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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem. Rozvádí 
druhy spolupráce a důvody proč je nebo není těchto druhů spolupráce využíváno. 
V úvodní části jsem se snažil vysvětlit základní pojmy, které budu v práci používat. 
V teoretické části jsem čerpal hlavně z knih. Druhou částí byla praktická část, kde jsem 
vyhodnotil odpovědi respondentů, které jsem získal z rozeslaného dotazníku. 
V praktické části jsem obohatil o mé názory a zkušenosti. Závěrečnou části jsem navázal 
na praktickou, kde jsem zhodnotil současnou spolupráci mezi těmito sektory a doplnil ji 
o doporučení, která by mohla vést ke zlepšení této problematiky. 
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ABSTRACT  

The diploma thesis deals how public sector co-opete with private one. The are explain 
the types of cooperation and the reasons why they are used or not. In the beginning 
are defined the main terms used later in this thesis, those definitions are based on the 
datas from the books. The second part, practical part, is focused on evaluation of the 
respondents’s answers, which have been gotten from questionnaire. There are used 
also my personal opinions and experience in the practical part. In the final part there is 
decribed current cooperation those sectors and there are given the recommendations 
for improving their relationships. 
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1 ÚVOD 

Spolupráce soukromého sektoru s veřejným, v tomto případě obcemi 

Jihomoravského kraje, je téma velice málo diskutované. Než jsem se jím začal zabývat, 

tak jsem si myslel, že tato forma spolupráce dokonce ani není možná. Respektive možná 

je, ale mimo hrany zákona. Tato moje mylná domněnka mi byla vyvrácena hned při 

prvním setkáním s odborníkem z praxe. 

Po pár hodinách jsem byl zahlcený informacemi a nestačil už ostatní věci vnímat. 

Chtěl bych v tomto článku zjistit, jak jsou na tom zástupci jednotlivých obcí. Zajímá mě, 

jestli vědí o možné spolupráci se soukromým sektorem nebo zda si myslí, že taková 

spolupráce není možná, stejně jako jsem si myslel já před sestavováním tohoto článku. 

Chtěl bych být optimistou a prohlásit, že většina zástupců obcí bude mít o této formě 

spolupráce větší vědomostní rozhled, než jsem měl tehdy já. Výstupem tohoto článku 

bude výsledek, který nám ukáže, jestli zástupci obcí vědí o možné spolupráci se 

soukromým sektorem či nikoliv. V případě, že budou mít ponětí nebo se s takovou 

spoluprací již setkali, tak mě bude zajímat, zda spolupráci využili nebo ne a z jakého 

důvodu. 

Určitě vás zajímá, jestli teda nějaká forma spolupráce může existovat?! Odpověď 

zní jasně: Může. Dokonce může fungovat na několika principech. Já bych ji rozdělil do tří 

hlavních, o kterých se dozvíte níže, kde popíšu základní principy. Osobně si myslím, že 

každý starosta by o možnosti takové spolupráce měl vědět. Zatím to povědomí není tak 

veliké, ale jakmile se ukážou výhody této spolupráce, tak budeme o těchto formách 

slýchat daleko častěji. Jak jsem zjistil, tato forma spolupráce je možná už několik let, 

avšak spousta soukromých firem i obcí se jí stále bojí z důvodu, že vstupují do něčeho 

neznámého. Většina zastupitelů obcí, ale i soukromých firem se bojí vybočit z již 

naučených administrativních návyků a přejít na ty novější. V dnešní době, kdy je 

ekonomika na vrcholu budeme těžko nutit některé firmy ke změně a vystoupení z jejich 

komfortní zóny. Nyní by měla být snaha zejména na zástupcích veřejných orgánů, kteří 
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mají stále stejnou prioritu. Blaho občanů. Právě oni by měli nabádat firmy k novějším 

postupům, které jsou výhodné pro obě strany a občas mohou dokonce přinášet i 

přidanou hodnotu. Obcím v podobě snížených starostí s administrativou a dohledem 

nad kvalitou provedených prací výstavby čističky odpadních vod, kanalizace, chodníků 

nebo jiných obcí prospěšných a nevyhnutelných projektů k lepšímu životu občanů obce. 

Také stavebním podnikům to může přinášet výhody v případě, že je spolupráce od 

začátku dobře nastavená. Firmy, které takto navážou spolupráci s obcí, budou mít větší 

šanci u obce uspět i s dalšími projekty, tím si zaručí práci na další období v době, kdy už 

ekonomika nemusí být takto rozkvetlá. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem soukromého 

sektoru je vykazovat zisk, tak ten by v tomto případě měl být také vyšší, ačkoli obce to 

ve svém rozpočtu nemusí ani poznat. 

Tato diplomová práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se budu 

zabývat teoretickými východisky, které by měly přiblížit základní pojmy. Ty budu později 

používat v části praktické. Nejdříve vysvětlím, k čemu veřejný sektor slouží, kdo ho 

zastupuje a jaké by měly být hlavní priority. Naproti tomu bude stát sektor soukromý. 

Ten může zastupovat téměř kdokoliv, třeba jednotlivec. V našem případě to bude 

stavební podnik, abych mohl lépe vysvětlit provázanost, která může při společné snaze 

zástupců obou sektorů nastat. Přestože jsou tyto dva sektory vzájemně odlišné, mohou 

spolupracovat a většinou je tato spolupráce nastavena výhodně pro obě strany. Dále 

přiblížím druhy spolupráce, které se dají využít nejen mezi soukromým a veřejným 

sektorem, ale také mezi dvěma nebo více veřejnými sektory navzájem.  

Druhá část bude věnována konkrétnímu příkladu spolupráce mezi veřejným a 

soukromým sektorem z doby, kdy nebylo možné čerpat na určité projekty dotace 

z Evropské Unie, České republiky ani kraje, a proto byly obce, společně se stavebními 

firmami ucházejícími se o jejich zakázky, nuceny vymyslet řešení taková, aby vzniklo 

pokrytí zájmů a blaha občanů, aniž by se obec musela zadlužit na dlouhé období, ale 

stavební firma, aby měla zájem do takové zakázky jít a byla pro ni finančně výhodná. 

Z dotazníku, který jsem vytvořil a rozeslal na zástupce obcí v Jihomoravském kraji, jsem 

zpracoval grafy, které nám přiblíží hospodaření obcí a podvědomí jejich zástupců o 
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možné spolupráci se soukromým sektorem. Moje dopředu zvolené hypotézy budou 

následně potvrzeny nebo vyvráceny a doplněny o můj komentář. Závěrem této práce 

bude vyhodnocení, které povede z mých načerpaných zkušeností v praxi, kdy jsem se 

osobně setkal s některými starosty a hovořil s nimi na toto téma. A znalosti teoretických 

získaných při zpracování této diplomové práce a studiu materiálů ohledně tohoto 

problému, jelikož to do značné míry problém je, když nevyužíváme efektivně možnosti, 

které jsou nám dostupné jenom z důvodu naší pohodlnosti a neochotě vyzkoušet nové 

postupy. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Stavební firma 

„Firmu obecně můžeme označit jako „plánovitě organizovanou hospodářskou 

jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby“. 

Předmětem jejího hospodářství jsou potom všechna rozhodnutí o využití 

disponibilních výrobních faktorů, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout určitých cílů, 

(ve většině případů zejména maximálního zisku). 

Podnik vystupuje jako organizačně ucelená jednotka. Jeho vnitřní články (útvary, 

divize, pracovní skupiny, …) mají pouze podmíněnou samostatnost, danou rozsahem 

delegování pravomoci a odpovědnosti z podnikového vedení.“ [1] 

 

2.1.1  Společné rysy stavebních podniků a firem 

„Stavební podniky mají několik charakteristických vlastností. Můžeme je popsat, 

dle potřeby, z několika hledisek: 

Výrobně-technického – charakteristická je technická samostatnost; podnik je 

technologicky relativně uzavřený celek. Z tohoto hlediska jde o systém spojení lidí a 

výrobních prostředků v procesu stavění. Podnik ke své práci potřebuje pracovníky a 

výrobní zařízení, dále energii, pohonné hmoty, suroviny, hotové výrobky jiných firem 

nezbytné k realizaci stavby. 
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Sociologického – soustřeďuje kolektiv lidí, představuje souboj vzájemných 

mezilidských vztahů, prostředí, v němž se rozvíjí sociální vztahy všech jeho členů 

(zaměstnanců i zaměstnavatelů). Vytváří se zde pocit sounáležitosti s podnikem, 

zainteresovanosti na jeho činnosti, pocit hrdosti na vykonanou práci, ale i odpovědnost 

za správné fungování celého podniku. 

Organizačního – každý podnik má svoji specifickou organizační strukturu. 

Právního – podnik se nachází v právním prostředí, řídí se psanými i nepsanými 

zákony země, v níž působí. Je právnickou (případně, zřídka i fyzickou) osobou, která 

disponuje právní subjektivitou, z čehož pro něj plyne celá řada práv, ale i povinností. 

Ekonomického – pro samostatný stavební podnik fungující v tržním prostředí je 

charakteristický zejména princip samofinancování.“ [1]  

 

2.1.2 Vize firmy 

„K dosažení skutečného úspěchu musíte být vizionářem – musíte mít velmi 

novátorské pojetí světa a jasnou představu o směru, kterým se ubíráte. Pokud máte 

tohle, projde vám i něco, co by představovalo podnikatelský ekvivalent vraždy.“ 

Henry Mintzberg 

Vize je základním pilířem a hnacím motorem pro většinu firem, aniž by si to 

některé připouštěly. Ve zkrácené formě nám přibližuje působení firmy na trhu, 

především její silné stránky a to, čím se chce firma v budoucnu stát. Poskytuje jasná 

rozhodovací kritéria pro následné vytvoření cílů, směru a strategie firmy. Vize slouží jako 

motivátor pro naše zaměstnance, může fungovat pouze tehdy, ztotožní-li se s ní všichni 

zaměstnanci firmy od vrcholových manažerů až po řadové dělníky. Motivace spočívá 

v tom, že zaměstnanci vědí, jakým směrem se firma chce ubírat a jaký má cíl a každý 
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zaměstnanec nese určitou dávku zodpovědnosti vůči jménu firmy, aby bylo vize 

dosáhnuto. Pod dobrým vedením dokážou být zaměstnanci namotivováni tak, že firmu, 

pro kterou dělají, považují jako svoji vlastní a stávají se nepostradatelným článkem v celé 

této mozaice. 

 

2.2 Účastníci stavebního trhu 

Účastníky stavebního trhu rozdělujeme do dvou základních skupin. Tou první 

jsou přímí účastníci, kteří se starají o financování stavby, vyřízení potřebných povolení 

až po samotnou realizaci stavby, kolaudaci a v neposlední řadě také její užívání. Do druhé 

skupiny řadíme účastníky nepřímé, ačkoli se stavby bezprostředně neúčastní, přesto by 

většina, hlavně velkých stavebních projektů, bez jejich účasti nebyla schopná realizace. 

Mluvíme o právních subjektech, zejména bankách, které poskytují investorům své služby 

v podobě úvěrů pro velké projekty, ale mohou pomoci také drobným investorům, kteří 

touží po vlastním bydlení, na které by bez hypotéky nebyli schopni dosáhnout. 

 

2.2.1 Investor 

Za investora považujeme soukromou osobu, právnickou osobu nebo veřejný 

subjekt, který má finanční prostředky na výstavbu požadovaného díla. Všeobecně platí, 

že čím je objekt méně nákladný, tím je větší okruh potencionálních investorů. 

Investor může být člověk, který touží po vlastním bydlení a nechá si firmou 

postavit rodinný dům. To je ovšem zanedbatelné procento stavebního trhu, co se týče 

finančního objemu. Každý investor chce svoje peníze investovat tak, aby je zhodnotil a 

pokud možno co nejvíce za co nejkratší časový úsek.  
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V České republice jsou největší investice do inženýrských a vodohospodářských 

staveb. Dále velké procento připadá na komerční výstavbu a bytové domy, kde se 

investice pohybují přibližně ve stejných částkách. Zejména ve velkých městech se staví 

ve velkém tempu, a to hlavně díky poptávce, kterou trh není schopný aktuální nabídkou 

pokrýt. 

Právě ve velkých městech přichází řada na investory v tom pravém slova smyslu. 

Jedná se o soukromé osoby, které mají dostatek financí a jsou schopny postavit bytový 

dům, který následně prodají se ziskem nebo o velké stavební firmy, které celý projekt 

zafinancují, nechají naprojektovat, vyřídí všechna stavební povolení, postaví, zkolaudují 

a následně prodají nebo pronajmou koncovým uživatelům. Takovému procesu se říká 

development, firma se nestará „pouze“ o stavební stránku, ale celý objekt následně 

odprodává, případně pronajímá. Tyto firmy to dělají zejména proto, jelikož kdyby stavbu 

jen postavili, nevydělali by na ní tolik peněz, jako když si sami zařídí i prodej. Následný 

zisk z prodeje nebo pronájmů přesahuje někdy i pěti násobně procento zisku, které by 

bylo pouze z případné výstavby. 

 

2.2.2 Projektant 

Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která má za úkol naprojektovat 

stavební dílo podle představ a požadavků investora, ale zároveň tak, aby splňovalo 

všechny zákonné normy, vyhlášky, architektonicky zapadlo do okolí, sloužilo 

k požadovaným účelům, a především aby bylo možné ho skutečně provést. 
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Projektant nebo projekční kancelář většinou provádí tři projektové 

dokumentace: 

1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – slouží pro jednání 

s úřady a vyřizování stavebního a všech dalších potřebných povolení. Není tak 

přesná jako navazující dokumentace a nikdy neslouží k provedení stavebního 

díla. 

2. Projektová dokumentace realizační – slouží ke skutečnému provedení díla. 

Měla by být už přesná, ale vzhledem ke složitosti některých objektů a 

občasným změnám, které mohou být ovlivnitelné – přání investora; nebo 

neovlivnitelné – klimatické změny, se většinou skutečně postavené dílo od 

realizační projektové dokumentace liší. 

3. Projektová dokumentace skutečného stav – tato dokumentace je konečná a 

odpovídá skutečně postavenému stavebnímu dílu. Jsou zde zahrnuty všechny 

odchylky a změny od realizační dokumentace. 

 

2.2.3 Zhotovitel 

Zhotovitelem se může stát každá stavební firma, která má oprávnění provádět 

stavby a dostatečnou kapacitu. Kapacitou firmy se myslí zejména dostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků, stroje a pomůcky potřebné k provádění stavebního díla a 

zejména finanční prostředky, kterými je schopen pokrýt veškeré náklady na 

zaměstnance, provoz strojů, materiál, zajištění bezpečného provádění staveb, případné 

zaplacení nasmlouvaných subdodavatelů. 
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2.2.4 Subdodavatel 

Za subdodavatele ve stavebnictví můžeme považovat firmu libovolné velikosti 

nebo živnostníka, kteří pracují na daném projektu a mají společný cíl, který musí splnit 

pro generálního dodavatele stavby, potažmo investora. Subdodavatel je většinou menší 

firma, která by nebyla schopná zpracovat celou zakázku sama, a proto se podílí na stavbě 

pouze určitých částí, které od ní generální dodavatel vyžaduje. 

Subdodavatel je většinou osloven generálním dodavatelem, aby se zúčastnil 

tendru a předložil svoji cenovou nabídku. Generální dodavatel po vyhodnocení nabídek 

všech subdodavatelů osloví ty, kteří jsou pro něj ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky 

nejvýhodnější nemusí nutně znamenat za nejnižší cenu. Mohou působit další faktory 

jako je doba výstavby, záruční lhůta a referenční stavby, které byly doposud provedeny. 

Jednotliví subdodavatelé se musí na stavbě vzájemně respektovat, nepřekážet si, 

tolerovat se a vyhovět si tak, aby bylo jejich společným úsilím dosaženo požadované 

práce v požadované kvalitě a stanoveném termínu. Pro koordinaci mezi jednotlivými 

subdodavateli většinou slouží stavbyvedoucí generálního dodavatele, který určuje 

časový postup jednotlivých prací tak, aby na sebe vzájemně navazovaly, a zároveň hlídá, 

aby byly dodrženy všechny technologické postupy a dílo bylo provedeno ve smluvené 

kvalitě. 

 

2.2.5 Uživatel 

Uživatelem může být zároveň investor. V případě, že stavební dílo financuje a 

zároveň ho bude užívat v plném rozsahu. Uživatel si za finanční úplatu může od investora 

odkoupit, případně pronajmout stavební objekt nebo jeho část, je-li to technicky možné 

a následně má právo je využívat k účelům, předem stanoveným. 
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2.2.6 Banka 

„Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je 
shromažďování dočasně volných peněžních prostředků, které formou úvěru dává k 
dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice a prostřednictvím 
multiplikace znásobuje množství dočasně volných zdrojů v peněžním oběhu. Rozdíl mezi 
úrokovými sazbami debetních účtů (úvěrů) a kreditních účtů (vkladů) a poplatky za jejich 
rezervaci uložení či správu tvoří základní zisk každé banky. 

Provozování těchto služeb je regulováno státem. Banka v České republice 
potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který 
vykonává centrální banka.“ [13] 

 

2.3 Spolupráce 

Základem dobré spolupráce by mělo být stanovení společného cíle, kterého se 

snaží dosáhnout všichni spolupracující účastníci. Díky spolupráci mohou nejen 

jednotlivci, ale i větší firmy dosáhnout lepších výsledků, než by byli schopni zvládnout 

samostatně. Jestliže je spolupráce dobře nastavená, tak si účastníci navzájem pomáhají 

a podporují se. Jakmile začneme stavit jakéhokoliv člena do výhodnějšího postavení, i 

v případě, že pracuje nejlépe, tak začne vzájemné soupeření v týmu a půjde stranou 

společný cíl, který převýší zájmy jednotlivců. 

Další podstatnou částí spolupráce je sestavení dostatečně vyrovnaného, 

kompletního týmu lidí, kteří se dokáží navzájem doplnit. Líbí se mi, jak tým dokázala 

vystihnout Lenka Kolajová z anglického slova team „Together (dohromady) Everybody 

(každý) Achieves (dosáhnout) More (víc), což znamená: společně dosáhneme víc.“ [2] 

Pracovní týmy jsou složeny z různých členů, jejich odlišnost se může projevovat určitou 

specializací v pracovním životě, jiným typem chování, kdy cholerik se může dobře 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bankovn%C3%AD_licence&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka
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doplňovat s flegmatickým člověkem a introvert s extrovertem. Rozdíly mohou být i 

v národnosti nebo kultuře jednotlivých členů. 

„Týmová spolupráce představuje soubor hodnot, které povzbuzují jisté způsoby 

chování, kooperativní odezvu na názory ostatních i vyjadřování pochybností ve prospěch 

ostatních i ve prospěch plnění úkolů, pomoc potřebným členům a znávání zájmů a 

úspěchů ostatních.“[2] Správná spolupráce vytváří tzv. „synergický efekt“ (Význam slova 

synergie je přejat z Řecka a překládá se jako „pracovat společně“.), což znamená, že 

práce dvou členů ve skupině je větší než práce dvou členů jednotlivě. Matematicky by 

se to dalo vyjádřit vzorcem: 1+1< 2. „Tento efekt se vyskytuje, pokud mají lidé v týmu 

rozdílné znalosti a zkušenosti, navzájem se inspirují a přistupují různě k práci, čímž 

přinášejí nový pohled na daný problém. Také zde funguje odpovědnost vůči 

spolupracovníkům, která jedince pohání k vyšším výkonům, a členové si jsou navzájem 

oporou.“ [3] 

Máme-li špatně vybraný tým, může pak docházet i k tzv. negativní synergii, která 

by se dala matematicky vyjádřit jako 1+1=1. „Negativní synergie nastává, když jedinci 

v týmu nemají společné cíle, jednotlivci se snaží o sebeprosazení na úkor týmu a méně 

průbojní lidé v týmu nemohou nebo nedokážou vyjádřit své názory. Může působit i 

negativní tlak skupiny, který snižuje výkon schopných jedinců na průměr tak, aby 

nevyčnívali. S tím souvisí i obava z odlišnosti, skupinová lenost a špatné vztahy ve 

skupině.“ [3] 

Výhody spolupráce spočívají ve vzájemném doplňování se, kdy člověk dokáže být 

daleko produktivnější. V případě, že si neví rady s určitým úsekem, je mu poskytnuta 

pomoc od jeho kolegů a tím šetří čas. Spoluprací se prohlubuje vzájemná důvěra členů 

týmu. Musí se na sebe spoléhat a důvěřovat si, aby spolupráce měla smysl. V momentě, 

kdy začne jeden z členů ověřovat informace, které dostal, jelikož jim nedůvěřuje, 

nastává problém, který může rozvrátit celou pracovní skupinu. Tým se nebojí více 

experimentovat, jelikož případné nedosažení úspěchu nebude hozeno pouze na 

jednotlivce, ale na celý tým. Váha celého případně vzniklého problému se rozloží mezi 
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několik osob a otevírá tím bránu i členům, kteří nejsou tolik psychicky odolní a 

samostatně by neúspěch neunesli. Tím, že jsou podpoření zbytkem týmu, se nebojí 

projevovat i nadále. Nevýhodou spolupráce může být při nevyváženě vybraném 

kolektivu utlačování těch, kteří se nedokáží prosadit a patří mezi ty usedlejší, potom se 

tito členové stávají méně produktivnímu, jelikož nedokáží prosadit svůj názor, který 

může pomoct k řešení daného úkolu, a tím oslabují celý tým. 

 

2.4 Národní hospodářství 

Národní hospodářství vystihuje ekonomiku země, do které se započítávají 

všechny podniky na jejím území, domácnosti, ale také státní instituce. Národní 

hospodářství se dělí podle několika kritérií. Já použiji rozdělení podle vlastnictví, kdy se 

národní hospodářství dělí na soukromý a veřejný sektor.  

 

2.5 Veřejný sektor 

Hlavním představitelem neziskového sektoru, je především ten veřejný. Jelikož všechny 

jeho aktivity jsou hrazeny z veřejných prostředků. Úkolem veřejného sektoru je 

obstarávat blahou svých občanů a není u něj nutné vykazovat zisk. Vykázat zisk je totiž 

téměř nemožné a projekty, které slouží veřejnosti, jsou proto oceňovány podle toho, 

jaký přínos mají pro obyvatelstvo. Tyto projekty nejsou poměřovány pouze z finančního 

hlediska, jelikož třeba výstavba nové víceúčelové haly se nestaví s vidinou, aby se vrátila 

investice, která do ní byla vložena, ale aby sloužila lidem a přilákala další občany. 

V odborné literatuře se nejběžněji používá tato definice veřejného sektoru: „Veřejný 

sektor je ta část národního hospodářství, ve které se ve veřejném zájmu realizují veřejné 

služby, je financována převážně z veřejných rozpočtů, je řízena a spravována veřejnou 
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správou, rozhoduje se v ní převážně s využitím veřejné volby a podléhá veřejné kontrole. 

Tenduje k neefektivnosti.“ [4] 

„Rozsah veřejného sektoru se vyjadřuje pomocí celé řady ukazatelů. Hlavním 

z nich je podíl veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, vyjádřený v % HDP. Mimo 

finančních ukazatelů se pro určení rozsahu veřejného sektoru používají věcné ukazatele, 

například podíl počtu pracovníků ve veřejném sektoru nebo podíl příjmů pracovníků ve 

veřejném sektoru k celkovým příjmům ze závislé pracovní činnosti v národním 

hospodářství."[4] 

Objektivní příčiny existence veřejného sektoru i objektivní příčiny jeho rozsahu 

v konkrétních podmínkách jsou souhrnně nazývány selháváním trhu. Největší slabiny 

trhu jsou specifikovány do třech hlavních oblastí. Za prvé, efektivnost, která by mohla 

být narušena v případě absence veřejného sektoru, jestliže by nastalo selhání 

makroekonomického a mikroekonomického trhu. Začaly by vznikat monopoly, které by 

zničily konkurenci na trhu z důvodu nedokonalé informovanosti subjektů na trhu. Za 

druhé, stabilita, která navazuje na vznikající monopoly. Tím by vznikala nezaměstnanost, 

jelikož konkurence by byla vytlačena monopolním chováním. Míra inflace by byla 

neúnosná. Třetí oblastí je spravedlnost, všechny tyto aspekty, kdyby nebyly veřejným 

sektorem usměrňovány, by vedly k rozdílům v životních úrovních, a vznikala by propast 

mezi chudobou a bohatstvím, a tím by byla omezena spotřeba. Tržní mechanismus by 

sice vykazoval ekonomický růst, ovšem jenom v krátkodobém časovém horizontu. 

Dlouhodobě by to bylo necitlivé vůči ekonomickému rozvoji, který by mohl začít 

stagnovat. 

Pojem veřejný sektor bychom mohli lépe vysvětlit pomocí toho, kam zapadá 

v národním hospodářství podle různých členění. Hlavním kritériem členění národního 

hospodářství je kritérium financování. Na tom se shodují i autoři knih a článku, 

zabývajících se veřejným sektorem. „rozhodujícím znakem je … financování z veřejných 

financí“ [5]. Podle mě nejlépe vystihla charakteristiku veřejného sektoru L. Tetřevová 

s kolektivem, kde ho definovala v několika řádcích: „Veřejný sektor je financován 

z veřejných financí, tj. veřejných rozpočtů, ať na centrální úrovni (státní rozpočet), tak 
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decentralizovaně. Je řízen a spravován veřejnou správou, jejíž součástí je státní správa a 

samospráva. V rámci tohoto sektoru se rozhoduje veřejnou volnou, tj. politickým 

hlasováním – kolektivním rozhodováním. Veřejná volba představuje kolektivní 

rozhodování buď všemi, kterých se dané rozhodnutí týká, anebo těmi, kteří byli pro 

rozhodování zvoleni. Veřejný sektor podléhá veřejné kontrole, kdy veřejnost má právo, 

ale i povinnost buď přímo anebo prostřednictvím svých zástupců kontrolovat veřejnou 

volbu a důsledky jejího rozhodování.“ [6]  

Mezi širokou veřejností panuje názor, že veřejný sektor je totožný se státním 

sektorem. Do podvědomí lidí se to může zapisovat tím, že ve veřejném sektoru opravdu 

převládá vlastnictví veřejné, ale to není při jeho vymezování rozhodující. Důležité je, 

z jakých finančních prostředků je produkce a spotřeba financována. Základ veřejného 

sektoru tvoří státní a samosprávné vlastnictví. Jednoduše řečeno, zařadíme tam vše, 

kam putují veřejné finance. 

„Veřejný sektor poskytuje finanční prostředky z veřejných rozpočtů, které plynou 

k institucím za účelem produkce konkrétních statků, které nejsou buď zcela, nebo jen 

částečné poskytovány trhem. Finanční prostředky z veřejných rozpočtů se dostávají také 

přímo k obyvatelstvu formou sociální podpory.“[5] 

Jedním z cílů, aby fungovala ekonomika, je zajištění dostatečného množství 

statků, které není schopen sektor ziskový zajistit, ale bez nich by se ekonomika nemohla 

dál rozvíjet. Zejména vytváření nových pracovních míst, zabezpečit, aby skupiny s nižším 

příjmem měly také potřebu větší spotřeby, růst národního hospodářství nejen z hlediska 

domácích faktorů, ale také vzhledem k vyvíjející se ekonomice ve světě a v neposlední 

řadě investice do lidí, kteří mají potenciál se dále rozvíjet, vytvářet hodnoty a následně 

jich využívat. 

Z hlediska sociálního nelze podporovat pouze lidi, kteří se chtějí rozvíjet, ale musí 

se zajistit, aby co nejmenší skupina obyvatel, pokud možno žádný člověk, netrpěl 

chudobou. Dále je potřeba zajistit lidi, kteří se o sebe nemohou postarat sami a 

z důvodů, které sami nemohli ovlivnit, jsou odkázání na péči druhých. 
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„Cílem politické funkce je vytvoření stavu sociálního smíru, přispění k podpoře 

demokratického uspořádání společnosti i k řešení globálních problémů světa, a to jak 

prostřednictvím podmínek pro kultivaci lidského potenciálu, tak i přerozdělovacím 

procesem. 

Etická funkce se snaží podpořit pozitivní charakter hodnotové orientačního a 

sociálně participačního potenciálu členů společnosti.“ [5] 

 

2.5.1 Stát 

Stát je organizace politické moci na daném území nebo účelně uspořádané 

spojení lidí na daném území pod jednou vládou. V dnešní době musí být všechny státy 

právní, mají vlastní systém zákonů, které nesmí odporovat zákonům daným 

mezinárodním právem.  

Hlavními znaky státu jsou: 

a) Organizace státu 

b) Právo 

c) Území a obyvatelstvo 

Stát můžeme dále dělit podle způsobu vlády na monarchii a republiku. 

Monarchie je vláda jednoho člověka, který rozhoduje o celém dění v daném státě. 

Většinou jde o vládu doživotní, pokud dobrovolně neodstoupí a jeho nástupce bývá člen 

rodiny. Dalo by se říct, že v monarchii se vládnutí dědí z generace na generaci, ať už se 

jedná o krále, císaře nebo jiné. Oproti tomu v čele republiky stojí většinou prezident, 

který je společně s vládnoucími orgány volen na určité období. Volby mohou probíhat 

přímo občany nebo nepřímo pomocí parlamentu. 
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Stát má dvě hlavní funkce: 

1. Vnější 

2. Vnitřní 

1. Zajišťuje zahraniční obchod, stanovuje podmínky zahraničního obchodu a 

může vydávat různé regulace, kterými omezí obchodování s některými státy 

nebo je naopak podpoří.  

Dalším jeho úkolem je veřejná diplomacie. Je vnímána jako součást 

zahraniční politiky a můžeme ji považovat jako určitý nástroj k otevření 

vztahů, obchodních cest, ale i obrany státu v součinnosti s jinými státy. 

V diplomacii se nedá plánovat a přizpůsobuje se aktuálnímu dění ve světě a 

reaguje na okolnosti právě vzniklé. „Diplomacie je proces řízení komunikace 

mezi státy prostřednictvím oficiálně uznaných zástupců. Komunikace je 

většinou mezi státy – a to buď mezi jejich představiteli, nebo mezi diplomaty 

– nepřetržitá, chrání státní zájmy a redukuje konflikt. Diplomacie je 

převažující dimenzí zahraniční politiky státu se zahraničnímu ministry a jejich 

diplomaty žijícími v cizině, plnícím státní úkoly.“ (C. Henderson) 

Poslední a neméně důležitou vnější funkcí státu je obrana území před 

napadením nepřítelem. Obranu si buduje každý stát vlastní podle svého 

uvážení, ale také v závislosti na spojeneckých úmluvách se spřátelenými 

státy. Ve smlouvách se zavazují ke konkrétnímu posílení vojenských složek a 

jejich ozbrojování. 

2. Mezi vnitřní funkce patří právní, to znamená, že stát zajišťuje občanům práva, 

zároveň také povinnosti. Má danou legislativu a zákony, které se musí 

dodržovat a na jejich dodržování dohlíží orgány, které spadají pod 

bezpečnostní funkci. Je to policie České republiky, hasiči, zdravotníci, ale také 

vojáci (pouze na území státu). Tito všichni chrání občany, ale zároveň dohlíží 

na dodržování podmínek stanovených státem. 

Další funkcí je ekonomická, která má za úkol zajistit chod státu po stránce 

finanční. Zabývá se výběrem daní, placení poplatků, ale také rozdělování 
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sociálních dávek a podpor, důchodů apod. Na funkci ekonomickou navazuje 

funkce sociální, ta zajišťuje pomoc občanům v nepříznivé situaci. Poslední 

funkcí je kulturní, která pečuje o kulturní dědictví, zajišťuje vzdělávání nejen 

ve školách, ale také různými rekvalifikačními kurzy, podporuje vědu a 

výchovu. 

 

2.5.2 Kraje 

„Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je 

samostatně spravován zastupitelstvem kraje, radou, hejtmanem a krajským úřadem. 

Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.“ [15] 

V České republice máme 13 krajů a hlavní město Praha, která se bere 

samostatně. Druhé největší město v ČR, Brno, je součástí Jihomoravského kraje, kde leží 

jeho sídlo, nicméně město samotné je spravováno magistrátem města Brna, nikoliv 

Jihomoravským krajem. Dalo by se tedy tvrdit, že i Brno je svým způsobem samostatné 

v omezeném rozsahu. Kraje mohou mít svoji vlajku, mají svoje správní orgány, kterými 

jsou zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad. Kraj kromě vlastnictví krajských 

komunikací, středních škol a některých nemocnic téměř nic dalšího nevlastní, a proto 

činnost kraje je hlavně o spolupráci s obcemi a v přenesené působnosti se státní 

správou. Do vedení krajů jsou vesměs voleni lidé, kteří něco dosáhli na regionální úrovni 

ve svých obcích do funkce starosty. Ukázali lidem jejich schopnosti a získat si jejich 

důvěru. Po zvolení se snaží své území dále rozvíjet a shánět pro něj potřebné finanční 

prostředky. 

„Samospráva je právo uspořádat a řídit část veřejných záležitostí ve vlastním 

zájmu a ve vlastní odpovědnosti. Své úkoly plní samospráva vlastními silami a 

prostředky.“ [7] 
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Kraje byly ustanoveny na základě Ústavního zákonu č. 347/1997 Sb., o vytvoření 

územních samosprávních celků. Kraje mají působnost ve 4 oblastech. Školství, zejména 

střední školy, jelikož vysoké školy jsou státní a základní školy většinou spravují obce. 

„Zdravotnictví, správu silnic II. a III. Třídy a dopravní obslužnost. Přenesením působnosti 

na kraje posupně docházelo ke zlepšování služeb a směřování finančních prostředků 

správným směrem, tam kde to bylo opravdu potřeba, jelikož už to rozdělovali lidé, kteří 

znali svůj kraj podrobněji.“ [8] Každý kraj hospodaří se svými penězi, které si schvaluje 

každoročně v rámci rozpočtu. Má svůj majetek a vlastní příjmy. Jeho hlavním úkolem je 

pečovat o rovnostranný rozvoj kraje po celém jeho území. Kraji přímo spolupracuje 

s obcemi a nesmí zasahovat do jejich řízení. 

 

2.5.3 Obce 

Postavení obcí je ustanoveno zákonem č.128/200 Sb., o obcích. „Obec je 

základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen 

hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů, při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ [16] Obce mají vlastní katastr. Katastry obcí 

na sebe navzájem navazují a dotýkají se. Dohromady tvoří Českou republiku – stát. Obec 

si rozhoduje sama o svém území, schvaluje si územní plán a do jejího chodu by až na 

výjimečné případy neměly zasahovat orgány kraje ani státní orgány. Obce na rozdíl od 

krajů jsou daleko více svrchovanější, zejména díky vlastnictví obcí, které spravují. 

Obec je spravována zastupitelstvem, které je voleno přímo občany dané obce. 

Funkční období zastupitelstva je čtyři roky. Zastupitelstvo je hlavní samosprávný orgán. 

Podobně jako stát můžeme i obec vyznačit třemi základními znaky, které jsou stejné – 

území, občané a působnost. Každá obec může mít také svoji vlajku a obecní znak a jejími 

správními orgány je zastupitelstvo, rada, starosta, místostarosta, obecní úřad. Obec plní 

funkci přenesené působnosti, kdy má za úkol přiblížit státní samosprávu občanovi a 

funkci samostatné působnosti obce, kdy rozhoduje o věcech, které jsou s obcí spojeny 
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v zájmu obce a jejích občanů. Obec může vydávat závazné vyhlášky a tím vylepšovat dění 

v obci a vztahy občanů. Zároveň s nimi může stanovovat pokuty za porušení těchto 

vyhlášek. Dále schvaluje rozpočet a stanovuje výše odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva obce. 

„Samospráva je právo uspořádat a řídit část veřejných záležitostí ve vlastním 

zájmu a ve vlastní odpovědnosti. Své úkoly plní samospráva vlastními silami a 

prostředky.“ [7] 

 

2.6 Podnikatelský sektor 

Podnikatelský sektor je sektor tržní, ziskový, část národního hospodářství, která 

je financována z prostředků, které získaly samotné podniky za poskytované služby nebo 

výrobky. Cena těchto statků je stanovena trhem ve vztahu nabídky a poptávky, kde se 

tyto dvě křivky protínají je tzv. tržní cena. 

Chováním firem, jednotlivců a domácností se zabývá mikroekonomie. 

Mikroekonomie nám ukazuje pohled jednotlivých subjektů, kdy se rozhodují, jak se 

zachovají v ekonomickém systému. „Podnikání je chápáno jako činnost, jejímž 

prostřednictvím uspokojuje podnik cizí potřeby a tím uspokojuje i potřeby vlastní – 

dosažení zisku.“ [9] Zisku dosahují podniky, které jsou úspěšné a prosperující. Mnoho lidí 

si mylně myslí, že pohybuje-li se firma v ziskovém sektoru, automaticky musí vykazovat 

zisk, ovšem úplně tomu tak není. Firma může vykazovat i ztrátu. Je-li ztráta opakovaně 

po dobu delšího trvání, může firma i zkrachovat. 

Jakékoliv podnikání sebou nese určitá rizika, která bývají ovlivněna mnoha 

faktory, podle velikosti trhu, na který se daný podnik zaměřuje. Malé firmy bude 

ovlivňovat spíše regionální politika a ta státní se jich nebude až tolik dotýkat. Ovšem 

velké korporátní firmy budou ovlivněny nejen politikou národní, ale dokonce 
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mezinárodní nebo kontinentální. Největší rizika podnik nese na začátku podnikání, kdy 

proniká na nový trh a musí si vytvořit dobré jméno.  

V podnikatelském, soukromém, sektoru převládá soukromé vlastnictví. 

Jednotlivé subjekty mají různé podoby, začínají malými živnostníků nebo společnostmi 

s ručením omezeným a končí akciovými společnostmi či družstvy. 

„Specifickou skupinou podniků ziskového sektoru jsou státní nebo samosprávné 

podniky, jejichž majitelem je stát nebo samosprávný subjekt, a to buď podílovým, nebo 

výhradním vlastníkem. Podniky vlastněné státem mají zpravidla mimořádný význam 

například pro obrannou funkci státu, pro ochranu přírodního bohatství a tak podobně. 

Podniky ziskového sektoru v samosprávném vlastnictví mají obvykle zlepšit příjmovou 

stránku obecního rozpočtu nebo se jedná o takový druh podnikání, který není pro 

soukromé vlastníky dostatečně ekonomicky zajímavý, ale pro uspokojování potřeb 

občanů je důležitý. 

Názory na zařazování těchto výše zmiňovaných podniků (ve vlastnictví státu nebo 

samosprávných subjektů) do ziskového sektoru nejsou jednotné, ovšem vezme-li se 

v potaz skutečnost, že stát nebo samosprávný subjekt získává vlastnictví podniku tím, že 

do něj vkládá prostředky veřejných financí, jedná se zajisté o specifickou část ziskového 

sektoru v tom smyslu, že se na něj vztahují i vlastnosti sektoru veřejného, jako je řízení 

veřejnou správnou, veřejná volba i veřejná kontrola.“ [5] 

Cíle může mít každý subjekt v podnikatelském sektoru odlišné. Cíle mohou být ve 

snaze zvyšovat hodnotu podniku, uspokojovat potřeby zaměstnanců firmy a jejich okolí, 

zvyšovat podílové ceny akcií firmy, většinou je ovšem hlavním cílem maximalizace zisku. 

Tohoto cíle se drží většina firem a všechny by měly dodržovat nějaký společenský kodex, 

kterým slibují, že v případě, kdy by firma musela překročit nějakou hranici etického 

chování, podvodného chování nebo dokonce nezákonného, tak raději nenaplní tento cíl. 



 

32 

 

„K naplnění vrcholného cíle, tedy maximalizaci zisku, je třeba splnit celý soubor 

dílčích cílů, které jsou kladeny v jednotlivých oblastech podnikových činností. Jedná se 

např. o následující: 

• Oblast finanční a majetková – zvýšit zisk, zvýšit přidanou hodnotu, zlepšit 

cash-flow, snížit vázanost pracovního kapitálu, optimalizovat finanční 

strukturu, zlepšit výběr a hodnocení investičních projektů, vytvořit 

podmínky pro vstup strategického partnera; 

• Oblast výrobní – realizovat v širším rozsahu výrobkové a technologické 

inovace, racionalizovat výrobu, zvýšit kvalitu, zvýšit objem výroby; 

• Oblast obchodní – dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků, dosáhnout 

lepší obchodní výkonnosti a stanovené výše odbytu, získat vyšší tržní podíl; 

• Oblast organizační – zlepšit organizaci práce, zkrátit provozní cyklus, 

zvýšit produktivitu práce, vyjasnit zaměření práce manažerů, vytvořit 

prostor pro další rozvoj podniku, přizpůsobit strukturu podniku globálním 

trendům;“ [6] 

• „Oblast informační-vybudovat dokonalý informační a komunikační 

systém, který podpoří schopnost podniku vyrovnat se s rostoucí složitostí 

rozhodovacích procesů, s větším počtem skutečností a informací, 

s poklesem času rozhodování, odhalením skrytých souvislostí a predikcí;“ 

[10] 

• „Oblast personální – pečovat o kvalifikační růst zaměstnanců, zajistit růst 

mezd a poskytovat širší sociální výhody zaměstnancům, připravit 

zaměstnance na vstup do mezinárodní dělby práce.“ [6] 
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2.7 PPP-Public Private Partner ship 

Public private partner ship je v České republice relativně nový pojem, který se 

doposud nepoužíval, a konkrétně spolupráce obcí se stavebními firmami byla a jak se 

ukáže v praktické části, tak stále ještě je tabu. Myslím si, že by nebylo na škodu, aby 

vláda kromě schválení tohoto programu do zákonů zakotvila i stručná pravidla pro 

spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Jestliže by přesně stanovila 

podmínky, meze a cíle spolupráce, tak by se starostové této spolupráce přestali obávat. 

Nyní mohou mít strach, aby nebyli křivě osočováni, že některé projekty stavebním 

firmám a obecně, celému soukromému sektoru, přidělují s vidinou vlastního prospěchu, 

nikoliv prospěchu obce. Vláda ČR schválila využití tohoto programu v roce 2004 a jejím 

cílem bylo, aby se tento program osvojil v našem prostředí a začal se využívat pro 

veřejné zakázky. Projekty PPP by se měly využívat tam, kde je to ekonomicky výhodné. 

To znamená za nižší nebo stejnou cenu ve vyšší nebo porovnatelné kvalitě, které by bylo 

dosáhnuto klasickým výběrovým řízením ve veřejné zakázce. „Často je totiž termín PP 

nesprávně používán jako synonymum pro běžné dodávky zboží a služeb subjekty 

privátního sektoru subjektům sektoru veřejného.“ [6]  

 

2.7.1 Legislativní a institucionální zajištění PPP 

Na úrovni Evropské unie je PPP upraveno v rámci Zelené knihy Evropské komise 

o partnerství veřejného a soukromého sektoru a právu společenství o veřejných 

zakázkách a koncesích z roku 2004. Udělování koncesí neboli koncesní řízení není 

v právu Evropských společenství zakotveno. V České republice máme zákon o zadávání 

veřejných zakázek „č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný ke dni 1. října 

2016“ [14], který nahrazuje zákon koncesní č. 139/2006 Sb., V něm je přiblíženo zadávání 

zakázek pomocí PPP projektů, který se u nás stále ještě inovuje, jelikož je doposud 

celkem málo v podvědomí veřejného sektoru i stavebních firem, což se mi opět potvrdilo 
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v dotazníkovém šetření, kdy se většina členů obcí s žádnou spoluprací se soukromým 

sektorem ještě nesetkala. 

 

2.7.2 Druhy PPP projektů 

Existuje celá řada projektů PPP, já uvedu ty nejčastěji používané, které dobře 

definovala Tetřevová: 

• „BOT (Build-Operate-Transfer) 

Hlavní podstata přístupu BOT je obsažena v názvu – Postavit – 

Provozovat – Převést. Soukromý partner se zavazuje postavit příslušné 

veřejné zařízení a na základě smlouvy s veřejným zadavatelem je 

provozovat po celou dobu trvání smlouvy. Po skončení kontraktu je 

infrastruktura převedena na zadavatele. Koncesionář většinou 

poskytne částečné nebo úplné financování výstavby zařízení, proto 

délka doby provozu musí být tak dlouhá, aby koncesionáři zajistila 

potřebnou návratnost investice prostřednictvím uživatelských úhrad 

nebo splátek placených zadavatelem. Na konci stanovené doby 

provozu může zadavatel převzít odpovědnost za provoz zařízení nebo 

ho pronajmout novému nájemci či původnímu koncesionáři.  

Výhodou řešení projektu metodou BOT je, že soukromý partner 

(respektive SPV) je realizátorem stavební části projektu a současně má 

na starost i provozování a údržbu díla. Koncesionář je tedy předem 

důkladně seznámený s materiály a technologiemi použitými při 

výstavbě, což mu poskytuje možnost sestavit kvalitní plán monitoringu 

a údržby díla. Ten je nezbytným podkladem pro kalkulaci nákladů na 

životní cyklus projektu, jejichž znalost je pro oba partnery zásadní. 
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• DBFO (Design – Build – Finance - Operate) 

Další formou partnerství veřejného a soukromého sektoru je DFBO 

(Navrhnout – Postavit – Financovat – Provozovat), při které je více 

posílena míra účasti soukromé sféry na projektu. Soukromý subjekt se 

na projektu podílí od samého začátku přípravných prací. Po 

vyprojektování díla a realizaci stavební části se stává po dobu trvání 

kontraktu jeho správcem. 

Z hlediska dlouhodobé povahy projektů PPP je spolupráce 

s privátní sférou již od fáze přípravy projektu pro oba partnery 

výhodná. SPV si uvědomuje, že nese odpovědnost nejen za návrh a 

výstavbu infrastrukturních zařízení, která budou sloužit k zajištění 

dané služby, ale že bude tato zařízení také poměrně dlouhou dobu 

spravovat. Už ve fázi návrhu je proto soukromý partner vedený snahou 

použit při výstavbě takové stavební materiály, technologické postupy 

a technická zařízení, která minimalizují budoucí provozní náklady 

stavebního díla. Pokud tedy soukromý partner zajistí kvalitní 

provedení stavebního díla za cenu vyšších pořizovacích nákladů, 

redukuje tím riziko spojené se zvýšenými provozními náklady na 

odstraňování neplánovaných závad nebo na předčasnou výměnu 

některých staveních prvků či technického vybavení. Jinými slovy, 

soukromému subjektu se vyplatí při přípravě a realizaci stavebního 

díla za každou cenu se šetřit, protože sám ponese důsledky případné 

nekvalitní práce. To je samozřejmé výhodné i pro veřejný sektor – 

snaha privátního partnera minimalizovat provozní náklad použitím 

kvalitních materiálů a technologií při výstavbě zaručí zadavateli, že 

stavba bude zhotovena ve vyšší kvalitě, než kdyby její realizace byla 

zadána formou standardní veřejné zakázky. 

Aktivum je po dobu trvání kontraktu ve vlastnictví soukromého 

sektoru, přičemž investiční náklady umořuje soukromý sektor z plateb 

od veřejného sektoru, příp. z poplatků za užívání statku. Klíčovým 
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faktorem je využití soukromého kapitálu a přenos projekčního, 

stavebního a provozního rizika. 

• BOO (Build – Own – Operate) 

V případě projektu BOO přechází správa a vlastnictví na 

soukromého partnera. Po celou dobu trvání projektu privátní partner 

financuje, buduje, spravuje a udržuje infrastrukturu ve svém 

vlastnictví. Jde tedy o maximální zapojení soukromého sektoru do 

projektu a lze jej připodobnit k modifikované formě privatizace.“ [6] 

 

2.7.3 Vysvětlení pojmu „hodnota za peníze“ u PPP 

Vzhledem k tomu, že je tento projekt v ČR relativně nový a nevědělo se, jak by se 

měly tyto projekty poměřovat, převzal se pojem value for money tedy hodnota za 

peníze. Poměřujeme tedy nejen vstupní náklady na pořízení projektu, ale uvažují se i 

provozní náklady, doba životnosti postaveného statku. 

„V oblasti PPP projektů jde u určení hodnoty za peníze zpravidla o velmi 

sofistikovaný výpočetní postup ve fázi Záměru, kdy se zkoumá, zdali je PPP vhodným 

způsobem realizace daného nákupu a jaké dostupné schéma PPP je s ohledem na cíle 

projektu a vybranou komplexní variantu řešení tím nejlepším nákupním přístupem.“ [20] 

„Stanovení Valu efor Money (VfM) lze z časového hlediska rozdělit na předběžné 

a finální. Zatímco předběžné stanovení VfM je pouze orientační a mělo by probíhat ještě 

před konečným rozhodnutím o způsobu realizace, finální stanovení je vysoce závazné a 

je prováděno až v průběhu závěrečné fáze vyjednávání se soukromým partnerem. 
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Porovnání hodnoty získané při využití metody PPP s hodnotou, kterou bychom 

získali tradičním způsobem obstarávání veřejných služeb a infrastruktury, probíhá ve 

dvou formách: 

• Peněžní srovnání – jedná se o srovnání kvantifikovatelných ukazatelů, 

např. nákladů, mezi oběma variantami. Součástí je i kvantifikace 

různých socioekonomických přínosů realizace. V části kvantitativního 

hodnocení projektů mohou být u typově stejných projektů využity 

standardizované odhady nákladů. 

• Nepeněžní srovnání – jde o komparaci všech ostatních faktorů, které 

nelze vůbec, nebo jen velmi těžce vyjádřit v peněžních jednotkách, ale 

které mají velký vliv na celý projekt. Faktory použité při kvalitativní 

analýze jsou např. rozdíly mezi úrovní kvality poskytovaných služeb, 

rozdíly ve včasnosti dodávek atd.“ [12] 

 

2.7.4 Výhody a rizika PPP projektů 

Největší výhody projektů PPP by měla být efektivita proveditelnosti stanovených 

prací. Další výhodou, která bude uvedená v konkrétním příkladu níže je přenesení části 

finančních nákladů na soukromý subjekt, transparentnost a motivace stavební firmy 

dokončit projekt v požadované kvalitě a stanoveném termínu, jelikož většinou se stává 

spoluvlastníkem nebo provozovatelem postaveného díla. 

Seznam výhod a rizik u projektů PPP, tak jak je popsala Tetřevová ve své knize: 
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Výhody: 

• „Rychlejší zajištění infrastruktury – prostřednictvím projektů PPP může 

veřejný sektor nahradit investiční výdaje za tok nepřerušených plateb za 

služby, to umožní, aby projekty byly realizovány i tehdy, kdy je dostupnost 

veřejných zdrojů omezena; 

• Rychlejší implementace – vlivem přenesení odpovědnosti za návrh a 

výstavbu infrastruktury na soukromý sektor a platbami spojenými 

s dostupností služby je soukromý sektor motivován, aby dodával investiční 

projekty v kratších stavebních lhůtách; 

• Nižší náklady na životní cyklus – v případě projektů, které zahrnují 

zajištěni provozu a údržby soukromým sektorem, je soukromý subjekt 

silně motivován k minimalizování nákladů během celé doby životnosti 

projektu; při financování projektů z veřejných rozpočtů je tento efekt 

velmi těžko dosažitelný; 

• Dokonalejší rozložení rizik – základním principem PPP je přenesení rizika 

na tu stranu, která je schopná ho nejlépe řídit, a to s minimálními náklady; 

přesunem rizika se tedy snižují i celkové náklady projektu; 

• Vyšší motivace pro výkon – převzetí projektového rizika soukromým 

subjektem motivuje ke zlepšení řízení a plnění daného projektu, ve většině 

případů dojde k plnému zaplacení dodavateli ze soukromého sektoru až 

tehdy, jsou-li standardy požadované služby trvale plněny; 

• Vyšší kvalita služeb – mezinárodní zkušenosti hovoří o tom, že kvalita 

služeb, které jsou poskytovány v rámci PPP, je často vyšší než kvalita 

dosažená tradiční veřejnou zakázkou nebo veřejným sektorem; 

• Tvorba dodatečných příjmů – soukromý partner může získávat 

dodatečné příjmy od třetích stran a tím snižovat výši požadovaných dotací 

od veřejného sektoru a celkové náklady na projekt; dodatečné příjmy 

může vytvářet např. využitím volné kapacity nebo prodejem přebytečného 

majetku; 
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• Pozitivní makroekonomické efekty – každý projekt PPP by měl přinést i 

pozitivní makroekonomické efekty, mezi které můžeme zařadit např. 

investice do infrastruktury, vyšší efektivnost využití zdrojů či podporu 

zaměstnanosti. 

Přes všechny výše uvedené výhody by měly být projekty PPP považovány 

za jeden z možných nástrojů financování veřejných služeb, nikoli nástroj 

jediný. Během zvažování PPP nelze předem vylučovat alternativní 

možnosti, včetně tradičních modelů kontraktů.“ [6] 

Kromě výhod, které jsem zde uvedl, mají projekty PPP samozřejmě i některá 

rizika a jak už je výše zmiňováno, projekt PPP se nemusí hodit na všechny stavební 

zakázky, vždy záleží na konkrétním posouzení. Co se týče rizik, tak jako největší bych 

uvedl vhodné vybrání stavební firmy, jestliže s ní doposud nemáme zkušenost, dalším 

rizikem může být politická situace a na to navazují finance projektu. Blíže rozepsaná 

rizika má opět přehledně uvedené ve své knize Tetřevová. 

 

Rizika: 

• „Výnosové riziko – je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují 

projekty PPP. Výnosy projektů jsou obecně determinovány dvěma faktory-

poptávkou po určité službě a výší poplatků. 

Dostupnost a spolehlivost dat, která dokumentují cenovou 

elasticitu poptávky, se mezí jednotlivými sektory liší. Značné množství 

informací je k dispozici např. ve vodohospodářství, avšak náklad, spojené 

se zásobováním vodou, byly často v minulosti dotovány, proto je obtížné 

určit, jak by se zákazníci chovali v případě nedotované ceny. 

V případě silniční dopravy je situace odlišná. I při rozsáhlých 

průzkumech realizovaných dopravních projektů, prognóz budoucího 
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potenciálu a zkoumání ochoty lidí platit mýtné nebývají odstraněna 

veškerá rizika, spojená s budoucími příjmy z mýtného. Lidé často volí 

raději paralelní úseky silnic nižší kategorie, aby se vyhnuli placení 

mýtného. U takovýchto projektů musí být pečlivě analyzována rizika 

spojená s odhadem hustoty dopravy, která má nést soukromý sektor. 

V důsledku toho se často místo skutečného mýtného uplatňuje stínové 

mýtné placené veřejným sektorem, který tyto negativní efekty eliminuje. 

• Riziko výběru soukromého partnera-Neodmyslitelné riziko, spojené 

s vytvářením jakéhokoliv partnerství, je riziko výběru protistrany. 

V procesu veřejného zadávání zakázek je toto riziko zvyšováno obecnými 

pravidly zadávacího řízení, která neumožňují získat určité povědomí a 

nastolit důvěru mezi potenciálními partnery v průběhu jednání. Konkrétně 

se dá hovořit např. o riziku, že se soukromý subjekt ukáže být 

nedostatečně kvalifikovaný nebo není schopen dodat služby 

v dohodnutém čase či kvalitě. Příčinami vzniku těchto rizik může být 

špatně prověřená nabídka, primární orientace na ekonomickou výhodnost 

nabídky či přijetí nabídky s úhradou nákladů v pozdějším období. Toto 

riziko může být zesíleno i narušením čestné a nestranné soutěže (např. 

korupce, nekalé manipulování s trhem nebo cenou). Takovéto praktiky 

mohou vést nejen k finančním ztrátám pro veřejnost, ale rovněž ke snížení 

zájmu soukromých subjektů o takováto partnerství. 

• Stavební riziko-Jedním ze základních faktorů, spojených s financováním 

jakéhokoliv projektu, je výše nákladů investiční výstavby. Jsou-li skutečné 

náklady projektu vyšší než plánované, může být ohrožena jeho finanční 

proveditelnost. Stavební rizika mohou být spojena např. s neznámými 

geologickými podmínkami, s růstem cen stavebních prací, s inflací, 

s chybami v řízení výstavby či nákladů. Stavební rizika přitom bývají 

obvykle přenesena na soukromého partnera. 
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• Finanční riziko – projekty PPP jsou obvykle spojeny s dluhovým 

financováním soukromého partnera, čímž vzniká řada potenciálních rizik. 

Patří mezi ně především: 

▪ úrokové riziko, které vzniká v důsledku růstu úrokové míry  

▪ devizové riziko, které vyplývá z vývoje měnových kurzů při 

přijetí zahraničního úvěru. 

Na straně soukromého sektoru je možné se proti těmto rizikům 

zajistit využitím vhodných finančních produktů nebo mohou být tato rizika 

přenesena na veřejného partnera, nejčastěji stát či mezinárodní finanční 

instituce, čímž se tyto projekty stávají atraktivnější pro soukromé 

investory. 

• Politické riziko – dlouhodobý charakter projektů PPP a všeobecná nechuť 

ke zvyšování uživatelských poplatků zapříčiňují, že jsou obzvláště citlivé 

na politické riziko. Za politická rizika můžeme považovat např. riziko 

politické podpory, daňové riziko, riziko vyvlastnění či znárodnění, riziko 

vynuceného odkoupení, riziko zrušení koncese, omezeni exportu či 

importu. Současně je do této kategorie možné zařadit i právní rizika, jako 

jsou např. rizika spojená se změnami v zákonech a předpisech, riziko 

právních nátlaků, riziko zpožděné či žádné kompenzace koncesionáři za 

služby.“ [6] 
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2.8 Veřejná zakázka  

Veřejná zakázka je vypisována veřejným subjektem a hrazena z veřejných financí, 

případně dotací. Slovo veřejná neupozorňuje pouze na fakt, že zakázka je zadávána 

veřejným subjektem, ale také by se to dalo pochopit tak, že musí být veřejně vystavena, 

a to vždycky minimálně stanovenou dobu před ukončením podání nabídek, aby k ní měly 

všechny firmy, v našem případě ty stavební, přístup bez rozdílu. 

Zadání veřejné zakázky tak, jak je definována v zákoně č.134/2016 Sb., zní: 

„(1) Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření 
úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 
poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se 
nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný 
vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky 
podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190. 

(2) Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná 
zakázka na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 
odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební práce podle § 
174 odst. 2. 

(3) Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále 
stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka 
zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém 
nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního 
zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9.“ [14] 

Veřejnou zakázku můžeme rozdělit buď podle toho, jestli budou veřejnou 

zakázkou dodány stavební práce, služby nebo dodávky. Druhým kritériem pro rozdělení 

může být velikost zakázky podle finanční náročnosti od nejmenší-malého rozsahu, 

podlimitní a nadlimitní veřejná zakázka. 
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2.9 Koncese-koncesní smlouva 

Koncesní smlouva je podle mého názoru více transparentní než samotná veřejná 

zakázka. Podepsáním koncesní smlouvy se přenášejí všechna rizika spojená s daným 

subjektem na stavební podnik. Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou, jestliže je 

uzavřena na delší dobu než 5 let, musí být zdůvodněno proč.  

Délka doby, na kterou se koncesní smlouva uzavírá, by měla být co nejblíže 

odhadnuta době, za kterou je reálné, aby dodavatel dostal zpět náklady, které vložil do 

výstavby, ale i náklady, které byly spojeny po celou tu dobu s provozem a údržbou dané 

stavby. 

Koncesní smlouva je u nás poměrně nová, proto se pořád vyvíjí, což napovídají 

hlavně neustálé změny zákonů o koncesním řízení. Nyní je koncesní řízení řešeno 

zákonem č.134/2016 zákon o zadávání veřejných zakázek. Do roku 2016 se koncese 

řídila zákonem č.139/2006 zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení, který už 

není platný. 

Mohou být různé druhy koncesních smluv, které nejsou v našem zákoně 

zakotveny. Koncesní smlouvou se řeší všechny PPP projekty. Upřesňovat lze koncesní 

smlouvu podle knih FIDIC. Hlavní výhodou uzavření smlouvy podle knih FIDIC je konečná 

cena, která je nepřekročitelná. V ČR se nevyužívá téměř vůbec, ale je to jen otázkou času. 

Úspěšně se podle této knihy realizoval projekt Univerzitní kampus Bohunice, kdy bylo 

dílo předáno včas v požadované kvalitě za smluvenou cenu. 

2.10   Spolupráce-založení dobrovolného svazku obcí 

Spolupráce dvou a více obcí je v České republice už poměrně rozšířená. Jak už 

bylo řečeno výše, spolupráce se vytváří proto, aby byla prospěšné vždy pro obě strany. 

Navíc by spolupráce měla přinášet synergický efekt, což znamená nejen výhodu pro 

všechny zúčastněné subjekty, ale také přidanou hodnotu.  
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„Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného 

u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do rejstříku svazků obcí se zapisuje 

den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, 

název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem 

základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 

moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení 

a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým 

tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; rejstřík 

svazků obcí je veřejný rejstřík, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy 

smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský 

úřad vede rejstřík svazků obcí v přenesené působnosti.“[16] 

Spolupráce mezi obcemi může fungovat nekoordinovaně nebo koordinovaně. 

Nekoordinovaná spolupráce nepotřebuje žádný koncept, řídí se sama a vzniká z důvodu 

nějakých společných potřeb v daném regionu. Tato spolupráce může být někdy i 

nevědomá, jelikož si ji představitelé obcí ani neuvědomují. 

Koordinovaná spolupráce už vzniká účelně. Bývá většinou nastavena v nějaké 

dlouhodobé koncepci obce. Tato spolupráce se vytváří s předem stanoveným cílem a 

očekáváním. V České republice jsou dvě nejrozšířenější. Tou první je zakládání 

dobrovolných svazků obcí (DSO) a druhou vytvoření místní akční skupiny (MAS). 

„Mikroregiony a místní akční skupiny vznikají kvůli společnému prosazování 

zájmů obcí a místních komunit s cílem dosáhnout změn. Výzkum mikroregionů a MAS, 

který proběhl na konci roku 2007 v regionech soudružnosti střední Morava, střední Čechy 

a Severozápad, měl za cíl popsat současné typy zajištění managementu rozvoje 

mikroregionů a MAS v ČR a získat dostatek informací vedoucích k popisu jejich fungování. 

Mikroregiony a místní akční skupiny (MAS) vznikají nejčastěji jako seskupení obcí 

kolem přirozeného centra, jde obecně o jakási spádová území. Velikost mikroregionů je 

rozmanitá, přesto zhruba polovinu zkoumaných tvoří regiony do deseti tisíc obyvatel a 

do deseti členských obcí (jen zhruba 8,5 procenta má více než třicet členských obcí). 
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Nejvíce jich vzniklo v letech 1999–2001, v souvislosti s novelou zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích. V následujících letech byla tendence ke vzniku spíše klesající, nebo docházelo či 

dochází k transformaci mikroregionů na dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích.“[17] 

Vznik dobrovolných svazků obcí byl zahájen zejména z důvodů dosažení na širší 

spektrum dotací poskytovaných z Evropské unie, která si kladla jako podmínku pro 

udělení dotací, že obec musí být součástí dobrovolného svazku obcí.  

Spolupráce dobrovolných svazků obcí vzniká i pro lepší regionální rozvoj, kdy se 

obce navzájem podporují. Některé obce by bez vstupu do DSO nebyly ani schopné určité 

projekty realizovat z důvodu malého počtu obyvatel. 

„Pokud svazek obcí má být právnickou osobou, musí být zcela naplněny podmínky 

dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Svazek obcí je nepochybně samostatnou 

právnickou osobou. Jako samostatná (a od obce odlišná) právnická osoba je svazek 

oprávněn k veškerému jednání, které právnickým osobám zákon obecně umožňuje. 

Ovšem je právnickou osobou, která vznikla na základě rozhodnutí veřejnoprávní 

korporace – obce. Proto je svazek ve své činnosti i hospodaření zcela závislý na vůli svých 

zakladatelů – obcí a logicky i na podmínkách, které obcím vymezuje zákon. Respektive – 

jakékoliv další jednání svazku (od okamžiku, kdy nabude způsobilost k právním úkonům) 

je vázáno vůlí zakladatelských obcí, kterou obce vyjádří v zakladatelské smlouvě a ve 

stanovách. 

Svazek obcí je povinen se při svém hospodaření řídit ustanoveními zákona číslo 

250/2000 Sb. (Přitom je zapotřebí respektovat, že členské příspěvky obcí neztrácejí 

charakter prostředků veřejných rozpočtů – např. ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o 

veřejných zakázkách.) 

Obec může do svazku vložit majetek, který však zůstává ve vlastnictví příslušné 

obce (viz § 38 zákona č. 250/2000 Sb.).“[18] 
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2.11   Spolupráce - založení právnických osob 

Obce mohou zakládat i právnické osoby. Právnickou osobu mohou založit 

samotné obce, dvě a více obcí, které se rozhodnou pro společný projekt nebo obec 

s fyzickou či právnickou osobou, se kterou se domluví na spolupráci, která bude výhodná 

pro obě strany a bude splňovat představy a uspokojovat blaho občanů v obci. 

„Zákon o obcích v § 35a stanoví, že obec může pro výkon samostatné působnosti 

zakládat a zřizovat právnické osoby; zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

pak v § 23 dále stanoví, že obec tak může činit ve své pravomoci k plnění svých úkolů, 

zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečování veřejně 

prospěšných činností.  

Obce především zřizují příspěvkové organizace jako právnické osoby, které 

zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk; často jsou také zakládány kapitálové obchodní 

společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Jiné obchodní 

společnosti, tj. komanditní společnosti nebo veřejné obchodní společnosti (osobní 

obchodní společnosti) obce podle platné právní úpravy zakládat nesmí.“[19]  

V případě založení právnické osoby obce s další právnickou osobou v našem 

případě stavební firmou, dochází k tomuto uzavření zejména z důvodu spolupráce, kdy 

se oba subjekty vzájemně dohodnou a je tato spolupráce nastavena jako výhra – výhra. 

Tyto právnické osoby se zakládají zejména z důvodu, že obec nemá dostatečné 

finance a nechce se zadlužit na dlouhou dobu, nemá personál, který by stavební dílo dále 

provozoval. Výstavba těchto projektů je většinou na dlouhodobý horizont, nejkratší 

doba bývá kolem 5 let. Může se jednat například o výstavbu domova pro seniory, obec 

nemá dostatečný kapitál ani personál na případné provozování domova pro seniory, a 

proto vyzve stavební firmu, aby založili právnickou osobu. Obec vloží jako základní 

kapitál pozemek, know how a část financí a stavební firma vloží zbylou část financí, 

projekt postaví a následně dosadí personál a bude domov pro seniory provozovat. Ještě 
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před projektovou dokumentací se sestaví smlouva, kde budou přesně specifikovány 

podmínky financování, výstavby, provozu a dalších. Stavební firma dostane zakázku 

s přidanou hodnotou, na začátku sice bude muset vložit nějaké finanční prostředky, ale 

bude to brát jako investici. Bude spočítáno, že provozem domova pro seniory se ji vklad 

vrátí během 10 let provozu. Aby to bylo pro firmu výhodné, tak se domluví s obcí, že 

bude domov pro seniory provozovat 15 let a všechen zisk půjde stavební firmě, která 

tím získá daleko více než jen finanční prostředky, ale obec s takovou firmou bude mít 

zájem spolupracovat i nadále, jelikož uvidí serióznost a výhodné podmínky pro obě 

strany. Díky tomuto projektu a takto nastavenému se obec nemusela zadlužit, ale 

zároveň vystavila domov pro seniory, čímž splnila jedno z hlavních poslání veřejného 

sektoru, a to uspokojování potřeb občan obce. Toto je jen smyšlený příklad, aby byly 

lépe pochopeny souvislosti. Podmínky jsou jen orientační a na každý projekt se mohou 

lišit. Konkrétní příklad bude zmíněný níže v rozhovoru s panem Ing. Romanem Sládkem, 

který nám popíše osobní zkušenost této spolupráce., kde se ukáže, že tato spolupráce 

jde využít na více projektů. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1 Cíl  

Cílem mojí práce je zjistit do jaké míry funguje spolupráce veřejného sektoru, 

zejména obcí, se soukromým sektorem, který je v tomto případě zastupován stavebními 

firmami. Na základě rozhovoru s člověkem, který se pohybuje ve veřejném sektoru, a má 

dobrý přehled o konkrétní spolupráci se stavebními firmami jsem sestavil hypotézy, 

které se budu snažit potvrdit nebo vyvrátit. 

Na konci dotazníkového výzkumu uvedu příklad z praxe, který nám dokáže, že 

spolupracovat mezi oběma těmito sektory jde, ale musí se najít způsob jak. Nejde to při 

všech projektech, ale chci ukázat, že ta možnost tu je, pouze ji rozšířit mezi širší spektrum 

lidí. Jestliže budou znát lidé z obcí tyto způsoby spolupráce, tak věřím tomu, že začne být 

nátlak na starostu a zastupitelstvo, aby projekty obec financovala jinak, pokud je to 

možné lépe a ekonomicky výhodněji. 

 

3.2 Metodologie 

Na základě analýzy teoretických pramenů jsem se rozhodl průzkum provádět 

pomocí jednoznačných otázek zformulovaných do dotazníku. Byl rozeslán na konkrétní 

obce v Jihomoravském kraji v období května a června 2017. Tím, že byl dotazník cíleně 

rozeslán pouze na zástupce obce, jsem eliminoval vyplnění dotazníku někým, kdo o 

daném tématu nemá ponětí a zkresloval by celkové výsledky mého průzkumu. 
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Dotazník obsahoval 19 otázek, ze kterých 6 otázek obsahovalo možnost 

odpovědět vícero variantami. Dotazník jsem rozeslal na 194 e-mailových adres obcí, 

v Jihomoravském kraji. Ze 194 dotázaných bylo vyplněno 53 dotazníků, což je více jako 

25 %. Takové množství vyplněných dotazníků předčilo moje očekávání, jelikož jsem čekal 

návratnost mezi 8-15 %. Odpovědi jsem vyhodnotil, vypracoval grafy pro lepší přehled a 

provedl jsem z nich závěry k vypracovaným hypotézám.  

 

3.3 Pracovní hypotézy 

Pracovní hypotézy jsem sestavil po rozhovoru s panem Ing. Romanem Sládkem, 

který zastupuje veřejný sektor a o spolupráci stavebních firem s obcemi se zabývá přímo 

v praxi. Zároveň dělá i poradenskou činnost starostům obcí, tudíž ví o jejich 

vědomostech, které se týkají spolupráce. Na základě toho si myslím, že většina hypotéz 

bude potvrzena. 

1. Většina starostů má zájem o prosperitu a blaho své obce nikoliv o blaho 

veřejnosti. 

2. Většina starostů by byla ochotna prohloubit spolupráci s veřejným 

sektorem v případě větší informovanosti. 

3. Představitelé soukromých firem nemají většinou ponětí o možné spolupráci 

s veřejným sektorem, a proto ji nevyužívají. 

4. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru mimo rozpory se zákony není 

moc známá a obě strany mají strach ze vstupu do neznáma. 

 

 



 

50 

 

3.4 Výsledky dotazníkového šetření 

 

 

Obrázek 1 – Jakou funkci vykonáváte? 

Moje první otázka slouží k prvotnímu roztřídění respondentů. 

starosta
51%

místostarosta
24%

účetní 
4%

sekretářka
21%

jiné
0%

JAKOU FUNKCI VYKONÁVÁTE?
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Obrázek 2 – Kolik má vaše obec obyvatel? 

Stejně, jako předchozí graf slouží i tento pouze k rozdělení. Myslím si, že v některých 

otázkách se budou odpovědi lišit z důvodu různého počtu obyvatel obcí. 

0-499
15%

500-999
21%

1000-1499
32%

1500-1999
21%

2000 a více
11%

KOLIK MÁ VAŠE OBEC OBYVATEL?
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Obrázek 3 – Jaká je nejslabší stránka vaší obce? 

Tento graf jsem posuzoval s odpověďmi na otázku „Za jakým účelem vstoupila 

obec do dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO)“, abych zjistil, jestli se tím obce snažily 

vylepšit jejich slabé stránky. 

Kultura
17%

Sport
11%

Možnost bydlení
4%

Infrastruktura
40%

Nabídka práce
28%

JAKÁ JE NEJSLABŠÍ STRÁNKA VAŠÍ OBCE?
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Obrázek 4 – Jak jsou obyvatelé informování o aktuálním dění v obci? 

Na tuto otázku mohli zástupci obcí odpovědět více možnostmi. Mimo informací 

probíraných na zasedání zastupitelstva, kam příliš lidí z obce nechodí, a vývěsce, která 

je povinná, je častým informačním médiem zpravodaj obce, který má většina obcí 

vyplňující tento dotazník. 

Rozhlasem
8%

Pomocí webových 
stránek

12%

Zpravodajem obce
23%

Na zasedání 
zastupitelstva 

obce
30%

Na vývěsce 
obecního/městské

ho úřadu
27%

JAK JSOU OBYVATELÉ INFORMOVÁNÍ O 
AKTUÁLNÍM DĚNÍ V OBCI?
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Obrázek 5 – Myslíte si, že občané jsou spokojení s fungováním obce? 

Na tomto grafu můžeme vidět, že zhruba ¾ lidí jsou spokojení s chodem obce. Otázkou 

může být, do jaké míry je tohle ovlivněno tím, že odpovídají zaměstnanci obce. 

Můžeme pouze spekulovat, jestli by byl graf jiný, kdybychom se ptali přímo obyvatel 

obcí samotných. 

Ano
17%

Spíše ano
58%

Spíše ne
23%

Ne
2%

MYSLITE SI, ŽE OBČANÉ JSOU SPOKOJENÍ S 
FUNGOVÁNÍM OBCE?
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Obrázek 6 – Mají občané zájem se spolupodílet na chodu obce? 

I zde mohli respondenti vybrat více možností. Zde se potvrdilo, že mnoho lidí zasedání 

zastupitelstva obce nenavštěvuje. Spousta obyvatel se aktivně zapojuje do pořádání 

akcí v obci. Zejména v menších obcích je díky těmto dobrovolníkům zajištěno kulturní 

vyžití. Zhruba polovina v tomto grafu se spolupodílí na chodu obce tříděním odpadu, 

tím mohou obce ušetřit nemalé finanční prostředky, a také se kladou stále větší 

požadavky na kvalitu životního prostředí, podporované dotacemi. 

Ano, mají věcné 
připomínky a návrhy na 
zasedání zastupitelstva 

obce
8%

Ano, aktivně se 
zapojují do 

pořádání akcí v 
obci
38%

Ano, třídí odpad, a 
tím ulehčují 

rozpočtu obce
51%

Nemají
3%

MAJÍ OBČANÉ ZÁJEM SE SPOLUPODÍLET NA 
CHODU OBCE?
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Obrázek 7 – Je vaše obec součástí dobrovolného svazku obcí (DSO)? 

Naprostá většina obcí je součásti nějakého dobrovolného svazku obcí. Tak velké 

množství obcí, které do svazku vstupují dobrovolně, poukazuje na jeho výhody. 

Ano, jednoho
79%

Ano, dvou
19%

Ano, tří a více
0%

Ne
2%

JE VAŠE OBEC SOUČÁSTÍ DOBROVOLNÉHO 
SVAZKU OBCÍ (DSO)?
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Obrázek 8 – Jaké největší výhody vidíte ve vytváření DSO? 

Téměř ¾ obcí, zejména těch menších s počtem obyvatel do 999, vstupují do 

DSO s vidinou jednoduššího dosažení na poskytované dotace. 

Větší šance 
dosáhnout 

poskytovaných 
dotací
72%

Rozšíření nabídky 
služeb pro občany

9%

Finanční úspory
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Naše obec není v žádném DSO
2%

JAKÉ NEJVĚTŠÍ VÝHODY VIDÍTE VE VYTVÁŘENÍ 
DSO?
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Obrázek 9 – Za jakým účelem vstoupila vaše obec do DSO? 

¾ obcí vstoupila do DSO za účelem vybudování čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), 

kanalizace, vody nebo plynové přípojky. Tohle je ovlivněno zejména dotacemi 

vypsanými v posledních letech právě pro tyto účely. Také můžeme vidět, že dost obcí 

vstoupilo do DSO z důvodu zvýšení cestovního ruchu v obci. 

Vybudování infrastruktury
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Vybudování ČOV, 
kanalizace, vody, 

plynu
66%

Turistický ruch
24%
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Obrázek 10 – Využíváte nebo jste využili dotace pro financování aktivit obce? 

I zde mohli respondenti vybrat více možností. Nejvíce dotací je čerpáno z kraje, nejsou 

na ně kladeny tak velké nároky a jsou dostupné i pro malé obce. Dotace z EU využívají 

spíše větší obce nebo zmiňované DSO. 

Dotace z EU
24%

Dotace od státu
36%

Dotace z kraje
39%

Dosud jsme nevyužili žádné dotační nástroje
1%

VYUŽÍVÁTE NEBO JSTE VYUŽILI DOTACE PRO 
FINANCOVÁNÍ AKTIVIT OBCE?
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Obrázek 11 – Jak si myslíte, že jste úspěšní v čerpání dotací? 

Polovina obcí uspěje s více jak polovinou podaných žádostí a asi třetina uspěje více jak 

8x z deseti. Větší obce a DSO patří mezi ty úspěšnější. 

Uspěje více jak 
80% žádostí

34%

Uspěje více jako 
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51%
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DOTACÍ?
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Obrázek 12 – Jak se starosta vaší obce zajímá o novinky v čerpání dotací? 

Nejvíce se starostové dozvídají při rozhovorech s jejich kolegy z jiných obcí a také 

z internetu. Zanedbatelné množství navštěvuje vzdělávací semináře. Větší 

informovanost a snaha se vzdělávat by mohla dopomoci k navýšení úspěšnosti 

přijatých žádostí o dotace. 

Pomocí internetu
35%

Navštěvuje vzdělávací 
semináře

6%

Spolupracuje s firmou orientující se na 
čerpání dotací
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46%

Nezajímá se
1%

JAK SE STAROSTA VAŠÍ OBCE ZAJÍMÁ O NOVINKY 
V ČERPÁNÍ DOTACÍ?
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Obrázek 13 – Měli by zástupci vaší obce zájem o školení týkající se produktivního 
vedení obce? 

Většina dotázaných by měla zájem vzdělávat se, ovšem nejvíce by jim to vyhovovalo 

pouze 2x do roka. Myslím si, že starostové obcí vzdělávání ve svých funkcích podceňují 

a berou na lehkou váhu. 

Ano, jednou za 6 
měsíců

60%
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17%

Ano, jednou za 
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zájem
15%

MĚLI BY ZÁSTUPCI VAŠÍ OBCE ZÁJEM O ŠKOLENÍ 
TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTIVNÍHO VEDENÍ OBCE?
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Obrázek 14 – Myslíte, že komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem je 
dostatečná? 

Převažuje názor, že komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem není 

dostatečná. Za dostatečnou ji považují všichni, kteří sice projevili o vzdělávání zájem, 

ale v nejnižší frekvenci. 
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MYSLÍTE, ŽE KOMUNIKACE MEZI VEŘEJNÝM A 
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Obrázek 15 – Uvítala by vaše obec větší volnost při výběru dodavatele na stavební 
zakázky obce? 

Většina by tuto možnost uvítala. Zejména malé obce. Obce s větším počtem obyvatel 
byly proti. 
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28%

Spíše ano
44%

Spíše ne
17%

Ne
11%

UVÍTALA BY VAŠE OBEC VĚTŠÍ VOLNOST PŘI 
VÝBĚRU DODAVATELE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
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Obrázek 16 – Rozdělení odpovědí na otázku č.15 podle velikosti obce 

Tento graf jsme vypracovali jako zajímavost, abychom si mohli spojit souvislost 

odpovědí v závislosti na velikosti obce. 
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Obrázek 17 – Jsou ve vaší obci nebo jejím okolí stavební firmy, které jsou 
zvýhodňovány ve výběrových řízeních?. 

Většina odpověděla ne, což je pochopitelné, ale můžeme vidět, že v některých obcích 

upřednostňované firmy jsou, ačkoliv by se tak dít nemělo. Využití osob samostatně 

výdělečně činných (dále jen OSVČ) z dané obce beru do jisté míry, jako podporu obce 

této skupiny obyvatel. 

Ano
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využívá místních 
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25%

Ne
66%

JSOU VE VAŠÍ OBCI NEBO JEJÍM OKOLÍ STAVEBNÍ 
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VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH?
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Obrázek 18 – Jak obec vybírá dodavatele stavebních prací v obci? 

Nejznámější způsob se ukázal jako nejvíce používaný. Koncesní smlouvu využilo 

minimum obcí, to poukazuje na fakt, že většina s tímto druhem zadávání nemá 

zkušenosti. Založení právnické osoby ještě žádná obec nevyzkoušela. Zakázku přidělují 

konkrétní firmě všechny obce, které odpověděly na otázku „Jsou ve vaší obci nebo 

jejím okolí stavební firmy, které jsou zvýhodňovány ve výběrových řízeních?“ ano nebo 

pro menší zakázky využíváme místních OSVČ. 
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Obrázek 19 – Obce, které chtějí zvýhodnit určitou firmu, tak podle toho vybírají 
dodavatele. 

Doložení tvrzení uvedeného u přechozího grafu. 
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Obrázek 20 – Setkala se vaše obec s nabídkou koncesní smlouvy od soukromého 
dodavatele? 

S koncesní smlouvou se setkaly pouze 3 obce z 53, zbytek se s ní vůbec nesetkal. 

Někteří by měli zájem zadávat dílo pomocí koncesní smlouvy, kdyby našli vhodnou 

stavební firmu. Většina by koncesní smlouvu nevyužila, i kdyby jim byla nabídnuta. 

Ano a využila ji
2% Ano a odmítla ji
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ji nevyužila

81%
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Obrázek 21 – Proč vaše obec koncesní smlouvu ne/využila? 

 Když už byla koncesní smlouva nabídnuta ze strany dodavatele 3 obcím, tak ji využila 

pouze jedna a zbylé dvě z důvodu, že s tím nemají zkušenosti, odmítly. Naprostá 

většina se s koncesní smlouvou vůbec nesetkala. 

 

3.5 Vyhodnocení pracovních hypotéz 

 

• Většina starostů má zájem o prosperitu a blaho své obce nikoliv o blaho 

veřejnosti. 

Tuto hypotézu bych považoval za vyvrácenou, jelikož jsme zjistili, že většina obcí 

se snaží svým občanům naslouchat. Jak uvedli respondenti, tak asi 75 % obyvatel je 

spokojeno ve své obci. Občané jsou celkem dobře informování o dění v obci a mají-li 
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zájem, tak mohou navštěvovat i zasedání zastupitelstva obce, kde se probírá vše 

podstatné. Hlavními nedostatky jsou infrastruktura a nabídka pracovních pozic, což je 

logické. Zejména u menších obcí, kde nejsou výrobní závody a továrny, nemůže být 

nabídka práce vyhovující. 

 

• Většina starostů by byla ochotna prohloubit spolupráci s veřejným 

sektorem v případě větší informovanosti. 

Spolupráce mezi veřejným sektorem je na dobré úrovni, dokazuje to procento 

obcí, které patří do nějakého dobrovolného svazku obcí. Jak už název napovídá, tak obce 

vstupují do svazku dobrovolně a podle průzkumu jsme zjistili, že právě kvůli tomu, aby 

měli větší možnost dosáhnout na poskytované dotace. Nejvíce jsou potom dotace 

využívány na stavbu ČOV, kanalizace, vody a plynu, téměř 3/4. Naprostá většina by měla 

zájem o vzdělávací seminář alespoň jednou za 6 měsíců. 

 

• Představitelé soukromých firem nemají většinou ponětí o možné 

spolupráci s veřejným sektorem, a proto ji nevyužívají. 

Jak se ukázalo z průzkumu, tak oproti spolupráci veřejných sektorů, která je na 

dobré úrovni, tak spolupráce soukromých firem s obcemi   zaostává, a to ve značné 

míře. Spolupráce není ze strany soukromých investorů obcím nabízena. Na jejich obranu 

je třeba říci, že ani představitelé obce většinou nemají ponětí o možné legální spolupráci 

mezi těmito dvěma sektory.  
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• Spolupráce soukromého a veřejného sektoru mimo rozpory se zákony 

není moc známá a obě strany mají strach ze vstupu do neznáma. 

Výběr dodavatelů stavebních prací doposud probíhá pouze klasickým výběrovým 

řízením, je to také jistá forma spolupráce, ovšem odehrává se na té nejnižší úrovni. „O 

možné spolupráci pomocí koncesní smlouvy, případně založení právnické osoby, společně 

se stavební firmou, o tom nemají obce téměř tušení.“[14] Nesetkali jsme se s pracovníky, 

kteří by věřili, že něco takového jde. Možná nejsou dostatečně informováni anebo se 

sami o toto téma nezajímají. Naprostá většina obcí by tuto formu spolupráce odmítla i 

v případě, že by takovou nabídku od soukromého subjektu dostala, jelikož s tímto typem 

spolupráce nemá zkušenosti a bojí se jít do neznáma. 

 

3.6 Příklad z praxe 

Při konzultaci s panem Ing. Romanem Sládkem jsme se setkali s konkrétním 

případem ukázkové spolupráce už v roce 2001. Město Brno se potýkalo s problémem 

potřeby rekonstrukce čističky odpadních vod (ČOV), avšak nemělo nebo spíše nemohlo 

celou akci financovat z veřejného rozpočtu. Začal se hledat způsob, jak tuto patálii co 

nejefektivněji vyřešit. Vzhledem k tomu, že v době, kdy měla rekonstrukce proběhnout, 

neexistovaly žádné dotace, tak se město muselo spolehnout samo na sebe.  

Provozovatelem čistírny byla firma BVK, a.s., která po dlouhých jednáních přišla 

s návrhem, že rekonstrukce by mohla proběhnout vzájemnou spoluprací této soukromé 

firmy a veřejného sektoru v tomto případě města Brna. Zástupci firmy navrhli, aby město 

Brno převedlo ČOV na určitou, předem přesně stanovenou, dobu do vlastnictví firmy. 

Firma si požádala o úvěr u Evropské banky pro obnovu a rozvoj, který ji byl schválen, 

jelikož banka viděla jistotu splácení firmy. Úvěr byl vypočítán na 15 let splácení. Splátky 

byly placeny ze stočného, které celé náleželo firmě BVK, a.s. Smlouva byla uzavřená 

podle stříbrné knihy FIDIC. Smlouva byla uzavřena tak, aby byla výhodná pro obě strany. 
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Město Brno na situaci vydělalo tím, že nemuselo sáhnout do obecní pokladny a o 

investici do rekonstrukce se téměř nemuselo starat. Firma provozující ČOV doposud zase 

dostala zaplaceno za rekonstrukci formou stočného. Jelikož firma věděla, že bude ČOV 

dalších 15 let splácet její úvěr, tak tím byla tlačena, aby všechny práce byly provedeny 

kvalitně. V dnešní době je úvěr splacený a uvažuje se o další rekonstrukci, která by měla 

probíhat obdobným způsobem. Je zarážející, že výsledky letošního výzkumu ukazují, že 

během 16 let se znalosti spolupráce téměř nikam neposunuly. Jako by se na tuto formu 

spolupráce zapomnělo, či nebyla natolik podporovaná a medializovaná, aby se o ní i 

starostové menších obcí dozvěděli. Pro mě je to důkazem, že když se hledají možnosti 

spolupráce, tak vše má řešení výhodné pro obě strany. 

 



 

74 

 

4 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 

4.1 Doporučení 

„Především je třeba začít pracovníky na obcích vzdělávat, neboť zejména u 

menších obcí je informovanost starostů, místostarostů a členů zastupitelstva obce velmi 

nízká.“[8] Například po každém zvolení starostou, čili hlavním představitelem obce, 

skládat zkoušky o povědomí fungování veřejného sektoru. Lze je podmiňovat i srážkami 

z platu. V případě vytvoření takového tlaku by se zvýšila informovanost a zájem o 

vzdělávací semináře.  

Není v pořádku, že o hospodaření obce (i u malých obcí se ročně jedná o desítky 

milionů) může rozhodovat téměř kdokoliv, aniž by měl alespoň povědomí o ekonomice 

a fungováním veřejné správy. Zejména u malých obcí, kde stačí, že člověk je v obci 

oblíbený a známí ho budou volit do funkce starosty, to není v pořádku. Nechci, aby to 

vyznělo povýšeně, ale každý je dobrý na něco, a stejně jako doktora, právníka, opraváře 

aut, kuchaře, zedníka a mnoho dalších specializovaných profesí nemůže dělat každý, tak 

přesně to stejné by mělo platit pro funkci starosty.  

 Vím, že někde může být problém, aby splňoval stanovená kritéria v obci nějaký 

člověk, ale existovala by další řešení. Třeba spojení s obcí, která je vzdálenostně nejblíže, 

případně by se mohl účastnit voleb na post starostu i občan, který nemá v obci trvalé 

bydliště. Neříkám, že by kandidát na starostu musel mít nutně vysokou školu, ale měl by 

prokázat, alespoň základní znalosti ekonomiky, managementu, práce s lidmi. Také by to 

měl být člověk, který má všeobecný přehled o dění v ČR, zejména v dané obci, aby 

rozvíjel obec všestranně a zajímal se o dění a názory občanů. 
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4.2 Závěr 

Zástupci obcí v Jihomoravském kraji mají celkem dobrý přehled o spolupráci mezi 

obcemi navzájem a většina z nich jí využívá, dokládá to hojná účast v dobrovolných 

svazcích obcí. Spolupráce obcí se soukromým sektorem však znatelně vázne. Dalo by se 

říct, že o ní zástupci obcí nemají ani tušení. Obce, které se s touto spoluprací setkaly, 

nebyly iniciátorem a tato forma realizace určité zakázky jim byla nabídnuta ze 

soukromého sektoru. I přes takovou nabídku ji některé obce nevyužily, protože o ní 

nemají povědomí a mají strach ze vstupu do něčeho neznámého. 

Pokud by tato doporučení využily, tak by obce více prosperovaly. V České republice 

bylo čerpání dotací nedostatečné, nicméně po roce 2013 nastal zlom a Česká republika 

je mezi nejlepšími zeměmi v EU na čerpání dotací. Každý krok, kterým přispějeme k větší 

vzdělanosti zejména starostů obcí, bude dalším krokem k lepšímu životu v našich obcích. 

Vždyť hlavním úkolem obce je obstarávat blaho svých občanů. K tomu nemůže dojít, 

dokud se starostové nebudou zajímat o inovativní způsoby využívání dotací nebo 

možných spoluprací, a to se sektorem veřejným či soukromým. 

Jediná iniciativa plynula ze strany soukromého sektoru, což poukazuje na to, že 

stavební firmy mají o tuto spolupráci zájem. Vidí v ní určitě několik, z výše uvedených, 

výhod. Možná právě stavební firmy se dívají dál do budoucnosti a je to pro ně určitá 

záruka stálého příjmu peněz, jestliže navážou spolupráci s obcí správným směrem. 

Budeme si muset počkat, jestli přijde osvěta veřejného sektoru nebo se prolomí vlna 

nedůvěry v něco nového a další obce dají šanci spolupráci se soukromými firmami. 

Těším se, až nastane den, kdy se o této spolupráci začne mluvit více a dostane se 

do podvědomí široké veřejnosti. V té době nastane zlom, kdy obce budou mít další 

výhodu, a to v tom, že stavebních firem, které budou tuto spolupráci nabízet, přibyde a 

obce si budou moci vybírat. Tímto se sníží riziko na výběr nevhodného stavebního 

podniku. 
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Právě i firmy pochopí, že nejde pouze o další zakázku, ale že jde o hlubší navázání 

vztahů s obcí na několik let do budoucna, to je ta největší přidaná hodnota stavebních 

firem v těchto projektech. Mimo získání skvělých referencí, protože firma bude stavební 

dílo stavět s největší precizností, z vybraných materiálů, aby co nejvíc snížila náklady na 

provoz a údržbu, kterou může provádět právě ona. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

 

BOO – BUILD OWN OPERATE  

[POSTAV VLASTNÍ PROVOZUJ] 

BOT – BUILD OPERATE TRANSFER  

[POSTAV PROVOZUJ PŘEVEĎ] 

ČOV – ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD 

ČR – ČESKÁ REPUBLIKA 

DBFO – DESIGN BUILD FINANCE OPERATE  

[PROJEKTUJ POSTAV FINANCUJ PROVOZUJ] 

DSO – DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ 

EU – EVROPSKÁ UNIE 

FIDIC – FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS CONSEILS 

 [MEZINÁRODNÍ FEDERACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ] 

HDP – HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 
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MAS – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA 

PPP – PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP  

[SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU] 

 

VfM – VALUE for MONEY  

[HODNOTA za PENÍZE] 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 – Dotazník 


