smluv typu DBFO také tam, kde nelze z poptávkových nebo politic-

kých důvodů uplatnit placení mýtného uživateli. Samozřejmě tam, kde moto-

risté neplatí přímo ekonomické náklady zajištění infrastruktury, investice do

infrastruktury nemusí být alokovány racionálně. 
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V rozsahu přenosu rizik existují značné rozdílnosti, které zjednodušeně odráží

následující tabulka:

TABULKA Č. 4 Rozdílnosti přenosu rizik ve výstavbě komunikací

ve vybraných zemích EU

Tzv. francouzský

Tzv. německý model Tzv. britský model neboli koncesní model

Rizika přenesená • Výstavba • Výstavba • Výstavba

na koncesionáře • Provoz • Provoz

• Objem dopravy

Příklady zemí • Německo, • Vel.Británie, • Zejména Francie

Španělsko Nizozemí,

Portugalsko,

Austrálie...

Praktická aplikace • Zařízení propojené • Administrativní • Zejména dálnice

s veřejnou službou budovy • Vodárenství

• Doprava

Zdroj: Kassis R.: Financing PPP: Review and Two Case Studies, Czech PPP Forum 2005,

Prague, 22 - 23 June 2005

Velké železniční projekty jsou ještě náchylnější k problémům než projekty silnič-

ní. To se nejvíce projevilo na železničním spojení k tunelu pod kanálem La

Manche (Channel Tunnel Rail Link, CTRL), kde se předchozí poptávkové projek-

ce ukázaly jako chybné. Konečný úspěch projektu CTRL (viz část 5.) je výsled-

kem trvající podpory zúčastněných vlád a schopnosti modifikovat původní PPP,

aby vyhovoval měnícím se podmínkám. Je velmi obtížné přenést rizika z želez-

ničních projektů na soukromý subjekt, a když se projekt dostane do obtíží, veřej-

né správě nezbývá než podpořit existující strukturu investorů. Na druhé straně

i zde PPP mohou zajistit výstavbu špičkové infrastruktury včas a v rámci určené-

ho rozpočtu. 

Předpovědi dopravní poptávky jsou obecně pokládány za obtížné, a to zejména

tehdy, když existují alternativní způsoby dopravy nebo souběžné koridory.

A zadlužený soukromý projekt může logicky skončit renacionalizací. Zvláště zde

je nezbytná objektivní a kvalitní analýza nákladů a přínosů tak, aby byla zajiště-
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na dlouhodobá životnost projektu. I proto, a dále po zkušenostech z neúspěšné-

ho projektu D 47, Ministerstvo dopravy ČR zatím neplánuje investice, při nichž

by působily společně příspěvky z Fondu soudržnosti a kapitál soukromých

investorů. 

Evropská komise podporuje PPP v dopravě podstatně výrazněji než v jiných

oblastech; to se týká zejména velmi nákladné sítě TEN-T. Známá je její angažo-

vanost v zavádění systémů elektronického mýtného. Milníky zde jsou sdělení

„Rozvoj transevropské dopravní sítě: inovační řešení financování a interope-

rabilita elektronických systémů pro výběr mýtného“ z roku 2003 a o rok

později následující Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES

o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve

Společenství, která určuje trendy zavádění elektronického mýtného v Evropě do

roku 2012.

Vláda ČR počítá i nadále s uplatněním projektů PPP ve výstavbě dopravní infra-

struktury. Svým usnesením č. 76 ze dne 19.1.2005 vzala na vědomí pilotní pro-

jekty tzv. 1. vlny projektů PPP v ČR, připravené PPP centrem ČR. Mezi nimi je

i projekt Ministerstva dopravy, AirCon (Airport Connection) - modernizace

železniční trati Praha - Kladno v úseku železniční stanice Praha Masarykovo

nádraží až železniční stanice Praha Ruzyně s výstavbou nové odbočné trati ze

železniční zastávky Praha Ruzyně na Letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby.

Cílem projektu je zajistit komplexní systém příměstských a letištních spojů

(systém vlaků s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním řádem), který by

nabídl rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra Prahy s letištěm

v Ruzyni, společně s frekventovaným spojením odlehlých částí Prahy a města

Kladna s centrem Prahy. Projekt dopravně obslouží letecké cestující, cestující

z příměstských oblastí, z města Kladna a ostatní cestující včetně zaměstnanců

v zájmovém území.

Následně vláda ČR vzala usnesením č. 1017 ze dne 17. srpna 2005 na vědomí

předložené návrhy projektů tzv. 2. vlny projektů PPP v ČR, mezi kterými je další

projekt Ministerstva dopravy z oblasti silniční infrastruktury. Jedná se o projekt

dálnice D3 v úseku Tábor - Soběslav – Bošilec. Strategickým záměrem projektu

je zlepšit dopravní obslužnost regionu jižních Čech. Novou dálnicí D3 se propo-

jí hlavní město Praha s oblastí Tábora a Českých Budějovic a dojde tak k napoje-

ní na celorepublikovou síť dálnic a síť víceproudých komunikací v Rakousku

(rychlostní silnice S10, dálnice A7). Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním

evropském silničním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes SRN, ČR,
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Rakousko a Itálii do Řecka. Dálnice D3 je zařazena do doplňkové sítě TINA

evropských dopravních koridorů.

� Doporučená literatura

Resource Book on PPP Case Studies, European Commission, June 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/docgener/guides/pppresourcebook.pdf)

Communication from the Commission, Developing the trans-European transport net-

work: Innovative funding solutions, Interoperability of electronic toll collection systems,

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the widespre-

ad introduction and interoperability of electronic road toll systems in the Community,

COM(2003) 132 final, 23.4.2003

(např. http://unece.org/trans/main/tem/temdocs/com_2003_0132_en.pdf)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interope-

rabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství

(OJ L 166, 30.04.2004, p.124 ; in: Úřední věstník Evropské unie, zvláštní vydání 2004

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOEdSpecRep.do?year=2004&ihmlang=cs)

AIRCON (http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000350.pdf)

Dva úseky dálnice D3 Tábor – Bošilec

(http://www.pppcentrum.cz/res/data/002/000338.pdf)
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5.1. Vodní hospodářství

1) Dublinský regionální systém odpadních vod (Dublin Region Waste

Water Scheme), Irsko

Toto je jeden z obecných případů fungování Fondu soudržnosti v PPP ve „sta-

rých“ zemích EU.

Vláda Irské republiky schválila program investic do vodohospodářských služeb

s platností pro léta 2000 –2006, kde se zároveň počítalo s projekty typu PPP.

Městské zastupitelstvo v Dublinu v souvislosti s tímto programem schválilo

výstavbu nové čističky odpadních vod. Její výstavba a provoz byly založeny jako

projekt typu DBO (Projektovat-Postavit-Provozovat), přičemž financování bylo

realizováno prostřednictvím Fondu soudržnosti, Ministerstva životního prostře-

dí, kulturního dědictví a místní správy, dublinským městským zastupitelstvem

a průmyslovými uživateli.

Vybudovaná čistička odpadních vod pro Dublinský záliv je odpovědná za čištění

odpadních vod pro bytové i průmyslové uživatele na celém území Velkého

Dublinu, které zahrnuje město Dublin, Fingal, Jižní Dublin, a Dun Laoghaire-

Rathdown. Čistička využívá moderních technologií pro sekundární i terciární

odpadní vody a kalové hospodářství. Čištění odpadních vod je realizováno na

bázi kontinuálního procesu ve dvoupatrovém uspořádání s ultrafialovou dezin-

fekcí vypouštěné vody pro zajištění standardů pro koupání v Dublinském zálivu.

Produkovaný kal je dále zpracováván termální hydrolýzou, anaerobním rozkla-

dem a tepelným sušením. Usušený kal se lisuje do pelet a používá se jako hnoji-

vo pro zemědělství. 

Koncesní smlouva byla na základě koncesního řízení uzavřena s mezinárodním

konsorciem, vytvořeným partnery Ascon (Irsko), Black & Veatch (UK) a Anglian

Water (UK). Provozní část smlouvy je uzavřena na 20 let. Provozovatelé jsou

povinni řídit provoz na základě Směrnice o městských čistírnách odpadních vod

(91/271/EHS, pokud jde o vypouštěnou vodu a standardy kvality kalu.

Koncesionář je placen za provoz čističky. Městské zastupitelstvo určuje tarify

a vybírá uživatelské úhrady od průmyslových uživatelů, protože v Irsku domác-

nosti za čištění vody neplatí. Přitom se očekává, že průmysloví uživatelé jsou

povinni předčistit své odpadní vody před jejich vypuštěním do městské kanali-

zace. Tarif je určen na úrovni umožňující pokrytí jak kapitálových, tak i provoz-

ních nákladů. Zisk zůstává provozovateli. Kapacity zůstávají ve vlastnictví
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veřejného sektoru. Náklady pomáhá pokrýt také místní fond dotovaný národní

vládou, který fakticky dotuje domácnosti, a stálá platba veřejného partnera kry-

jící náklady na provoz a údržbu. Nedávný pokus zavést poplatky pro domácnos-

ti se setkal s odporem a byl proto opuštěn. 

Soukromí provozovatelé mají zákonem určenou povinnost udržovat čističku

a pokrýt její provozní náklady. Tímto způsobem má mezinárodní konsorcium

vytvořenu motivaci ke zvyšování efektivnosti a snižování nákladů na provoz

a údržbu a na zvyšování zisku. 

Fond soudržnosti financoval tento projekt 50% příspěvkem, neboť jej zhodnotil

jako dobrý příklad regionálního udržitelného vývoje, který také městu Dublinu

umožnil splnit podmínky určené směrnicí o městských čistírnách odpadních

vod. Celkové náklady dosáhly 265 mil. EUR, z čehož 133 mil. EUR bylo poskytnu-

to Fondem soudržnosti jako příspěvek. 

OBRÁZEK Č. 1 Struktura projektu Dublinského regionálního systému odpadních vod

Vysvětlivky:

Grant from the E.U. Cohesion Fund – Příspěvek z Fondu soudržnosti

Dublin City Council – Dublinské městské zastupitelstvo

Non-domestic Customers – Průmysloví uživatelé

Revenues – Příjmy

Billing - Fakturace
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2) Čištění odpadových vod v Trenčíně, Slovensko

Tento případ ilustruje PPP původně založené na asymetrickém smluvním ujed-

nání. Působení fondů ISPA umožnilo renegociaci smlouvy a zlepšení podmínek

smlouvy pro město. 

Výchozí situace nebyla příliš výhodná: zatímco v průběhu druhé poloviny 90. let

minulého století přešlo vlastnictví aktiv vodovodů a kanalizací ze státních rukou

na město Trenčín, provozní majetek (zejména budovy, stroje a zařízení včetně

dispečinku) byl odděleně privatizován v roce 1998 na společnost vlastněnou

skupinou manažerů, firmu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

(TVS). Výsledkem bylo, že za funkci vodovodů a kanalizací v Trenčíně byly fak-

ticky odpovědné dva subjekty – Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.,

Trenčín (TVK), vlastněné městem Trenčínem a skupinou obcí, a TVS, vlastněná

majoritně (51%) francouzskou společností Suez Lyonnaise des Eaux, která v roce

1999 vstoupila do EVS, a částečně bývalými manažery.

Problém byl překonán v roce 1999 uzavřením provozní smlouvy, která měla fak-

ticky charakter koncesní smlouvy. Smlouva mezi TVK a TVS se týkala pronájmu

a provozu vodovodní sítě a byla kombinovaná s finanční dohodou. Touto smlou-

vou se TVS jakožto koncesionář na dobu 20 let zavázala provozovat infrastruktu-

ru vlastněnou zadavatelem TVK, za což je povinen platit nájemné. Rámec PPP

byl dále stanoven mj. těmito ustanoveními:

• koncesionář je oprávněn účtovat fixní ziskovou marži ve výši 15 %, odvoze-

nou od vlastních provozních nákladů TVS,

• nájemné se určuje ve výši odpisů z pronajaté infrastruktury,

• nájemné a provozní náklady jsou hrazeny z cen služeb, z nichž se rovněž

odvozují příjmy TVS

• TVS je odpovědné za běžnou údržbu, jejíž náklady jsou zahrnuty

v cenách.služeb.

• jako součást smlouvy poskytuje TVS půjčku TVK do výše 1 mil. EUR. Tato

půjčka a hlavní část nájemného jsou použity na hlavní opravy a nové inves-

tice do vodní infrastruktury. 
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Původní struktura smlouvy přenášela jen minimum rizik pro soukromou společ-

nost TVS, která měla možnost pokrýt své náklady účtováním vodného a stočné-

ho a měla jistou již zmíněnou patnáctiprocentní přirážku. Dále nebyla

společnost odpovědná za zajištění kvality služeb. 

OBRÁZEK Č. 2: Struktura PPP ve vodovodech a kanalizacích v Trenčíně

Zdroj: Public Private Partnership, spojení veřejného a soukromého sektoru ve vodárenství

(www.transparency.sk/seminar_ppp/ppp/Konecny_PPP.ppt)

Za těchto podmínek byl navržen nový projekt „Čištění odpadových vod

v Trenčíně – pravý břeh“ pro financování z fondů ISPA. Projekt schválil Řídící

výbor ISPA v říjnu 2000 s celkovými oprávněnými náklady ve výši cca 7,9 mil.

EUR a příspěvkem ISPA v poloviční výši s plánovaným dokončením do

31.12.2004. Na základě toho TVK čerpaly první splátku příspěvku ISPA.

V květnu 2002 EK zveřejnila zprávu týmu expertů o přešetření právního postave-

ní konečných příjemců pomoci z ISPA ve vztahu k probíhající transformaci stát-

ních podniků vodáren a kanalizací a jejich odborné a institucionální kapacity. Ve

vztahu k trenčínskému PPP mimo jiné konstatovala, že „umožnění návratnosti

na základě 15% ziskové marže na neregulované provozní náklady může umožnit

společnosti TVS dosáhnout nenáležitý zisk a určitě není v nejlepším zájmu spo-
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třebitele“. Zpráva rovněž kritizovala fakt, že byla do cen vody zahrnuta i plná

výše inflace, takže provozovatel nemá důvod zvyšovat svou provozní efektivitu.

Vedle toho kritizovala i způsob zajišťování oprav a investic ze strany TVS, kdy

TVS sama navrhne, jaké opravy a investice do vodovodů v majetku TVK je třeba

provést, sama určí cenu a sama také tyto práce provede. Zásadní kritika se týka-

la toho, že smlouva nestanovila odpovědnost TVS za uspokojivé dodávky surové

vody přiměřené kvality ani za současný či budoucí stav infrastruktury.

Společnost TVS byla odpovědna jen za škody vyplývající z úmyslného poškoze-

ní, hrubé nedbalosti nebo hrubého porušení provozních pravidel. Experti závě-

rem ve zprávě doporučovali, aby společnost TVK jako konečný příjemce pomoci

ISPA znovu projednala smlouvu se společností TVS za účelem zredukování sou-

časných výhod na straně TVS, které by mohly způsobit takové zvýšení zisku, že

by mohl být pokládán za nepřiměřený.

Po zveřejnění zprávy se uskutečnila jednání za účasti představitelů EK a společ-

nosti TVK, věnovaná doporučením týmu expertů. EK podmínila druhou splátku

příspěvku ISPA změnou provozní smlouvy mezi TVK a TVS. Výsledkem jednání

byl v lednu 2003 podpis dodatku ke smlouvě mezi TVK a TVS. Nová smluvní

úprava opustila kritizovanou fixní ziskovou marži, zavedla nový způsob určení

sazeb vodného a stočného (na základě rozhodnutí nově vytvořeného Úradu pre

reguláciu sieťových odvetví) a systém sankcí a kontroly kvality služeb. Zástupci

ISPA konstatovali, že smlouva byla přehodnocena a vylepšena jasně ve prospěch

TVK a tento výsledek schválila i EK. Na základě toho byla také uvolněna druhá

splátka příspěvku ISPA. 

3) Vodárenský a kanalizační projekt Constant,a, Rumunsko

Tento případ odráží situaci kombinovaného financování PPP mezinárodní

finanční institucí (EBRD) a příspěvkem ISPA.

Rumunská župa Constant,a schválila velký investiční program o hodnotě více

než 200 mil. EUR na více než 20 let, týkající se rozšíření a obnovy vodárenských

a kanalizačních kapacit, snížení neúčtovaných ztrát vody v síti (zhruba 66% hru-

bých dodávek vody), zefektivnění procesů a jejich přizpůsobení ekologickým

standardům EU. 

Provozovatelem vodovodů a kanalizací je RAJAC, Regia Autonoma Judeteana

Apa Constant,a (Župní autonomní vodárenská správa Constant,a), společnost

vlastněná župou Constant,a. RAJAC odpovídá za vodní zdroje, dodávku a distri-
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buci vody, kanalizaci a čištění odpadních vod pro město Constant,a a šest sou-

sedních obcí s celkovým počtem cca 747 000 obyvatel, který v době letní sezony

překračuje 1 milion.

RAJAC zahájil dvoustupňové zadávací řízení na soukromého partnera pro koncesio-

náře New Co. pro připravovaný vodárenský a kanalizační projekt rozšíření a rekon-

strukce vodovodu a kanalizace, a to s aktivní účastí Evropské komise a EBRD.

Projektová společnost New Co. má být financována za pomoci vloženého kapitálu

vybraného síťového investora a vzhledem k předpokládanému dlouhodobému

úvěru také patrně s majetkovým podílem EBRD. Župa přispěje existujícími aktivy

v hodnotě 7,6 mil. EUR s odhadovaným podílem 28.8% v New Co. Na společnost

New Co. má být převedena odpovědnost za provoz a údržbu, fakturování a výběr

vodného a stočného ze starých i nově vybudovaných kapacit a zároveň i odpověd-

nost za rozšiřující a rekonstrukční investice. Župa sjednala koncesionářskou úhradu,

která má být zaplacena po podepsání smlouvy, a dále menší roční koncesní poplat-

ky. Roční poplatky mají být hrazeny z ročních příjmů z vodného a stočného. 

Projekt má být financován z následujících zdrojů: 

• příspěvek ISPA ve výši 72.4 mil. EUR s RAJAC jako konečným příjemcem,

kryjící 75% nákladů investice a technické pomoci k zabezpečení souladu se

standardy EU v oblasti odpadních vod 

• úvěr 75 mil. USD z Fáze II Programu pro rozvoj municipálních sítí

(Municipal Utilities Development Programme) EBRD, poskytnutý rumun-

ské vládě a krytý vládní garancí, který je dále na základě subsidiární smlou-

vy poskytován rumunským Ministerstvem financí župě Constant,a a RAJAC

• úvěr 20 mil. EUR z Facility pro municipální ekologické úvěry (Municipal

Environmental Loan Facility) EBRD na rekonstrukci a modernizaci kanali-

začního systému

• předpokládaná soukromá investice v hodnotě 20 - 50 mil. EUR.

Evropská komise prohlásila, že nemá žádná námitky proti připravované restruk-

turalizaci RAJAC, založení PPP a převodu aktiv RAJAC do New Co., pokud kon-

cesní smlouva a koncesní řízení budou splňovat principy nediskriminace,

rovného zacházení, průhlednosti, vzájemného uznání a proporcionality. Použití

fondů PHARE pro technickou pomoc se předpokládá ve výši cca 600 000 EUR.
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Požadavkem EK dále je, aby podmínky koncesní smlouvy byly vynutitelné a zaji-

stily dostatečná práva kontroly výkonu projektové společnosti. Smlouva bude

zakotvovat dvojí roli župy jako akcionáře New Co. a subjektu odpovědného za

dodržování předpisů a regulaci systému. To bude ze strany EK kontrolováno.

Trvání koncesní smlouvy musí odpovídat očekávanému investičnímu programu,

prognozám vývoje vodného a stočného a potřebné míře návratnosti soukromé

investice. Koncesní podmínky musí být jasně formulovány a zdůrazňovat očeká-

vané výsledky. 

� Doporučená literatura

Resource Book on PPP Case Studies, European Commission, June 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/docgener/guides/pppresourcebook.pdf)

Záverečná správa expertného tímu Európskej komisie z mája 2002: PPP/SK/01/TR,

Rámcová zmluva o poskytovaní technickej podpory pre analýzu a monitorovanie pre-

vádzky PPP. Prehľad opatrení programu ISPA pre 6 ČOV (http://www.vlada.gov.sk/phare

/finalreportsk.doc)

Public Private Partnership, spojení veřejného a soukromého sektoru ve vodárenství

(www.transparency.sk/seminar_ppp/ppp/Konecny_PPP.ppt)

Potluka, O. a kolektiv: Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl II. Finanční řízení

projektů Fondu soudržnosti, IREAS, Praha 2004

(http://www.ieep.cz/download/ireas/download/publikace/pub022.pdf)

5.2. Odpadové hospodářství

Zpracování komunálního odpadu v Targovişti, Rumunsko

Jedná se o zatím poměrně málo častý případ financování odpadového hospo-

dářství z Fondu soudržnosti/ISPA. Případ zároveň ukazuje možné konflikty

v zájmech za nejasných regulatorních podmínek. 

Targovişte je město se zhruba 100 000 obyvateli ležící asi 70 km severně od

Bukurešti. Je sídlem župy Dāmbovita, která má zhruba půl milionu obyvatel.

Zpracování komunálního odpadu v Targovişti zatím zajišťují dva subjekty: sou-

kromá společnost Prescom a městská instituce Salubrita. Prescom obsluhuje asi
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80% obyvatelstva Targovişte a pět blízkých obcí, takže jeho klientela činí skoro

100 000 lidí. Salubrita je organizační jednotkou veřejné správy a její činnost ve

zpracování odpadu začala teprve v roce 2001. Jako městská instituce je povinna

reinvestovat své zisky.

Oba poskytovatelé služeb, soukromý a veřejný, soutěží o podíly na trhu

v Targovişti, nicméně jejich podmínky nejsou srovnatelné. Zatímco Prescom

poskytuje služby na vlastní riziko a investuje svůj kapitál, Salubrita funguje

z velké části díky počátečnímu příspěvku z fondu PHARE.

Za těchto podmínek rumunské Ministerstvo pro evropskou integraci zažádalo

o podporu ISPA pro projekt “Rekonstrukce sběru, dopravy a zpracování pevné-

ho domovního odpadu v župě Dāmbovita”. Prescom je znepokojen plánova-

ným projektem ISPA, neboť má obavy, že pořizované dopravní zařízení bude

poskytnuto městu nebo župě a fakticky vytlačí jeho aktivity. V březnu 2002

Prescom formálně požádal město Targovişte o vypsání zadávacího řízení na

dopravu a sběr odpadu, protože takové zadávací řízení nyní již vyžaduje zákon,

přičemž město velmi brzy rozhodlo takové zadávací řízení zahájit. To však bylo

napadeno ze strany prefektury (zástupce ústřední vlády), která prohlásila toto

rozhodnutí za neplatné. To bylo odůvodňováno tím, že Ministerstvo pro evrop-

skou integraci by stáhlo svou žádost o podporu ISPA, pokud by financování pro-

jektu bylo realizováno soukromým provozovatelem. Přestože Prescom má

dobrou šanci uspět v koncesním řízení na dopravu a zpracování odpadu v celé

župě Dāmbovita jako člen konsorcia nebo subdodavatel koncesionáře, jeho

management by raději dal přednost zachování činnosti v Targovişti a případné

expanzi do přilehlých obcí, kde by mohl dosahovat zisku. 

I když současná koncese Prescomu není v žádném případě dokonalá, jedná se

o fungující a perspektivní formu podnikání. Potenciální finanční příspěvek ISPA

musí být za těchto podmínek pečlivě posuzován a analyzován, aby působení

a rozvoj daného soukromého subjektu nebyly negativně ovlivněny. Spory mezi

státními institucemi a městem musí být řešeny jasnou a nerozpornou legislati-

vou a regulatorním prostředím a musí být také vyjasněna vládní politika v oblas-

ti PPP. 

� Doporučená literatura

Resource Book on PPP Case Studies, European Commission, June 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/docgener/guides/pppresourcebook.pdf)
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5.3. Dopravní infrastruktura

1) Tunely a most přes Temži mezi Dartfordem a Thurrockem (Dartford -

Thurrock River Crossing), Velká Británie

Toto je vzácný případ již ukončeného úspěšného PPP i díky tomu, že původní

předpoklady o poptávce byly překročeny a projekt dosáhl svého cíle. Nejde však

o projekt financovaný z evropských fondů.

Tunely a most přes Temži mezi Dartfordem a Thurrockem jsou jedny z nejfre-

kventovanějších evropských přechodů řek a zároveň velmi složitým systémem

řízení dopravy na M25, což je silniční okruh kolem Londýna.

První tunel byl postaven za 13 mil. GBP a otevřen pro veřejnou dopravu v listo-

padu 1963. Počáteční odhady o 2 milionech vozidel ročně byly překonány dvoj-

násobnou frekvencí vozidel již v prvním roce provozu. Brzy se proto objevila

potřeba druhého tunelu, který byl otevřen v květnu 1980 s celkovými náklady 45

mil. GBP. Jenže potom nové předpovědi dosáhly čísla 40 milionů vozidel ročně

a bylo jasné že je potřeba spojení ještě rozšířit. 

Soukromá společnost Dartford River Crossing Limited zvítězila počátkem osm-

desátých let v zadávacím řízení na postavení a financování výstavby nového

mostu a na provozování celého spojení skládajícího se z dvou tunelů a tohoto

nového mostu. Výstavba mostu proběhla včas a podle původního rozpočtu

a nový most byl otevřen v roce 1991 s náklady 86 mil. GBP. Trvání koncese bylo

stanoveno na 20 let.

Za podmínek smlouvy s britskou vládou společnost Dartford River Crossing

Limited provozovala celé spojení, vybírala mýtné za účelem pokrytí nákladů

výstavby mostu a provozních nákladů celého spojení. Sazby mýtného byly strikt-

ně regulovány vládou, aby bylo zajištěno, že jejich růst nepřekročí míru inflace.

Během dvacetiletého období koncese, která vypršela v březnu 2003, byly veške-

ré náklady stavby i provozu uhrazeny a celé dopravní spojení bylo předáno zpět

vládě bez dluhů. 

Ministr dopravy (Secretary of State for Transport) rozhodl, že na konci koncese

udělené společnosti Dartford River Crossing Limited bude zahájeno nové kon-

cesní řízení na provozování spojení včetně nové struktury mýtného na daném

spojení. V koncesním řízení zvítězilo Le Crossing, konsorcium společností
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Ringway, Babtie a Cofiroute. Trvání koncese bylo určeno v rozmezí 3 let 5 měsí-

ců a 5 let 5 měsíců, a to v závislosti na kvalitě služeb daného konsorcia34.

2) Železniční spojení k tunelu pod kanálem La Manche (Channel Tunnel

Rail Link, CTRL), Velká Británie

Tento případ naopak ukazuje, jak bylo nutno opakovaně restrukturalizovat

původní PPP vzhledem k tomu, že se nesplnily původní předpoklady o provozu

na tomto železničním spojení. Další poučení spočívá v tom, že u dopravního

projektu celostátní důležitosti je téměř nemožné převést veškeré riziko projektu

na soukromého partnera; vláda si musí ponechat část odpovědnosti. 

CTRL byl prosazován inženýrskými a stavebními společnostmi, jejichž základním

zájmem bylo vyprojektovat a postavit infrastrukturu (což se povedlo), ale jsou

méně kvalifikované v provozních a komerčních aspektech železničních systémů. 

CTRL je 110 km dlouhá dvoukolejná vysokorychlostní železniční trať spojující

tunel pod kanálem La Manche (Channel Tunnel) s novou mezinárodní železnič-

ní stanicí St Pancras v Londýně. Po dokončení v roce 2007 poskytne pravidelné

vysokorychlostní železniční spojení mezi Londýnem, Paříží a Bruselem s vlaky

cestující rychlostmi do 300 km/h. Po dlouhých diskusích o vedení projektu na

britské straně bylo rozhodnuto vybrat trasu navrženou konzultantskou společ-

ností Ove Arup & Partners. V koncesním řízení na výstavbu britského úseku zví-

tězilo konsorcium Eurorail.

Původně se předpokládalo,.že veřejně-soukromé partnerství CTRL vyprojektuje,

postaví a bude financovat, přičemž bude provozovat železniční spojení po dobu

90 let (typ DBFO). V průběhu realizace projektu se však ukázalo nezbytným

renegociovat koncesi a původní PPP změnit na vyprojektování, výstavbu a finan-

cování projektu s následným odprodejem britské národní železniční infrastruk-

turní společnosti Railtrack (typ DBFT).

Bylo zahájeno nové koncesní řízení pro výběr soukromého partnera. Arup utvořil

s šesti dalšími společnostmi (inženýrská firma Bechtel, soukromí dopravci Virgin

a National Express, investiční banka SBG Warburg a francouzský železniční projek-
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tový manažer Systra) konsorcium London and Continental Railways (LCR), a toto

konsorcium v únoru 1996 v koncesním řízení zvítězilo. Opět se jednalo o PPP typu

DBFO. Součástí koncesní smlouvy bylo převzetí kontroly nad státním podílem

v dopravní společnosti Eurostar, přičemž se počítalo, že konsorcium použije příjmy

z existující osobní dopravy v tunelu pod kanálem La Manche jako posílení financí

pro výstavbu CTRL. V roce 1996 LCR založilo dceřinou společnost Rail Link

Engineering, vlastněnou inženýrskými a stavebními partnery konsorcia.

Jenže už v roce 1998 začalo být jasné, že LCR nebude schopno financovat

výstavbu CTRL podle dohody uzavřené s vládou. Hlavní důvod spočíval v tom,

že Eurostar vozil podstatně méně cestujících než bylo předpokládáno zejména

v důsledku úspěšné konkurence letecké dopravy, a podíl z tržeb nebyl schopen

pokrýt finanční požadavky projektu. V létě 1998 proto proběhla intenzivní jed-

nání mezi vládou, LCR, manažerem infrastruktury Railtrackem a finančními insti-

tucemi, neboť vláda se snažila projekt zachránit. Podle nové smlouvy LCR mělo

financovat a postavit CTRL, a pak jej prodat Railtracku (a opět PPP typu DBFT),

který převezme odpovědnost za provozování infrastruktury. LCR bude mít právo

rozvíjet developmenty na pozemcích spojených s projektem a vláda poskytne

záruky, aby LCR mohlo financovat projektové a stavební práce. 

Poslední zvrat v historii projektu přišel v listopadu 2001, kdy Railtrack ztratil

schopnost financovat svou činnost a byl převzat do správy státu. O rok později

byl restrukturalizován jako Network Rail Ltd, společnost omezená zárukou (com-

pany limited by guarantee). Na financování projektu v nové podobě se podílejí

také úvěry EIB a financování z evropského programu TEN-T (transevropská

dopravní síť). Celkové náklady projektu překročí 5 mld. GBP a projekt bude

dokončen o 8 let později, než se původně plánovalo.

� Doporučená literatura

Resource Book on PPP Case Studies, European Commission, June 2004

(europa.eu.int/comm/regional_policy/ sources/docgener/guides/pppresourcebook.pdf)

Dartford - Thurrock River Crossing (např. www.highways.gov.uk/roads/projects/ motor-

ways/m25/dartford_thurrock_river_crossing/ nebo http://atschool.eduweb.co.uk/hatfi-

eldhigh/IT/PT%20Assignments/Unit%201/case2.htm)

The Channel Tunnel Rail Link (http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_railways/docu-

ments/page/dft_railways_035492.pdf)
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Použité zkratky

AirCon Airport Connection, modernizace železniční trati Praha - Kladno 

CBA sociálně ekonomická analýza přínosů a nákladů (cost and benefit analysis)

CTRL železniční spojení k tunelu pod kanálem La Manche (Channel Tunnel Rail Link)

EBRD Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj 

EIB Evropská investiční banka

EK Evropská komise

EU Evropská unie

EUR euro

FS Fond soudržnosti

HDP hrubý domácí produkt

HNP hrubý národní příjem

IRR vnitřní výnosové procento

ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik (Instrument for Structural Policies

for Pre-Accession)

LCR London and Continental Railways (konsorcium)

MF Ministerstvo financí

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

NPV čistá současná hodnota

NRP Národní rozvojový plán

NSRR Národní strategický referenční rámec

PFI Private Finance Initiative, totéž jako PPP

PHARE evropský strukturální fond pro přistupující země, původně Akce pro ekonomic-

kou restrukturalizaci Polska a Maďarska (Pologne-Hongrie Actions pour la

Reconversion Economique)

PPI Private Participation in Infrastructure, totéž jako PPP

PPP veřejně-soukromé partnerství, partnerství veřejného a soukromého sektoru 

PSP Private Sector Participation, totéž jako PPP

RAJAC Regia Autonoma Judeteana Apa Constanta (Župní autonomní vodárenská sprá-

va Constanta)

SOZS Strategické obecné zásady Společenství pro politiku hospodářské, sociální

a územní soudržnosti

TEN-T transevropská dopravní síť 

TVK Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín 

TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 

UNECE Hospodářská komise OSN pro Evropu

VFM zhodnocení hodnoty za peníze (Value for Money Assessment) 

ZVZ zákon o veřejných zakázkách
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English Summary

The publication named „Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti“ (PPP Projects

within the Scope of the Cohesion Fund) is oriented towards specific tasks of the

preparation, management and implementation of projects in spheres suppor-

ted by the EU Cohesion Fund, i.e. water supply, waste water treatment, solid

waste management and transport infrastructure.

It reacts both on the fact that the Parliament of the Czech Republic recently dis-

cusses a specialised PPP legislature, and on the already started intensive prepa-

rations for another stage of the EU Cohesion Policy both at the level of the

European Commission, and in the public sector of the Czech Republic. It is

important that just in this moment public and private entities have full access to

basic information on Public-Private Partnerships and on the degree of practical

utilisation of the Cohesion Fund grants in accomplishing PPP projects.

The initial part of the publication analyses the principles, strategies and prioriti-

es of the Cohesion Fund prepared for the new programming period 2007-2013.

Then it is followed with an analysis of a broad European experience with PPP’s,

their main advantages and problems, technical and financial background, and

with an assessment of the previous development of PPP structures in the Czech

Republic with a specialised insight into the environment and transport industri-

es. 

This is followed by the analysis of the legislature in preparation, namely the pro-

posed new Act on Concession Agreements and the Concession Procedure with

some practical advices for the construction of a concession agreement and the

introduction to financial analysis of value for money, public sector comparator

and cash-flow management. The final part assesses the applicability of PPP’s for

co-financing from the EU and the Cohesion Fund and this is documented by

some selected simple case studies.
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