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Partnerství veřejného a soukromého sektoru patří kjedné z metod financování
projektů, kterou veřejné instituce v České republice zatím příliš nevyužívají. Diplomant velmi
precizně formuloval charakteristiku projektů PPP, popsal legislativní rámec, v němž se
projekty mohou pohybovat a poukázal také kromě výhod i na nevýhody tohoto způsobu
financování a realizace veřejných projektů. Pro PPP je typickým momentem rozdělení rizik
mezi sektory, diplomant správně věnuje jednu z nosných kapitol i tomuto tématu. Teoretická
část práce je ukončena stanovením "Hodnoty za peníze", která představuje jedno ze zásadních
kritérií pro rozhodnutí, zda projekt metodou PPP realizovat či nikoliv.

Praktická část je věnována tvorbě koncesního projektu "Lanová dráha na Špilberk -
Brno". Diplomant nejprve zpracoval analýzu poptávky, která dokládá prokazatelným
způsobem potenciál využití výstupu projektu - zájem o lanovou dráhu. Dále se věnoval
tvorbě finančních modelů PPP a PSC (Komparátor veřejného sektoru), které zahrnují různě
strukturované investiční náklady, výnosy a náklady provozní, ocenění převoditelných a
zadržených rizik. Výstupem porovnání obou modelů je již výše zmiňovaná hodnota za peníze
a následně vyčíslená výše platby za dostupnost. Finanční model PPP je zapracován ve dvou
variantách lišících se zejména uvažovaným platebním mechanismem výběru poplatků přímo
koncesionářem nebo zadavatelem projektu. S volbou platebního mechanismu je v tomto
případě spojena problematika rozdělení rizika poptávky mezi sektory.

Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou. Jednotlivé kapitoly tvoří přehledně
uspořádaný dokument vytvářející ucelený obraz fungování projektů PPP. Diplomová práce
má po formální i jazykové stránce vysokou úroveň, přiměřeně dlouhé kapitoly jsou účelně
doplněny obrázky a tabulkami. Velmi kladně hodnotím aktivní a samostatný přístup
diplomanta ke zpracování práce.

Vzhledem k tomu, že diplomant prokázal v předložené práci potřebné znalosti řešené
problematiky a případovou studii zpracoval v zadaném rozsahu, doporučuji diplomovou práci
Bc. Lukáše Kloudy k obhajobě.
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