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1. ÚVOD 

Disertační práce s názvem Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu 
zadavatele nahlíží na zadávání zakázek jak formou veřejné zakázky, tak především 
formou PPP. V běžné praxi veřejný sektor využívá zadávání veřejných zakázek 
vycházející ze Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tento model je 
veřejným sektorem využíván u většiny projektů. Vedle veřejných zakázek také 
vystupuje druhý model a to zadávání zakázky formou PPP (Public Private 
Partnership). Jedná se o metodu, kdy veřejný sektor do svých zájmů přibírá také 
soukromého partnera.  

První zmínky o PPP projektech na území České republiky začaly vznikat v 90. 
letech 20. století. Vláda ČR usnesením č. 7 ze dne 7. ledna 2004 schválila Politiku 
partnerství veřejného a soukromého sektoru. Cílem tohoto ustanovení bylo zavedení 
modelu PPP jako nástroje pro zajišťování veřejných služeb a infrastruktury. Tak 
začaly vznikat první pilotní PPP projekty (např. Projekt AirCon, Projekt D3, Justiční 
areál v Ústí nad Labem). Jak se však ukázalo, tyto pilotní projekty jsou z řad 
několika faktorů natolik složité a problematické, že doposud nebyl ani jeden úspěšně 
realizován. Proto je dle mého názoru vhodné se zaměřit na PPP projekty menšího 
charakteru, kde se lze dané problematice podrobněji věnovat a nevzniká tak spousta 
problémů týkající se např. složitého a dlouhodobého odkupu pozemků do vlastnictví 
veřejného sektoru. Z dotazníkového formuláře, který vychází ze článku PPP projects 
in Czech Republic and Denmark [1], byly kladeny otázky přímo pro municipality. 
Kraje, města a obce se především potýkají s nepřílišnou informovaností o PPP. Proto 
vznikl nápad pro tyto skupiny sestavit obecný postup, jak přistupovat k PPP 
projektům z pohledu municipalit. Tento model, vycházející z obecných stanov 
Ministerstva financí, má za úkol přimět municipality zabývat se PPP projekty 
v praxi daleko rozsáhlejším způsobem, než jen pouze klasickým modelem a to 
zadáváním veřejných zakázek. Dle Metodiky vypracování studie proveditelnosti [2], 
bude sestaven postup a návrh pro municipality v podobě jak obecného přístupu, tak 
také v podobě případové studie konkrétního projektu.  

1.1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Tématem disertační práce je „Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu 
zadavatele“. Podrobněji bych se chtěla zabývat problematikou řešení, jakým 
způsobem přistupovat k PPP projektům v rámci municipalit. Pro zpracování tohoto 
tématu vycházím z následujících cílů:   

1. Charakteristika současného stavu PPP projektů v ČR a náhled do zahraničí. 
2. Definování obecného postupu, jak přistupovat k PPP projektům z pohledu 

municipalit. 
3. Ověření daného postupu v rámci případové studie na konkrétní projekt. 
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1.2. FORMULACE HYPOTÉZY 

V této disertační práci byla stanovena následující hypotéza. 

Hypotéza: Lze definovat efektivně využitelný přístup zadávání zakázek formou 
PPP v rámci municipálních projektů v technické infrastruktuře. 

Na základě stanovené hypotézy vyplývá stanovisko sestavení vhodného modelu 
pro municipality v rámci PPP projektů. Sestavení takového návrhu má za úkol 
přimět obce využívat i jiné formy než je klasický model zadávání veřejných zakázek 
a více spolupracovat se soukromými subjekty. Tím lze dosáhnout zefektivnění a 
modernizaci zadávání zakázek.  

V rámci řešení této disertační práce je sestavení obecného modelu využití přístupu 
zadávání zakázek formou PPP v rámci municipalit. Tato metodika bude následně 
využita a prokázána na případové studii daného projektu. 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Myšlenka spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem začala vznikat již za 
dob starého Říma a středověké Evropy. Toto spojenectví se začalo především 
využívat v oblasti vybírání mýtného přes nově zbudovanou cestu či most, nebo 
koncesí za povolení vařit pivo. Kolébkou PPP projektů se ale stala Velká Británie a 
to v 80-90. letech 20. století, za vlády Margaret Thatcherové. Velký boom však PPP 
zaznamenaly až na přelomu 20-21. století, kdy Velká Británie měla za sebou více 
jak 100 úspěšně realizovaných projektů. Díky této úspěšnosti se PPP nadále rozšířily 
téměř po celém světě. Česká republika se PPP projekty začala zabývat koncem 90. 
let 20. století. 

2.1. ZÁKLADNÍ POJMY A CHARAKTERISTIKA PPP PROJEKTŮ 

Pojem Public Private Partnership (PPP) všeobecně představuje smluvní spolupráci 
mezi veřejným a soukromým sektorem. Toto partnerství se podílí na zajišťování 
veřejných služeb a infrastruktury. Přesná definice PPP však není dosud stanovena. 
Jednotlivé státy spolupráci veřejně-soukromého partnerství [3] označují např. jako: 

• PFI (Private Finance Initiative), tento termín byl poprvé použit ve 
Spojeném Království. Představuje soukromou finanční podporu pro 
realizaci veřejných projektů či služeb v rámci veřejně-soukromého 
partnerství. Oba partneři zakládají tzv. konsorcium, které je tvořeno 
dodavatelem služby, stavební firmou a bankou. Toto spojení se také 
označuje jako Special Purpose Vehicle (SPV). 
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• PPP (Public-Private Partnership), jedná se o nejrozšířenější pojem, který 
zahrnuje široké spektrum spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem od jednoduchých smluvních zajištění veřejných služeb a 
infrastruktury po složitější operace týkající se financování ze strany 
soukromého partnera. Tento termín se využívá převážně v Evropě.   

• PSP (Private Sector Participation), spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru se nejčastěji využívá pro rozvojové projekty v rámci jednotlivých 
odvětví jako je např. vodovodní a odpadové hospodářství v oblastech Asie, 
Afriky a latinské Ameriky. Jedná se o smluvní kontrakt, kde soukromý 
sektor na sebe váže minimum rizik spojených se zajištěním veřejných 
služeb. 

• PFP (Privately Financed Projects) znamená soukromě financované 
projekty. Nejvíce je používán v Austrálii. Tento typ projektu zahrnuje 
soukromé financování a kontrolu provozu daných služeb po dobu trvání 
koncese.  

• P3, jedná se o zkratku Public Private Partnership (PPP), s tímto termínem 
se můžeme setkat v severní Americe. 

Česká republika používá především termín PPP. Jelikož přesné označení vztahu 
spolupráce veřejně-soukromého partnerství mezi jednotlivými zeměmi není zcela 
specifikováno, ČR se k této problematice staví takto: Pojem PPP je obecně užívaný 
termín, který popisuje širší skupinu projektů, na nichž se společně podílí soukromý a 
veřejný sektor, a které směřují k uspokojování služeb tradičně zajišťovaných 
veřejným sektorem. PPP obecně označuje formy spolupráce mezi orgány veřejné 
správy a podnikatelským subjektem za účelem zajištění financování, výstavby, 
obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby 
[4].  

PPP projekty je vhodné rozlišit do dvou úrovní: 

• Ekonomická infrastruktura, lze ji především aplikovat pro stavby jako je 
dopravní sféra (dálnice, mosty, železnice, tunely, parkoviště, parkovací 
domy), budovy týkající se vodohospodářství, výrobou a zajištění energie. 

• Sociální infrastruktura, jako je obor školství (školy, školky, univerzity), 
vzdělávání (školicí střediska), vládní zařízení (soudy, knihovny, budovy pro 
provoz vlády), zdravotní budovy (domovy pro děti, seniory, sociálně slabší), 
sportovní centra, vězení aj.  

Vládní politikou je podporovat zavedení a používání PPP tam, kde je to pro 
veřejný sektor výhodné, jak na úrovni centrální státní správy, tak na úrovni 
samosprávných územních celků. V rámci PPP jsou subjekty veřejného sektoru 
partnerem a zákazníkem soukromého sektoru, od něhož nakupují služby. Soukromý 
sektor na své náklady zajistí veřejnou službu (infrastrukturu) a stát/kraj/obec jako 
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klient platí pravidelné poplatky nebo vytvoří podmínky pro platby až do doby 
ukončení smluvního vztahu na principu PPP (MFČR) [5]. Politika vlády České 
republiky zavádí partnerství veřejného a soukromého sektoru (v Evropské unii 
obvykle označované pod Public Private Partnership, dále „PPP“) jako standardní 
nástroj při zajišťování veřejných služeb a veřejné infrastruktury. 

2.1.1. Účastníci PPP projektu 

Pro realizaci každého projektu je zapotřebí znát investora a zadavatele projektu. 
V soukromé sféře se zadavatelem i investorem stává soukromý sektor (firmy 
s ručením omezeným, akciové společnosti, osoby samostatně výdělečně činné atd.).  
Investorem u zadávání veřejných zakázek je nepochybně veřejný sektor (stát, kraj, 
municipality). Třetí, a to méně známou formou zadávání zakázek, jsou tzv. PPP 
projekty. Tyto projekty se vyjadřují jako spolupráce mezi soukromým a veřejným 
subjektem. Zadavatelem projektu se stává veřejný sektor a investor zastává funkci 
soukromého sektoru. Soukromý sektor může také vystupovat pod názvem 
konsorcium společnosti, které se skládá z různých odvětví soukromého charakteru, 
jako jsou například stavební firmy, investiční společnosti, věřitelé, banky, 
developeři, advokátní kanceláře aj. Hlavním důvodem, proč PPP projekty vznikaly, 
je usnadnění přístupu veřejného sektoru pro realizaci, z jeho pohledu, náročného 
projektu. Zadavatel tímto způsobem může dosáhnout větších úspor v oblasti 
veřejných financí nežli formou zadávání veřejných zakázek. 

2.1.2. Charakteristické rysy PPP 

Základním charakteristickým rysem PPP projektů je jejich dlouhodobé působení. 
Jednotlivé projekty jsou realizovány v řádech několika desítek let. Nejčastěji se 
setkáváme s rozmezím od 20 do 35 let, kdy do tohoto časového úseku zahrnujeme 
nejen přípravu a realizaci díla, ale také jeho provoz a následnou údržbu. Smluvními 
stranami PPP projektu se stává veřejný sektor, který je zastoupen státem (vládou), 
krajem či obcí, a soukromý sektor, který zde vystupuje v podobě privátní sféry. 
Vztah mezi těmito partnery by měl být navzájem korektní. Jedná se o partnerství, a 
proto každá strana vystupuje pod svým jménem zcela řádně a čestně vůči svému 
partnerovi. S vzájemnou spoluprací také souvisí vhodné rozdělení rizik. Rizika jsou 
nejlépe minimalizována tehdy, pokud jeden z partnerů je schopnější čelit negativním 
vlivům na daný projekt. Tzn., že jeden z partnerů má lepší předpoklady k tomu, aby 
určitá rizika zvládal lépe než ten druhý. PPP projekty pro svůj dlouhotrvající 
charakter je dobré ošetřit vhodnou smlouvou. Smlouva mezi partnery by měla být 
natolik pevně stanovena, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům po celou dobu 
trvání projektu. Financování PPP projektů zprvu vychází ze soukromého sektoru, 
který si počáteční finance obstarává sám (úvěrové financování), následně vstupuje 
do role veřejný sektor, který na základě dosažených výsledků hradí soukromému 
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sektoru požadované finance. Tento způsob platby se nazývá platbou za dostupnost, 
platbou za užívání či uživatelské platby.  

Každá země, zabývající se veřejně-soukromým partnerstvím, dává přednost 
především těm projektům, které jsou pro něj nejžádanější a má s nimi nejvíce 
zkušeností a dovedností. Česká republika má nejvíce zkušeností v oblasti 
vodohospodářství, Spojené království, USA a Austrálie dává přednost dopravní 
infrastruktuře a např. Dánsko má realizováno již několik projektů v oblasti 
vzdělávacích a vládních zařízení. 

2.2. DRUHY PARTNERSTVÍ 

Tato kapitola představí základní typy partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem. Veřejný sektor v této fázi vystupuje jako zadavatel. Zadavatelem je stát, 
územní samosprávný celek, centrální úřad. Soukromý sektor je zde chápán jako 
dodavatel (konsorcium společností). Lze se setkat také s pojmem SPV (Special 
Purpose Vehicle). Konsorcium společností se stává z různých soukromých odvětví, 
jako jsou bankovní či investiční společnosti, stavební firmy, developeři, advokátní 
kanceláře, poradenské týmy, provozní společnosti (facility management).  

Před uzavřením smlouvy zadavatel vypisuje výběrové řízení na dodavatele. Podle 
druhu partnerství vždy záleží na tom, do jaké míry bude soukromý sektor do 
projektu zasahovat. Díky rozmanitosti PPP se soukromý partner může ucházet o 
různé role. Jak je patrné níže, typů partnerství se meze nekladou. Konsorcium 
společností může do projektů zasahovat jak formou návrhu projektů, inženýringem, 
projekční a architektonickou činností, financováním projektu, samotnou výstavbou, 
provozními a údržbovými službami, tak i rozvojem a modernizací nebo pronájmem 
infrastruktury. Typ partnerství se pro danou infrastrukturu určuje tak, aby byla pro 
zadavatele vždy nejlepším a nejvýhodnějším řešením.  

2.2.1. Build-Operate-Trasfer (BOT) 

Veřejný sektor vypíše výběrové řízení na soukromého partnera (konsorcium), 
který následně přebírá zodpovědnost a nese rizika spojená s realizací a následně 
provozováním a údržbou vybudované infrastruktury. Díky tomu, že soukromý 
sektor stavební dílo sám zrealizuje, má přehled nad použitými materiály a 
technologickými postupy spojené s výstavbou. Provoz a údržba také spadá do jeho 
kompetencí a proto kvalita vybudované infrastruktury by měla být na vyšší úrovni. 
Za předpokladu těchto kritérií se počítá s nižšími provozními náklady stavebního 
díla, které financuje soukromý partner. Ten se také snaží, aby délka provozu 
infrastruktury byla natolik dlouhá, aby pokryla návratnost investic prostřednictvím 
uživatelských úhrad či splátek od zadavatele. Po uplynutí doby stanovené ve 
smlouvě, zadavatel přebírá veškerá práva vlastnit danou infrastrukturu a následný 
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provoz a údržba spadá do jeho kompetencí. Dále už záleží na něm, jak bude s dílem 
nakládat. Zda jej pronajme stejnému nebo novému koncesionáři či bude dané služby 
provozovat sám.  

Na rozdíl od veřejné zakázky, kdy veřejný sektor musí vypsat výběrové řízení 
zvlášť na dodavatele stavebních prací a zvlášť na provozovatele dané infrastruktury 
či správce údržby, u tohoto modelu vypisuje pouze jedno výběrové řízení na 
konsorcium, které je zodpovědné za jmenované činnosti.  

V České Republice jsou to projekty provozující vodovody, kanalizace, elektrárny. 
Ve světě bylo BOT využito například při výstavbě dálnice County park v Hong 
Kongu či dálnice 6 v Izraeli [6] [7]. Slovinsko využilo tento model pro centrální 
zařízení na čištění odpadních vod v Mariboru [8]. 

2.2.2. Design-Build-Finance-Operate (DBFO) 

Mimo projektování, výstavbu a provoz je soukromý sektor zodpovědný i za 
financování projektu po dobu platnosti smlouvy. Stává se tak majitelem 
infrastruktury po určitou smluvenou dobu a investiční náklady získává zpět platbami 
od veřejného partnera. Díky tomu, že soukromý partner má zodpovědnost za většinu 
infrastruktury, také přístup k danému objektu je jiný. Ví, že dílo, které postaví, bude 
nadále užívat. A s tím je i spojena rychlost, kvalita výstavby, použité materiály, 
technologické postupy, které zajistí snížení budoucích provozních nákladů celého 
díla.  Vyšší kvalita se ale odrazí i ve vyšší ceně stavebního objektu. Kritérium vyšší 
kvality je výhodné i pro veřejný sektor, který danou stavbu s použitými kvalitními 
materiály a technologiemi při výstavbě po smluvené době „získá“ zpět. Oproti 
veřejné zakázce je tento typ modelu naprosto ojedinělý a výhodný pro obě strany.  

Veřejný sektor platí za dostupnost infrastruktury, pouze pokud je poskytována v 
předem sjednané kvalitě.  

S tímto typem modelu PPP se můžeme setkat např. u dálnic, mostů, ale i škol či 
domů pro seniory. Realizované projekty jsou např. dodávka tepla v Bohumíně, 
dálnice A13 v Londýně nebo most Dartford přes řeku Temži ve Velké Británii [6].  

2.2.3. Design-Build (DB) 

Jedná se o typ PPP projektu, kdy se soukromý sektor zabývá návrhem a 
vybudováním infrastruktury. Před předáním díla investorovi předchází nákup 
pozemku a architektonické návrhy. Design-Build subjektem může být jedna firma, 
konsorcium, společný podnik či jiná firma sestavená pro konkrétní projekt. 
Soukromý sektor na sebe bere rizika spojená s kvalitou projektových a pracovních 
činností. Veřejný sektor má za úkol danou infrastrukturu převzít, udržovat, 
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obsluhovat a financovat. Po celou dobu životnosti projektu je majitelem objektu. 
Může se setkat se zvýšením provozního rizika. Výhodou DB je zkrácení doby 
výstavby, uspoření investičních prostředků, silnější záruka.  

Někteří odborníci se shodují, že tento typ modelu je velmi podobný klasickému 
zadávání veřejných zakázek. Design-Build se využívá především pro výstavbu 
dálnic, mostů a tunelů. Ve světě se lze setkat se stavbami, jako jsou dálnice E-470 
Tollway v Coloradu v USA, dálnice I-15 Corridor reconstruction project v Salt Lake 
City či most a tunel Øresund spojující Dánsko se Švédskem [6]. 

2.2.4. Design-Build-Operate-Maintain (DBOM) 

Navrhni, postav, obsluhuj a udržuj. To jsou kritéria, která musí plnit soukromý 
sektor v jediné smlouvě po určitou dobu. Dodavatel má zodpovědnost za 
dlouhodobost a kvalitu jak provozu, tak i údržby díla. Veřejný subjekt má za úkol 
tuto infrastrukturu financovat a nese riziko spojené s provozními příjmy. Má také 
vlastnická práva ke stavebnímu dílu. Tento model je rozšířený po celém světě, kde 
se PPP projekty využívají. Můžeme se také setkat s pojmem tzv. „na klíč“ [6]. 

Výhodou DBOM je, že konsorcium je zodpovědné za přípravu, realizaci, provoz a 
údržbu díla. Tím pádem má ke stavebnímu dílu určitý vztah, i když po uplynutí 
stanovené doby objekt opustí a předá jej zadavateli, ví jaké stavební materiály a 
postupy byly použity při realizaci stavby. Dále se také snaží vytvořit dlouhodobý 
plán údržby dopředu spolu se snahou minimalizovat náklady související s provozem 
a údržbou. Tyto přednosti můžeme chápat jako výhody životního cyklu projektu [7].  

S tímto typem projektu se můžeme setkat například v Argentině, kde byl postaven 
most Rosario-Victoria nebo s Dublinským regionálním systémem odpadních vod 
v Irsku [6].  

2.2.5. Koncese 

Koncese má velmi blízkou podobu DBFO. Koncesionář má právo infrastrukturu 
na vlastní náklady navrhnout, zhotovit, provozovat, udržovat a přisvojovat si 
výnosy. Výnosy získává prostřednictvím úhrady od konečného spotřebitele. 
Soukromý sektor je také zodpovědný za rizika spojená s jednotlivými kroky 
projektu. Ať už se jedná o riziko projekční, stavební, či rizika, která souvisí 
s poskytováním služeb. Mezi další rizika, která mohou během průběhu projektu 
vzniknout a zodpovědnost na svá bedra bere jak zadavatel, tak koncesionář jsou 
např. rizika spojená s lokalitou, konkurencí, politikou, vyšší mocí atd. Výhody má 
koncese obdobné jako typ DBFO. To je především kvalita stavebního díla a kvalita 
provozovaných služeb. I když stavba bude po uplynutí smlouvy předána zadavateli, 
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po celou dobu splatnosti smlouvy (v řádu několika desítek let) se koncesionář chová 
k dané infrastruktuře jako k jeho vlastní.  

Koncese najde uplatnění u mnoha druhů staveb v České republice. Jsou to např. 
silnice, dálnice, parkovací domy, vodárenská, plynárenská a energetická zařízení.  

2.2.6. Operations and Maintenance (O&M)    

Jak už z názvu vyplývá, koncesionář má za úkol danou infrastrukturu provozovat a 
udržovat. Tedy provádět služby pro veřejnost. Zadavatel po uzavření smlouvy se 
soukromým subjektem je stále majitelem a řídícím činitelem daného zařízení. Tento 
typ smlouvy se většinou uzavírá v řádu několika měsíců či let [9]. 

Pod provozem a údržbou koncese si lze představit např. odklízení sněhu, sekání 
trávy na silnicích a dálnicích nebo úklidové služby v budovách sloužící pro 
veřejnost (administrativní, zdravotnické, školní zařízení aj.). Tento typ se využívá 
např. v USA na DC Streets ve Washingtonu. 

Česká republika má však v dnešní době zrealizováno desítky PPP. Tyto projekty 
vznikaly především pod záštitou municipalit. Menší města a obce mohou představit 
projekty zabývající se vodohospodářstvím, zajištěním energií, ale také domovy pro 
seniory a dalšími. Nejčastěji jsou využívány ve sféře vodohospodářství s 51 PPP 
projekty [10] a to např. v Písku, Bohumíně, Říčanech u Prahy, Bruntále. V oblasti 
výroby a zajištění energie jsou provozovány 4 projekty např. na Tachovsku. 5 PPP 
projektů našlo své uplatnění v provozování sportovních center (např. Tachov, 
Olomouc, Liberec). 3 projekty jsou využívány pro školní stravování (Rakovník, 
Lysá nad Labem, Říčany u Prahy), 2 pro domy s pečovatelskou službou pro seniory 
(Litoměřice, Vysoké Mýto) a 7 PPP projektů v oblasti dopravy (např. Plzeň, Ústí 
nad Labem). Tyto projekty jsou realizovány na regionální úrovni. Jedná se jak o 
projekty menší hodnoty v řádu několika milionů korun, tak o velké zakázky v 
hodnotě miliard. V oblasti celostátní úrovně existují PPP projekty, které jsou v 
současné době buď pozastaveny, nebo zrušeny. Jedná se především o dálnici D3 
Tábor – Bošilec (zadavatelem je Ministerstvo dopravy), dále např. Ústřední 
vojenská nemocnice (Ministerstvo obrany), Justiční areál v Ústí nad Labem 
(Ministerstvo spravedlnosti) či krajská nemocnice Pardubice (Pardubický kraj) [11]. 

2.3. VÝHODY, NEVÝHODY PPP 

Aby bylo možné se vice přiblížit k problematice projektů PPP a pochopit jejich 
smysl, je zapotřebí si uvědomit jejich silné a slabé stránky. 
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2.3.1. Výhody PPP projektů 

Dle Ing. Jana Pavla, Ph.D. [12], lze PPP projekty brát jako výhodné pro zrychlení 
rozvoje infrastruktury, kdy soukromý sektor vkládá svůj kapitál do projektů s cílem 
dosáhnout určitého přínosu. Díky využití vyšší kvalifikace soukromého sektoru lze 
také urychlit samotnou realizaci projektu. Soukromý partner má lepší předpoklady 
zabývat se návrhem, rozvojem, samotnou realizací stavby a veřejný sektor se tak 
může věnovat roli zadavatele a vést kontrolu nad realizací samotného projektu. PPP 
dále mohou vést ke snížení provozních nákladů, které ovlivní spíše sektor soukromý 
nežli veřejný. I vyšší kvalita zde hraje svou roli. Soukromý partner klade vyšší váhu 
na kvalitu, je to přeci z části také jeho projekt, který bude využívat, a kvalita je 
jednou z priorit PPP projektů. Od toho se odráží spokojenost zákazníků, či uživatelů, 
kteří samotnou kvalitu služeb ocení nejvíce. Soukromý sektor také může v rámci 
PPP od veřejnosti vybírat určité poplatky (např. mýtné) a tak získat prostředky na 
financování projektu a tím snižovat peněžní vytíženost státu.  

Zda si veřejná správa vybere PPP či veřejnou zakázku, se odráží na hodnotě za 
peníze, která nám určuje, zda je výhodnost PPP projektu na místě, či zvolit postup 
veřejné zakázky. Každý projekt přeci závisí na vynaložených nákladech. Efektivní 
spolupráci mezi partnery určuje také správné rozdělení rizik. Každý partner má 
předpoklady k tomu, aby určitá rizika zvládal lépe než ten druhý. PPP jsou vztahem 
mezi partnery, a proto je zapotřebí takto dlouhodobé projekty vhodně ošetřit 
smlouvou. Smlouva by měla být natolik pevně stanovena, aby se vyhnulo 
nežádoucím vlivům pro tak rozsáhlý a dlouhotrvající projekt. A soukromý sektor? 
Ten by měl mít natolik dostatečný zájem o realizaci PPP, aby nedocházelo k 
negativním postojům, jak ze strany státu, tak ze strany veřejnosti.  

Díky tomu, že PPP projekty jsou charakteristické svou dlouhodobostí a složitou 
přípravou, je vhodné využít tzv. koordinátora, který díky svým znalostem a 
schopnostem vede projekt kupředu a snaží se minimalizovat případné problémy s 
projektem spojené. Dalším prvkem pro úspěšnost je trpělivost mezi soukromým a 
veřejným sektorem. Tento faktor vyžaduje dlouhodobé investice a dlouhodobé vize 
[13]. Pokud je spolupráce mezi partnery na dobré úrovni, projektu už nic nebrání v 
jeho úspěšnosti.  

2.3.2. Nevýhody PPP projektů 

Dle Horálka [14] jedním z klíčových problémů je dlouhodobé trvání PPP 
projektů. To má za následek, že veřejná správa má závazky po několik volebních a 
rozpočtových období. Tudíž, ne každý PPP projekt se díky politické odpovědnosti 
může stát realizovatelný. Také dlouhodobá a důkladná příprava PPP projektu může 
veřejný či soukromý sektor odradit od jeho realizace. Bez tohoto kroku je ale 
úspěšnost PPP ztracena. Takový projekt vyžaduje dlouhé zpracování. Bez kvalitní 
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přípravy PPP projekt může zcela zkolabovat. Na tento problém také navazuje 
neinformovanost, chybí metodika, zkušenosti, podrobná legislativa, vhodně zvolení 
odborníci a poradci. Nedílnou součástí toho, proč se veřejný sektor obává PPP 
projektů, je jejich administrativní náročnost, příprava smlouvy a právní opatření.  

Jak uvádí Bukač [15], každý projekt, tedy i PPP se váže s určitými riziky. Rizika 
by v první řadě měla být identifikována, vyhodnocena a pak řádně rozdělena mezi 
partnery. Jednotlivá rizika by měla přejít na tu stranu, která s nimi umí lépe 
pracovat. Mezi nejčastěji se vyskytující rizika můžeme zahrnout technické riziko, 
riziko spojené s výstavbou (vadná stavební technika či nedodržení včasných 
termínů), operační riziko spojené s vyššími provozními náklady a náklady na 
údržbu, finanční riziko spjaté s nedostatkem peněžních toků, či rizika týkající se 
politické moci, moci živelných pohrom, válek, katastrof či nepříznivých dopadů na 
životní prostředí. Správné rozdělení rizik na určitého partnera vede ke správnému, 
kvalitnímu a dlouhodobě trvajícímu PPP projektu. Podle Binga a spol. [16] by 
veřejný sektor měl na svá bedra přebírat rizika spojená s vládní politikou, 
makroekonomickými vlivy (míra inflace či úroková sazba) či právními hledisky. 
Soukromý sektor by se naopak měl zabývat problémy týkajícími se výběru projektů, 
dostupnosti financování, zpoždění projektů, platební neschopnosti spojené s 
dodavateli či subdodavateli, provozními riziky spojené s náklady na údržbu a 
překročení nákladů. Mezi oba partnery je vhodné rozdělit rizika spojená s přírodními 
úkazy, jako je vyšší moc a ochrana životního prostředí.  

2.4. FINANCOVÁNÍ PPP 

PPP projekty jsou založené na principu dlouholeté, mnohdy i náročné působnosti. 
Aby tyto projekty byly účinné, finančně rentabilní a provozně prospěšné všem 
stranám, je zapotřebí sestavit vhodné financování. Soukromý sektor, po vybudování 
infrastruktury ze svých nákladů, od zadavatele nebo konečných uživatelů následně 
získává peněžní prostředky za poskytované služby, provoz a údržbu. Tyto platby se 
člení na platbu za dostupnost, uživatelské platby a platby za užívání. 

2.4.1. Platba za dostupnost 

Platbou za dostupnost se rozumí platba, kterou zadavatel platí dodavateli po 
vyhotovení infrastruktury či poskytnuté služby, za to, že je daná 
infrastruktura/služba dostupná v požadované kvalitě. Finanční prostředky tedy 
soukromý sektor získává od veřejného partnera. 

Dodavateli je platba za dostupnost vyplácena zadavatelem pouze tehdy, pokud 
plní veškeré smluvně předem dohodnuté podmínky. Dodavatel tak získává peněžní 
prostředky za dostupnost infrastruktury/služby a to bez ohledu na aktuální stav 
využívání. Platbu za dostupnost lze požadovat jak za výstavbu projektu, za 
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poskytování služeb, či za provozování infrastruktury [17]. U této platby se ale také 
můžeme setkat s různými platebními srážkami ze strany zadavatele. K těmto 
srážkám dochází převážně tehdy, pokud dodavatel neplní požadovanou kvalitu a 
dostupnost. Způsob vyplácení, výše plateb, doba jejich splatnosti, ale i penalizace 
jsou vždy smluvně mezi partnery předem dohodnuty. 

Výhodou tohoto platebního mechanismu [17] je kvalita a dostupnost projektu. 
Zadavatel vyplácí platby až po vybudování infrastruktury a pokud dodavatel plní 
požadavky dostupnosti. Dostupnost služby je tedy závislá na samotném dodavateli. 
Tento model pro dodavatele představuje snadnější návaznost na peněžní toky a 
jejich případnou pravidelnost. Platbu za dostupnost zadavatel poskytuje po celou 
dobu životnosti projektu, a proto je soukromý sektor po tuto dobu motivován dané 
služby provozovat řádně a infrastrukturu udržovat v dobrém stavu. Mezi slabé 
stránky platebního mechanismu tohoto typu patří penalizace za nedostatečné 
dodržování předem smluvených požadavků. Výše srážek by měla odpovídat 
skutečnému stavu a nadále motivovat soukromého partnera dané služby a provoz 
infrastruktury plnit v požadované kvalitě.  

Platba za dostupnost je vhodná pro mnohé projekty PPP, např. dopravní 
infrastruktury, parkoviště, vodohospodářství, administrativní budovy, věznice, 
školy, soudní budovy apod. 

2.4.2. Uživatelské platby 

Uživatelské platby souvisí přímo s konečným spotřebitelem. Ten dodavateli hradí 
veškeré platby související s poskytováním služeb. Nejčastěji se s těmito platbami lze 
setkat u projektů zabývajících se dopravní infrastrukturou. Za veškerý servis, který 
dodavatel poskytuje, od koncového uživatele vybírá tzv. silniční mýtné. Soukromý 
sektor je motivován ke zkvalitnění svých služeb především z důvodu 
vyšších/pravidelných příjmů od uživatelů, který souvisí s využíváním dané 
infrastruktury. Uveďme si příklad. Mezi dvěma obcemi vede stávající komunikace, 
která je plně vytížena, tvoří se zácpy, dopravní nehody a stav vozovky je v 
nepřiměřeném stavu. Zadavatel tedy chce vytvořit novou komunikaci, která situaci 
ulehčí. Rozhodne se pro formu PPP s využitím uživatelských plateb. Následně 
dodavatel po zbudování nové silnice vybírá od konečných uživatelů mýtné. Snaží se, 
aby veškerý servis, související s novou komunikací byl v nejvyšší kvalitě (omezení 
zácpy, kvalita vozovky) a konečný spotřebitel si tak našel možnost silnici plně 
využívat i za předpokladu hradit určitý poplatek.  

Pro veřejný sektor je tato forma zcela vyhovující z pohledu rizika. Čím více je 
soukromý sektor do projektu zapojen, tím vyšší míru rizika na svá bedra přenáší. 
Rizikovost se ale také může projevit jako obtížnější způsob získání úvěru od věřitelů 
na rozdíl od platby za dostupnost. 
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Uživatelské platby mají několik výhod [18]. Z pohledu veřejného sektoru se 
soukromý partner ve větší míře podílí na přenosu rizika. Díky soukromému 
financování projektu může být infrastruktura zrealizována dříve, nežli požadovaná 
doba dokončení a kvalita jak samotné vozovky, tak i následné poskytování služeb je 
na vyšší úrovni. Další výhodou mohou být i odlišné uživatelské platby a to např. dle 
typu vozidla či využití infrastruktury v denní či noční době. Díky platbám od 
konečných uživatelů má veřejný sektor možnost financovat i jiné projekty důležité 
pro veřejnost (nemocnice, školy,…). Mezi hlavní nedostatky tohoto modelu jsou 
převážně omezené náklady na financování a také na samotný proces zadávání PPP. 
Proto je tato forma vhodná převážně pro velké nebo složité dopravní projekty, které 
mají určitý prostor pro snížení nákladů na výstavbu a provoz po celou dobu 
životnosti projektu (např. silnice s velkým výskytem tunelů a mostů). Také odhad 
budoucí poptávky je složitý. Nelze zcela přesně určit, jak poptávka o danou 
infrastrukturu bude vysoká. A tím může nadále vznikat problém s financováním 
projektu, s návratností investic nebo s využitím infrastruktury.  

Platební mechanismus formou uživatelských plateb je tedy vhodné použít na 
dopravní infrastrukturu (komunikace dálničního typu, okružní komunikace kolem 
velkých měst, mosty a tunely mezi hlavními silničními tahy, modernizace stávají 
vytížené komunikace, prodlužování městských tramvajových a regionálních 
železničních tratí).  

2.4.3. Platba za užívání 

Platbu za užívání, neboli tzv. stínové mýtné, je způsob, kdy zadavatel poskytuje 
platby dodavateli podle využití dané infrastruktury či služby. Platba je tedy založena 
na počtu uživatelů daného projektu v daném období. Příjmy, které dodavatel od 
zadavatele získává, jsou odstupňovány do několika pásem užívání dané dopravní 
infrastruktury. První pásmo může obsahovat krytí provozních a udržovacích 
nákladů, druhé pásmo obsahuje navíc proměnné provozní náklady a splátky 
pořízeného dluhu. Do třetího pásma můžeme zahrnout platby za vyplácení dividend. 

Platby za užívání v dnešní době nemají takový rozmach jako dva předchozí 
platební mechanismy a to hlavně z důvodu jejich komplikovanosti, nedorozumění 
mezi partnery atd. Spíše častěji se využívají v kombinaci, a to především s platbami 
za dostupnost. Na rozdíl od uživatelských plateb [17], za platby za užívání nese větší 
zodpovědnost, tedy vyšší míru rizika, veřejný sektor a sám také hradí veškeré 
náklady vynaložené na výstavbu a provoz dané infrastruktury/služby. Díky velkému 
zastoupení veřejným zadavatelem má soukromý sektor možnost k snadnějšímu 
přístupu k úvěru.  

Tyto platby lze především uplatnit u dopravních projektů (silnice, dálnice, 
železnice, mosty, tunely). Platby za užívání jsou využívány tehdy, pokud nelze 
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poptávku z hlediska využití infastruktury předvídat. Jak již bylo zmíněno, platby za 
užívání lze znát i pod názvem stínové mýtné. Je tu ale také možnost setkat se 
s pojmem tzv. stínové jízdné [19], kde dochází k  dotaci za jízdné u městské 
hromadné dopravy, např. v Jižní Americe.  

V České republice zatím není žádný PPP projekt, který by byl touto formou 
financován. Častěji se setkáváme s tzv. klasickým mýtným. Ve světě se ale můžeme 
setkat s případovou studií vylepšení 167 kilometrů dlouhé již existující dálnice mezi 
městem Aveiro v Portugalsku a hranicemi se Španělskem. 

3. NÁVRH METODIKY PRO POSOUZENÍ PROJEKTU 
V RÁMCI MUNICIPALIT 

Aby bylo možné dosáhnout konečného rozhodnutí, zda zvolit formu PPP nebo 
zadávání veřejných zakázek, je potřeba sestavit studii proveditelnosti. Studie 
proveditelnosti slouží k vyhodnocení veškerých kritérií, která jsou pro projekt 
nezbytná. Veřejný sektor může uvažovat o způsobu vybudování infrastruktury buď 
formou zadáváním veřejné zakázky, či se může rozhodnout ke spolupráci se 
soukromým sektorem. I když je struktura PPP projektů náročnější, výhody tato 
spolupráce má. Veřejný sektor zprvu nevynakládá takové finanční prostředky na 
zbudování či rekonstrukci infrastruktury (záleží však na typu PPP), přenos rizik 
mezi partnery je řádně rozdělen, kvalita zhotovení celé stavby je odpovídající. Po 
zbudování infrastruktury je za provoz a údržbu zodpovědný soukromý partner, 
zadavatel pouze poskytuje platbu za dostupnost. Po celou dobu životnosti projektu je 
majitelem veřejný sektor.  

Studie proveditelnosti představuje základní popis a charakteristiku projektu, 
stávající situaci, možnost realizace projektu, finanční analýzu, předpokládaná rizika, 
harmonogram celého projektu atd. Výsledkem studie proveditelnosti je posouzení, 
zda předpokládaný projekt může být zhotoven formou PPP, či je tento způsob pro 
něj nerentabilní a musí být realizován formou klasického zadávání veřejnou 
zakázkou.  

3.1. METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI V RÁMCI 
MUNICIPALIT 

V návaznosti na Studii proveditelnosti (Feasibility Study), metodickou příručku 
[20] a Metodiku vypracování studie proveditelnosti [2] tato studie proveditelnosti 
zahrnuje Základní informace, které slouží k obecnému popisu daného projektu a 
uspokojit potřeby veřejnosti. Následně také charakterizuje zadavatele, který zvažuje, 
zda následující projekt realizovat formou PPP a nadále postupuje k vypracování 
studie proveditelnosti. Druhým krokem je Popis podstaty projektu, který obsahuje 
podrobnou charakteristiku projektu, k jakému účelu má infrastruktura sloužit, 
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identifikuje zadavatele, jakým způsobem bude vybírán soukromý partner, jak velký 
projekt bude realizován, kde se bude nacházet, kdo jej bude provozovat, 
předpokládané investice, délka trvání projektu, koho se infrastruktura bude týkat a 
především jaký je cíl daného projektu, aby uspokojil potřeby veřejnosti. Nedílnou 
součástí studie proveditelnosti je také Způsob zajištění předmětu projektu. Ten 
slouží pro zvolení formy PPP (spolupráce mezi veřejným a soukromým partnerem) 
nebo klasického modelu (zadáváním veřejných zakázek). Dalším krokem je Stručné 
seznámení s projektem. Jedná se jak o zkrácený popis současného, tak i budoucího 
stavu projektu. Jaká kritéria má daný projekt splňovat a jakých cílů dosahovat. 
Zadavatel také hodnotí svá finanční kritéria. Jsou zde sestaveny především náklady 
spojené s výstavbou, náklady na provoz a údržbu a ostatní náklady související 
s projektem. Po vyčíslení veškerých nákladů zadavatel nadále musí zhodnotit 
veškeré výstupy, zda je projekt z hlediska financování pro něj výhodný. Hlavní cíle 
projektu, identifikace zájmových skupin. V této kapitole jsou zevrubně popsány 
veškeré hlavní cíle projektu. K čemu má projekt sloužit, kdo jej bude využívat, jaké 
následky budou vznikat, pokud se projekt neuskuteční či naopak, jakou pomoc 
projekt přinese a jak usnadní danou problematiku, co se užitečnosti týká. Dále je na 
paměti Analýza možnosti dodání služby, kde zadavatel má dvě možnosti na 
posouzení projektu. První varianta spočívá ve výstavbě nové infrastruktury, druhá 
varianta poslouží zpravidla ke kroku, kdy by se ponechal původní stav. Obě tyto 
varianty popisují určitý stav infrastruktury, její účel a jakého cíle má být dosaženo. 
Dále je vhodné si uvědomit celkové investiční a provozní náklady a vyhodnotit tak 
výhody a nevýhody obou variant. Platební mechanismus a určení vhodného typu 
PPP vystihuje platbu zadavatele soukromému subjektu. Ten díky platebnímu 
mechanismu je nadále motivován vykonávat své služby včas a v řádné kvalitě. 
Pokud tomu tak není, zadavatel přestane své pravidelné platby vyplácet či udělí 
soukromému subjektu řádnou pokutu, které jsou také předmětem smlouvy mezi 
partnery. Vhodně sestavený platební mechanismus slouží k uspokojení potřeb všech 
zúčastněných (zadavatel, soukromý partner, konečný uživatel). Dle charakteru PPP 
projektu lze uplatnit platbu za dostupnost, platbu za užívání, uživatelské platby či 
jejich kombinace. Také je důležité brát v potaz Revizi proveditelnosti projektu, která 
je posuzována právním (zajištění potřeb z hlediska majetkoprávních vztahů a 
stavebně-právních aspektů), technickým (stav infrastruktury, zda se jedná o 
novostavbu či rekonstrukci, zohledňuje lokalitu, vliv na životní prostředí), daňovým 
a účetním aspektem (vychází z Daňového řádu č. 280/2009 Sb. a Zákonem o 
účetnictví č. 563/1991 Sb.). Po sestavení jednotlivých kroků informativní povahy, 
nastává Finanční model PSC (Public Sector Comparator) – komparátor veřejného 
sektoru, a Referenční PPP projekt. Referenční PPP projekt představuje veškeré 
finanční aspekty k sestavení finančního modelu a vychází ze závěrů studie 
proveditelnosti. Finanční model analyzuje peněžní toky projektu za předpokladu 
pořízení služby formou PPP. Výstupní hodnotou jako u PSC, tak i PPP je NPV (Net 
Present Value) – čistá současná hodnota diskontovaných budoucích peněžních toků. 
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Jednou z dalších je Vyčíslení projektu formou PSC. Díky finanční analýze lze zjistit, 
zda je projekt pro zadavatele rentabilní či nikoliv a jakých opatření se dá v dané 
situaci využít. Nedílnou součástí sestavení studie proveditelnosti je Analýza rizik, 
jejich alokace a sestavení matice rizik. Veřejný sektor [7] by měl být zodpovědný za 
rizika spojená s vládní politikou, makroekonomickými vlivy (míra inflace či 
úroková sazba) či právními hledisky. Soukromý sektor by se naopak měl zabývat 
problémy týkající se výběru projektů, dostupnosti financování, zpoždění projektů, 
platební neschopnosti spojené s dodavateli či subdodavateli, provozního rizika 
spojené s náklady na údržbu, překročení nákladů. Mezi oba partnery je vhodné 
rozdělit rizika týkající se přírodních úkazů, jako je vyšší moc a životní prostředí. Po 
vyčíslení projektu formou PSC nastává Realizace metodou PPP. Vychází se ze 
stejné finanční analýzy jako PSC. Zásadním rozdílem je však platební mechanismus. 
Zatímco u PSC probíhají platby od konečných uživatelů, u PPP modelu soukromý 
sektor pro provoz infrastruktury získává peněžní prostředky také od zadavatele. 
Jakmile se zhodnotí kritéria sestavená pro modely PSC a PPP nastává Hodnota za 
peníze. Tento krok spolu s rozdělením rizik je pro určen vhodnosti modelu PSC 
nebo PPP zásadní. Hodnota za peníze dle Ministerstva financí [2] v kvantitativním 
pojetí pro veřejný sektor znamená, že bude dosaženo vyššího či nižšího užitku 
v poměru k vynaloženým prostředkům (poměr cena/výkon), než kdyby stejný 
projekt realizoval veřejný sektor z vlastních prostředků a ve vlastní režii. 
Z kvalitativního hlediska hodnota za peníze vyjadřuje výhodnost varianty PPP či 
PSC porovnáním plnění kvalitativních parametrů danou variantou. Posledním 
krokem studie proveditelnosti je Vyhodnocení modelu PSC a PPP, kde lze zcela 
jistě určit, který z modelů je pro zadavatele přínosnější. 

4. PŘÍPADOVÁ STUDIE  

V návaznosti na kapitolu 3. Návrh metodiky pro posouzení projektu v rámci 
municipalit, je sestavena případová studie na konkrétním projektu. Tato studie 
rozhodne, jakým způsobem zadavatel může projekt realizovat. A to buď formou 
PSC, nebo PPP. Před samým rozhodnutím je zapotřebí sestavit studii 
proveditelnosti. Jednotlivé kroky zpracování studie proveditelnosti vychází 
z kapitoly 3.1. Metodika zpracování studie proveditelnosti v rámci municipalit. 
Studie proveditelnosti vyhodnotí, zda je projekt zajímavý a rentabilní realizovat jej 
formou PPP nežli formou PSC. 

Případová studie bude provedena na projektu splaškové kanalizace a čističky 
odpadních vod (dále jen ČOV). Stále více obcí se zapojuje do těchto projektů, 
jelikož vlastní splaškovou kanalizaci ani ČOV doposud nemá. Jedná se tak o snížení 
zátěže na životní prostředí a eliminování neekologických zařízení. 
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4.1. PROJEKT SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VČETNĚ ČOV VE 
VRANOVĚ U BRNA 

Obec Vranov u Brna jako ostatní obce v jejím okolí se několik let snažila o 
zbudování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod (dále jen ČOV). Obec 
Vranov postupovala dle předepsaných legislativ a infrastrukturu zhotovila v rámci 
veřejné zakázky. Cílem disertační práce je však posoudit a zhodnotit průběh zakázky 
za předpokladu, kdyby se projekt realizoval formou PPP. Proto nyní bude sestavena 
studie proveditelnosti a následně vyhodnocena situace, kdyby obec volila tuto 
možnost zadání zakázky. Zadavatelem je obec Vranov. Studie proveditelnosti 
vychází z podkladů (vstupní a datové údaje o projektu, finanční analýza splaškové 
kanalizace včetně ČOV), které obec Vranov poskytla autorce disertační práce.   

I když Ministerstvo financí uveřejnilo Metodiku vypracování studie 
proveditelnosti, je vhodné zveřejnit postup a návrh metodiky pro municipality 
v podobě případové studie na konkrétním příkladu. Jedná se o sestavení studie 
proveditelnosti pro projekt Splašková kanalizace, včetně čističky odpadních vod 
(dále jen ČOV) v obci Vranov u Brna. Tato studie proveditelnosti na konkrétním 
příkladu má znázornit praktický příklad, jak postupovat, pokud se zadavatel (veřejný 
sektor) rozhodne pro volbu PPP.  

Obec Vranov u Brna v 90. letech minulého století započala s diskusí o zbudování 
kanalizace a ČOV. Stávající likvidace splašků od obyvatelstva není prakticky nijak 
řízena, a proto dochází ke značným únikům znečištění vlivem netěsnosti stávajících 
žump a septiků. Cílem tohoto projektu je sjednotit veškeré odvádění odpadních vod 
z obce za účelem jejich likvidace a následného obnovení. Proto je zapotřebí 
zbudovat infrastrukturu „Splašková kanalizace, včetně ČOV ve Vranově“, pro 
zajištění odvedení odpadních vod z obce Vranov na navrženou ČOV, kde tyto vody 
budou čištěny v souladu s nařízením vlády č. 61/2006 Sb. 

Pokud obec Vranov bude postupovat v rámci PPP, se soukromým partnerem, 
který byl řádně vybrán dle výběrového řízení, podepíše koncesionářskou smlouvu. 
Po ukončení této smlouvy, splašková kanalizace a ČOV spadá do vlastnictví 
veřejného sektoru, tedy obce. Obec, po celou dobu plynutí koncesionářské smlouvy, 
kontroluje a hodnotí plnění činností koncesionáře. Pokud své povinnosti koncesionář 
neprovádí řádně, v požadované kvalitě a včas, obec dle uzavřené smlouvy 
koncesionáře náležitě potrestá a to především formou pokut a penále. 

Provozní fáze projektu je stanovena na 30 let a referenční období na 37 let. V roce 
2011 obec vypsala veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a roku 2013 se započalo 
se stavebními pracemi. Začátek provozu infrastruktury je stanoven na rok 2016. 
Celková doba trvání projektu je tedy do roku 2045, kdy dochází k ukončení projektu 
a infrastruktura je následně vrácena zadavateli projektu. 
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4.1.1. Realizace metodou PSC x PPP-DBFO 

Do projektu byly zahrnuty jak provozní, tak investiční náklady [9]. Náklady na 
provoz v rámci administrativy, obsluhy, spotřeby el. energie, dávkování 
chemikáliemi aj. byly vyčísleny na 15 256,- Kč po celou dobu životnosti projektu. 
Investiční náklady na výstavbu, stroje a zařízení, náklady spojené s projektovou 
dokumentací, technickým dozorem, propagací, technické pomoci a DPH činily 108 
681 tis. Kč.  

U modelu PSC obec získává příjmy od konečných spotřebitelů. Cena vodného a 
stočného je stanovena ve výši 74,96 Kč/m3. Tyto ceny se však rok od roku jako u 
investičních nákladů projektu budou měnit a to díky časové hodnotě peněz. Celkové 
přírůstkové příjmy jsou vyčísleny celkem na 59 053 tis. Kč. 

Výsledkem vstupních hodnot je tzv. čistá současná hodnota NPV (Net Present 
Value) představující diskontované budoucí peněžní toky. Pro model PSC NPV vyšla 
v záporných hodnotách a to -67 192 tis. Kč. Vnitřní výnosové procento IRR 
(Internal Rate of Return) vychází -6,68 %. Pokud celkově zhodnotíme prostou dobu 
návratnosti a reálnou dobu návratnosti investic vložených do infrastruktury, tyto 
investice jsou nevratné. Jedním z opatření, jak infrastrukturu přimět, aby projekt byl 
rentabilní, je ze strany obce usilovat o dotace či úvěry od bankovních institucí. I 
když hodnoty NPV a IRR vychází v záporných hodnotách, je důležité také vycházet 
z finančního hodnocení rizik. Tato rizika lze z jednotlivých investičních nákladů, 
provozních nákladů a příjmů vyčíslit. Hodnota rizika z investičních nákladů tvoří 
78,5%, u provozních nákladů 17,8% a u výnosů 3,75%. Celková hodnota rizika PSC 
je tedy 65 143 tis. Kč. 

Aby výsledky byly pokud možno co nejpřesnější a bylo možné srovnávat obě 
varianty, vstupní údaje pro realizaci metodou PPP vychází ze stejného členění a ve 
stejném rozsahu jako model PSC. Investiční a provozní náklady jsou tedy stejné. 
Příjmy pro soukromý sektor od konečných spotřebitelů jsou vyčísleny na 59 053 tis. 
Kč a tzv. platba za dostupnost od veřejného sektoru ve výši 314 616 tis. Kč. Ten tyto 
splátky soukromému partnerovi bude vyplácet až v době realizace samotného 
projektu tak jako koneční spotřebitelé v podobě měsíčních splátek.  

Projekt pro tuto formu zadání lze nejlépe využít jako DBFO (Design-Build-
Finance-Operate) [21], kde veřejný sektor vypíše výběrové řízení na soukromého 
partnera (konsorcium), který následně přebírá zodpovědnost a nese rizika spojená 
s návrhem, realizací, financováním a následně provozováním a údržbou vybudované 
infrastruktury. Pro danou infrastrukturu zbudování nové splaškové kanalizace a 
ČOV u varianty PPP-DOFO bude uplatněn platební mechanismus formou plateb od 
konečných uživatelů, tzv. uživatelské platby a plateb za dostupnost od zadavatele. 
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NPV pro model PPP vyšla také v záporných hodnotách -119 440 tis. Kč. Pokud se 
celkově zhodnotí čistá současná hodnota, investice vložené do infrastruktury jsou 
nevratné. Jedním z opatření, jak dosáhnout rentability projektu je, aby veřejný sektor 
usiloval o bankovní úvěr, dotace či jiné zdroje podpory financování (např. fond 
soudržnosti, státní fond životního prostředí). Procentuální hodnota rizik z 
investičních nákladů činí 27,8 % a pro provozní náklady 2,5%. Celkem rizika PPP 
jsou ve výši 17 469 tis. Kč. 

Po zhodnocení obou variant, jak PSC, tak PPP je nyní zapotřebí sestavit tzv. 
hodnotu za peníze. Dle kvantitativního hlediska je pro oba modely sestaveno 
schéma, které znázorňuje čistou současnou hodnotu a vyčíslení rizik z pohledu 
zadavatele. Následující tabulka představí hodnotu za peníze a ukáže, která z obou 
variant je pro projekt přínosnější. 

Tab. 1: Hodnota za peníze v tis. Kč  

  PSC PPP-DBFO 
NPV bez rizik -67 192 -119 440 
Rizika  -65 143 -17 469 
NPV -132 335 -136 909 

 

Hodnota za peníze v tis. Kč - 4 574 
Hodnota za peníze v % -3% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z provedeného kvantitativního porovnání a to hodnotou za peníze pro model PSC 
a PPP vyplývá, že model PSC je pro zajištění předmětu projektu výhodnější. I když 
veškeré hodnoty (NPV, IRR) jsou záporné, tedy projekt je z hlediska investičního 
záměru nerentabilní, zadavatel se může pokusit projekt financovat z cizích zdrojů 
(např. bankovní úvěr, dotace, podpora fondu soudržnosti, podpora státního fondu 
životního prostředí, spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů). Metoda PPP 
v tomto případě vychází záporně. Hodnota za peníze vychází na -3 %. 

4.1.2. Vyhodnocení modelu PSC a PPP-DBFO 

Jak bylo v úvodu řečeno, obec Vranov usilovala o zbudování splaškové 
kanalizace a ČOV. Situace byla taková, že likvidace splašků nebyla nijak řízena a 
tento odpad činil obci potíže z hlediska znečištění životního prostředí. Podstatou 
tohoto projektu je sjednotit veškeré odvádění odpadních vod z obce za účelem jejich 
likvidace a následného obnovení formou zbudování splaškové kanalizace stok 
oddílné kanalizační soustavou obce Vranovu u Brna. Součástí stavby je také 
výstavba ČOV na k.ú. Vranov.  
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Cílem disertační práce je navrhnout model, který může být alternativou zadávání 
veřejných zakázek. Lze tak navázat na formu PPP, kdy zadavatel (veřejný sektor) 
úzce spolupracuje se soukromým sektorem. Pokud se metoda PPP vymodeluje 
správným směrem, je schopna dosáhnout změn v podobě kvality výstavby, úspor 
životního cyklu projektu, přebírat určitá rizika a kvalitně provozovat a udržovat 
danou infrastrukturu.  

Proto, aby se mohlo konstatovat, jaká metoda (zadávání veřejné zakázky či model 
PPP) je pro projekt výhodná, je zapotřebí sestavit studii proveditelnosti. Tuto studii 
proveditelnosti si nechává zpracovat sám zadavatel daného projektu.  

Studie proveditelnosti byla vypracována na základě vstupních údajů, které pro 
obec Vranov poskytla firma Eurovision, a. s. Údaje o technických parametrech 
tarifní oblasti byly vyplněny na základě skutečných dat získaných od provozovatele 
vodovodního systému. Data o hodnotě infrastrukturního majetku pro pitnou vodu 
byla získána od provozovatele vodovodního systému, který je spočítal na základě 
aktuální metodiky Ministerstva zemědělství.  

Díky těmto vstupním údajům bylo vypracováno cash-flow, které přesně analyzuje 
tok peněz a je tak schopno vyčíslit návratnost investic, čistou současnou hodnotu 
(NPV) a vnitřní výnosové procento (IRR). 

Nadále odborným odhadem byla vypracována matice rizik, jejich alokace a 
podrobná analýza. Vhodné rozdělení rizik mezi partnery a platba za dostupnost hrají 
významnou roli pro srovnání modelu PSC s PPP.  

Po vyčíslení cash-flow a rizik obou modelů mohla být sestavena hodnota za 
peníze. Ta je pro porovnání obou modelů zásadní, protože vystihuje konečný stav 
studie proveditelnosti. Hodnota za peníze v této studii je z hlediska kvantitativního 
zpracování nakloněna ke zpracování modelu formou PSC. Z  pohledu kvalitativního 
porovnávání je metoda PPP výhodnější nežli PSC.  

V některých případech se může stát, že se zadavatel rozhodne projekt realizovat 
formou PPP, i když je kvantitativní zpracování záporné. Hodnotu za peníze totiž 
ovlivňuje také kvalitativní porovnání. Pokud si zadavatel uvědomí, že kvalita 
zhotovení infrastruktury, její následný provoz, odborná kvalifikovanost v daném 
oboru, mechanizace, či nižší provozní náklady, které je soukromý partner schopen 
lépe provozovat ve vlastní režii, je zadavatel schopný tuto činnost přenechat 
soukromému partneru a využívat metody PPP. 
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4.1.3. Realizace metodou PSC x PPP-O&M 

Jak bylo v teoretické části uvedeno, PPP má mnoho variant. Praktický příklad viz. 
výše byl znázorněn na typu DBFO, který je jedním z nejčastěji využívaného modelu. 
Tato kapitola ukáže i jinou metodu PPP a to O&M (Operations and Maintenance), 
kdy koncesionář danou infrastrukturu pouze provozuje a udržuje. Zadavatel je 
investorem a majitelem po celou dobu životnosti projektu.   

Pro srovnání modelů PPP-DBFO a PPP-O&M, je znovu provedena případová 
studie „Splašková kanalizace, včetně ČOV ve Vranově“. Tento příklad má ukázat, 
do jaké míry je soukromý sektor včleněn do projektu a jakou významnou roli 
v tomto případě hrají platba za dostupnost, rizika a jejich vhodné rozdělení mezi 
partnery a také hodnota za peníze.  

Model PSC zůstává zcela stejný jako v předešlé kapitole. Financování projektu, 
investiční a provozní náklady, přírůstkové příjmy, vyhodnocení NPV a IRR jsou 
totožné.  

V případě PPP-O&M, tak jako u modelu PPP-DBFO, jsou investiční (108 681tis. 
Kč) a provozní náklady (15 256 tis. Kč) stejné. Jelikož se ale jedná o druh PPP, kde 
soukromý sektor vstupuje pouze do role provozovatele infrastruktury, výsledné 
hodnoty budou jiné. A to především platba za dostupnost, hospodářský výsledek, 
čistá současná hodnota a rizika. 

Tab. 2: Hodnota za peníze v tis. Kč  

  PSC PPP-OM 
NPV bez rizik -67 192 -86 370 
Rizika zadavatele -65 143 -47 929 
NPV -132 335 -134 299 

 

Hodnota za peníze v tis. Kč -1 964 
Hodnota za peníze v % -1% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z provedeného kvantitativního porovnání vyplývá, že model PSC je pro zajištění 
předmětu projektu výhodnější. I když rozdíl mezi oběma variantami je 1 %. I když 
veškeré hodnoty (NPV, IRR) jsou záporné, tedy projekt je z hlediska finančního 
záměru neefektivní, zadavatel se může pokusit projekt financovat z cizích zdrojů 
(např. bankovní úvěr, dotace, podpora fondu soudržnosti, podpora státního fondu 
životního prostředí, spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů). 
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4.1.4. Vyhodnocení modelu PSC a PPP-O&M 

Tak jako u modelu PPP-DBFO, byly po vyčíslení veškerých příjmů a výdajů 
(výnosů a nákladů) sestaveny cash-flow, matice rizik a výsledná hodnota za peníze. 
Hodnota za peníze v tomto případě hraje klíčovou roli v rozhodování, zda zadavatel 
zvolí formu PSC či nikoliv. Model PSC se po vyčíslení veškerých hodnot jeví jako 
výhodnější forma nežli PPP a proto je vhodné metodu zadávání veřejných zakázek 
realizovat, i když je projekt z investičního hlediska neefektivní.  

Pokud by však zadavatel využil svých finančních prostředků na zhotovení 
infrastruktury, a za její provoz a údržbu by byl zodpovědný soukromý sektor, po 
uplynutí smluvené doby mezi partnery je infrastruktura vrácena zadavateli, který je 
po celou dobu životnosti jejím majitelem. Zadavatel se následně může rozhodnout, 
zda s původním soukromým partnerem prodlouží smlouvu, nebo vypíše nové 
výběrové řízení pro výběr následujícího partnera či bude infrastrukturu provozovat 
ve vlastní režii sám. Soukromého partnera by si zadavatel zvolil pouze v tom 
případě, pokud by neuvažoval ztrátovou hodnotu za peníze a přikláněl se 
k takovému hledisku, kdy by jeho činnost za provoz a údržbu přenechal 
kvalifikovanějšímu sektoru. Ten by mohl např. ušetřit provozní náklady, náklady na 
pořízení nové mechanizace či náklady na administrativu.  

5. ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

Disertační práce Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele 
posuzuje způsob zadávání zakázek formou PPP. Analýza současného stavu zkoumá 
jejich charakteristické rysy, účastníky a instituce s nimi související. PPP projekty 
mají několik podob. Typ partnerství a míra zapojení soukromého partnera do daného 
projektu se určuje takovým způsobem, aby pro zadavatele byla nejlepším a 
nejvýhodnějším řešením. Druhy partnerství se také odvíjejí od jeho historického 
vývoje a jeho rozmanitosti v oblasti využití. PPP mají uplatnění v ekonomické 
(dopravní stavby, stavby související s vodohospodářstvím, výrobou a zajištěním 
energie) a v sociální sféře (budovy pro školství a vzdělávání, vládní zařízení, 
zdravotnictví, sportovní centra). Pro každý druh a využití infrastruktury je nejlépe 
přiřadit vhodný typ PPP (DBFO, BOT, DB, DBOM aj.) Aby bylo možné PPP 
projekty lépe chápat, je dobré si uvědomit jejich kladné i záporné vlastnosti. 
V kapitole 2.4. Výhody, nevýhody PPP dle Pavla, Horálka, Bukače a Binga mezi 
silné stránky patří kvalita a rychlost provedené infrastruktury. Slabou stránkou je 
dlouhé trvání přípravy PPP a vhodné rozdělení rizik mezi partnery.  

Metodika PPP vychází z obecných stanov Ministerstva financí. Každý PPP 
projekt je svým způsobem specifický a nelze sestavit jednoduchou příručku pro 
všechny modely. Obecný přístup pro přípravu a realizaci PPP je pro všechny 
projekty stejný. Návrh metodiky posouzení projektu v rámci municipalit je obecně 
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sestaven pro případovou studii určitého projektu. Aby tato metodika mohla být 
použita v praxi, byla následně sestavena případová studie na konkrétním případu a 
to v oblasti vodohospodářství.  Tedy na projektu menšího rozsahu, který má větší 
pravděpodobnost realizace, oproti rozsáhlým projektům typu pilotní PPP projekty. 
Kapitola 4. Případová studie projektu splaškové kanalizace, včetně ČOV ve Vranově 
u Brna následně jednotlivými kroky od popisu podstaty projektu, přes stanovení cílů 
a prospěšnosti projektu, platebního mechanismu, alokaci rizik a hodnoty za peníze 
prokazuje, jak lze tento model v praxi použít. 

Cílem disertační práce bylo charakterizovat současný stav PPP. Tato kritéria jsou 
jednotlivě uvedena v kapitole 2. Analýza současného, která popisuje charakteristické 
rysy PPP, druhy partnerství, výhody a nevýhody PPP a způsoby jejich financování. 
Dalším cílem bylo sestavit obecný postup přistupování k PPP z pohledu municipalit, 
který charakterizuje kapitola 3. Návrh metodiky pro posouzení projektu v rámci 
municipalit a kapitola 4. Případová studie veškeré kroky ověřila na konkrétním 
příkladu. Jednotlivé kapitoly dle charakteru disertační práce byly naplněny a 
očekávané cíle tak splněny. 

Předpokladem hypotézy disertační práce bylo definovat efektivně využitelný 
přístup zadávání zakázek formou PPP v rámci municipálních projektů v technické 
(ekonomické) infrastruktuře. Kapitola 3. Návrh metodiky pro posouzení projektu 
v rámci municipalit teoreticky ukazuje postup, jak zpracovat studii proveditelnosti. 
Studie proveditelnosti slouží k vyhodnocení kritérií, která určí, jakým způsobem se 
zadavatel rozhodne projekt realizovat (formou PSC či PPP). Na tuto teoretickou 
příručku plynule navazuje případová studie obsažená v kapitole 4.  Případová studie. 
Na základě stanovené hypotézy tak vyplývá stanovisko sestavení vhodného modelu 
pro municipality v rámci PPP. Tuto hypotézu lze díky předem sestaveným a 
následně splněným cílům potvrdit. Municipality tak mohou využít této jednoduché 
příručky a tuto metodiku tak využít ve svůj prospěch na jednotlivých případech. 
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6.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

PPP – Public Private Partnership 

PFI – Private Finance Initiative 

PSP – Private Sector Participation 

PFP – Privately Financed Projects 

P3 – Public Private Partnership 

MFČR – ministerstvo financí české republiky 

SPV – Special Purpoce Vehicle 

BOT – Build-Operate-Transfer 

BDFO – Design-Build-Finance-Operate 

DB – Design-Build 

DBOM – Design-Build-Operate-Maintain 

O&M – Operations and Maintenance  

USA – United States of America 

ČR – Česká republika 

PSC – Public sector comparator 

ČOV – čistička odpadních vod 

DPH – daň z přidané hodnoty 

NPV – Net Present Value 

IRR – Internal Rate of Return 
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9. ABSTRACT 

Disertační práce s názvem Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu 
zadavatele ukazuje na proces zadávání zakázek jak formou veřejné zakázky, tak 
především formou PPP (Public Private Partnership). Hlavním cílem práce je 
optimalizovat proces zadávání zakázek formou PPP z pohledu zadavatele. Proto na 
základě obecných stanov Ministerstva financí je zpracován obecný postup a návrh 
metodiky pro posouzení projektu v rámci municipalit. Tento model je následně 
ověřen v rámci zpracování případové studie na konkrétním případu. 

 

Dissertation titled Optimization of the process from the perspektive of the public 
project sponsor indicates the procurement process both through public procurement, 
and primarily through PPP (Public Private Partnership). The main objective is to 
optimize the procurement process by PPP from the perspective of the owner. 
Therefore, under the general statutes of the Ministry of Finance is processed general 
process and design methodology for assessing the project within municipalities. This 
model is then verified in the context of case study in a specific project. 

 

 


