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Abstrakt  

Predmetom diplomovej práce „Porovnání stavu PPP projektu se zahraničím “ je 

analýza problematiky realizácie projektu prostredníctvom verejno-súkromného 

partnerstva a analýza jednotlivých bodov, ktoré brzdia PPP projekty. Súčasťou práce je 

stručná charakteristika samotných problémov, ich plusy a mínusy, pre ktoré nie sú PPP 

projekty veľmi vyuţívané a charakteristika jednotlivých inštitúcií podieľajúcich sa na 

verejno-súkromných partnerstvách. Súčasťou práce je taktieţ krátky dotazník. 

 

Kľúčové slova 

PPP projekty, modely PPP projektov, klasický spôsob financovania, verejná zákazka, 

legislatíva, koncesia, transparentnosť, verejný sektor, súkromný sektor 

 

Abstract 

 The diploma thesis „Comparison of situation in the area of PPP project with 

foreign countries“ is an analysis of the issues connected with realization of projects. 

Part of diploma thesis is a brief description of problems themselves, their pluses and 

minuses for which the PPP projects are not widely used and the characteristic of various 

institutions involved in public private partnership. Part of the work is also a short 

quetionnaire. 

Keywords 

PPP projects, PPP project models, traditional way of financing, tender, legislation, 

concession, transparence, public sector, private sector 
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1. Úvod a cíl práce 

1.1. Úvod 

 Projekty verejno-súkromného partnerstva predstavujú v dnešnej dobe nové 

a efektívne spôsoby prípravy, realizácie, financovania a prevádzky pre potreby verejného 

charakteru prostredníctvom zapojenia súkromného sektora. V súčasnej dobe sa nielen na 

Slovensku, ale i vo viacerých krajinách, najmä vyspelejších, stávajú PPP projekty stále 

diskutovanejšou témou v súvislosti s rozvojom verejného sektora. Aplikácia verejno-

súkromného partnerstva sa javí ako dobrá príleţitosť k inej forme financovania dopravnej 

infraštruktúry. Kvalitou a hustotou dopravnej infraštruktúry sa určuje jeden z hlavných 

ukazovateľov ekonomickej vyspelosti krajiny. Realizácia projektov verejno-súkromného 

partnerstva nenesie so sebou len výhody, ale samozrejme sú známe viaceré obmedzenia, ktoré 

tempo rastu verejno-súkromných partnerstiev brzdia. Práca sa venuje najmä spomínaným 

výhodám a nevýhodám PPP projektov celkovo, ale i konkrétnym projektom v jednotlivých 

krajinách a legislatívnym poţiadavkám na ne. 

 Diplomová práca sa najskôr v prvej kapitole zaoberá zoznámením s verejno-

súkromnými partnerstvami, ich vývojom od prvej zmienky v roku 1438 aţ po súčasné 

smernice Európskej únie. Kapitola je rozdelená do desiatich častí. V prvej časti sú popísané 

verejno-súkromné partnerstvá ako také spolu s ich charakteristikou, druhá časť je o histórii 

partnerstiev, tretia a štvrtá časť je zameraná na výhody, nevýhody partnerstiev a ich 

porovnanie so zákazkami realizovanými formou klasického financovania. Piata časť je 

venovaná druhom a členeniu PPP projektov. V šiestej časti nájdeme fakty a mýty o PPP, ktoré 

kolujú verejnosťou často v skreslenej forme, v siedmej sú opísané modely PPP projektov 

vyuţívané v súčasnosti a v ôsmej vhodné oblasti na vyuţitie verejno-súkromných 

partnerstiev. V deviatej podkapitole je popísaný priebeh samotného PPP projektu od počiatku 

aţ po prevádzkovanie a posledná desiata časť je zameraná na legislatívu, ktorá je spoločná 

rovnako ako pre Slovensko a Česko tak i pre Rakúsko. Kapitola dva aţ štyri má body 

v podstate rovnaké, len v kaţdej kapitole je popísaná iná krajina. V druhej kapitole je to 

Slovenská republika, v tretej je to Česká republika a v kapitole štyri je to Rakúsko. Kaţdá 

z týchto kapitol je rozdelená do šiestich častí. V prvej časti spomínaných kapitol sú počiatky 

partnerstiev v jednotlivých krajinách, ktoré pokračujú ich legislatívou a inštitúciami im 

prislúchajúcim ako je ministerstvo financií a ďalšie inštitúcie, ktoré sa v jednotlivých 
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krajinách líšia. V nasledujúcich častiach kapitol sa dostávame od implementácie projektov cez 

históriu aţ k samotnému súčasnému stavu týchto projektov. Predposledná šiesta kapitola je 

venovaná zhrnutiu a porovnaniu verejno-súkromných partnerstiev v týchto troch krajinách. 

Posledná kapitola je venovaná krátkemu dotazníku, ktorého výstupom má byť porovnanie 

vyuţívania verejno-súkromných partnerstiev, poprípade dôvodov, prečo nie sú verejno-

súkromné partnerstvá vyuţívané.  

 

1.2. Cíl práce 

 Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať výhody, nevýhody a vyuţívanie PPP 

projektov vo verejnom sektore. Výstupom práce bude porovnanie stavu verejno-súkromných 

partnerstiev na Slovensku, v Česku a Rakúsku.  
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2. PPP 
 

2.1. Čo sú PPP projekty 

 

PPP projekty – private public partnership – u nás známe ako verejno-súkromné 

partnerstvá sú v západných krajinách Európy rozšírené, avšak u nás sú spájané najmä 

v súvislosti s výstavbami diaľnic. Postupom času sa financovanie projektov pomocou 

tejto metódy rozširuje aj do iných oblastí. Moţno však povedať, ţe mnohé mestá uţ 

s PPP projektmi skúsenosti majú, aj keď nie s „pravými“, ale s projektmi nesúcimi 

prvky PPP. Ide napríklad o čistenie a údrţbu ciest, vývoz odpadu a ďalšie. 

Avšak, čo je základnou myšlienkou verejno-súkromného partnerstva? 

Spoločnosti v súkromnom sektore efektívnejšie vyuţívajú svoje financie ako tie štátne. 

Na základe toho zabezpečuje súkromný sektor chod verejných sluţieb. Pri klasickom 

modely verejný partner rozhoduje a vlastní tieto statky/sluţby. Sluţbou sa v prípade 

verejno-súkromného partnerstva rozumie komplexné zaistenie aktív vrátane prevádzky 

za vopred zmluvne zjednaných podmienok kvantity a kvality. Príjem dodávateľa 

sluţby závisí priamo ma miere plnenia týchto podmienok.  

Vyuţívajú sa najmä vtedy, kedy náklady na potrebný projekt prevyšujú 

dostupné verejné financie. Podstatou úspešne zvládnutého verejno-súkromného 

partnerstva je predpoklad, ţe verejnému sektoru sa táto metóda financovania projektu 

oplatí viac, ako keby projekt financoval sám prostredníctvom úverov v bankách. 

Za účelom realizovania verejno-súkromných partnerstiev dochádza k vzniku 

konzorcií, ktoré zahŕňajú v prvom rade investorov, developerov a stavebné 

spoločnosti.  Tieto konzorciá uzatvárajú platné zmluvy v súlade so zmluvami so 

zákazníkmi z verejného sektoru v dlhodobom horizonte,  zvyčajne sa jedná o obdobie 

15 aţ 50 rokov, ktoré závisí na veľkosti projektu a finančných prostriedkov 

vynaloţených práve na daný projekt. Spoločnosti zaoberajúce sa poradenstvom pri 

financovaní projektov, finančne-technicko-právnym poradenstvom, poprípade 

pomocou pre získanie investora, sú zväčša väčšie banky akými sú napríklad na 

Slovensku  Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, Dexia atď. [4] [27] 
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2.2. História PPP projektov  

Zdroje o PPP hovoria, ţe základné črty PPP môţu byť nájdené uţ v koncesiách  

z dávnej histórie. Uţ v roku 1438 vo Francúzsku bola prvýkrát pouţitá koncesná 

zmluva francúzskym šľachticom menom Luis de Bernan, ktorému bola udelená 

koncesná zmluva, a tak si účtoval poplatky za tovar prepravovaný po rieke Rýn. Ďalší 

známy príklad je tieţ z Francúzska. V roku 1792 bola udelená koncesia na rozvod 

vody bratom Perrier. Čoskoro sa vo  Francúzsku vytvorila tzv. koncesia na stavebné 

práce (concession de travaux public). Veľká časť súkromného sektora si našla 

uplatnenie v oblasti verejných investícií  na prelome sedemnásteho a osemnásteho 

storočia. Išlo najmä o výstavbu infraštruktúry (vodné kanály, cesty, ţeleznice) 

v Európe a neskôr aj v Amerike, Číne, a Japonsku. 

      V rokoch 1980 aţ 1990 sa stávajú verejno-súkromné partnerstvá populárne 

v trhových ekonomikách napr. vo Veľkej Británii. V roku 1992 rozbehla vládny 

program pre podporu PPP Veľká Británia (FPI). Verejný sektor sa stal odberateľom 

sluţieb poskytovaných súkromným podnikateľom. Jedným z popredných modelov 

riadenia a rozvoja infraštruktúry sa stali práve tieto zmluvy so súkromnými partnermi. 

Zahŕňali prevod vlastníctva z rúk súkromníka do rúk verejného sektora s upresnením 

rizík, ktorým budú súkromní podnikatelia čeliť. Na oplátku by dostal verejný sektor 

dočasné právo (15-30 rokov) na vyuţívanie týchto infraštruktúr, za ktoré by paušálne 

súkromníkovi platil, ak budú všetky podmienky zmluvy splnené. Verejný sektor môţe 

vyberať poplatky od externých uţívateľov a aj týmto pokryť náklady na splácanie 

infraštruktúry. 

      Medzi najväčšie projekty realizované formou PPP boli tunel pod Lamanšským 

prielivom, Severn Crossing a Channel Tunnel Rail Link. V rámci FPI boli úspešne 

realizované cesty, metro, ţeleznice, bývanie pre štátnu správu a pod. Zmluvy tohto 

typu pre výstavbu a správu infraštruktúry sa úspešne vyuţívajú najmä 

v západoeurópskych krajinách ako sú Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, 

Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, ale aj v škandinávskych krajinách, 

v Grécku, Českej republike, Slovenskej republike, Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku. 

[29] 
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2.3. Výhody a riziká PPP 

O výhodách a rizikách verejno-súkromných partnerstiev sa dá toho nájsť 

v dnešnej dobe mnoho. Na začiatku si treba uvedomiť, ţe nie všetky projekty sú 

vhodné na financovanie prostredníctvom PPP. Je dobré na začiatku presne prepočítať, 

ktorá varianta je ako veľmi nákladná, jej výnosnosť v nasledujúcom období a riziká, 

ktoré so sebou dané financovanie nesie. 

Medzi hlavné výhody PPP projektov patrí: 

 Ekonomická efektívnosť – Tým, ţe viacero častí projektu spadá pod 

súkromný sektor je pravdepodobnejšie, ţe ak má súkromník prevziať 

na seba záruky za kvalitu, tak musí byť projekt vypracovaný 

a realizovaný čo najkvalitnejšie. K tomuto mu má dopomôcť práve 

know-how spoločnosti a dlhoročné skúsenosti na trhu. Výhodný PPP 

projekt je taký, ktorý dokáţe oproti klasickému verejnému 

obstarávaniu zabezpečí verejné sluţby za výhodnejšie podmienky, 

lepšiu kvalitu, poprípade oboje 

 Rozpočtové obmedzenia – Pri správnom nastavení  financovania cez 

verejno–súkromné partnerstvá nedochádza k zvyšovaniu verejného 

dlhu. Týmto sa môţe projekt skôr zrealizovať a štát to na verejných 

financiách nepocíti tak ako pri tradičnom pojednávaní. 

 Zrýchlenie uvedenia do prevádzky – Verejný sektor vypláca 

súkromníkovi financie aţ po odvedení určitej práce. Súkromník sa 

musí snaţiť dodrţať harmonogramy, aby nedošlo k sankcionovaniu 

(súkromný sektor je zaviazaný dodať poţadovanú sluţbu podľa 

presného harmonogramu) zo strany verejného sektoru. Menej PPP 

projektov sa teda dokončí s oneskorením. 

 Neprekročenie rozpočtu – Pri financovaní cez PPP projekty 

nedochádza k prekročeniu rozpočtu. Rozpočet na projekt je daný 

a musí byť dodrţaný, čo sa nedá zaručiť pri financovaní tradičným 

spôsobom, kde zo skúsenosti sa pravidelne daný rozpočet prekračuje. 
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 Výhodnejšie rozloţenie rizík – Cieľom je správne rozloţenie rizík 

medzi účastníkov konania. Obaja z účastníkov  vedia zvládnuť určité 

riziká, ktoré sa budú snaţiť eliminovať za cieľom zníţenia pôvodnej 

ceny projektu. 

 Verejný sektor nestráca kontrolu – Ide o vopred pripravenú zmluvu, 

v ktorej môţe mať verejný sektor stále vlastníctvo vo „svojich 

rukách“ alebo súkromník má vlastníctvo vo „svojich rukách“,  ale po 

dokončení projektu toto vlastníctvo prechádza do rúk verejného 

sektora, avšak o spoľahlivý chod projektu sa vo väčšine prípadov 

stará práve súkromný sektor. 

 Vopred známa cena projektu – spravodlivejšie rozloţenie ceny 

investície podľa uţívania – Keďţe cena projektu je vopred známa, 

tak si môţe verejný sektor dopredu naplánovať splácanie svojho dlhu 

súkromnému sektoru a tak nedôjde k zadlţovaniu alebo k náhlym 

výdavkom na projekt. Túto sluţbu platia tí, ktorí ju v danú dobu 

vyuţívajú. Určitý projekt sa zrealizuje v tomto období, budeme ho 

platiť my, ale vyuţívať sa môţe ďalšie desaťročia, napr. 

infraštruktúry. 

 Zvyšujúca sa kvalita poskytovaných sluţieb – Súkromník pozornejšie 

sleduje trendy a potreby ľudí, a zaraďuje ich do svojej výroby na 

rozdiel od sektoru verejného. 

 Efektívnejšia platba za verejné sluţby – Len ak súkromný sektor 

dodrţí všetky podmienky, ktorými sa v zmluve zaviazal, tak mu je 

povinný verejný sektor vyplatiť 100% dohodnutej splátky. [5] [27] 

 

2.4. Porovnanie tradičnej zákazky s PPP 

Ako je napísané v broţúre PPP, rozdiely sú nasledovné: 
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Tradičná verejná zákazka  

Silné stránky 

 Skúsenosť verejného sektora s verejnými zákazkami 

 Niţšia administratívna náročnosť prípravy projektu 

 Niţšia časová náročnosť prípravy a realizácie projektu 

 Vyššia miera flexibility vzhľadom na krátkosť trvania 

zmluvných vzťahov 

Slabé stránky 

 Často dochádza k predĺţeniu doby výstavby voči plánu 

a prekročeniu rozpočtových nákladov na výstavbu a prevádzku 

 Nutnosť organizácie výberového konania na dodávateľa 

v prípade významnej obnovy/rekonštrukcie v priebehu doby 

ţivotnosti investície 

 Všetky riziká s prevádzkou sú na strane verejného sektora 

 Potreba disponovať rozpočtovými prostriedkami pre pokrytie 

investičných nákladov v úvode projektu 

 

PPP 

 Silné stránky 

 Jeden partner na celý projekt (jednoznačne definovaná 

protistrana pre objednávateľa, zodpovedná za projekt od 

začiatku trvania aţ do konca) 

 Rozloţenie investičných nákladov v čase ( nie je potrebné 

disponovať rozpočtovými prostriedkami na pokrytie 

investičných nákladov v úvode projektu) 

 Výrazné výkonnostné pohnútky motivujúce na dodrţanie 

definovanej kvality sluţieb 

 Podstatný prenos rizík na súkromného partnera 
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Slabé stránky 

 Niţšia miera flexibility v priebehu projektu 

 Zloţitejšie riadenie dlhodobého kontraktu 

 Náročnosť a vyššie náklady spojené s prípravou projektu 

a procesom výberu súkromného partnera (o to efektívnejší musí 

byť súkromný partner pri realizácii) 

 Nie je vhodný pre všetky druhy projektov [27] 

 

 

Obrázok 1 – Porovnanie klasickej zákazky s PPP [zdroj: www.asociaciappp.sk] 

 

 

2.5. Druhy a členenie verejných zákaziek 

  

Verejných zákaziek je viac druhov, ktoré sa líšia spôsobom zadania uverejnenia, mierou 

spoluúčasti a podobne. Podľa zákona č. 25/2006 Z.z.verejného obstarávania delia takto: 
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Podľa predmetu delíme verejné zákazky : 

    1.     Verejné zákazky na sluţby 

    2.     Verejné zákazky na dodávky 

    3.     Verejné zákazky na stavebné práce 

Podľa predpokladanej hodnoty verejné zákazky delíme na: 

    1.     nadlimitné verejné zákazky 

    2.     podlimitné verejné zákazky 

    3.     verejné zákazky malého rozsahu. 

Úplne iným druhom verejných zákaziek sú tzv. PPP – Public-Private Partnership, pri 

ktorom súkromný subjekt zaobstaráva na svoje náklady potrebný statok, ktorý potom predáva 

do verejného uţívania, a za takto poskytnutý (vlastne prenajatý) statok vyberá po dlhú dobu 

mýto. Výhodou je, ţe takáto vec (napríklad diaľnica) môţe byť zaobstaraná značne skôr, neţ 

by mohli byť našetrené prostriedky z verejných zdrojov. Nevýhodou je, ţe sa verejný subjekt 

zaväzuje na veľmi dlhú dobu, ktorá iste značne presahuje obdobie, po ktorom sú oprávnení 

jednať správcovia, ktorí prípad vyjednali a nezriedka taktieţ vedie k málo kontrolovanému 

zadĺţeniu.  [33] 

Zadávateľ verejnej zákazky 

Verejný zadávateľ 

1. vláda 

        2.  štátna príspevková organizácia       

3.územný samosprávny celok alebo príspevková organizácia, u ktorej funkciu    

zriaďovateľa vykonáva územný samosprávny celok 

           4.    iná právnická osoba 
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a) právnická osoba zaloţená či zriadená za účelom uspokojovania potrieb kontrolného 

záujmu, ktorá nemá priemyslovú alebo obchodnú povahu 

b) právnická osoba financovaná prevaţne štátom či iným verejným zadávateľom, alebo je 

štátom či iným verejným zadávateľom ovládaná, alebo štát či iný verejný zadávateľ menuje či 

zvolí viac neţ polovicu členov v jej štatutárnom, správnom, dozornom či  kontrolnom 

orgáne. [33] 

 

Dotovaný zadávateľ 

           Právnická alebo fyzická osoba, ktorá zadáva verejnú zákazku hradenú z viac neţ 50% 

z peňaţných prostriedkov poskytnutých verejným zadávateľom a to i prostredníctvom inej 

osoby. [33] 

  

     Sektorový zadávateľ 

            osoba vykonávajúca niektorú z relevantných činností pokiaľ: 

a) túto relevantnú činnost vykonáva na základe  kontrolnéhom práva 

b) nad touto osobou môţe verejný zadávateľ priamo či nepriamo 

uplatňovať dominantný vplyv, dominantný vplyv uplatňuje v prípade, 

ţe 

- disponuje väčšinou hlasovacích práv sám či na základe dohody s inou osobou 

- menuje či volí viac neţ polovicu členov v jej štatutárním, správnom 

dozorcovskom či  ontrolním orgáne [33] 
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2.6. Fakty a mýty o PPP 

Verejno-súkromné partnerstvo je privatizácia 

 Pravdou je, ţe pri niektorých modeloch PPP naozaj dochádza ku 

privatizácii, ale ide o nastavenie správnej formy. Touto formou je 

myslený model BOO – výstavba, vlastníctvo, prevádzka. Súkromník je 

vtedy od začiatku vlastníkom projektu, a ani po ukončení realizácie 

nemusí vracať majetok verejnému partnerovi. Vo väčšine prípadov však 

nedochádza k trvalému prechodu vlastníctva do rúk súkromníka. Počas 

celého trvania realizácie projektu je vlastníctvo v rukách verejného 

partnera. Ak by náhodou bola zmluva urobená inak a vlastníkom by bol 

súkromný partner (model BOT-výstavba, prevádzka, prevod 

vlastníctva), tak podľa predchádzajúcej zmluvy vlastníctvo po 

dokončení opäť prejde do rúk verejného partnera.  

Verejno-súkromné partnerstvo je predraţené 

 Ako pri všetkom ide hlavne o vopred kvalitne pripravené zmluvy. Pri 

takto pripravených zmluvách a správne zvolenom modely PPP nie je 

moţné, aby bolo financovanie pomocou verejno-súkromného 

partnerstva predraţené. Dobre pripravenej zmluve predchádza 

vypracovaná štúdia realizovateľnosti a jej ekonomickej výhodnosti 

vzhľadom na klasické financovanie. Financovanie prostredníctvom PPP 

sa môţe zdať drahšie, ale treba brať do úvahy, za čo sa platí pri PPP 

a za čo sa platí pri klasickej forme financovania. Verejno-súkromné 

partnerstvá zahŕňajú náklady na výstavbu, prevádzku a údrţbu. 

Nemôţeme však zabudnúť ani na hodnotu peňazí. Istá hodnota peňazí 

má v budúcnosti inú hodnotu ako má momentálne. Podľa toho sa môţe 

zdať, ţe celková suma za projekt pri financovaní prostredníctvom PPP 

bude vyššia, avšak treba brať do úvahy všetky faktory. Dôleţité je aj to, 

ţe verejný partner sa nemusí starať o prevádzku PPP ani údrţbu 

a prípadné problémy, ktoré časom nastávajú, rieši súkromný partner. 

Hlavnou výhodou PPP projektov je najmä to, ţe nedochádza k 

prekročeniu rozpočtu na daný projekt. Keď súkromný partner súhlasí 
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s výškou financií na daný projekt, tak sa zaväzuje, ţe sa rozpočet 

neprekročí, čo je podstatná výhoda oproti klasickej forme financovania, 

ktorá sa často prekročí o mnoho percent. Cez PPP projekty neprichádza 

verejný partner o financie naraz, ale spláca ich spoločnosti spolu za 

udrţiavanie sluţby v prevádzke a údrţbu. 

Pri PPP stráca verejný partner kontrolu pri prevádzke projektu 

 Verejný partner má stále právo, ktoré môţe vyuţívať a vďaka 

nemu vstupovať do prevádzky týchto projektov a regulovať ich, aby 

zabezpečovali také sluţby a v takej kvalite, ako bolo vopred dohodnuté. 

Výhodou je, ak súkromný partner nedokáţe zabezpečiť prevádzku, tak 

verejný partner neplatí za tento čas, kedy bola sluţba mimo prevádzky. 

PPP sú zloţité a nikto ich nevie realizovať 

 Klasický model financovania je jednoduchší. Jednoduchší je najmä 

preto, ţe zmluvy uzatvárané pri PPP projektoch sú na dlhšie obdobia, 

ale pri úspore aká vychádza, sa oplatí dať PPP projekt vypracovať. 

Podporu finančnú a konzultačnú poskytuje Ministerstvo financií SR, ale 

skúsenosti s vypracovaním PPP projektov majú aj niektoré slovenské 

banky ako Dexia, Tatrabanka alebo Slovenská sporiteľňa. 

PPP sú určené výhradne pre projekty pre infraštruktúru 

 Väčšinu projektov tvoria práve projekty pre infraštruktúru. Verejno-

súkromné partnerstvo je však vhodné i pre  poskytovanie IT sluţieb, 

zber odpadu, poprípade výstavbu parkovacích domov. 

PPP zníţi kvalitu sluţieb 

 Kvalitu sluţieb si verejný partner zabezpečí klauzulami v zmluvách. 

Pokiaľ nebude kvalita dodrţaná, verejný partner nebude platiť 

súkromnému partnerovi dohodnutú čiastku. Čiţe súkromný partner má 

väčšiu snahu, aby všetko fungovalo ako má, ak sa chce vyhnúť 

sankciám. 
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 Z prieskumov z krajín EU, kde sa vyuţívajú verejno-súkromné 

partnerstvá vyplýva, ţe ľudia sú so sluţbami poskytovanými od 

súkromníka spokojnejší, ako keď sa o tieto sluţby stará štát. 

Verejný sektor si poţičiava financie lacnejšie 

 Verejný sektor si peniaze poţičiava lacnejšie ako súkromný partner, ale 

nie je pravdou, ţe výsledná cena za poskytované sluţby je vyššia ako 

tradičným financovaním. Súkromný partner efektívnejšie dokáţe 

realizovať projekt a ušetrené financie tvoria jeho zisk. 

PPP projekty zadlţujú budúce generácie 

 Veľkou výhodou verejno-súkromného partnerstva je najmä to, ţe za 

poskytovanie sluţieb platí tá generácia, ktorá sluţbu vyuţíva a dá sa 

dobre nastaviť, kto a v akej výške bude daný projekt splácať. Vybuduje 

sa infraštruktúra, ktorá sa bude určite vyuţívať dlhšie ako 10 rokov, tak 

je dobré, ţe celý projekt nezaplatí táto generácia, ale postupne ju bude 

splácať kaţdá generácia, keďţe pri infraštruktúre sa odhaduje doba 

splácania PPP projektu na viac rokov, väčšinou 30, ale môţe byť aj 50. 

PPP projekty nie sú transparentné 

 Nejedná sa ani tak o problém verejno-súkromného partnerstva, ale 

o problém verejných obstarávaní, ktorý súvisí úzko s PPP projektmi. 

Všeobecne platí, ţe v krajinách s niţšou mierou korupcie sa 

financovanie prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva vyuţíva 

viac a ľudia sú s ním spokojnejší ako v krajinách, kde je korupcia 

väčšia. Výhodou je, ţe PPP projekty sa viac skúmajú, tak ako aj ich 

predraţenie, keď je hovorené o veľkých zákazkách. 

PPP projekty často zlyhávajú 

 Posledný mýtus je  z polovice pravdou, avšak treba podotknúť, ţe 

projekty nezlyhávajú z dôvodu, ţe sú financované prostredníctvom 

verejno-súkromného partnerstva, ale kvôli spôsobu verejného 

obstarávania, kde sa objavuje napríklad netransparentné zadanie alebo 
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nevýhodná zmluva pre verejný sektor. Ak by projekt naozaj zlyhal, 

verejný partner má stále moţnosť zobrať projekt do svojich rúk 

a dokončiť ho klasickým financovaním. [1] [2] [27]  

 

Porovnanie PPP a klasického verejného obstarávania 

 Klasická verejná zákazka 

- Investičné náklady hradí zadávateľ 

- Poplatky uţívateľov sú príjmom verejného sektora 

- Prevaţnú väčšinu rizík spojených s projektom nesie zadávateľ 

- Dodávateľ nesie iba obvyklé riziká, tradične spojené so zmluvou 

o diele 

- Obstaráva sa kaţdá fáza projektu zvlášť (napr. spracovanie 

projektu, výstavba, prevádzka a pod.) 

 Verejno-súkromné partnerstvo 

- Investičné náklady môţe hradiť súkromný dodávateľ 

- Súkromný dodávateľ berie úţitky vyplývajúce z prevádzkovania 

sluţby 

- Príjmy súkromného dodávateľa môţu plynúť priamo od uţívateľov 

sluţby 

- Súkromný dodávateľ nesie podstatnú časť rizík spojených 

s projektom 

- Obstaráva sa niekoľko fáz naraz (napr. spracovanie projektu, 

výstavba, financovanie, prevádzka a údrţba) [27]  

 

2.7. Formy a modely PPP projektov 

Známe sú 4 základné modely verejno-súkromného partnerstva. Rozlišujeme ich podľa 

toho, či sa blíţia skôr k „verejnej organizácii“, kde riziká nesie verejný sektor alebo ku 

„privatizácii“, kde nesie riziká súkromný partner. Nedá sa však s určitosťou povedať, ktorý 

model je najvýhodnejší. Závisí to od konkrétneho prípadu a nastavenia podmienok 

v zmluvách. Model, ktorý je na daný projekt najprijateľnejší vyplynie zo štúdie 

realizovateľnosti, v ktorej sa pomenujú riziká a priradia k nim hodnoty.  
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 OM (Operation Maintain – prevádzka, údrţba) 

Model OM má bliţšie k „verejnej organizácii“. Aktíva ma počas 

celej realizácie projektu vo svojich rukách verejný sektor. 

Súkromný partner sa stará len o prevádzku a údrţbu. Miera rizika je 

rozdelená medzi verejný sektor a súkromného partnera. 

 BOT (Build Operate Transfer – výstavba, prevádzka, prevod 

vlastníctva) 

Verejný sektor zadá projekt, ktorý sa bude realizovať, ale súkromný 

partner má na starosti v podstate všetko, od prípravy projektu aţ po 

jeho prevádzku a údrţbu. Vlastníkom je teda súkromný sektor, 

ktorý sa počas uţívania sluţby stará o prevádzku a údrţbu, a po 

uplynutí dohodnutej doby a vopred stanovených podmienok 

prechodu projektu do rúk verejného sektora odovzdá súkromný 

partner tento projekt do rúk verejného sektoru. Financovanie pri 

tomto modely má na starosti verejný sektor. 

 

 DBFO (Design Build Finance Operate – návrh, výstavba, 

financovanie, prevádzka) 

Súkromný partner má na starosti všetko, vrátane zabezpečenia 

projektu, výstavby, financovania a prevádzky. Spadá do toho aj 

koncesia. Súkromný partner sa o všetko postará a nesie všetky 

riziká s tým spojené od začiatku realizácie projektu aj 

s financovaním, ale nikdy sa nestane vlastníkom, verejný sektor si 

túto sluţbu prenajíma. 

 BOO (Build Own Operate – výstavba, vlastníctvo, prevádzka) 

Posledný základný model je najbliţší privatizácii. Verejný sektor na 

začiatku zadá projekt a po celú dobu si sluţbu iba prenajíma. 

Vlastníctvo je stále na strane verejného sektoru, ale verejný sektor 

sa nikdy samostatne o prevádzku a údrţbu nestará. Podľa vopred 

dohodnutej zmluvy má však istý vplyv, ktorý si uplatňuje ako 

regulátor cien. [3] [5] [27] 
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Obrázok 2 – Veľkosť rizík pri jednotlivých modeloch [zdroj: www.asociaciappp.sk] 

 

Tabuľka 1 – Nesenie rizík verejného a súkromného sektora [tvorba: vlastné spracovanie] 

Typ zmluvy Projekt Výstavba Financovanie Vlastníctvo Prevádzka Údrţba 

Poskyt. 

sluţieb 

Zmluvy 

o poskytovaní 

sluţieb VS VS VS VS VS SS/VS SS 

Zmluva 

o prevádzke 

a riadení VS VS VS VS SS SS/VS SS 

Prenájom VS VS VS VS SS SS SS 

BOT SS SS VS VS SS SS SS 

DBFO SS SS SS VS SS SS SS 

Koncesie SS SS SS 

SS potom 

VS SS SS SS 

 

V predchádzajúcej tabuľke môţeme vidieť, kto na seba berie zodpovednosť pri 

ktorom modely verejno-súkromného partnerstva. Pod označením „SS“ rozumieme 

súkromný sektor a „VS“ patrí označeniu verejný sektor. 

 

2.8. Najvhodnejšie oblasti financovania PPP projektov 

 Doprava 

- Cestná infraštruktúra 

- Mestská a medzimestská hromadná doprava 

- Parkoviská 

http://www.asociaciappp.sk/
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- Letiská, stanice a pod 

- Svetelné značenie 

 

 Ţivotné prostredie 

- Vodohospodárstvo (výroba a distribúcia pitnej vody, čističky 

odpadových vôd, kanalizácia,...) 

- Odpadové hospodárstvo 

- Tepelné hospodárstvo (výroba a dodávka tepla) 

- Projekty energetickej efektívnosti 

- Energetika (veterné elektrárne, bioplynové stanice) 

 

 Školstvo 

- Budovy škôl 

- Ubytovanie pre študentov a ţiakov 

- Podporná infraštruktúra škôl (školské jedálne, tepelné hospodárstvo 

škôl) 

 

 Sociálne sluţby 

- Zariadenia sociálnych sluţieb (domovy dôchodcov, sociálne 

a chránené bývanie, detské domovy) 

 

 Zdravotníctvo 

- Zdravotnícke zariadenia (nemocnice, sanatóriá, liečebne pre 

dlhodobo chorých, laboratóriá) 

- Medicínske i nemedicínske časti (práčovne, jedálne, tepelné 

hospodárstvo) 

- Rýchla zdravotná sluţba 

 

 Administratíva a správa budov 

- Budova úradov verejnej správy (mestský úrad, daňový úrad) 

 

 Spravodlivosť a vnútro 

- Budovy a areály (väznice, justičné areály, policajné stanice) 
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 Technické sluţby 

- Verejné osvetlenie 

- Oprava a údrţba komunikácií 

- Odvoz a likvidácia odpadu 

- Údrţba verejnej zelene 

 

 Mestská výstavba a regionálny rozvoj 

- Vedecko-technické parky 

- Sociálne byty 

- Kongresové centrá 

 

 Obrana 

- Budovy a vojenské areály 

- Technika a telekomunikačné sluţby 

- Vojenské lietadlá, flotila, vozidlá 

 

 Šport 

- Multifunkčné športové areály 

- Športové haly, plavárne 

- Detské ihriská 

- Cyklotrasy 

 

 Kultúra 

- Kultúrne zariadenia 

- Kniţnice 

- Múzeá 

 

 Informačné technológie 

- Projekty informatizácie (napr. informatizácia školstva – systém 

výučby) [1] [26] [27] 
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2.9. Priebeh verejno-súkromného partnerstva 

PPP projekt sa skladá z viacerých fáz, ktoré ho charakterizujú: 

1. Identifikácia príleţitosti 

Na začiatku je nutné definovať potreby verejného sektora (sluţby, cesty) 

a najmä prísť na to, kde verejný partner vyuţije sluţby súkromného partnera, 

a v akom mnoţstve. 

 

2. Štúdia realizovateľnosti 

Pokiaľ z predchádzajúceho kroku vyšlo, ţe je PPP projekt vhodné pouţiť, 

prechádza sa do tejto fáze. Vypracovávajú sa tu moţnosti riešenia projektov 

a výstupy, ktoré chceme dosiahnuť. Štúdiu realizovateľnosti vypracuje poradca, 

ktorého najneskôr v tejto fáze pridávame do projektu, spolu s projektovým 

teamom. Práve takto zostavený team by mal prísť na to, či je vhodné realizovať 

projekt prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva alebo tradičnou formou. 

Na porovnávanie sa pouţíva PSC – Public Sector Comparator. Ďalej je dôleţité 

určiť riziká, a kto bude za konkrétne riziká zodpovedať. Štúdiu realizovateľnosti 

bude schvaľovať vláda. Porovnávame teda ekonomické, finančné, právne 

a technické aspekty PPP so štandardnými metódami obstarávania. 

 Kaţdá štúdia realizovateľnosti by mala zahŕňať: 

  Strategický rámec (potreby zadávateľa, špecifikácia cieľov, moţnosti 

a obmedzenia)  

  Varianty riešení (neurobiť nič, nová výstavba, rekonštrukcia, rôzne 

lokality, kombinácie) 

  Preferovaný variant (variant, ktorý prináša najvyššiu hodnotu za 

peniaze = value for  money) 

  Porovnanie PPP a PSC (finančné modelovanie a porovnanie realizácie 

formou PPP a klasickým financovaním) 

  Odporúčaný postup (harmonogram ďalších krokov, príprava tendra na 

realizáciu)  
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Na nasledujúcom obrázku je moţné lepšie vidieť, ako PPP projekt prebieha od 

začiatku po ukončenie projektu. 

 

Obrázok 3 – Priebeh PPP projektu [zdroj: www.asociaciappp.sk] 

 

 

3. Verejné obstarávanie 

Ak z predchádzajúceho kroku vyplynie, ţe je výhodnejšie pouţiť 

financovanie cez verejno-súkromné partnerstvo, tak sa môţe začať verejné 

obstarávanie súkromného partnera. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“) upravuje proces verejného 

obstarávania od jeho začiatku (vyhlásenia) aţ po ukončenie (uzatvorenie 

zmluvy s úspešným uchádzačom). 

Ako jednu z foriem zadávacieho konania je moţné pouţiť tzv. súťaţný 

dialóg, ktorý je upravený zákonom o verejnom obstarávaní. Táto forma sa 

vyuţíva však len v zloţitejších prípadoch, kde vopred nevieme určiť technické 
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parametre. Obstarávateľ vedie dialóg a hľadá najlepšie moţné riešenie daného 

projektu. 

V závislosti na zvolenom postupe podľa zákona sa v tejto fáze („verejné 

obstarávanie“) uverejňuje oznámenie o koncesii na stavebné práce, ak sa teda 

jedná o koncesiu na stavebné práce. Druhou moţnosťou je vyhlásenie 

verejného obstarávania, kde sa vyhodnocujú splnené podmienky v súlade 

s nastavenými pravidlami. Ďalej sa vyberá najvýhodnejšia ponuka, ktorá 

vyhovuje pravidlám a je najekonomickejšia spomedzi iných. Záverom je 

oznámenie výsledku o verejnom obstarávaní. 

4. Uzavretie zmluvy  

Po vyhlásení výsledkov verejného obstarávania nasleduje uzavretie 

zmluvy s víťazným uchádzačom. Jedným z najzásadnejších aspektov pre 

úspešné dokončenie projektu prostredníctvom PPP je precízne vypracovaná 

zmluva, pri ktorej je vhodné vyuţiť právneho poradcu, ktorý by mal mať 

skúsenosti s PPP projektmi. Niektoré body uţ v zmluve nie je moţné opraviť, 

lebo tieto body boli uţ vyhodnotené vo verejnom obstarávaní a víťazný 

uchádzač ich musí prijať. [2] [19] [27] 

 

 

2.10. Analýza právnej úpravy PPP v nadväznosti na právne predpisy 

Európskej únie   

Hoci sú PPP projekty v krajinách strednej Európy relatívnou novinkou, v ostatných 

európskych štátoch sa uţ týmto spôsobom realizovalo mnoţstvo úspešných investičných 

akcií. Je preto samozrejmé, ţe ide o oblasť dotknutú snahou o legislatívnu úpravu tejto otázky 

komunitárnym právom.  

Národná úprava teda musí reflektovať taktieţ právnu úpravu na európskej úrovni, 

ktorej sa táto analýza venuje ďalej, ako aj normy medzinárodného práva, ako napríklad:  

 Government Procurement Agreement (ďalej len 

„Dohoda o vládnom obstarávaní“), uzavretú medzi Európskym 

spoločenstvom a tretími subjektmi (niektorými členskými štátmi 
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World Trade Organisation - WTO (Svetovej obchodnej 

organizácie). Cieľom Dohody o vládnom obstarávaní je dosiahnutie 

liberalizácie a rozširovania svetového obchodu. V súlade s jej 

ustanoveniami sú zadávatelia z členských štátov EÚ povinní 

postupovať vo vzťahu k subjektom, ktoré sú podnikateľmi 

signatárskych štátov Dohody o vládnom obstarávaní.   

Komisia pre medzinárodné obchodné právo OSN spracovala:  

 Legislatívneho sprievodcu infraštruktúrnymi projektmi 

financovanými zo súkromných zdrojov (ďalej len „Legislatívny 

sprievodca UNCITRAL“) 

 Vzorovú legislatívu o súkromne financovaných infraštruktúrnych 

projektoch – UNCITRAL (ďalej len „Vzorová legislatíva 

UNCITRAL“), ktoré ako soft law (znamená predpisy, ktoré síce nie 

sú právne záväzné, ale zvyknú sa však vyuţívať pri interpretácii 

a výklade) môţu byť taktieţ nápomocné pri formovaní národných 

právnych úprav, nakoľko reflektujú celosvetové posuny v rámci 

tejto problematiky.  

 

Ďalej by bolo dobré pripomenúť, ţe v kaţdej krajine, kde bude projekt PPP 

vypracovaný a realizovaný je treba sa riadiť podľa zákona o verejnom obstarávaní, a keďţe 

ide vo veľkej miere o výstavbu tak aj príslušným stavebným zákonom. Ako bolo vyššie 

uvedené, je potrebné reflektovať na právne úpravy vydávané EU, ktoré sú taktieţ pre 

Slovensko, Česko a Rakúsko platné, ako i pre všetky členské štáty EU. Týmito právnymi 

úpravami je myslená Smernica 2004/17/ES, znamená Smernicu Európskeho parlamentu 

a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek v odvetví 

vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových sluţieb. Ďalším nariadením je 

Smernica 2004/18/ES, znamená Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES 

o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, dodávky a sluţby. 

[14] [18] [34] 
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Spoločnosť EPEC 

European PPP Expertise Centre (EPEC), je centrum pre spoluprácu medzi Európskou 

investičnou bankou (EIB), Európskou komisiou a členskými a kandidátskymi krajinami 

Európskej únie. Jej hlavnou úlohou je posilniť organizačnú kapacitu verejného sektora, aby sa 

zapojili do verejno-súkromných partnerstiev tým,  ţe umoţňia verejno-súkromným 

partnerstvám v členských štátoch EÚ a kandidátskych krajín, zdieľať skúsenosti a odborné 

znalosti, analýzy a osvedčené postupy týkajúce sa PPP projektov. Táto skúsenosť sa potom 

šíri, pokiaľ ide o praktické a prevádzkové pokyny. Členstvo v EPEC je určené výhradne pre 

verejný sektor. EPEC bola zaloţená v roku 2011. 

 Medzi hlavné oblasti činnosti, ktoré EPEC vykonáva patria tri hlavné druhy. 

Spoluprácu, ktorá ponúka štruktúrovaný prístup k určovaniu osvedčených postupov v 

otázkach spoločného záujmu členov na základe skúseností a odborných znalostí svojich 

členov. Politickú a programovú podporu pre členov, ktorá zahŕňa širokú škálu špecifickej 

podpory rozvoja PPP. Správy vypracovanej EPEC pre jednotlivých členov sa môţu šíriť vo 

väčšej miere. EPEC však neposkytuje poradenské sluţby na podporu verejného obstarávania 

alebo rokovania o jednotlivých spoluprácach PPP. 

Členstvo v EPEC je prísne obmedzené na orgány verejnej správy, ktorých úloha 

zahŕňa politickú zodpovednosť a podporu PPP projektov alebo programov na národnej alebo 

regionálnej úrovni. EPEC má v súčasnej dobe 35 členov z 30 krajín. Súkromný sektor je 

nespôsobilý pre členstvo, aj keď EPEC udrţiava silnú väzbu so súkromným sektorom PPP 

komunity. Členstvo je obmedzené na členské štáty Európskej únie, kandidátske krajiny EÚ a 

krajín pridruţených k siedmemu rámcovému programu prevádzkovaného Európskou 

komisiou  Generálneho riaditeľstva pre výskum (FP7). V súčasnej dobe má teda 35 členov 

(júl 2011). Na rozdiel od Európskej investičnej banky a Európskej komisie, ktorí sú hlavnými 

sponzormi Európskeho konzorcia je, tam sú 33 členov z 30 krajín. Na Slovensku je to 

Ministerstvo financií SR, v Česku Ministerství financí ČR a v Rakúsku Bundesministerium 

fur finanzen, čo predstavuje taktieţ ministerstvo financií. [35] 
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3. Verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku 
 

3.1. Počiatky verejno-súkromných partnerstiev v SR  
Uţ v roku 2005 vznikol prvý dokument s názvom „Správa o vytváraní podmienok na 

realizáciu projektov s privátnym partnerstvom“, ktorého autorom bolo Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky (MFSR). Ministerstvo pôšt a telekomunikácií medzi tým vypracovalo 

štúdiu, v ktorej boli navrhnuté vyuţitia PPP projektov pri niektorých diaľničných úsekoch.  

Realizovaný nebol nakoniec ani jeden PPP projekt.  Po zmene vlády v roku 2006 to vyzeralo, 

ţe s PPP projektmi sa nepočíta, aj keď sa vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala 

proaktívne podporovať vznikajúce verejno-súkromné partnerstvá. Ministerstvom financií SR 

bol v tom období zaloţený odbor partnerských projektov. Ten zodpovedá za politiku verejno-

súkromných partnerstiev a ich implementáciu do verejného sektora. V súčasnosti majú 

záujemcovia moţnosť okrem konzultačnej podpory pri PPP projektoch dostať aj pomoc 

finančnú. [28] 

 

3.2. Legislatíva verejno-súkromných partnerstiev v Slovenskej 

republike 

Na Slovensku nie je momentálne právna norma, ktorá by samostatne upravovala verejno-

súkromné partnerstvá. Čo sa týka výberu súkromného partnera, táto problematika je upravená 

v zákone č. 35/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Zákon č. 503/2009 Z. z., ktorý nadobudol platnosť dňa 

1.1.2010 mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní. Novela zákona vychádza z Analýzy 

právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti PPP projektov na Slovensku, ktorá 

obsahuje návrh legislatívnych opatrení v oblasti verejno-súkromného partnerstva. Túto 

Analýzu vypracovalo Ministerstvo financií SR. Analýza bola vytvorená v dôsledku 

identifikovania nedostatkov v právnej úprave verejno-súkromných partnerstiev na všeobecnej 

a sektorovej úrovni. Výsledkom analýzy bolo zhrnutie a navrhnutie legislatívnych opatrení, 

ktoré by pomohli pri celkovej optimalizácii právnej úpravy verejno-súkromného partnerstva. 

Dňa 2.9.2009 bola analýza schválená uznesením vlády SR č. 609/2009. Týmto nastala 

povinnosť jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy zapracovať závery Analýzy do 

všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne iných predpisov. Základom úspešnej 

implementácie záverov Analýzy je prijatie všeobecnej legálnej definície pojmu PPP, ktorú 
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nájdeme v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení neskorších zákonov. „Podľa novej právnej 

úpravy všetky PPP projekty uskutočňované v Slovenskej republike sú koncesiami na stavebné 

práce alebo koncesiami na sluţby. To znamená, ţe pojem koncesia zahŕňa jednak PPP 

projekty zaloţené na prenesení rizika za dopyt a jednak PPP projekty zaloţené na prenesení 

rizika za dostupnosť z verejného partnera na súkromného partnera, prípadne kombináciu 

týchto dvoch typov. Na túto definíciu nadväzujú ostatné právne predpisy, ktoré v rôznych 

prierezových oblastiach (rozpočtové pravidlá, správa majetku štátu) a sektorových oblastiach  

(cestná doprava, letecká doprava) právne upravujú“. 

  Dôleţité právne normy, ktoré upravujú verejno-súkromné partnerstvá je zákon č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Upravuje podmienky a postup verejnej správy pri 

uzavretí koncesnej zmluvy. Podobne ako predchádzajúci zákon, taktieţ zákon č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, upravuje podmienky a pravidlá pri uzatváraní koncesnej 

zmluvy, ale na úrovni územnej samosprávy. Dôleţitým zákonom je aj posledný spomenutý 

zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Upravuje 

ochranu a nakladanie s majetkom štátu. Správcom majetku na základe realizácie PPP sa môţe 

stať koncesionár. [27] [30] 

 

3.3. Inštitúcie spojené s verejno-súkromnými partnerstvami 

V auguste roku 2006 sa vláda SR zaviazala v programovom vyhlásení v časti 2.2 

Hospodárska politika, aktívne pomáhať s podporou vzniku PPP projektov v oblastiach 

týkajúcich sa vytvárania a spravovania verejných statkov a pri zabezpečovaní verejných 

sluţieb. Pracovať sa s ňou začalo aţ neskôr a v roku 2007 vznikol na Ministerstve financií SR 

Odbor partnerských projektov a ako reprezentant súkromného sektora vznikla Asociácia PPP. 

S metódou financovania prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev sa stretávame uţ 

v roku 2007 pri príprave diaľničných projektov. Začiatkom roku 2007 vznikol najskôr odbor 

partnerských projektov na Ministerstve financií SR a neskôr ako zástupca súkromného sektora 

Asociácia PPP. Odbor partnerských projektov vydal niekoľko metodík a začal poskytovať 
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finančnú a konzultačnú pomoc. Peňaţnú pomoc financuje prostredníctvom európskych 

zdrojov. [27] 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

 V roku 2007 vznikol Odbor partnerských projektov (neskôr samostatné oddeenie 

partnerských projektov) na Ministerstve financií SR, ktorý má na starosti vytváranie 

adekvátneho prostredia na implementáciu PPP projektov. Ministerstvo financií SR sa podieľa 

pri príprave a realizácii projektov najmä funkciou regulačnou, kde spolu so Štatistickým 

úradom vyjadruje svoje názory k navrhnutým zmluvám verejno-súkromných partnerstiev 

z hľadiska ich vplyvu na dlh verejného sektoru v jednotnej metodike ESA 95, ktorá je platná 

v EU a zaznamenáva ako daný projekt vplýva na dlho verejného sektora, ďalej funkciu 

metodickú, podpornú a kontrolnú, čo sa týka technickej podpory pri verejno-súkromných 

partnerstvách, ako je napríklad vydávanie viacerých metodík. Posledné dve funkcie, ktoré by 

malo Ministerstvo financií zabezpečovať sú funkcie znalostného a komunikačného centra. 

Týka sa finančnej podpory pri školeniach a seminároch v oblasti PPP, výmeny názorov 

a skúseností medzi účastníkmi a pomáhania pri vzniku nových PPP projektov. Vzhľadom na 

nie veľké skúsenosti s PPP projektmi na Slovensku sa Ministerstvo financií SR usiluje 

podporovať ich kvalitnú prípravu a následnú realizáciu. Pri vytváraní nového PPP projektu 

Ministerstvo financií pomáha zadávateľovi projektu finančnou a konzultačnou podporou tým, 

ţe zabezpečí poradcov s príslušnou kvalifikáciou a skúsenosťami zo súkromného sektora 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) a podieľa sa na financovaní poradcov. 

 Ministerstvo financií SR sa 16. septembra 2008 stalo jedným zo zakladajúcich 

členov odborného centra EPEC. EPEC je spoločnou aktiviou RIB, členských a kandidátskych 

krajín EÚ a Európskej komisie a predstavuje medzinárodnú komunikačnú platformu, 

predovšetkým pre štátne inštitúcie aplikujúce politiku PPP. Umoţňuje pracovným skupinám 

z členských i kandidátskych krajín EÚ vymieňať si skúsenosti s najlepšiu prax 

s implementáciou PPP politiky, odborne posudzovať a analyzovať PPP procesy. [26] [30] 
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Asociácia PPP  

Koncom roku 2007 vznikla na podnet súkromného sektora Asociácia PPP. Zdruţuje viac 

ako 40 spoločností, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou PPP projektov. 

Medzi týmito 40 spoločnosťami sa nachádzajú spoločnosti finančné, developerské, 

poradenské, projekčné, stavebné, technologické a advokátske kancelárie. Hlavným cieľom 

asociácie je informovať, podporovať a pomáhať pri vzniku PPP projektov a v týchto otázkach 

byť pomocným partnerom verejnému sektoru. Taktieţ sa asociácia podieľa na tvorbe 

regulačného a legislatívneho rámca pre verejno-súkromné partnerstvá, snaţí sa zvyšovať 

povedomie PPP projektov, moţnosti ich vyuţitia pre zabezpečovanie verejných sluţieb. 

Poskytuje priestor, kde si spoločnosti zaoberajúce sa PPP projektami vymieňajú svoje názory 

a skúsenosti. Informovanosť ohľadom PPP projektov sa snaţí zvyšovať i vydávaním 

štvrťročného časopisu PPP Newsletter, ďalšími vzdelávacími publikáciami a organizovaním 

seminárov. Pre malé skúsenosti Slovenska so spomínanými partnerstvami sa Asociácia PPP 

snaţí šíriť medzinárodné skúsenosti medzi potenciálnych záujemcov zo súkromného či 

verejného sektoru. [26] 

 

3.4. História projektov v Slovenskej republike 

Prvý projekt realizovaný prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva je projekt 

rýchlostnej cesty R1 od Nitry po Tekovské Nemce. História siaha aţ do roku 1987, kedy sú 

o nej známe prvé zmienky ešte z čias Československa, ako diaľnica D65 z Trnavy do Banskej 

Bystrice. Po rozpade Československa sa o tomto projekte dlho nehovorilo. Aţ v júni 1998 bol 

rýchlostný ťah zahrnutý do plánov diaľničnej siete. Vzhľadom na to, ţe trasa mohla byť 

široká max 22,5 m bola diaľnica D65 prekategorizovaná na rýchlostnú cestu R1.  

 Novovybudovaná rýchlostná cesta R1 zvýšila cestovnú rýchlosť, plynulosť premávky 

a úsporu času cestujúcich. Úsek rýchlostnej cesty plynulo nadväzuje na rýchlostnú cestu R1 

od Trnavy po Nitru a od Hronského Beňadika po Banskú Bystricu, čím je vytvorený viac ako 

167km dlhý ťah R1 z Trnavy do Banskej Bystrice. Koncesionárom projektu verejno-

súkromného partnerstva je spoločnosť GRANVIA a.s., ktorá je tieţ členom slovenskej 

Asociácie PPP. Projekt bol financovaný formou úveru, ktorý pôvodne financovalo 13 bánk. 

Dôleţité miesto vo financovaní projektu poskytla konzorciu GRANVIA a.s. najvyšší úver 

predstavujúci 20% z celkovej sumy 984 miliónov eur. Avšak v novembri 2013 bolo pôvodné 



37 

 

financovanie nahradené novým s výhodnejšími podmienkami. Refinancovanie projektu sa 

uskutočnilo formou vydania projektových dlhopisov, ktoré prinieslo verejnému 

obstarávateľovi úsporu vo výške pribliţne 145 miliónov eur. Celková cena pri podpise 

zmluvy bola 1,5 miliardy eur. Projekt označovaný „R1 PR1BINA“ je príkladom modelu 

DBFOM, kde koncesionár zodpovedá za projektovanie (design), výstavbu (build), 

financovanie (finance), prevádzku (operate) a údrţbu (maintenance). Koncesná zmluva medzi 

konzorciom GRANVIA a.s. a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR bola 

uzatvorená 23.3.2009 na 30 rokov a doba výstavby bola určená na 4,5 roka. 

V júni roku 2009 predloţilo Ministerstvo zdravotníctva na vládu SR informačný 

materiál o implementácii PPP v zdravotníctve. Ministerstvu ide o zlepšenie kvality 

poskytovaných sluţieb práve prostredníctvom PPP projektov. Prvým PPP projektom v oblasti 

zdravotníctva bolo zdravotnícke zariadenie Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny 

Košice. Ďalším projektom je projekt realizovaný v gescii Ministerstva obrany SR. Týmto 

projektom je projekt komplexnej modernizácie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP 

v Ruţomberku. Ide o vytvorenie stredne veľkého zdravotníckeho komplexu, kde sa 

nachádzajú moderné technológie v rámci regionálnej, nadregionálnej a národnej pôsobnosti. 

Napriek tomu, ţe peniaze boli na projekt pridelené, je projekt pozastavený.  

 Celkovo však úvahy o PPP projektoch na komunálnej úrovni v minulosti väčšinou 

zlyhali. 

Ďalšia oblasť, v ktorej je verejno-súkromné partnerstvo vyuţité je oblasť kultúry. 

Cieľom je vybudovanie spoločného sídla pre STV a SRo. Podľa štúdie uskutočniteľnosti je 

výhodnejší variant prostredníctvom PPP o 2% oproti klasickej verejnej zákazke a asi o 25% je 

výhodnejšie vybudovanie nových priestorov. Súkromný partner by mal prevádzkovať 

komplex 25 rokov a bude sa jednať o typ platby za dostupnosť. 

V oblasti športu sa dlho uvaţovalo o výstavbe nového zimného štadióna kvôli MS 

v ľadovom hokeji 2011 ako i športového centra v Ţiline. Nakoniec sa projekty realizovali 

klasickým spôsobom. [24] [26] 
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3.5. Súčasný stav PPP projektov v Slovenskej republike 

Medzi aktuálne PPP projekty, ktoré prebiehajú na území Slovenska by sa dalo zaradiť len 

zopár projektov na komunálnej úrovni a jeden na úrovni národnej. Jeden z nich je projekt 

parkovania v Ţiline na sídlisku Solinky. Mesto chce stavať len na vlastných pozemkoch, 

pričom uprednostní zdevastované plochy a prihliadať bude aj na podnety obyvateľov sídliska. 

Na troch ţilinských sídliskách chýba podľa analýzy mesta najmenej 970 parkovacích miest, 

na Vlčincoch chýba 420 aţ 660, na Solinkách 350 aţ 490 a na Hájiku 200 aţ 260 parkovacích 

miest. 

Mestskí poslanci schválili stratégiu riešenia parkovania na sídliskách, ktorá by okrem nových 

parkovísk mala priniesť aj celoplošné spoplatnenie parkovania. Mesto sa totiţ chce riadiť 

filozofiou: „Ak si obyvatelia financujú nárast motorizácie za posledných desať rokov o sto 

percent, musia znášať aj ostatné náklady s tým spojené vrátane riešenia odstavných plôch.“ 

Podľa ţilinskej radnice jediným účinným mechanizmom regulácie statickej dopravy v 

motoristicky vyspelom svete je celoplošné spoplatnenie parkovania v čase zvýšeného 

dopravného zaťaţenia. 

Podľa Chomu (ţilinský primátor) by to mohlo byť 20 centov či euro za mesiac za prvé auto, 

za kaţdé ďalšie by rodina zaplatila niekoľkonásobne viac. „Čo sa týka poplatkov za 

parkovanie, to je samozrejme predmetom ďalšieho rokovania,“ dodal ţilinský primátor. 

Na národnú úroveň môţeme zaradiť najmä projekty infraštruktúry, ktoré sú u nás ako 

aj na celom svete veľmi populárne. Vláda SR schválila uznesením č. 704/2007 Návrh 

urýchlenia postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, podľa 

ktorého sa majú niektoré vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry 

realizovať formou PPP. V súčasnosti prebieha výstavba a prevádzka troch rôznych úsekov 

diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1, známe aj ako tri PPP balíky. 

 Prvý balík obsahuje päť častí diaľnice D1, medzi ktoré patrí Dubná Skala - Turany, 

Turany - Hubová, Hubová- Ivachnová, Jánovce - Jablonov a Fričovce - Svinia s celkovou 

dĺţkou 74,84 kilometrov. Koncesná zmluva zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie, 

výstavby, financovania, prevádzky a údrţby diaľnice D1 a štát sa zaviazal splácať 

súkromníkovi tieto sluţby po dobu 30 rokov. Koncesná zmluva bola uzavretá v apríli 2009, 

ale aţ do mája 2010 sa čakalo na finančné uzavretie. K finančnému uzavretiu nedošlo a to 

i napriek tomu, ţe Slovenská republika vynaloţila viac ako primerané úsilie na to, aby 
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zabezpečila splnenie odkladacích podmienok koncesnej zmluvy. Dňa 31.8.2010 koncesná 

zmluva v znení príslušných dodatkov zanikla. 

 Druhý balík zahŕňa uţ spomínanú rýchlostnú cestu R1, ktorá je bliţšie rozpísaná 

v predchádzajúcej kapitole ako prvý a zatiaľ najväčší PPP projekt na Slovensku. 

 Tretí balík  sa skladá z častí diaľnic D1 medzi Ţilinou a Martinom, kde sa nachádza 

jedno z najčastejších miest s dopravnými nehodami, a preto je tento projekt viac neţ 

nutnosťou. Stavba diaľnice bola v súlade s uznesením vlády SR č. 753/2007 z 5. septembra 

2007 zaradená do zoznamu projektov financovaných formou PPP. Mal sa tu nachádzať 7,5 

kilometrový, najdlhší, tunel na Slovensku. Ide o tieto štyri úseky D1: Hričovské Podhradie - 

Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Lietavská Lúčka - Ţilina a Višňové - Dubná 

Skala v celkovej dĺţke zhruba 29 kilometrov.  Koncesia je na projektovanie, výstavbu, 

financovanie, prevádzku a údrţbu, ktorá mala trvať 30 rokov. Koncesná zmluva v znení 

neskorších platných a účinných dodatkov uzavretá dňa 22. januára 2010 medzi Slovenskou 

republikou, zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

ako Verejným obstarávateľom a spoločnosťou ŢILINSKÁ DIAĽNICA, s. r. o. ako 

koncesionárom na koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údrţbu 

úsekov diaľnice D1: Hričovské Podhradie - Dubná Skala. V ten istý deň bol uzatvorený aj jej 

dodatok, ktorým sa umoţnilo Koncesionárovi začať s prípravnými prácami ešte pred 

finančným uzatvorením projektu. Prípravné práce boli následne ukončené 30. novembra 2010. 

Na základe dodatku ku Koncesnej zmluve sa mal projekt finančne uzatvoriť do 31. mája 

2010, následne sa ale jej zmluvné strany dohodli na 31. októbra 2010 ako na neskoršom dni, 

ku ktorému zaniká Koncesná zmluva v znení jej dodatku, ak koncesionár nesplní odkladacie 

podmienky. Neskôr došlo k ďalším dohodám medzi zmluvnými stranami, ktorými sa 

postupne posúvali termíny finančného uzatvorenia projektu a to na 30. november 2010 

a následne na 15. december 2010. Na základe vyššie uvedeného Koncesná zmluva v znení jej 

dodatku zanikla ku dňu 15. decembra 2010 vzhľadom na to, ţe nedošlo k splneniu 

odkladacích podmienok Koncesnej zmluvy. 

 Dôleţitým projektom v tejto oblasti je taktieţ projekt elektronického mýta. Prevádzka 

projektu bola spustená v januári roku 2010. Na diaľniciach a rýchlostných cestách je po 

Slovensku rozmiestnených 6 brán a cesty I. triedy sú vybavené 40-timi kontrolnými 

zariadeniami. Tento projekt je celosvetovým unikátom, nakoľko nepokrýva len diaľnice 

a rýchlostné cesty, ale aj rozsiahlu časť ciest I. triedy, a to najvyspelejšou technológiou 
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satelitného výberu mýta. Zmluva na prevádzkovanie tejto sluţby je uzatvorená na 13 rokov 

s moţnosťou predĺţenia o ďalších 5 rokov. Ide o model projektu DBFO. 

 Ďalším projektom, o ktorom sa momentálne diskutuje je nová univerzitná nemocnica 

v Bratislave s predpokladanou plochou 94,000 m
2
, 880 lôţkami a zvládnuť majú ročne 44 

tisíc hospitalizácií. Mala by poskytovať všetky druhy zdravotnej starostlivosti. Areál 

nemocnice by mal mať rozlohu 9 hektárov a bude lokalizovaný v severozápadnej časti 

Karlovej Vsi. Zadávateľ zvaţuje realizáciu nemocnice s dĺţkou koncesovanej zmluvy 30 

rokov, kde by bol koncesionár zodpovedný za návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku 

a správu. Podľa súčasného plánu zadávateľa by mal mať koncesionár na starosti tieţ 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Príjmy koncesionára zadávateľ nebude garantovať, tie 

majú pochádzať priamo od pacientov, poisťovní a tretích strán. Projekt je vo fáze zámeru 

a zadávateľ zahájil konzultáciu s trhom o zámere realizovať projekt formou PPP. Podľa 

najaktuálnejších informácii z januára 2015 je známe, ţe projekt realizovaný bude a do konca 

februára 2015 sa majú šancu záujemcovia prihlásiť, v marci budú vybraní uchádzači do 

súťaţného dialógu a následne bude mať rezort 12 mesiacov na rozhodnutie s kým partnerstvo 

uzavrie. Prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva by hodnota projektu mala byť 200-

250 miliónov eur. Zadávateľom je Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky 

a predpokladaný začiatok výstavby bol odhadnutý na rok 2015/2016 a ako úspech by sa bralo, 

keby je areál hotový v závere roka 2017, ale reálnejší je rok 2019. Financovanie zabezpečí 

v tomto prípade koncesionár. 

 Medzi posledné projekty, o ktorých sa bude rozhodovať, či budú zaradené medzi 

verejno-súkromné partnerstvá, a sú najnovšie plánované slovenskou vládou, je rýchlostná 

cesta R7 od Bratislavy aţ za Dunajskú Luţnú v dĺţke 26 kilometrov, ktorá by sa mala začať 

stavať uţ v roku 2015, rovnako ako aj diaľničný obchvat hlavného mesta D4. Rýchlostná 

cesta cez Nízke Tatry je naplánovaná na rok 2016. [22] [24] [26] [28] [32] 

 

 Na nasledujúcej strane sa nachádza prehľadné zhrnutie PPP projektov v tabuľke. 
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Tabuľka 2 - Zhrnutie PPP projektov v SR [tvorba: vlastné spracovanie]

Názov národný/komunálny Obor Financie(mil €) Vznik Dĺžka Úspora Typ Stav Spoločnosť

R1 PR1BINA-druhý balík PPP národný infraštruktúra 1500 2009 30 9% DBFOM prevádzka GRANVIA a.s.

Sídlo pre STV a SRo komunálny kultúra 147,9 2007 25 2% DBFOM x x

Zimný štadión Žilina komunálny kultúra x x x x x relizované klasickým spôsobom x

Parkovanie Žilina komunálny parkovisko x x x x x x x

Prvý balík PPP národný infraštruktúra 2468,1 2009 30 x x 2010 koncesná zmluva zanikla x

Tretí balík PPP národný infraštruktúra 1990,0 2010 30 x x realizované cez eurofondy Hochtief

Elektronické mýto národný infraštruktúra 256 2010 13(+5) x DBFO prevádzka x

Univerzitná nemocnica BA komunálny nemocnice 200-250 2015/16 30 x DBFO predkladanie návrhov x

R7+D4 národný infraštruktúra 1500 2015 30 x DBFOM diskusia tradičná zákazka/PPP x

Plavecké centrum Piešťany komunálny šport.centrum 7,1 x x x x realizované klasickým spôsobom x

Rýchlostná cesta cez Nízke Tatry národný infraštruktúra x x x x DBFOM diskusia tradičná zákazka/PPP x

V tabuľke môžeme vidieť spomínané projekty v SR, ktoré sú uvedené vyššie v práci. Napriek tomu, že všetky údaje by mali byť verejnosti dostupné sa k niektorým dopátrať nedalo.  
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4. Verejno-súkromné partnerstvá v Česku 
 

4.1. Počiatky verejno-súkromných partnerstiev v ČR 

Uznesenie vlády rozhodlo začiatkom roka 2004 o vzniku centra pre implementáciu 

partnerstva verejného a súkromného sektoru. Zriadenie tohto centra malo na starosti 

Ministerstvo financií.  Vyuţívanie tohto partnerstva bolo práve začiatkom tohto roka 

schválené vládou Českej republiky uznesením č. 7 o partnerstvách verejného a súkromného 

sektoru ako štandardný nástroj pre zaistenie verejných sluţieb a infraštruktúry. Tieto projekty 

by mali byť vyuţívané na kaţdej úrovni, čo znamená národnej i na úrovni územných 

samosprávnych celkov vtedy, ak je hodnota za peniaze väčšia ako v prípade iného 

financovania. Vzhľadom na zloţitosť vypracovávania projektov sa veľká väčšina projektov 

nachádza na začiatku realizácie alebo sa od ich realizácie úplne upustilo, poprípade sa zvolilo 

iné financovanie ako prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. 

Na začiatok by nutné vysvetliť právny rámec PPP projektov a rozobrať nedostatky, 

ktoré sa v zákonoch nachádzajú. Ďalšia časť bude venovaná PPP projektom na národnej 

úrovni i na niţšej úrovni. [8] [11] 

 

4.2. Legislatíva verejno-súkromných partnerstiev v Českej 

republike 

Po právnej stránke nie sú  PPP projekty definované na medzinárodnej úrovni EÚ, ako ani 

na úrovni štátnej. Ale vzhľadom na to, aby mohli byť projekty realizované, tak je nevyhnutné, 

aby boli podmienky pre uzatvorenie zmluvy právne vymedzené a riadne stanovené. 

 Zelená kniha o partnerstvách verejného a súkromného sektoru a právu o verejných 

zákazkách a koncesiách z dňa 30. 4. 2004 upravuje verejno-súkromné partnerstvo na úrovni 

Európskej únie. Ďalej sa problematike verejno-súkromného partnerstva venovala EU, ktorá 

vydala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupu pri 

zadávaní zákaziek subjektmi pôsobiacimi v odvetví vodného hospodárstva, energetiky, 

dopravy a poštovných sluţieb, v znení neskorších predpisov a v smernici 2004/18/ES 

o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, dodávky a sluţby 

v znení neskorších predpisov. V týchto koncesiách je rámcovo upravená problematika 

koncesií. Všetky štáty , ktoré sú členmi Európskeho spoločenstva vrátane Českej republiky 
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musia rešpektovať, plniť a previesť tieto predpisy na úroveň spoločenstva v oblasti verejno-

súkromného partnerstva do českej legislatívy.   

 Regulácia verejno-súkromného partnerstva vychádza v Českej republike z právnych 

noriem zaoberajúcich sa koncesnými zákazkami a verejnými zákazkami. Základom je Zákon 

č. 139/2006 Sb. O koncesních smlouvách a koncesním řízení, s ktorým úzko súvisí Zákon 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v znení neskorších predpisov, ktoré sú uloţené 

v zbierke zákonov Českej republiky s platnosťou od 1. 7. 2006. Na tieto zákony nadväzujú 

ďalšie vyhlášky, medzi ktoré patria najmä tieto dve, ktoré upravujú koncesný zákon, a to 

Vyhláška č. 217/2006 Sb., ktorou sa prevádza koncesný zákon a Vyhláška 238/2006 Sb, 

ktorou sa stanovia náleţitosti obsahu ţiadosti o predchádzajúce stanovisko k uzavretiu 

koncesnej zmluvy alebo podľa zmluvy koncesného zákona a k zmene uzatvorenej koncesnej 

zmluvy alebo zmluvy podľa koncesného zákona. Obidva zákony prešli novelizáciami. Asi za 

najvýznamnejšie sa dajú povaţovať tie z dňa 15. 9. 2010 a z dňa 1. 4. 2012. Medzi ďalšie 

zákony, ktoré sa dotýkajú problematiky PPP projektov patrí Stavební zákon č. 183/2006 Sb., 

Zákon o vyvlastnení č. 184/2006 Sb., Zákon, ktorým sa mení zákon č. 13/1997 Sb., 

o pozemných komunikáciách, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlách územných 

rozpočtov, Zákon 219/2000 Sb., o majetku ČR a jej vystupovaní v právnych vzťahoch 

a Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlách. 

 Koncesná zmluva neobsahovala pred prijatím koncesného zákona súvislú právnu 

úpravu. Nebolo teda úplne jasné ako nastavovať podmienky pri uzatváraní koncesnej zmluvy. 

Bolo potrebné vytvoriť legislatívnu úpravu koncesných zmlúv, ktorá by lepšie a presnejšie 

vymedzila postup a zmluvné podmienky verejného zadávateľa pri uzatváraní zmlúv. Ďalej 

išlo o to vytvoriť prehľadnejší a jednoduchší zákon pre uzatvorenie koncesných zmlúv, 

nakoľko sú koncesné zmluvy veľakrát rozsiahle a je potrebné ich presné vymedzenie. Tento 

problém mal vyriešiť nový zákon o koncesných zmluvách a koncesnom riadení, ktorý mal 

v svojom pôvodnom znení z roku 2006 viacero nedostatkov, ktoré mohli mať negatívny vplyv 

na následné fungovanie projektov. Uţ z minulosti je jasné, ţe verejný sektor nemá také 

skúsenosti ako súkromný partner, ktorý častokrát môţe svoje postavenie zneuţiť vo svoj 

prospech . Z predchádzajúcich skúseností vieme, ţe k uzatvoreniu nevýhodných zmlúv došlo 

a malo to fatálne následky, ako napríklad u diaľnice D47, ktorej úseky sú súčasťou uţ ako 

diaľnice D1. Schválený koncesný zákon z roku 2006 má svoje výhody, ale stále má určité 

nedostatky. Odborníci sa zhodujú, ţe táto úprava je dosť strohá. Zákon síce vymedzuje, čo je 
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koncesná zmluva, ale zároveň zabúda na pojem koncesionár, kde nie je jasné vymedzenie 

obsahu rizík, ktoré sú prenášané na koncesionára. Tento nedostatok je povaţovaný za 

najväčší, pretoţe naň nadväzujú ďalšie nejasnosti, ako je problém či postupovať podľa 

koncesného zákona alebo podľa zákona o verejných zákazkách. Pre výber zmluvného 

partnera z hľadiska pravidiel neexistuje výraznejší rozdiel medzi malými a veľkými 

projektmi. Zadávateľ môţe postupovať formou zjednodušeného riadenia namiesto formy 

koncesného riadenia, ak nepresiahne predpokladaný príjem koncesionára 20 miliónov Kč bez 

DPH. Ak je táto čiastka presiahnutá, musí sa pouţiť zloţitejšia forma koncesného riadenia. 

Dôsledkom toho je nepruţnosť v koncesnom riadení v porovnaní so zjednodušeným riadením 

podľa zákona o verejných zákazkách. 

Jedným z ďalších problémov je zdvojená schvaľovacia procedúra, u väčších 

koncesných zmlúv, kedy musí byť schválený vypracovaný koncesný projekt ako aj koncesná 

zmluva. Spomínanou procedúrou sa proces stáva zloţitejším a časovo náročnejším. Nakoľko 

uţ samotná príprava koncesného projektu je príliš náročná, pretoţe náleţitosti v koncesnom 

zákone sú príliš detailné, tak veľkú výhodu majú projekty pripravované a realizované 

prostredníctvom klasického verejného obstarávania, v ktorom sa neprihliada na vypracovanie 

koncesného projektu a na analýzy, ako je prevedenie štúdie realizovateľnosti a podobne.  

Úpravy zákona by mali predne doplniť chýbajúce definície, upraviť zadávajúce 

riadenie pre koncesie menšieho rozsahu a ďalej zjednodušiť prípravu samotného koncesného 

projektu, poprípade upraviť proces dvojitého schvaľovania u významných koncesných zmlúv. 

Vzhľadom na nie práve najlepšie právne úpravy z roku 2006 môţeme povedať,  ţe v prvých 

rokoch po schválení tohto zákona sa v Českej republike nepodarilo zrealizovať mnoho PPP 

projektov, pretoţe jej pôvodné znenie bolo nejasné a nedostačujúce. 

Pokus o túto nápravu nastal v podobe návrhu novely koncesného zákona v roku 2008, 

ktorá so sebou však nepriniesla veľa pozitívnych ohlasov. Kritici tvrdili, ţe novela zákona so 

sebou priniesla ešte náročnejšie a zloţitejšie zadávanie PPP projektov ako boli doteraz, 

v porovnaní so zákonom o verejných zákazkách, ktorý bol kvalitnejší vo všetkých aspektoch. 

Koncesný zákon ako i zákon o verejných zákazkách prešli viacerými novelizáciami, 

z ktorých bolo najvýznamnejšia tzv. Velká novela, ktorá nadobudla účinnosť 15. 9. 2010. 

Skôr ako nadobudla platnosť, mohli zadávatelia zneuţívať hodnotiace kritérium tak, ţe 

hodnotili skutočnosti, ktoré s predmetom zákazky súviseli len okrajovo. Práve v tejto „velkej 
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novele“ bolo popísané hodnotiace kritérium ekonomickej výhodnosti tak, aby vyjadrovala 

vzťah ceny a hodnoty, čím sa snaţí zabrániť jeho zneuţívaniu. Taktieţ je moţné predkladať 

len kópie dokladov preukazujúcich splnenie kvalifikácie. Pozmeňuje tieţ paragraf 156 zákona 

o verejných zákazkách, ktorý pôvodne upravoval kvázi koncesie, ktorým dovtedy vyhovovala 

väčšina prvotných projektov. Kvázi koncesie boli mnohokrát kritizované pre ich dvojitý 

význam právnej úpravy, pretoţe priebeh zadávania projektu prebiehal podľa zákona 

o verejných zákazkách, ale niektoré ustanovenia sa brali z koncesného zákona. Pokračovalo to 

problémami s niektorými ustanoveniami zákonu o verejných zákazkách, ktoré boli v rozpore 

s charakterom projektu PPP, chýbali alebo s ním boli v rozpore. Novelizáciou paragrafu 156 

zákonu o verejných zákazkách sa od tzv. kvazikoncesie upúšťa a novelizácia sa zaoberá 

ekonomickým a finančným posúdením predmetu verejnej zákazky. Zmeny sú prevedené 

v súvislosti s nadlimitnými zákazkami aj v koncesnom zákone a časti s nimi spojené boli 

zrušené. Po tejto novelizácii sa uľahčilo aplikovanie koncesií. Kvazikoncesia sa zrušila, čo je 

pozitívny krok, najmä vzhľadom na to, ţe kvazikoncesia sa nenachádza v ţiadnych 

zahraničných úpravách ani v legislatíve Európskeho spoločenstva. 

Z daných skutočností vyplýva, ţe legislatíva v Českej republike môţe znevýhodňovať 

PPP projekty voči klasickému verejnému obstarávaniu, avšak jedinou prekáţkou určite nie sú. 

V budúcnosti by mohli byť odstránené nadmerné formálne poţiadavky vlády, na ktoré sa 

kladie pri PPP projektoch veľký dôraz. 

V posledných rokoch prešiel zákon o verejných zákazkách ďalšími úpravami. Poslanci 

prijali novelu zákona  o verejných zákazkách koncom roku 2011, ktorú prerokoval senát a vo 

februári ju vtedajší český prezident, Václav Klaus, podpísal. Išlo v nej najmä o zvýšenie 

transparentnosti, odstránenie inštitúcií, ktoré sa zneuţívali a zvyšovanie poţiadaviek na 

zadávateľa a dodávateľa. Nezostáva nič iné ako dúfať, ţe nastolený trend s pozitívnymi 

zmenami bude pokračovať a dočkáme sa ďalších pozitívnych úprav v spomínaných zákonoch. 

[6] [7] [9] [12] 

 

4.3. Inštitúcie spojené s verejno-súkromnými partnerstvami  

Uţ v roku 2004, keď bola schválená politika verejného a súkromného sektoru, bolo 

nariadené vytvorenie inštituciálneho zabezpečenia, potrebného pre úspešné realizovanie PPP 

projektov. PPP projektmi sa prirodzene primárne zaoberá Ministerstvo financií, ktoré zriadilo 
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v roku 2004 PPP centrum ČR za účelom podpory týchto partnerstiev. Ide najmä o podporu 

subjektov na strane verejného sektoru. Na strane súkromného sektoru bola zaloţená Asociace 

pro podporu projektu spolupráce verejného a súkromého sektoru nazvaná Asociace PPP. 

Tieto dve inštitúcie vzájomne spolupracujú a podieľajú sa na súčasnej implementácii PPP 

projektov. Prípravou a zaisťovaním projektov sa zaoberajú aj ďalšie inštitúcie, ako napríklad 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Dohľad a kontrolu nad projektmi robí uţ spomínané 

Ministerstvo financií, ktoré vykonáva hlavne dohľad nad rozpočtom. Nejvyšší kontrolní úřad 

a Úřad pro ochranu hospodářské souteţe kontrolujú ako je dodrţiavaný koncesný zákon 

a zákon o verejných zákazkách. 

Pri pilotných projektoch treba spomenúť najmä to, ţe podporu a pomoc, ktorú mali 

inštitúcie ako Ministerstvo financí a Asociace PPP poskytnúť, neposkytli. Či uţ preto, ţe boli 

PPP projekty novinka alebo neboli dostatočne kvalifikovaní, nechávali prácu na externých 

poradcoch, pri čom mali sami za úlohu okrem beţného zadávania zákazky plniť i úlohu 

spojenú s riadením teamu poradcov a definovaním dlhodobých cieľov projektu. Keďţe 

štandardizované metodiky neboli záväzné a kvalita riadenia sa naprieč ministerstvami líšila, 

tak je dôleţité poznamenať, ţe slabé a nedostačujúce inštitucionálne zázemie má tieţ za 

dôsledok viacero problémov s PPP projektmi. [10] [13] 

 

Ministerstvo financií Českej republiky 

V roku 2004 bolo v rámci Ministerstva financií vytvorené Oddelenie metodiky 

a regulácie PPP projektov, ktoré má na starosti monitorovanie a reguláciu vzniku dlhodobých 

budúcich záväzkov verejných rozpočtov pri verejno-súkromných partnerstvách. Ministerstvo 

financií vystupuje ako regulátor PPP projektov, no hlavne má kontrolovať a monitorovať 

projekty, zaisťovať ich fiškálnu bezpečnosť a starať sa o rozpočtové dopady projektov. Ďalej 

zaisťuje návrhy na zaistenie verejných sluţieb, návrhy na uzavretie finálnej zmluvnej 

dokumentácie, zúčastňovať sa na príprave a realizovaní PPP projektov, zaisťovať prípravu 

pravidiel zmluvných podmienok pre zaistenie PPP, schvaľovať programy projektov, 

metodicky riadiť zadávateľa, viesť rozpočet na PPP a schvaľovať všetky ostatné výdavky 

v tejto oblasti. Riadenie projektov je ponechané na zadávateľoch, ktorým by malo PPP 

Centrum poskytovať odbornú podporu. Vzhľadom na to, ţe činnosť zo strany PPP Centra 
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neni dostačujúca, tak by sa Ministerstvo financií malo samo zapájať do riadenia projektov 

alebo aspoň zlepšovať podmienky pre koordináciu riadenia projektov. [11] 

 

PPP Centrum Českej republiky 

So schválením uznesenia vlády č. 7 v oblasti verejno-súkromného partnerstva 

prichádza povinnosť zaloţiť centrum, ktoré sa bude venovať implementácii verejného 

a súkromného partnerstva. Zriadiť takúto inštitúciu dostalo na starosť Ministerstvo financií, 

ktoré poţiadalo k 1. 7. 2004 Fond národného majetku ČR o transformáciu nepodnikajúcej 

spoločnosti KRAS a.s. na PPP Centrum a.s.. Táto inštitúcia spadá pod Ministerstvo financií. 

Spoločnosť bola zaloţená podľa vzoru Partnership UK a jeho vznikom bolo naplnené 

odporučenie Svetovej banky vytvoriť samostatnú jednotku, ktorá sa bude sústreďovať na 

fiškálne bezpečnú implementáciu PPP. Hlavným cieľom vybudovania PPP Centra bolo 

vybudovanie miesta, kde budú zhromaţďované znalosti a skúsenosti týkajúce sa PPP 

projektov. Jej cieľom je poskytovanie pomoci pri výbere a spolupráci s poradcami zo 

súkromného sektoru a monitorovanie projektov počas celej doby ich trvania. Ďalej sa PPP 

Centrum snaţí o vytvorenie vyhovujúceho prostredia pre verejno-súkromné partnerstvo.  

 Z tohto vyplýva, ţe PPP Centrum by malo slúţiť na podporu projektov na národnej 

úrovni ako aj na úrovni regionálnej. Ale je to naozaj tak? Na starosti malo mať vytváranie 

metodiky prípravy koncesných projektov a koordináciu projektov. Tieto materiály boli však 

nezáväzné a vydávané s oneskorením, čo zadávateľom práve veľa nepomohlo. Jeden 

z najväčších problémov však nastáva pri zmene vlády v rokoch 2006 a 2007, kedy došlo 

k zmenám vo vedení PPP Centra a taktieţ nová vláda odmietla zaplatiť PPP Centru za 

nazmluvnené sluţby. Stratégia PPP Centra bola zmenená tak, aby inštitúcia pokryla straty. Dá 

sa povedať, ţe v tejto chvíli prestalo PPP Centrum plniť svoju primárnu úlohu poradného 

a expertného poradcu pri pilotných projektoch a stáva sa z neho skôr poradca pre regionálne 

časti a iné územné celky, kde sa PPP projekty viac vyuţívajú . Vlna kritiky sa vzniesla aj 

kvôli tomu, ţe spomínaná inštitúcia nebola zaloţená ako obyčajná organizačná zloţka 

ministerstva, ktorá by mala daný svoj rozpočet, ale len ako akciová spoločnosť patriaca pod 

Ministerstvo financií. Ako akciová spoločnosť vyplácala vysoké odmeny vedeniu, dozornej 

rade tvorenej štátnymi úradníkmi. Títo úradníci spolu s managementom akciovej spoločnosti 

neboli motivovaní a nútení vytvárať zisk, keďţe stratu pokrývalo samotné ministerstvo. Je 
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moţné konštatovať, ţe chyba nastala na Ministerstve financií a je škoda, ţe inštitúcia ako PPP 

Centrum neplní centralizačnú úlohu v oblasti spojenej s projektami PPP. Vzhľadom na tieto 

skutočnosti akciová spoločnosť PPP Centrum začiatkom roku 2012 začala plánovať svoj 

vlastný koniec. Jej úlohy a zamestnancov prevzal o rok neskôr Úrad pre verejné investovanie. 

„V roce 2012, ale akciová společnost PPP Centrum, stoprocentně vlastněná ministerstvem 

financí, definitivně končí. Její úkoly a pravděpodobně i zaměstnance převezme nově vznikající 

Úřad pro veřejné investování, který by měl začít fungovat příští rok v červenci. Vyplývá to z 

materiálu, který minulý týden poslalo do připomínkového řízení ministerstvo pro místní 

rozvoj.“. Spoločnosť tvorená ôsmimi zamestnancami skončila v roku 2011 so stratou 6 mil. 

Kč, ale kumulovaná strata od roku 2004 prevyšuje čiastku 50 mil. Kč. [10] [11] 

 

Asociace PPP (Asociace pro rozvoj infrastruktury) 

Pre podporu projektov verejného a súkromného sektoru bola v Českej republike v roku 

2004 zaloţená Asociace PPP. Ide o spolok fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia 

v oblasti investícií a sluţieb verejného sektoru. Je tvorená potencionálnymi záujemcami 

o PPP projekty a potencionálnymi partnermi pre projekty, čiţe ide o technologické 

spoločnosti ako aj napríklad o bankové a poradenské spoločnosti, advokátne kancelárie a iné. 

Asociace PPP by sa mala aktívne podieľať na vytváraní podmienok a pravidiel, ktoré 

napomáhajú k transparentnosti pri týchto investíciách a sluţbách, a najmä posilňovať 

dôveryhodnosť verejno-súkromných partnerstiev ako pre zúčastnené strany tak i pre 

verejnosť. Aktívnou činnosťou sa ďalej rozumie organizovanie seminárov a konferencií 

s odborníkmi v danej oblasti (stavebníctvo, bankovníctvo), ktoré prispievajú ku zvyšovaniu 

informovanosti o PPP projektoch. Medzi hlavné ciele si asociácia stanovila 30 percentné 

zvýšenie efektivity pri obnove a rozvoji infraštruktúry v Českej republike, ktoré chce 

dosiahnuť vedením vecného a odborného dialógu s verejnými subjektami naprieč politickým 

spektrom, hľadaním spôsobov ako verejný a súkromný sektor môţu spoločne zvyšovať 

efektivitu na oboch stranách, presadzovaním medzinárodnej praxe a vzdelávanie a šírenie 

povedomia o prínosoch moderného prístupu k infraštruktúre.  

 Na základe toho, ţe Asociace PPP je orientovaná na súkromný sektor sa nedá 

s určitosťou povedať či je jej funkcia dostačujúca alebo nie. V porovnaní s PPP Centrom však 

nie je toľko kritizovaná, vďaka čomu je moţné usudzovať, ţe je na tom lepšie. Lepšie je na 
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tom hlavne preto, lebo zdruţuje odborníkov so skúsenosťami z projektového riadenia z praxe, 

či uţ z projektov realizovaných v Českej republike alebo so skúsenosťami zo zahraničia. Do 

povedomia verejnosti sa snaţí dostať i vďaka vydávaniu pravidelného bulletinu. Nachádzajú 

sa v ňom najmä informácie o aktuálnom dianí, o projektoch PPP, plus viacero zaujímavých 

rozhovorov s odborníkmi v danej problematike. [10] [19] 

 

Ministerstvo pre miestny rozvoj 

 Úlohou ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky je staranie sa o metodické 

riadenie procesu zadávania verejných zákaziek a podieľanie sa na príprave právnych noriem 

súvisiacich s verejno-súkromnými partnerstvami. Podieľajú sa i na tvorbe celoštátnej 

koncepcie v oblasti týchto partnerstiev. Spravuje tieţ ISVZ (Informačný systém o veřejných 

zakázkách) a Portál o veřejných zakázkách a koncesích, ktorý poskytuje všetky informácie 

týkajúce sa problematiky projektov. V registri koncesných zmlúv ISVZ zverejňuje koncesné 

zmluvy. [10] 

 

4.4. História projektov v Českej republike 

 Podobne ako v iných krajinách, ani Česká republika sa nevyhla vlne projektov PPP. 

Uţ v roku 2004, hneď ako boli v ČR prijaté zákony na verejno-súkromné partnerstvá sa hneď 

začalo s ich prípravou. Išlo o pilotné projekty, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť pripravenosť 

krajiny na pokračovanie konceptov PPP projektov. Najväčšie zastúpenie spomedzi 

realizovania PPP majú projekty, ktoré sú na úrovni územných samosprávnych celkov, kde 

bolo realizovaných uţ viacero projektov. Avšak na národnej úrovni nebol realizovaný zatiaľ 

ani jeden projekt, čím dochádza len k zvyšovaniu finančných dopadov na verejné rozpočty. 

Prvé projekty nesúce známky PPP projektov, ktoré sa v ČR objavili boli ešte pred 

zahájením pilotných projektov. Avšak k realizovaniu v mnohých z týchto prípadov ani 

nedošlo. Medzi prvými prípadmi bola tieţ stavba diaľnice D5, pri ktorej sa začiatkom 90. 

rokov jednalo o vyuţití súkromného kapitálu potrebného na dokončenie projektu. 

Ministerstvo dopravy, ktoré sa vtedy projektom zaoberalo, zvaţovalo koncept PPP projektu 

predovšetkým z fiškálnych dôvodov, čo teda nebol koncept verejno-súkromného partnerstva. 

Nakoniec sa projekt pre viacero dôvodov ako boli nemoţnosť identifikácie celkových 
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prínosov a posúdenia efektívnosti vôbec nekonal. Šťastím bolo, ţe s projektom neboli spojené 

väčšie finančné dopady na verejný rozpočet. Napriek tejto nie pozitívnej skúsenosti sa 

v ďalších rokoch vytvoril projekt, diaľnica D47,  ktorý bol oveľa viac riešený v médiách ako 

predchádzajúci projekt D5. S týmto projektom sa viaţu viaceré problémy rovnako ako 

ajs projektom minulým. Projekt diaľnice D47 mal byť ukáţkovým príkladom pre nasledujúce 

projekty riešené konceptom PPP. V projekte došlo k mnohým pochybeniam zo strany 

verejného zadávateľa. Jedným z hlavných problémov bola práve voľba financovania 

a realizovania prostredníctvom konceptu PPP projektu, ktorú zainteresovaní odôvodnili 

nedostatkom finančných prostriedkov verejného sektoru. Vzhľadom na to, ţe nebola 

stanovená konečná verzia ako bude PPP projekt vyzerať, nedalo sa ani predpokladať, koľko 

bude celková príprava a realizácia stáť, a akú ekonomickú efektívnosť pre verejného 

zadávateľa prinesie. Ďalší veľký problém, ktorý sa spája s projektom je výber súkromného 

partnera, ktorý prebehol bez výberového konania. Tomuto partnerovi sa ustupovalo vo 

viacerých podmienkach a tým sa nachádzal vo veľmi silnej vyjednávacej pozícii. Neskôr bolo 

zistené, ţe projekt predstavuje výrazné fiškálne riziká pre štát, nakoľko výber externého 

poradcu prebehol taktieţ bez výberového konania. Zmluva bola nakoniec zrušená, ale 

súkromnému partnerovi štát musel podľa zmluvy vyplatiť napriek všetkému 626 miliónov Kč. 

Projekt diaľnice bol obnovený, ale začala sa stavať uţ klasickým spôsobom za financovania 

z verejných prostriedkov.   

 Projekt elektronického mýtneho bol ďalšou štátnou zákazkou, ktorá neprebiehala tak 

ako mala a nebola nakoniec realizovaná. Zákazka bola zadaná v dobe, keď koncesný zákon 

ešte nebol v platnosti. Hlavnými problémami boli, podobne ako u minulého projektu, 

nedostatky v príprave projektu a nekvalitná zmluva z pohľadu štátu, ktorá zvýhodňovala 

súkromného partnera. S výberom dodávateľa boli taktieţ spojené určité nejasnosti. 

 Medzi mnohými neúspešnými projektmi sa nájde i úspešne zrealizovaný PPP projekt. 

Príkladom úspešného dokončenia je verejné osvetlenie v Prahe. Projekt fungoval od roku 

1999. Zmluva bola postavená na 14 rokov Magistrátom mesta Brna a spoločnosťami Eltodo 

a Citelum. Tento projekt bol pripravovaný a realizovaný v dobe, kedy ešte koncesný zákon 

neplatil, ale svojimi znakmi zodpovedal uţ konceptu PPP projektu. Išlo hlavne o zaistenie 

správy, údrţbu a obnovu mestskej zelene. Dodávateľovi prichádzali platby za dostupnosť.  
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 Avšak prvým PPP projektom, ktorý bol uvedený do prevádzky v rámci Českej 

republiky je parkovací dom v Plzni, Rychtářka. Investorom je spoločnosť HERMO Real 

Estate a investície do stavby dosiahli 351 miliónov českých korún. Parkovací dom ponúka 

parkovací systém pre 447 vozidiel, z ktorých je 27 miest vyhradených pre osoby so zníţenou 

schopnosťou pohybu a 8 miest je vyhradených pre rodinu s deťmi. Koncesná zmluva je 

nastavená na 19 rokov a úspora počas doby trvania koncesnej zmluvy v porovnaní 

s klasickým financovaním má byť 7%. Ide o model PPP „vybudovať a prevádzkovať“. 

 Podľa vyššie spomenutých, najmä prvých dvoch prípadov, sa dá usudzovať, ţe išlo 

predovšetkým o pochybenie verejného sektoru pri postupoch, akými boli pripravované 

projekty PPP a zlé nastavenie podmienok a zmlúv, ktoré boli pre štát tak nevýhodné, pričom 

k realizácii projektov ani nedochádzalo. [15] [16] [17] [23] 

 

4.5. Súčasný stav PPP projektov v Českej republike 

 Napriek tomu, ţe prešla uţ určitá doba od neúspešnej realizácie diaľničných PPP 

projektov môţeme povedať, ţe neboli prijaté nijaké dôleţité pozmeňujúce zákony, ktoré by 

naštartovali spoluprácu verejného a súkromného sektoru prostredníctvom PPP projektov. 

Stále sú spájané s mnoţstvom nedostatkov a chýb.  

 Predkladané boli návrhy projektov, ktoré boli ďalej posúdzované a doporučené či 

nedoporučené ako vhodné pre zaradenie medzi pilotné projekty, ktoré upravovalo uznesenie 

vlády ČR č. 791/2004. Predovšetkým boli hodnotené z hľadiska rozpočtového dopadu a 

prenosu rizík. Medzi ďalšími kritériami boli ľahko definovateľné výstupy, typová 

a strategická vhodnosť, hodnota za peniaze (value for money), štúdia prevediteľnosti, 

definovanie cieľov, transparentnosť a finančná dostupnosť.  

 Projekty na schválenie Ministerstvom financií a PPP Centrom boli podávané v dvoch 

vlnách v rokoch 2004 a 2005. V prvej vlne bolo prijatých 9 projektov a v druhej 5. Z tej prvej 

vlny boli doporučené 2 projekty, z druhej 4. Následne sa čakalo na schválenie projektov 

vládou. Projekty sa týkali najmä výstavby a rozvoja infraštruktúry. Išlo o typ PPP projektov 

DBFO a BOT. Avšak to, ţe návrhy boli poslané na schválenie vláde neznamená, ţe vláda ich 

schváli a nakoniec budú touto formou realizované. Momentálne nájdeme v databáze PPP 



52 

 

projektov nachádzajúcej sa v PPP Centre projekty, ktoré boli buď schválené uţ v tej dobe 

alebo neskôr, po prípade projekty, ktoré súčasťou týchto návrhov neboli a boli pridané neskôr.  

 Medzi novšie projekty patrí napríklad PPP projekt Optimalizácia prevádzky 

nehnuteľností vlastnených ČR, projekt Revitalizácia autobusového nástupišťa alebo projekt 

Rekonštrukcia a zaistenie prevádzky športovo- rekreačného areálu Pod červeným kameňom. 

Medzi projekty, od ktorých bolo ustúpené alebo nedošlo aţ k ich realizácii, patria projekty 

ako Vybudovanie krajského súdu v Plzni, projekt Krajskej nemocnice Pardubice alebo projekt 

Modernizácie krajskej Nemocnice na Homolce v Prahe.  

 K aktuálnym projektom sa radí i PPP diaľnica D3 a rýchlostná komunikácia R3, čím 

dôjde k prepojeniu Juhočeského kraja na republikovú sieť diaľnic a rýchlostných 

komunikácií. Cieľom je prepojenie medzinárodného ťahu Škandinávia – Grécko, prepojením 

Linzu a Prahy. Prepojením týchto miest by nedošlo len ku skvalitneniu mobility českého 

obyvateľstva, ale aj k zvýšeniu bezpečnosti a k zníţeniu negatívneho dopadu prevádzky 

najmä v oblastiach uţ existujúcich infraštruktúr. Analýza prevediteľnosti a výhodnosti 

projektu diaľnice D3 vypracovaná spoločnosťou PricewaterhouseCoopers (PwC) pre 

Ministerstvo dopravy Českej republiky jasne preukázala výhodnosť realizácie pilotného úseku 

diaľnice D3 formou PPP. Výhodnosť vyuţitia PPP by znamenala úsporu 277 miliónov Kč, čo 

predstavuje 5% oproti klasickému financovaniu. Podľa analýzy spoločnosti PwC sú náklady 

na výstavbu úseku dlhého necelých 19 kilometrov vo výške 4,4 miliardy korún. 

Koncesionárska zmluva má mať trvanie 32 rokov, z čoho 2 roky sú plánované na samotnú 

výstavbu. Prvá splátka by bola zaplatená štátom aţ pri uvedení do prevádzky. Z analýzy PwC 

pre daný úsek diaľnice vyplýva, ţe celková platba štátu je vo výške 5,2 miliardy korún. Táto 

suma je uvedená v súčasnej hodnote, upravenej o časovú hodnotu peňazí diskontnou sadzbou 

ku dňu podpisu zmluvy. Medzi hlavné výhody projektu sa uvádzajú okrem úspory ešte pevná 

cena a transparentnosť. 

 Aktuálne, teda k dátumu 16. 3 . 2012, disponuje PPP Centrum databázou, v ktorej sa 

nachádza 52 projektov. Vybrané novšie projekty sú uvedené niţšie v tabuľke, priamo 

z databázy PPP Centra. Momentálny stav môţeme vidieť v poslednom stĺpci. Súčasný stav 

bol dohľadaný prostredníctvom internetu alebo oslovením priamych účastníkov konania. Je 

evidentné, ţe úspech PPP projekty v ČR stále nemajú, vzhľadom na to, ţe projektov, ktoré sú 

ešte reálne v „hre“ ostalo málo. Príkladom je projekt diaľnice D3, ktorý bol v januári roku 
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2013 oţivený v kratšom 18 km úseku oproti pôvodným 27 km. Malo by sa jednať o úsek, 

ktorý nebude problémový, nakoľko nie sú ţiadne problémy s majetkovoprávnym 

vysporiadaním pozemkov.  

 Najväčšou zákazkou, ktorá je evidovaná medzi PPP projektami bol projekt 

Rekonštrukcie diaľnice D1 v 18 mld. Kč. Išlo o podstatnú úsporu oproti pôvodným 30 aţ 40 

mld. Kč, ktoré vláda ešte v roku 2005 odhadovala. Nakoniec sa diaľnica D1 prostredníctvom 

PPP projektu nerealizovala, i keď bolo k tomu všetko pripravené. Vzhľadom na to, ţe Česká 

republika nevyčerpala prostriedky z EU fondov, tak rekonštrukcia D1 s prihliadnutím na 

pripravenosť k realizácii začala byť rekonštruovaná z EU fondov. [12] [14] [16] [17] 

 Nutné je však podotknúť, ţe Asociace PPP nemá mnoho z projektov aktualizovaných 

na svojich webových stránkach a tak sa verejnosť o zamietnutí, po prípade o nových 

skutočnostiach, nemusí dozvedieť. 

 Nasledujúca tabuľka z Ministerstva financí ČR ešte dopĺňa, kde a koľko bolo do ktorej 

oblasti v rámci PPP projektov investované. Avšak k aktuálnejším informáciám ako z piateho 

mesiaca 2013 sa dostať nedalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabuľka 3 – Prehľad PPP v ČR podľa odvetví  [zdroj: www.mfcr.cz] 

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED PROJEKTŮ 

PPP V ČR - KVĚTEN 2013 

Předmět KS 

Předpokládaná hodnota 

předmětu koncesní 

smlouvy v Kč 

Podíl na celkovém 

objemu koncesních 

projektů 

Vodohospodářství 46 242 904 381 86% 

Energie 2 941 404 000 5% 

Sociální sluţby 999 831 000 2% 

Ostatní 3 488 859 618 7% 

CELKEM 53 672 998 999 100% 

 

[36] 

  

 

 

 

Poslednou časťou tejto kapitoly bude prehľadné zhrnutie PPP projektov v ČR, ktoré sa 

nachádza na nasledujúcej strane. 
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Tabuľka 4 - Zhrnutie PPP projektov v ČR [tvorba: vlastné spracovanie]

Názov národný/komunálny Obor Financie(mil €) Vznik Dĺžka Úspora Typ Stav Spoločnosť

Rekonstrukcia diaľnice D1 národný infraštruktúra 635,62 2005 x x x realizovná klasickým spôsobom x

Diaľnica D3 národný infraštruktúra 408,69 2008 30 x DBFO iniciácia x

Autobusové nádraží Třebíč komunálny infraštruktúra 12,40 2008 25 x x zrušené už v štádiu úvah x

Krajský súd v Plzni komunálny budova x x x x x x x

Parkovací dom v Plzni komunálny parkovanie 12,39 2010 19 7 DBFO v prevádzke HERMO Real Estate

Krajská nemocnica Pardubice komunálny nemocnica 88 280 2009 30 x DBFO zrušené Gleeds

Projekt verejného osvetlenia v Prahe komunálny x 1999 14 x x v prevádzke ELTODO-CITELUM s.r.o.

Obnova mestskej zelene v Brne komunálny x x x x x x x

Elektronické mýto národný infraštruktúra x x x x x zrušený x

D47 národný infraštruktúra 572,05 2002 30 x DBFO v prevádzke kratší 18km úsek x

kurz k dňu 13.1. podľa ČSOB 28,319

Taktiež ako v SR, tak i v ČR by mali byť všetky údaje prístupné, no niektoré sa dohľadať nedajú. Sumy, ktoré boli pri projektoch uverejňované boli v českých korunách, ale pre lepšiu prehľadnosť

boli podľa kurzu NBS prepočítané na európsku menu.  
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5. Verejno-súkromné partnerstvá v Rakúsku 
 

5.1. Počiatky verejno-súkromných partnerstiev v Rakúsku 

Rakúsko nemá širokú škálu uzatvorených obchodov PPP. Niţšie uvedené príklady 

ukazujú, ţe väčšina z uzavretých PPP projektov sú v oblasti dopravnej infraštruktúry (cesty) a 

sociálnej / zdravotnej starostlivosti. Všeobecne platí, ţe vláda (národná, federálna a 

provinčné) má záujem o rozšírenie verejno-súkromných partnerstiev v Rakúsku v dôsledku 

hospodárskej a administratívnej výhody tohto modelu. [21] 

 

5.2. Legislatíva verejno-súkromných partnerstiev v Rakúsku 

Ako bolo spomínané v predchádzajúcich krajinách, tak verejno-súkromné partnerstvá nie 

sú v EU definované a nie sú definované ani na úrovni štátu. Taktieţ sa ale riadia podľa 

zákonov, ktoré musia byť pri týchto partnerstvách dodrţané. Riadi ich Bundesministerium für 

Finanzen, skrátene BMF alebo Finanzministerium, čím rozumieme ministerstvo financií. 

 Rakúsko je občiansko-právny štát riadiaci sa občianskym zákonníkom. Pre verejné 

obstarávanie je pouţívaný zákon o verejnom obstarávaní z roku 2006 (Bundesvergabegesetz 

2006). Rakúsko má pomerne stabilný právny systém. Zmeny právnej úpravy sú na podnety 

legislatívnych zmien EÚ alebo po konzultácii a vývoji príslušných ministerstiev.  Časte sú 

zmeny týkajúce sa verejného obstarávania. Veľké mnoţstvo prípadov bolo prijatých 

príslušnými verejnými orgánmi, aby spochybnili postupy pouţité pri verejnom obstarávaní, 

a tak musí byť braná do úvahy tieţ judikatúra. 

Neexistuje ţiadny konkrétny zákon týkajúci sa PPP projektov v Rakúsku. Zákon o 

verejnom obstarávaní z roku 2006 (ďalej len "zákon o verejných zákazkách "), vykonal 

ustanovenia smerníc EÚ 2004/18 / ES a 2004/17 / ES. To poskytuje právny rámec pre všetky 

verejné súťaţe zo strany verejných orgánov. Obsahuje pravidlá pri postupoch pri verejnom 

obstarávaní (Napr. súťaţný dialóg) prispôsobené taktieţ pre projekty PPP. Zákon o verejnom 

obstarávaní stanovuje predpisy týkajúce sa koncesií pre stavebné práce, rovnako ako aj 

koncesií na sluţby. Na rozdiel od niektorých stredoeurópskych krajín nie sú k dispozícii 

ţiadne právne prekáţky koncesných modelov (napr. neexistujú ţiadne obmedzenia týkajúce 

sa vlastníctva pozemkov pre verejnú infraštruktúru).  
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Rakúsky právny systém týkajúci sa verejného obstarávania poskytuje pevný základ pre 

projekty PPP. Nie je potrebný ţiadny konkrétny PPP zákon. zákony verejného obstarávania 

Rakúsky zákon o verejnom obstarávaní bol novelizovaný v marci  roku 2010.Tieto zmeny sa 

týkajú vhodnosti uchádzačov zmenené v smernici 2007/66/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice Rady 89/665/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti 

zadávania verejných zákaziek. Zákon o verejnom obstarávaní ustanovuje predpisy pokiaľ ide 

o obstarávanie na práce, dodávky a koncesie na sluţby. Poskytuje tieţ právne predpisy 

týkajúce sa opravných prostriedkov na preskúmanie zadávanie týchto zákaziek. V Rakúsku 

okrem toho existuje deväť rôznych spolkových krajín. Zákony kaţdej z deviatich rakúskych 

spolkových krajín poskytujú právny rámec pre partnerstvá na niţšej úrovni. Základný rámec 

zákona o verejnom obstarávaní zahŕňa zásady zákazu diskriminácie, rovnakého 

zaobchádzania a transparentnosti. Zákazky by sa mali udeľovať len oprávneným, schopným a 

spoľahlivým záujemcom najmä na základe vhodnej ceny pri poţadovanej kvalite. Zákona o 

verejnom obstarávaní stanovuje nasledovné:  iný postup zadávania verejných zákaziek (kaţdý 

stanovený v rámci zákona o verejnom obstarávaní). [21] 

 

5.3. Inštitúcie spojené s verejno-súkromnými partnerstvami 

Dá sa povedať, ţe uţ v roku 1982 bola štátom zaloţená spoločnosť, ktorá sa zaoberala 

verejno-súkromnými partnerstvami, čo sa týka infraštruktúry. [31] 

ASFINAG 

Spoločnosť ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft) bola zaloţená v roku 1982 a je vo vlastníctve štátu. Plánujú, financujú, 

budujú, udrţujú, prevádzkujú a vyberajú poplatky z celej cestnej siete v Rakúsku. V súčasnej 

dobe je to cca. 2200 km diaľnic a rýchlostných ciest v krajine. 

V roku 1997 spoločnosť získala širší mandát na základe zmluvy s Federáciou: od tej 

doby, ASFINAG má uţívacie právo k pozemku a zariadení cestnej siete vo vlastníctve 

federácie. Spoločnosť má teda právo vyberať mýto a poplatky za pouţívanie. Svoju činnosť 

financujú najmä prostredníctvom mýta zhromaţdeného vďaka uţívateľmv infraštruktúry. 

Inými slovami, nedostávajú ţiadne dotácie zo štátneho rozpočtu. Všetky výnosy z mýta sa 
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vracajú rovno späť do prevádzky a výstavby cestnej siete, a tým aj do zvýšenia bezpečnosti 

cestnej premávky. 

ASFINAG pôsobí ako zodpovedný prevádzkovateľ diaľnice. Sme presvedčení, ţe 

moderná a trvalo rozvinutá infraštruktúra je veľmi dôleţitá nielen pre potreby mobility 

kaţdého jednotlivého človeka a pre Rakúsko, ale i ako miesto pre podnikanie. Vďaka pouţitiu 

nových technológií a inovácií chceme, aby sa patrili diaľnice a rýchlostné cesty v Rakúsku 

medzi najbezpečnejšie v Európe - v záujme našich uţívateľov posilniť krajinu ako miesto pre 

lepšie podnikanie. 

 Spomínaná spoločnosť teda vykonáva verejné obstarávanie v oblasti výstavby diaľnic 

na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, nie najniţšej ceny a so zámerom zabezpečiť 

poţadovanú kvalitu zákazky za primeranú cenu. 70% váhy kritérií pre zadanie zákazky tvorí 

kvalita, vrátane referencií spoločnosti, vedúceho projektanta a ostatných odborníkov, 

a samotná cena tvorí len 30% váhy kritérií výberu. Ponuka je automaticky vyradená, ak 

ponúkaná cena je o 20%-30% niţšia, ako priemerná cena zákazky. 

Projektovanie povaţujú v ASFINAG za najdôleţitejšiu časť vo fáze prípravy pred 

samotným schvaľovaním. Kvalita je preto pre ASFINAG rozhodujúcim faktorom pri výbere 

projektu aj projektanta. 

Predstavitelia ASFINAG ďalej informovali o takzvanom funkčnom modely 

obstarávania pri výstavbe diaľnic (Funktionale Ausschreibung), ktorý zavádzajú namiesto 

klasického modelu cez PPP projekty, s cieľom zabezpečiť kvalitu a stavať lacnejšie. Funkčný 

model obstarávania vytvorili na základe výhod (a nevýhod) PPP projektov. Na rozdiel od 

klasického modelu, ASFINAG plánuje a financuje celú výstavbu – má totiţ moţnosť získať 

výhodnejšie úvery (garancia štátu) a kontroluje náklady na výstavbu.  

Sieť rakúskych ciest sa v súčasnosti skladá z 2183 km a neustále rastie. Ďalšou 

výhodou je cestné dopravné spojenie spájajúce Rakúsko so svojimi susedmi. Cieľom je 

zachovať existujúce diaľnice a rýchlostné cesty, neustále upgradovať na najnovšie 

technologické štandardy a zabezpečiť najvyššiu moţnú úroveň bezpečnosti cestnej premávky. 

Do roku 2020 majú za cieľ uţívateľom ponúknuť jedny z najbezpečnejších diaľnic a 

rýchlostných ciest kdekoľvek. [31] 
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5.4. História projektov v Rakúsku 

Neexistujú ţiadne politické dokumenty so stratégiou ako vytvárať PPP projekty, ani 

všeobecne, ani v sektore infraštruktúry, zdravotníctva a pod. PPP ako spôsob zabezpečenie 

dopravnej infraštruktúry a poskytovania súvisiacich sluţieb nie je uvedený v hlavnom 

dokumente ministerstva pre infraštruktúru, inovácie a technológie na dlhodobé investície 

plánuje v sektore dopravy ("Generalverkehrsplan"). Nie je tieţ uvedený v rámcovom pláne 

2013-2018 pre rakúsku Ţelezničná spoločnosť (ÖBB), a v investičnom pláne rakúskych 

prevádzkovateľa diaľnice (ASFINAG); ako ÖBB a ASFINAG sú plne vlastnené federálnou 

vládou. V skorších rokoch 20.storočia ASFINAG vyuţíval PPP pre rozšírenie diaľničnej 

infraštruktúry spájajúcej východnú časť Rakúska okolo Viedne s novými členskými štátmi 

Európskej únie. Hlavné politické motivácie pre PPP sú zhrnuté v štúdii, ktorú boli poverení 

vykonať Rakúski Sociálni Partneri (Beirat 1998). V tomto dokumente PPP sú dobrým 

spôsobom vysvetlené, prečo je PPP projekty dobré prijať. Ide hlavne o to, ţe verejno-

súkromné partnerstvá vytvárajú nový zdroj financovania verejných projektov infraštruktúry 

a týmto menej zaťaţujú problémy s verejným rozpočtom, ďalej urýchľujú investičné projekty 

a poskytujú väčšiu efektívnosť pri tomto type projektu ako pri realizácii a financovaní 

prostredníctvom klasickej verejnej zákazky, kde sa vyuţívajú hlavne skúsenosti verejného 

a súkromného sektora. [20] [21] [31] 

 

5.5. Súčasný stav PPP projektov v Rakúsku 

 Iba sedem z desiatich vládnych projektov môţu byť v skutočnosti povaţované za PPP, 

z ktorých päť je v odvetví dopravy. Zďaleka najväčší z nich v hodnote cca 1 miliardy EUR je 

prvý balík diaľničného systému v metropolitnej oblasti Viedne (A5 Nordautobahn, 52 km). 

Elektronický výber mýtneho systému pre kamióny na rakúskej diaľnici bol ďalší projekt, 

ktorý upútal pozornosť verejnosti, keď len pár rokov po jej dokončení súkromným partnerom 

bol odkúpený verejnou partnerskou ASFINAG, ktorá odvtedy pôsobí ako prevádzkovateľ 

systému. Preto ho nemoţno viac povaţovať za PPP. Tri PPP projekty v oblasti ţelezničnej 

dopravy boli navrhnuté tak, ţe konečné riziko na seba berie SCHIG, vládna agentúra 

zodpovedná za poskytovanie ţelezničnej infraštruktúry. 

 Projekt digitálne rádio (ktorý má veľké meškanie), a Zmluvný projekt (ktorý je 

zameraný na zlepšenie energetickej účinnosti v 500 budovách vo vlastníctve centrálnej vlády) 

sú PPP projekty, kde súkromní partneri skutočne nesú významné riziko. Medzi zvyšné 
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projekty patria dva konkrétne prípady blízkej spolupráce verejného a súkromného sektora - 

ale nie PPP projekt. Projekt bol pôvodne povaţovaný za taký, ktorý má byť obstarávaný ako 

PPP, ale nakoniec bol dokončený ako tradičná zákazka verejného sektora (BMF a BMVIT 

2008).  

- Ostregion Package 1 (A5 Nordautobahn), je najväčším projektom PPP v Rakúsku, ktorý 

obsahuje diaľnice okolo Viedne a vedie na sever hraníc s Českou republikou. V roku 2007 

ASFINAG (štát vlastní diaľnicu), vybrala konzorcium Bonaventura pre zmluvu typu 

DBFOM, ktorá trvá v priebehu nasledujúcich 30-tich rokov. Diaľnica zahŕňa S1 Východ, 

západ S1, S2 a A5 South. Nachádza sa tu 51 km ciest a zmluva bola ocenená na 933 miliónov 

EUR,. Balíček 2 nebol štruktúrovaný ako PPP model, ale v súčasnej dobe je realizovaný 

tradičným spôsobom. 

- PPP Maissau. Výberové konanie na túto cestu PPP projektu (B4). V Dolnom Rakúsku v 

súčasnej dobe prebieha, v hodnote pribliţne 30 miliónov eur. Je to jeden z prvých PPP 

projektov týkajúcich sa infraštruktúry na provinčnej úrovni. 

- PPP ring road Klosterneuburg projekt (2008). 

- Nemocničné PPP. V tejto oblasti bolo uzatvorených niekoľko PPP projektov pre výstavbu, 

financovanie a vypracovanie samotných PPP projektov malých nemocníc v Rakúsku, s 

hodnotami projektov 20-50 mil. eur. Nedávnym príkladom je DBFO Nemocnica Mistelbach v 

Dolnom Rakúsku (2009). 

- Školské projekty, súdne budovy a správa budov. V mnohých prípadoch je súkromný 

partner iba zodpovedný za riadenie zariadení a / alebo udrţiavanie príslušnej infraštruktúry, 

nie pre plnú prevádzku. Hodnoty projektu sú v tomto regióne 20-50 miliónov eur. Tri príklady 

sú: 

∙ krajský súd Innsbruck, Tyrol (2009); 

∙ škola a škôlka Nordbahnhof, Viedeň (2008); 

∙ vysoká škola (Fachhochschule) St. Pölten, Dolné Rakúsko (2007) 
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- Dialničné servisné sluţby. ASFINAG rozhodlo o type zmluvy DBFO na diaľničné sluţby / 

odpočívadlá vrátane parkovísk, čerpacích staníc, reštaurácií a o vynikajúcom prístupe k týmto 

sluţbám priamo z diaľnice. Napríklad: 

∙ A6, Potzneusiedl; 

∙ S1, Schwechat;  

∙ A1, Steinhäusl. 

 

V súčasnej dobe neexistuje ţiadny centrálny orgán pre podporu PPP v Rakúsku. 

Rakúska vláda v jednej fáze plánovala zaviesť centrum odborných znalostí o PPP projektoch 

v Rakúsku. Vláda najprv čerpala zo skúseností, ktoré rôzne ministerstvá a verejné subjekty 

mali s projektmi PPP. Realizácia však bola pozastavená v dôsledku iných politických priorít. 

V roku 2010 Economic Freedom indexu zverejnila prostredníctvom Heritage Foundation a 

Wall Street Journal štatistiku, v ktorej sa Rakúsko umiestnilo na 22. mieste celkovo a 11. v 

Európskom regióne 1.  Jeho priečka bola mierne zlepšená od roku 2009 a celkové skóre 

týkajúce sa PPP projektov je vysoko nad regionálnym a celosvetovým priemerom. [20] [21] 

[31] 

 Ako i v prechádzajúcich kapitolách, tak aj v tejto sú na nasledujúcej strane v tabuľke zhrnuté 

PPP projekty v rámci Rakúska. 
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Tabuľka 5 - Zhrnutie PPP projektov v Rakúsku [tvorba: vlastné spracovanie]

Názov národný/komunálny Obor Financie(mil €) Vznik Dĺžka Úspora Typ Stav Spoločnosť

A5 národný infraštruktúra 933 2007 30 x DBFO prevádzka ASFINAG

Elektronické mýto národný infraštruktúra 100 x 10 x DBFO prevádzka ASFINAG

Cargo terminal: Guterterminal Graz-Werndorf národný železničná sieť 36 1997 34 x DBFO prevádzka SCHIG

Cargo terminal: Port of Regensburg národný železničná sieť x x 21 x DBFO prevádzka SCHIG

Digital radio národný 35 x 25 x DBFO prevádzka x

Justičná budova viedeň - väzenie národný budovy x x x x DBFO prevádzka x

B4 Maissau národný infraštruktúra 30 2008 x x DBFO prevádzka ASFINAG

Z tabuľky je možno jednoducho vyčítať, že projekty na národnej úrovni sa riešiť v Rakúsku bez problémov dajú. Všetky spomínané sú v prevádzke. Ale tak, 

ako i u predchádzajúcich dvoch krajín, tak ani tuto sa k niektorým informáciám bolo ťažké dopátrať.
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6. Celkové porovnanie 
 

6.1. Porovnanie počiatkov verejno-súkromných partnerstiev 

v SR,ČR a Rakúsku 

 

Vzhľadom na to, ţe Česká republika je o niečo vyspelejší štát ako Slovenská republika, 

tak je logické, ţe Česká republika začala s touto modernejšou formou financovania 

a spolupráce skôr ako Slovenská republika, aj keď nie oveľa skôr. V Česku v roku 2004 

uznesenie vlády rozhodlo o vzniku centra pre implementáciu verejného a súkromného 

partnerstva. Zriadenie centra malo na starosti Ministerstvo financií ČR. Rovnako ako aj na 

Slovensku bolo pri začiatkoch verejno-súkromných partnerstiev Ministerstvo financií SR, ale 

o rok neskôr a to v roku 2005. Názov dokumentu bol „Správa o vytváraní podmienok na 

realizáciu projektov s privátnym partnerstvom“. Medzi tým Ministerstvo pôšt 

a telekomunikácii vypracovalo štúdiu, v ktorej boli navrhnuté niektoré diaľničné úseky na 

financovanie a realizáciu prostredníctvo spomínaných PPP projektov. Dá sa však povedať, ţe 

počiatky týchto verejno-súkromných partnerstiev neboli jednoduché. Mnoho z tých, ktoré sa 

mali začať pripravovať sa pre ich zloţitosť alebo neskúsenosť krajín ani nekonali a boli 

pozastavené či úplne zrušené. Rakúsko by v tomto prípade mohlo byť zaradené do 

samostatnej kapitoly, nakoľko uţ v roku 1982 vznikla spoločnosť ASFINAG, ktorá sa od 

deväťdesiatych rokov vo veľkej miere podieľala na verejno-súkromných partnerstvách 

týkajúcich sa infraštruktúry. Na Slovensku a Česku takáto vládna agentúra chýba. 

 

6.2. Porovnanie legislatív verejno-súkromných partnerstiev v SR, 

ČR a Rakúsku 

Na začiatok je dobré podotknúť, ţe ako na medzinárodnej úrovni EÚ, tak ani na 

národných úrovniach spomínaných štátov nie sú samostatne v zákone verejno-súkromné 

partnerstvá definované. Avšak aby mohli byť spoločné partnerstvá uzatvárané, sú teda 

definované v iných zákonoch, podľa ktorých sa spoločné partnerstvá musia riadiť. Spoločné 

nariadenie o partnerstvách verejného a súkromného sektora a právu o verejných zákazkách 

a koncesiách z dňa 30.4.2004 sú definované v Zelenej knihe. Tieto nariadenia sú platné 

v celej Európskej únii. Ďalšie spoločné nariadenie vydané Európskou úniou pre verejno-

súkromné partnerstvá je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o o koordinácii 
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postupu pri zadávaní zákaziek subjektmi pôsobiacimi v odvetví vodného hospodárstva, 

energetiky, dopravy a poštovných sluţieb, v znení neskorších predpisov a v smernici 

2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, 

dodávky a sluţby v znení neskorších predpisov. Ďalej sa krajiny riadia svojimi zákonmi, ktoré 

upravujú jednotlivé PPP projekty v jednotlivých krajinách. V kaţdom štáte je to zákon 

o verejných zákazkách, stavebný zákon, zákon o pozemných komunikáciách a podobne. 

Treba však podotknúť, ţe i keď sú zákony v krajinách spoločné, tak kaţdá krajina má znenie 

týchto zákonov iné, platné a povinné nariadenia sú len tie, ktoré vydala samotná Európska 

únia.  

 Pri porovnaní Česka a Slovenska sa dá povedať, ţe Česko má lepšie spracovanú časť, 

ktorá sa týka koncesií. V roku 2010 nadobudla platnosť tzv „Velká novela“, v ktorej bolo 

popísané hodnotiace kritérium ekonomickej výhodnosti tak, aby vyjadrovala vzťah ceny 

a hodnoty, čím sa snaţí zabrániť jeho zneuţívaniu. Zabránilo sa tak moţným špekuláciám zo 

strany zadávateľov tak, ţe tí hodnotili skutočnosti, ktoré s predmetom PPP projektu súviseli 

len okrajovo. Z dostupných informácii je tieţ moţné vydedukovať, ţe vzhľadom na väčší 

počet verejno-súkromných partnerstiev dotiahnutých dokonca je Česká republika popredu 

pred Slovenskou republikou, i keď Česká republika nemá na národnej úrovni ani jeden 

projekt dotiahnutý do konca. Moţnou príčinou pomalšieho tempa vývoja PPP projektov na 

Slovensku môţe byť aj zmena vlády v roku 2006, ktorá PPP projektom veľkú pozornosť 

nevenovala, skôr opačne. Podľa zákonov prijatých v Česku sa dá povedať, ţe sú znovu 

o niečo viac popredu ako na verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku. Čo sa týka Rakúska, 

taktieţ nemajú zákon priamo pre verejno-súkromné partnerstvá, avšak rakúsky právny systém 

týkajúci sa verejného obstarávania poskytuje pevný základ pre tieto partnerstvá, čiţe ţiadny 

ďalší zákon nie je potrebný. Spoločne s ostatnými európskymi štátmi sa i Rakúsko riadi 

nadradenými zákonmi a smernicami Európskej únie. Avšak na rozdiel od Slovensku a Česka 

je Rakúsko rozdelené na deväť rôznych spolkových krajín. Kaţdá z týchto spolkových krajín 

poskytuje právny rámec pre niţšie úrovne. 

 

6.3. Porovnanie inštitúcií spojených s verejno-súkromnými 

partnerstvami v SR, ČR a Rakúsku 

          Z predchádzajúcich častí je moţno vidieť, ţe vzhľadom na neskorší nástup verejno-

súkromných partnerstiev bude aj v tomto smere Česko o niečo napred. Hneď v roku 2004, ako 
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sa objavili verejno-súkromné partnerstvá v Česku, bolo nariadené vytvorenie inštituciálneho 

zabezpečenia. Ako v kaţdej krajine má na starosti PPP projekty ministerstvo financií, tak tieto 

krajiny nie sú výnimkou. V Česku teda uţ v roku 2004 Ministerstvo financií ČR vytvorilo 

PPP Centrum za účelom podpory týchto partnerstiev. Išlo najmä o podporu pre verejný 

sektor. Toto PPP Centrum bolo v roku 2012 definitívne zrušené vzhľadom na stratu 

a neefektívnosť centra. Ďalšou inštitúciou spojenou s verejno-súkromnými partnerstvami je 

Asociace PPP a Ministerstvo pre miestny rozvoj. Asociace PPP je určená pre pomoc 

súkromnému sektoru, ktorá sa neskôr premenovala na Asociaci pro rozvoj infrastruktury. Na 

Slovensku sa taktieţ nachádza Asociácia PPP, ktorá od zaloţenia aţ dodnes funguje s tým 

istým názvom a zdruţuje odborníkov so skúsenosťami z praxe alebo so zahraničnými 

projektmi. Asociácie majú dnes pomerne významnú úlohu pri šírení verejno-súkromných 

partnerstiev do povedomia. Pravidelne vydávajú bulletiny, kde sa nachádzajú informácie 

o aktuálnom dianí a rozhovory s odborníkmi. Asociácia je nezávislé občianske zdruţenie, 

ktoré funguje na členskom princípe a financujú ho členovia zo súkromného sektora z 

členských príspevkov. S MF SR nemá nič spoločné. Dostávame sa k Rakúsku. Ako vo 

všetkých krajinách, tak i v Rakúsku má kontrolu nad verejno-súkromnými partnerstvami 

ministerstvo financií. Nie však takú ako na Slovensku a Česku. Uţ v roku 1982 vznikla 

spoločnosť ASFINAG, ktorá je vo vlastníctve štátu. V roku 1997 získala širší mandát na 

základe zmluvy s federáciou a od tej doby má spoločnosť taktieţ uţívacie právo k pozemkom 

a zariadeniam cestnej siete vo vlastníctve štátu. ASFINAG je jedinečný v tom, ţe ako 

spoločnosť, ktorá má na starosti budovanie infraštruktúr, má tieţ na starosti aj samotné 

plánovanie, financovanie, budovanie, udrţiavanie, prevádzkovanie, a vyberanie poplatkov 

z celej cestnej siete v Rakúsku. Preto ide o jedinečnú spoločnosť, lebo funguje na princípe, 

kde nie sú potrebné ďalšie dotácie zo štátu, ale vystačia si s prostriedkami získanými 

z poplatkov za uţívanie diaľnic, ktoré ďalej investujú do výstavby nových a nových ciest, na 

rozdiel od Česka a Slovenska, kde by takáto spoločnosť vlastnená štátom bez dotácií len 

ťaţko dokázala fungovať. ASFINAG tieţ berie na seba financovanie projektu, keďţe má 

moţnosť získať výhodnejší úver a môţe lepšie kontrolovať náklady na výstavbu. Cieľom 

spoločnosti ASFINAG je do roku 2020 poskytnúť svojim uţívateľom jedni 

z najbezpečnejších diaľnic a rýchlostných ciest. 
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6.4. Porovnanie histórie projektov na Slovensku, v Česku 

a Rakúsku 

 Čo sa týka začiatkov verejno-súkromných partnerstiev spomedzi spomínaných troch 

krajín, tak je logické, ţe Rakúsko, ako najviac rozvinutá krajina je na tom najlepšie. Dá sa 

povedať, ţe vznikom spoločnosti ASFINAG v roku 1982 boli poloţené i prvé počiatky 

verejno-súkromných partnerstiev. Rakúsko je stále o krok popredu voči Slovenskej a Českej 

republike. V Rakúsku vyšlo viacero dokumentov týkajúcich sa PPP projektov ako napríklad 

dokument, ktorí vytvorili v roku 1998 Rakúski Sociálni Partneri. V ňom je uvedené, prečo je 

dobré prijať PPP projekty a aké výhody z týchto projektov plynú. 

 Na Slovensku a Česku je situácia uţ podobnejšia. Obe krajiny začínali s projektmi 

nesúcimi črty verejno-súkromných partnerstiev v deväťdesiatych rokoch. V Česku išlo 

o projekt diaľnice D5, kde sa jednalo o vloţenie súkromného kapitálu, aby mohla byť diaľnica 

dokončená. Ministerstvo dopravy, ktoré sa týmto problémom zaoberalo, chcelo vyuţiť takéto 

financovanie hlavne z fiškálnych dôvodov, ktoré nebolo konceptom verejno-súkromného 

partnerstva. Nakoniec sa týmto typom partnerstva projekt nerealizoval a šťastím tieţ bolo, ţe 

s projektom nebol spojený väčší finančný obnos a tak to nemalo aţ taký veľký vplyv na 

verejný rozpočet. Našťastie sa Česká republika nenechala odradiť prvotným neúspechom 

a projekt diaľnice D47 sa dotiahol do konca aj napriek viacerým pochybeniam. Na tomto 

projekte bolo vidieť, ktorých chýb sa majú verejná strana a súkromná strana vyvarovať 

v budúcich projektoch.  

 Na Slovensku bola v minulosti teda podobná situácia ako v Česku. Na rozdiel od 

Česka sa na Slovensku dotiahol projekt do konca. História siaha aţ do roku 1987, kde sa 

nachádzajú prvé zmienky o projekte nesúce črty verejno-súkromného partnerstva. Išlo taktieţ 

o diaľnice, ale s označením D65 z Trnavy do Banskej Bystrice. O tomto projekte sa 

nasledujúce roky nehovorilo, aţ do júna 1998, kedy bola táto infraštruktúra zaradená do 

diaľničnej siete. S ohľadom na to, ţe cesta mohla byť široká maximálne 22,5 metra sa 

z diaľnice D65 stala rýchlostná cesta R1, ktorá poskytovala vyššiu cestovnú rýchlosť, 

plynulosť premávky a úsporu času oproti vtedajším komunikáciám. Na národnej úrovni boli 

poskladané tri balíky PPP, ktoré sa týkali výstavby infraštruktúr, ale ujal sa len tento jeden, 

ostatné sa zrušili alebo boli financované z eurofondov.  

 Celkovo by sa dala história v týchto troch krajinách zhrnúť tak, ţe Rakúsko aj vďaka 

spoločnosti ASFINAG bolo uţ v minulosti popredu v porovnaní s ostatnými dvoma 
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krajinami, a preto mala viac projektov na národnej úrovni dotiahnutých do konca. Na 

Slovensku a v Česku je situácia skoro podobná. Preto skoro, lebo v Českej republike nebol 

ani jeden projekt na národnej úrovni dotiahnutý do úspešného konca, na rozdiel od Slovenskej 

republiky, kde takýto projekt evidujeme. V minulosti však Česká republika mala viacero 

projektov na regionálnej úrovni dotiahnutých k úspešnej realizácii a prevádzke. 

 

6.5. Porovnanie súčasného stavu PPP projektov na Slovensku, 

v Česku a Rakúsku 

 Medzi najväčšie projekty, ktoré sú v súčasnosti pripravované, realizované alebo 

prevádzkované formou PPP sú na Slovensku rýchlostná cesta R1 PR1BINA s hodnotou 1,5 

miliardy eur, čo je najvyššia suma peňazí, čo sa týka verejno-súkromných partnerstiev 

spomedzi štátov Slovensko, Česko a Rakúsko. Pri porovnaní výpočtov cez PSC a PPP bolo 

zistené, ţe za dobu zmluvy počas 30 rokov, verejný obstarávateľ ušetrí na financovaní 

prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva zhruba 145 miliónov eur. Avšak existujú 

názory, ktoré tvrdia, ţe verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku nie sú výhodné ani pri 

výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Na túto tému sa vyjadril aj analytik INEKO, Peter 

Goliaš, ţe ak štát stavia cez PPP, budúce náklady sa nepremietajú do deficitu verejných 

financií. „Na základe doterajších skúseností je stavba diaľnic cez PPP projekty na Slovensku 

motivovaná hlavne snahou obísť verejné financie, čím vzniká skrytý dlh, a nie snahou o čo 

najefektívnejšie pouţitie verejných zdrojov. Diaľnice by preto cez PPP projekty nemali byť 

stavané, financovanie by malo ísť výlučne z eurofondov a zo štátneho rozpočtu, a tieţ by mali 

zverejniť odhady budúcich výnosov zo spoplatnenia nových úsekov diaľnice, aby bolo jasné, 

akú časť nákladov tieto výnosy pokryjú a akú časť bude potrebné zaplatiť zo štátneho 

rozpočtu“, v prípade, ţe by vláda predsa len pristúpila na PPP projekty. Ďalej sa na Slovensku 

objavuje viacero projektov ako je nová nemocnica v Bratislave, ktorá sa bude realizovať 

prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva, ale sú známe i ďalšie projekty, o ktorých sa 

uvaţuje či budú, či nebudú realizované prostredníctvom tohto partnerstva. Konkrétne ide 

o rýchlostnú cestu R7, diaľničný obchvat okolo Bratislavy a rýchlostnú cesta cez Nízke Tatry. 

Na komunálnej úrovni sa donedávna riešilo Plavecké centrum v Piešťanoch, ale po rozhovore 

s kompetentným človekom z príslušného stavebného úradu nám bolo oznámené, ţe sa 

nakoniec realizácia prostredníctvom PPP projektu nekonala. Vyjadrenie kvôli čomu sa PPP 
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projekt nekonal mi bolo síce prisľúbené, ţe príde obratom na mail, ale neprišlo 

a z dostupných médií nie je známe prečo k partnerstvu nedošlo. [25] 

 Druhým najdrahším PPP projektom v rámci týchto troch štátov je rakúsky projekt 

z prvého balíka diaľničného systému v oblasti okolia mesta Viedne a to diaľnicou A5 

Nordatobahn v dĺţke 52 kilometrov. Projekt elektronického mýtneho systému pre kamióny na 

rakúskej diaľnici upútal pozornosť, keďţe pár rokov po jej dokončení bol odkúpený 

spoločnosťou ASFINAG, ktorá je vlastnená Rakúskom, čiţe sa uţ o verejno-súkromné 

partnerstvo nejednalo. Existuje väčšie mnoţstvo projektov, ktoré boli realizované na národnej 

úrovni. Všetky tieto projekty sú spomínané práve v kapitolách určeným priamo Rakúskym 

PPP projektom. Rakúsko ako jediný spomedzi týchto troch štátov realizoval prostredníctvom 

verejno-súkromného partnerstva projekt týkajúci sa infraštruktúry, ale na komunálnej 

(provinčnej) úrovni. Partnerstvá sa netýkajú však len infraštruktúry. Dotiahnutých do konca 

majú najviac projektov, čo sa týka porovnania so Slovenskom a Českom. I v oblasti 

nemocničných PPP projektov boli uzatvorené zmluvy medzi verejným obstarávateľom 

a súkromným sektorom. Nedávnym príkladom je nemocnica Mistelbach v Dolnom Rakúsku 

z roku 2008. Ďalej sa projekty týkajú škôl, súdnych budov a správy budov. Pri týchto 

projektoch často súkromník nie je zodpovedný za plnú prevádzku, ale je zodpovedný 

napríklad len za riadenie zariadení. 

 Poslednou porovnávanou krajinou je Česká republika. Vzhľadom na to, ţe v Česku 

nebol dotiahnutý do konca ani jeden PPP projekt, je ťaţké túto krajinu porovnávať 

s ostatnými dvoma, čo sa týka verejno-súkromných partnerstiev. V minulosti sa rozbiehal 

projekt diaľnice D1 v hodnote 18 miliárd českých korún, čo je podľa aktuálneho kurzu NBS 

ku dňu 13.1.2015,  28,319Kč za 1€, zhruba niečo vyše ako 635,62 milióna českých korún. 

Tento projekt vzhľadom na viacero problémov nebol realizovaný formou PPP. Česká krajina 

je však v porovnaní so Slovenskom na tom lepšie, čo sa týka projektov na komunálnej úrovni. 

Na Slovensku je problém zrealizovať parkovacie miesta, čoho sú príkladom mestá Ţilina 

a Levice, na rozdiel od mesta Plzeň, kde je parkovací dom Rychtářka v prevádzke, o ktorý sa 

stará súkromný sektor,  konkrétne spoločnosť HERMOSA Real Estate. Tento projekt je 

zároveň prvý PPP projekt, ktorý bol uvedený do prevádzky v Českej republike. Napriek tomu, 

ţe v Česku bol dotiahnutý do konca len jeden PPP projekt sa teraz črtá moţnosť, ţe predsa len 

by mohol mať PPP projekt na národnej úrovni pokračovanie. Týka sa to projektu diaľnice D3, 

ktorá má byť budovaná síce v kratšej verzii, necelých 19 kilometrov, ale má byť realizovaná 
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formou verejno-súkromného partnerstva. Ide o partnerstvo, ktorého koncesná zmluva má 

trvať 30 rokov plus ďalšie 2 roky sú plánované na výstavbu. Tento projekt je dôleţitý 

i z medzinárodného pohľadu, nakoľko ide o spojenie miest Praha a Linz, ktoré má vyššiu 

medzinárodnú funkciu a to prepojiť lepšie Škandináviu s Gréckom. Existuje však mnoho 

ďalších projektov na komunálnej úrovni, ktoré boli alebo majú byť realizované formou PPP. 

Taktieţ to nie sú len oblasti týkajúce sa infraštruktúry, ale sú to oblasti ako vybudovanie 

krajského súdu v Plzni, revitalizácia autobusovej stanice v Třebíči alebo tieţ nemocničný 

projekt krajskej nemocnice v Pardubiciach. 

 

6.6. Celkové zhrnutie 

 

Vzhľadom k dostatku naštudovaných materiálov sa dá v krátkosti povedať, ţe čo sa týka 

PPP projektov je najlepšie spomedzi krajín Slovensko, Česko a Rakúsku je práve posledné 

spomínané Rakúsko. Na Slovensku a v Česku sú projekty často spájané s korupciou, z čoho 

vyplýva následné predraţovanie. V mnohých prípadoch to tak nemusí byť, ale v niektorých sa 

to diať môţe. Ako bolo na úvod spomenuté, v Rakúsku vznikla vládna agentúra ASFINAG, 

ktorá sa uţ v deväťdesiatych rokoch aktívne zapájala do verejno-súkromných partnerstiev 

týkajúcich sa infraštruktúry. Na Slovensku a Česku sa takéto vládne agentúry nenachádzajú, 

vďaka čomu vzniká viacero nejasností, projekty sa zbytočne predlţujú, predraţujú a často sú 

pozastavené či dokonca zrušené. V Česku skúšalo Ministerstvo financí ČR takúto agentúru 

vytvoriť, nazývanú PPP Centrum, čo sa im aj podarilo. Centrum malo pomáhať najmä pri 

správnej príprave projektu. Avšak bol tu jeden menší rozdiel vo fungovaní v 

porovnaní s rakúskou agentúrou. Napriek tomu, ţe tieto agentúry nemajú rovnakú funkciu, 

tak ako je cieľom kaţdého podniku, tak i PPP Centrum sa malo snaţiť, aby aspoň na svoju 

činnosť zarobilo. PPP Centrum tvorené ôsmimi zamestnancami skončila so stratou 6 miliónov 

Kč. Kumulovaná strata od roku 2004 však presahuje čiastku 50 miliónov Kč. Preto musela 

byť zrušená a začiatkom roku 2012 začala plánovať svoj vlastný koniec. Nie za všetky 

nevýhody však môţu agentúry. Napriek tomu, ţe ani v jednej z týchto krajín nie je 

definovaný zákon priamo na verejno-súkromné partnerstvá je nutné opäť konštatovať, ţe 

Rakúsko má nastavené zákony tak, ţe nie je potrebné bliţšie PPP projekty definovať. Na 

Slovensku a Česku sa to postupne zlepšuje, ale stále to nie je na takej úrovni, aby PPP 

projekty mohli byť bez problémov vyuţívané. Na príklade rakúskej agentúry ASFINAG je 
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moţné vidieť, ţe keď je všetko v poriadku a výhodne, bez korupcie a predraţovania, tak to 

môţe fungovať. Agentúra sama na seba zarába a nedostáva ţiadne dotácie zo štátu. 

V ostatných dvoch krajinách sú verejno-súkromné partnerstvá spájané práve so zbytočným 

predraţovaním, čo bolo moţné vidieť pri výstavbe českej diaľnice D47, na ktorej je moţné 

okrem predraţovania vidieť i ďalšie nedostatky. Jednalo sa o pilotný projekt na národnej 

úrovni, tak sa vláda mohla z toho poučiť, i keď peniaze im to späť nevráti. Na Slovensku išlo 

o diaľnicu D65, z ktorej sa vzhľadom na nedostatočnú šírku vozovky, stala rýchlostná cesta 

R1. Tento projekt síce vyzerá byť bez väčších problémov, ale niektoré prepočty hovoria, ţe 

klasickým spôsobom mohla byť cesta postavená a udrţiavaná za niekoľko násobne niţšiu 

hodnotu. Rakúsko je aj pri tejto časti krajinou, ktorá je na tom najlepšie. Majú za sebou 

viacero projektov spomínaných v predchádzajúcich kapitolách, ktoré nie sú spájané 

s korupciou alebo predraţovaním, z čoho vyplýva, ţe verejnosť nie je taká skeptická voči 

verejno-súkromným partnerstvá ako verejnosť slovenská a česká.  
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7. Tvorba dotazníku 

V praktickej časti som sa venoval vytvoreniu dotazníka a jeho následného rozoslania 

do českých miest a obcí, na ktorého základe som vyhodnotil výsledky a uviedol niţšie do 

grafov. 

 Po vytvorení, skonzultovaní a upravení dotazníku spolu s vedúcou mojej diplomovej 

práve Ing. Evou Vítkovou, PhD. bol dotazník rozoslaný do 50 českých a slovenských miest, 

nakoľko s menšími mestami ako sú v prvej päťdesiatke nebolo treba uvaţovať, 

v elektronickej podobe na stavebné úrady. Mestá boli zvolené podľa wikipedie a oboslané od 

najväčších miest po päťdesiate najväčšie mesto, podľa počtu obyvateľov. Dotazník bol 

vytvorený tak, aby kompetentným nezabralo vypĺňanie veľa času a pre lepšiu orientáciu 

a uľahčenie bol vytvorený prostredníctvom google dokumentov. Celé znenie dotazníku sa 

nachádza v prílohe P1.  

Na úvod dotazníka som oboznámil kompetentných, kto dotazník zasiela som, čo sa 

dotazníkom bude zisťovať a ţe výsledky z dotazníku budú pouţité čisto pre študijné účely.  

Ako prvú otázku som zvolil „Názov obce/mesta, kde pracujete“. Z tejto otázky som chcel 

zistiť, samozrejme, o akú obec/ mesto ide, ale hlavne to, aká veľká je obec/mesto, z ktorej 

dotazník príde, bolo tým myslené počet obyvateľov. Na základe týchto informácii som chcel 

potvrdiť alebo vyvrátiť to, ţe menšie obce/ mestá si pre náročnosť spracovania PPP projektov 

tento typ realizácie projektu nevyberajú. 

Druhú otázku „Vaša pozícia na úrade?“ som zaradil kvôli tomu, aby som vedel, kto 

dotazník vyplnil a aké hodnoverné informácie je moţné očakávať. 

Tretia otázka „Aký bol rozpočet Vašej obce/ mesta na rok 2014? Bežný“, je veľmi 

dôleţitá a súvisí s prvou otázkou. Platí, čím väčšia obec/ mesto, tým väčší rozpočet. A čím má 

obec/ mesto väčší rozpočet, tým viac môţe stavať a pravdepodobnosť, ţe nad projektmi 

realizovanými verejno-súkromným partnerstvom budú uvaţovať alebo takýto typ projektov 

uţ vyuţili. 

Štvrtá otázka „Použila Vaša obec/mesto pri financovaní projektov typ PPP alebo 

financovanie blízke charakteru PPP?“. Odpoveď na otázku bola formulovaná typu áno-nie. 
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Schválne nebola otázka poloţená tak, ţe by sa čisto pýtala na verejno-súkromné partnerstvá, 

lebo z minulosti je známych viacero projektov, ktoré sa neradia výhradne medzi projekty 

PPP, ale svojou povahou sa dajú medzi projekty PPP zaradiť.  

Nasledovné otázky boli rozdelené do dvoch kategórií. Prvá z nich bola pri otázkach 5 

aţ 13. Týmito otázkami pokračovali tí, ktorý odpovedali na štvrtú otázku „Použila Vaša 

obec/mesto pri financovaní projektov typ PPP alebo financovanie blízke charakteru PPP?“ 

kladne. Kto na spomínanú otázku odpovedal záporne, pokračoval otázkami 14 aţ 17. 

Rozdelenie otázok do dvoch kategórii malo taktieţ prispieť k ušetreniu času z pohľadu 

vypĺňajúceho človeka.  

Piata otázka „Využili by ste na financovanie tohto/týchto projektov PPP model alebo 

klasické obstarávanie?“. Na túto otázku boli tieţ na výber len dve moţnosti. Tí, ktorí 

pokračovali touto otázkou, ţe majú skúsenosti uţ s PPP môţu lepšie porovnať, ako sa im 

model PPP osvedčil, keďţe je zrejmé, ţe v minulosti verejné zákazky riešili cez klasické 

obstarávanie.  

Šiesta otázka „Akú hodnotu mal projekt?“ je dôleţitou otázkou z pohľadu toho, či je 

rozdiel, keď ide o zákazku menšiu alebo sa PPP vyplatí pouţívať pri väčších zákazkách.  

Siedma otázka „Koľko rokov budete projekt splácať?“ je dobrá pre porovnanie, ako 

veľmi sa líši doba teoretická, ktorá udáva pribliţne optimum 25 rokov od doby, ktorá je 

skutočne pri projektoch pouţívaná. 

V ôsmej otázke „Spracovanie PPP projektu ste vypracovali samostatne alebo ste 

oslovili externú firmu? Ak áno, ktorú?“ sme sa snaţili zistiť, ako sú na tom ktoré obce, či si 

sami dokáţu poradiť so svojimi odborníkmi alebo sú vo väčšine prípadov prizvané externé 

firmy, ktoré sa podieľajú na vypracovaní PPP projektu. Pod otázkou bol ponechaný dostatok 

priestoru pre vyjadrenie. 

Deviata otázka „Akými činnosťami sa súkromný partner podieľa pri realizovaní PPP 

projektu?“. Otázka bola tieţ na vypisovanie a úzko súvislí s otázkou číslo desať „Akou 

formou bol realizovaný PPP projekt (podľa rozsahu zapojenia súkromného partnera)“. 
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Jedenásta otázka „Aká bola očakávanú úspora? (vyjadrená v percentuálnej sadzbe 

diskontovanej hodnoty)“ je jedna z najdôleţitejších otázok pri výbere financovania projektu.  

Dvanásta otázka „Stretli ste sa s nejakými prekážkami počas projektu?“. Otázka bola 

na vypisovanie, kde bol vypĺňajúci človek nasmerovaný, ţe je myslený problém napr. pri 

príprave, realizácii, uţívaní apod., kde bolo treba uviesť konkrétne príklady. 

Trinásta a zároveň posledná otázka zo série otázok určených pre obce/mestá, ktoré 

vyuţili model PPP bola „Dá sa s odstupom času povedať, že ste spokojní s tým, že sa projekt 

financoval prostredníctvom PPP alebo financovaním tomu podobnému?“. Odpoveď bola 

formulovaná na áno-nie.  

Štrnástou otázkou začína séria otázok pre tie obce/mestá, ktoré s PPP projektmi 

skúsenosti doteraz nemali. Otázka nie „Z akého dôvodu ste doteraz nerealizovali projekt 

pomocou PPP alebo financovaním podobného charakteru? Ak ste sa pokúšali realizovať 

takýto projekt, prečo sa neuskutočnil?“. Dotyčný človek, ktorý vypĺňal dotazník mal dostatok 

priestoru na vyjadrenie sa pod otázku, prečo nad financovaní a realizovaním PPP neuvaţovali. 

Táto otázka zahŕňa v sebe viac menších otázok, preto táto séria otázok (pre obce/mestá, ktoré 

nemajú skúsenosti s PPP) je kratšia ako séria otázok minulá.  

Pätnásta otázka „Hrá podľa Vás významnú úlohu pri týchto projektoch:“ bola pre 

uľahčenie a úsporu času zvolená so siedmimi moţnosťami a jednou, poslednou, v ktorej 

mohol dotyčný človek, ktorý vypĺňa dotazník uviesť príklad, ktorý nie je uvedený 

v moţnostiach. Moţnosti sú nasledovné:  

 Korupcia/predražovanie projektov 

 Zložitejšie riadenie dlhodobého kontraktu 

 Náročnosť a vyššie náklady spojené s prípravou projektu a procesu výberu 

súkromného partnera 

 Nižšia miera flexibility v priebehu projektu 

 PPP zníži kvalitu služieb 

 Verejný sektor si dokáže požičať peniaze lacnejšie 

 Zlá legislatíva (ak áno, do možnosti „iné“ vyjadrite, čo by ste zmenili) 
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 Šestnástou otázkou „Uvažovali ste alebo uvažujete do budúcna (ak by bola možnosť) 

financovať projekt prostredníctvom PPP alebo financovaním charakteru podobnému PPP?“. 

Odpoveď na túto otázku bola formulovaná jednoducho áno-nie. Avšak posledná, sedemnásta, 

otázka „Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali „áno“, tak o aký projekt/projekty sa 

jedná?“ úzko súvisí s otázkou predchádzajúcou. Pod otázkou je ponechaný dostatok priestor 

na rozpísanie. 

 

7.1. Zhrnutie dotazníku 

 

Dotazník bol vytvorený na porovnanie s verejnou mienkou, či nie sú naozaj verejno-

súkromné partnerstvá uzatvárané práve kvôli faktorom ako sú korupcia, zloţitosť prípravy 

a riadenia, PPP zniţuje kvalitu sluţieb, zlou legislatívou alebo niektorým z mnohých ďalších 

bodov. Vzhľadom na veľmi slabú spätnú väzbu budú musieť byť vyvodené závery 

z informácii z médií. Príde mi to škoda, ţe sa k dotazníku mestá nevyjadrili. Podľa môjho 

názoru je zostavený dotazník dobre a ak by ho vypĺňal niekto, kto s verejnými zákazkami 

naozaj robí, tak by mohol mať dobrú výpovednú hodnotu.  

Ako bolo napísané uţ v predchádzajúcej kapitole, dotazníky boli rozposlané elektronickou 

poštou na stavebné a mestské úrady do 50 Slovenských a Českých miest. Mail bol odoslaný aj 

vedúcemu pracovníkovi v Rakúsku, ktorý má na starosti verejno-súkromné partnerstvá, ale 

odpovede som sa nedočkal a vzhľadom na odpovede, ktoré prichádzali zo Slovenských 

a Českých miest neboli dotazníky do Rakúska ani rozosielané. Dotazník sa mi celý vyplnený 

nevrátil ani jeden. Odpovede chodili najmä typu, ţe nerozumejú téme mojej diplomovej práce 

a chceli vysvetliť pojem PPP projekt – verejno-súkromné partnerstvo. Ďalší typ odpovedí bol, 

ţe dotyčný nemá o tom informácie a je teda nutné osloviť niekoho iného, ale koho nebolo 

napísané. Posledný typ odpovedí bol, ţe oslovené mesto PPP projekty nevyuţíva, ale nebolo 

vyplnené v dotazníku prečo, len krátky mail typu „naše mesto PPP projekty nevyuţíva“. Keď 

to nešlo elektronickou formou, prišlo na rad telefonovanie, ktoré nebolo tieţ vôbec účinné, 

nakoľko jedni sa vyhovárali na druhých a keď ma prepojili konečne na pravdepodobne 

správneho človeka, tak na telefonát nikto neodpovedal. Tento proces sa opakoval viackrát. 

Nakoniec som sa obrátil s prosbou na Asociáciu PPP, kde som komunikoval priamo 

s výkonným riaditeľom, pánom Ondrejom Šebáňom. K mojej poţiadavke mi bolo napísané, 
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ţe sama Asociácia PPP zostavuje podobnú databázu projektov a potrebné informácie sú jej 

poskytované práve zo stavebných úradov a investičných oddelení, ktoré jej im odpovedajú 

rovnako ako mne.  Vzhľadom na zlú komunikáciu bolo miestami nemoţné sa na stavebné 

úrady, prípadne spomínané investičné oddelenia, dovolať k správnej osobe.  

Z predchádzajúcej časti vyplýva, ţe dotazník vzhľadom na obdŕţané informácie nemá zmysel 

vyhodnocovať. V prílohe P2 a P3 je uvedený zoznam slovenských a českých miest spolu 

s elektronickými adresami, kde bol ktorému mestu email odoslaný.  
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8. Záver 
 

Verejno-súkromné partnerstvá alebo Public Private Partnership je teda pojem označujúci 

projekty spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré sú zaloţené s cieľom efektívne 

zabezpečiť verejnú infraštruktúru a verejné sluţby. Sú charakterizované dlhodobým trvaním 

spolupráce, spôsobom financovania projektu, úlohou prevádzkovateľa a verejného partnera a 

rozdelenia rizík. Pre verejno-súkromné partnerstvá je tieţ charakteristický priebeh projektu 

popísaný v druhej kapitole. Partnerstvo medzi verejným obstarávateľom a súkromným 

sektorom vzniká najmä pri potrebe rýchlo vystavať napríklad infraštruktúru, pričom verejný 

sektor nemá dostatok svojich peňazí na realizáciu. Pri dobrom prevedení PPP projektu môţe 

byť úspora i vyše 20% v dlhšom časovom horizonte, na ktorý sa PPP projekty uzatvárajú. 

Prvá kapitola je venovaná úvodu a cieľom práce, ktoré majú byť výstupom. 

Druhá kapitola sa venovala všeobecne verejno-súkromným partnerstvám, kde sú vypísané 

najmä výhody a nevýhody partnerstiev, porovnanie zákaziek tradičných a PPP projektov a z 

časti i legislatíva, ktorá je spoločná pre členské štáty Európskej únie.  

Tretia aţ piata kapitola je venovaná Slovensku, Česku a Rakúsku. V kapitolách sú 

uvedené počiatky verejno-súkromných partnerstiev aţ po súčasné, prípadne pripravované 

projekty. Zaoberá sa taktieţ konkrétnym právnym rámcom pre jednotlivé krajiny 

a inštitúciami im prislúchajúcimi. Pre lepší prehľad o verejno-súkromných partnerstvách 

v jednotlivých krajinách je na konci kaţdej z týchto troch  kapitol zhrnutie PPP spomínaných 

PPP projektov do tabuľky s informáciami, ktoré boli dostupné. 

Šiesta kapitola sa zaoberá porovnaním a zhrnutím tretej aţ piatej kapitoly. 

V siedmej kapitole je rozobraná tvorba dotazníka a následné ukončenie kapitoly sa malo 

zaoberať výsledkami z dotazníkov. Nanešťastie je potrebné skonštatovať, ţe vzhľadom na zlú 

komunikáciu s príslušnými úradmi bolo zbytočné dotazník vyhodnocovať, nakoľko by 

informácie z neho mohli byť odlišné s realitou. 

V kapitole číslo osem je venovaná práve záveru. Uţ vzhľadom na nízke povedomie 

slovenskej a českej verejnosti som sa obával, ţe aktuálne informácie pre tieto dve krajiny 

bude ťaţké nájsť. Toto sa mi potvrdilo hneď na začiatku tretej a štvrtej kapitoly, kde bolo 

dosť ťaţké sa dopátrať aj k tomu menšiemu obsahu informácií, ktoré sú v nich uvedené. Ako 
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bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, tak komunikovať s príslušnými úradmi bolo 

takmer nemoţné čo sa týka elektronickej pošty ako i telefonovania. Email bol tieţ odoslaný 

s poţiadavkou o pár informácií i na rakúsku stranu, z ktorej odpoveď neprišla dodnes. 

Informácie boli čerpané najmä z webových stránok, ktoré boli vo veľa prípadoch 

neaktualizované alebo informácie z článkov na internete, ktoré boli v niektorých prípadoch aţ 

z roku 2009-2010. Práve k týmto informáciám bola snaha dopátrať sa, ale nebolo to moţné. 

Tak ostávalo sa len spoliehať na informácie z minulých rokov, ţe sú pravdivé a k ţiadnym 

nepredpokladaným zmenám nedošlo. Čo sa týka realizovaných projektov v týchto krajinách, 

tak jednoznačne najlepšie je na tom Rakúsko, čo dokazuje mnoţstvo realizovaných projektov, 

ktoré sú momentálne v prevádzke. Ide najmä o projekty infraštruktúry, pre ktoré sú PPP 

projekty najvhodnejšia oblasť. Ale nejde len o infraštruktúru. Majú sa sebou i nemocničné, 

telekomunikačné a iné projekty v ďalších oblastiach. Tieto projekty je moţné bliţšie pozrieť 

v kapitole číslo päť alebo v tabuľke pod ňou. Slovenská strana je na tom podstatne horšie. 

Medzi projekty dokončená na národnej úrovni sa radí najme rýchlostná cesta R1 PR1BINA, 

s ktorou je však spájané predraţovanie, vďaka čomu sú u slovenského obyvateľstva verejno-

súkromné partnerstvá zapísané ako typ partnerstva, kde dochádza k najväčšiemu 

predraţovaniu projektov. Ďalším úspešným projektom na národnej úrovni je tieţ projekt 

Elektronického mýta, ktoré tieţ nebolo realizované aţ tak transparentne ako by sa od PPP 

projektov dalo očakávať. Tieto aspekty paradoxne vyvracajú jedny z hlavných výhod PPP 

projektov ako sú ušetrenie na cene a transparentnosť. Vznikajú však i nové projekty ako na 

národnej tak komunálnej úrovni, ktoré sú bliţšie rozpísané v tretej kapitole. Dá sa však 

konštatovať, ţe i vďaka legislatívnemu rámcu na Slovensku nie sú projekty vyuţívané v takej 

miere ako by mohli byť, aj keď niektorými zákonmi sa to snaţí slovenská vláda napraviť. 

Česká republika sa tieţ snaţí prijímaním nových zákonov povzbudzovať nárast mnoţstva 

verejno-súkromných partnerstiev. Momentálne je pripravovaná diaľnica D3, ktorá podľa 

dostupných informácií je vo fáze prípravy. Na národnej úrovni sa Česká republika snaţila uţ 

v minulosti dotiahnuť PPP projekty do úspešného konca, avšak ako rekonštrukcia diaľnice 

D1, najdrahší český PPP projekt, tak i projekt Elektronického mýtneho systému zlyhal. Česká 

republika je v rámci verejno-súkromných partnerstiev úspešná viac na komunálnej úrovni, 

kde ako prvý projekt bolo verejné osvetlenie v Prahe. Bliţšie informácie o českých 

PPP projektoch či pripravovaných, realizovaných alebo zrušených je moţné nájsť v kapitole 

číslo päť, kde sa na konci kapitoly nachádza aj prehľadná tabuľka s dostupnými údajmi. Je 
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moţné ešte konštatovať, ţe vo všetkých troch porovnávaných krajinách boli realizované 

projekty modelom DBFO. 

PPP projekty sú určite pri správnom nastavení podmienok pre krajinu výhodné. Keď je 

moţné realizovať PPP projekty vo väčšom mnoţstve v Rakúsku, tak by to malo byť moţné 

ako na Slovensku, tak i v Česku. Vlády na oboch stranách menej úspešných krajín sa snaţia 

prijať zákony, ktoré by podmienky pre verejno-súkromné partnerstvá najmä spresnili, ale aj 

zlepšili. Je len treba dúfať, ţe sa verejno-súkromné partnerstvá na pár projektoch uchytia aj na 

Slovensku, aj v Česku a štát bude môcť realizovať viac takýchto partnerstiev s menším 

finančným zaťaţením ako je to doteraz. 
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DOTAZNÍK – PPP projekty 

 

  

Váţení, 

 

 som študentom Fakulty stavebnej VUT v Brne v obore Management ve stavebnictví. 

Touto cestou bych Vás chcel poţiadať o pár minút Vášho času na vyplnenie tohoto dotazníku, 

ktorý bude slúţiť ako podklad k vypracovaniu diplomovej práce na tému: „Využívanie PPP 

projektov“. Na otázky typu „áno – nie“ prosím ponechať len správnu odpoveď (nesprávnu 

zmazat). Vopred Vám ďakujem za Váš čas a vyplnenie dotazníku. Dotazník zašlite, prosím, 

na e-mailovou adresu diplomka.PPP.belas@gmail.com 

 

Bc. Daniel Belás 

Študent VUT v Brně, Fakulta stavební, 2. Ročník naväzajúceho štúdia  

 

 

1. Názov obce/mesta: .................................................. 

 

2. Vaša pozice na úrade: .................................................. 

 

3. Aký bol rozpočet Vašej obce/mesta na rok 2014? Beţný:.......................................... 

 

 

4. Pouţila Vaša obec/mesto pri financovaní projektov typ PPP alebo financovanie 

blízke charakteru PPP? áno-nie 

 

 

Pokiaľ ste odpovedali na otázku č.4 ÁNO, pokračujte otázkami a) – j) 

Pokiaľ ste odpovedali na otázku č.4 NIE, pokračujte otázkami k) – o) 

  

mailto:diplomka.PPP.belas@gmail.com
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a) Aký projekt ste financovali cez PPP?............................................................ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

b) Akú hodnotu mal projekt? 
…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

c) Koľko rokov budete PPP projekt splácať?........................................ 

 

d) Spracovanie PPP projektu ste vypracovali sami alebo ste oslovili externú 

firmu? Pokiaľ áno, ktorú? 
.......................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................ 

 

e) Akými činnosťami sa súkromný partner podieľa při realizovaní PPP 

projektu? „vypísať moţnosti“:prenájom,… 

 

f) Akou formou bol realizovaný PPP projekt? (podľa rozsahu zapojenia 

súkromného partnera) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

g) Aká bola očakávaná úspora (vyjádreni v procentuelni sazbe diskontovane 

hodnoty) oproti realizácii tradičnou formou?  

…………………………………………………………….…………… 
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h) Stretli ste sa s nejakými prekáţkami počas: 

 

1. priprávy projektu………………………………………............... 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

2. realizácii projektu ……………………………………………..... 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. vyuţívania projetku……………………………………………… 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….    

i) Dá sa s odstupom času povedať, ţe ste spokojní s tým, ţe sa projekt 

financoval pomocou PPP alebo financovaním tomu podobnému? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................                    

 

j) Vyuţili by ste financovanie tohto/týchto projektov riešili v súčasnosti 

inak?..................................................................................................................... 

      .............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 

 

 

 

k) Rozmýšlali ste niekedy o financovaní projektu formou PPP alebo 

financovaním podobného charakteru? áno-nie 

 

l) Z akého dôvodu ste doteraz nerealizovali projekt pomocou PPP alebo 

financovaním podobného charakteru? A ak ste sa pokúšali realizovať 

takýto projekt, prečo sa 

neuskutočnil.........................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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m) Hrá podľa Vás významnú úlohu pri týchto projektech v našom štáte:  
 

1. Korupcia/predraţovanie projektov 

2. Zlá legislatíva (ak áno, ktorá časť a ako by ste ju navrhovali 

zmeniť)………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

3. Zloţitejšie riadenie dlhodobého kontraktu 

4. Náročnosť a vyššie náklady spojené s prípravou projektu a procesu 

výberu súkromného partnera 

5. Niţšia miera flexibility v priebehu projektu 

6. PPP zníţi kvalitu sluţieb 

7. Verejný sektor si môţe peniaze poţičať lacnejšie  

8. Iné…………………………………………………………………… 

 

 

n) Uvaţujete do budúcna (ak by bola moţnosť) financovať projekt 

prostrednictvom PPP alebo financovaním charakteru podobnému PPP? 

áno – nie 

 

o) Pokiaľ áno, o akom?........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Priestor pre Vaše dalšie postrehy a názory týkajúce sa tohto dotazníku: 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Ďakujem za Váš čas pri vyplňovaní dotazníku. 

 

 

Bc. Daniel Belás 
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P2 

 

Podľa počtu 

obyvateľov Mesto Mail 

1 Bratislava jaroslav.pavlovic@staremesto.sk  

2 Košice stavebny.urad@kosice.sk  

3 Prešov  marian.harcarik@presov.sk  

4 Ţilina  sekretariat@za.ksu.sk 

5 

Banská 

Bystrica malejcikova.m@gmail.com  

6 Nitra  maria.jancovicova@msunitra.sk  

7 Trnava  blazena.simoncicova@trnava.sk  

8 Martin   ivan.bielik@martin.sk  

9 Trenčín  iveta.kubisova@trencin.sk   

10 Poprad  vystavba@msupoprad.sk  

11 Prievidza  edita.mrazova@prievidza.sk  

12 Zvolen  jan.suty@zvolen.sk 

13 

Povaţská 

Bystrica 

tatiana.kozarova@povazska-

bystrica.sk  

14 Michalovce  anna.mrazova@msumi.sk  

15 Nové Zámky  iveta.brselova@novezamky.sk  

16 

Spišská 

Nová Ves  jela.bednarova@mestosnv.sk  

17 Humenné  msuvystavba@humenne.sk  

18 Levice   lubica.somolayova@levice.sk  

19 Komárno  bolyo.robert@komarno.sk  

20 Bardejov mesto@bardejov.sk  

21 

Liptovský 

Mikuláš alena.vincurova@mikulas.sk  

22 Lučenec roman.anderle@lucenec.sk  

23 Ruţomberok  zuzana.bencova@ruzomberok.sk  

24 Piešťany  beata.palkechova@piestany.sk  

25 Topoľčany alzbeta.melicherova@topolcany.sk  

26 

Dubnica nad 

Váhom ivana.teplickova@dubnica.eu  

27 Čadca frantisek.scury@mestocadca.sk  

28 

Rimavská 

Sobota  anna.csincsikova@rimavskasobota.sk  

29 Trebišov  kacinetzova@trebisov.sk  

30 Partizánske  milan.kral@partizanske.sk  
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Podľa počtu 

obyvateľov Mesto Mail 

31 Šaľa  lukacovicova@sala.sk  

32 

Vranov nad 

Topľou mesto@vranov.sk  

33 Hlohovec 
msu@hlohovec.sk  

34 

Dunajská 

Streda  imrich.herdics@dunstreda.eu  

35 Brezno  zuzana.kristekova@brezno.sk  

36 Pezinok  eva.popluharova@msupezinok.sk 

37 Snina podatelna@snina.sk  

38 

Nové Mesto 

nad Váhom dusan.macuch@nove-mesto.sk 

39 Senica 
ivan.nosko@senica.sk  

40 

Ţiar nad 

Hronom dagmar.szarvasova@ziar.sk  

41 Roţňava  ferenc.poruban@roznava.sk  

42 

Dolný 

Kubín 
 Anna.Kvackajova@dolnykubin.sk  

43 

Bánovce nad 

Bebravou  beata.dubravicka@banovce.sk  

44 Púchov  daniela.sicova@puchov.sk  

45 Handlová jozef.caplar@handlova.sk  

46 Senec omastat@senec.sk  

47 Malacky  barbora.soukupova@malacky.sk  

48 Keţmarok  eva.kelbelova@kezmarok.sk  

49 

Stará 

Ľubovňa stavebny-urad@staralubovna.sk 

50 Sereď  anna.halabrinova@sered.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C4%BEa
mailto:lukacovicova@sala.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Top%C4%BEou
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vranov_nad_Top%C4%BEou
mailto:mesto@vranov.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlohovec
mailto:msu@hlohovec.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dunajsk%C3%A1_Streda
mailto:imrich.herdics@dunstreda.eu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Brezno
mailto:zuzana.kristekova@brezno.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pezinok
mailto:eva.popluharova@msupezinok.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Snina
mailto:podatelna@snina.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mesto_nad_V%C3%A1hom
mailto:dusan.macuch@nove-mesto.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Senica
mailto:ivan.nosko@senica.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiar_nad_Hronom
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiar_nad_Hronom
mailto:dagmar.szarvasova@ziar.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
mailto:ferenc.poruban@roznava.sk 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Kub%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_Kub%C3%ADn
mailto:Anna.Kvackajova@dolnykubin.sk,%20socu@dolnykubin.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1novce_nad_Bebravou
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1novce_nad_Bebravou
mailto:beata.dubravicka@banovce.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAchov
mailto:daniela.sicova@puchov.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Handlov%C3%A1
mailto:jozef.caplar@handlova.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Senec
mailto:omastat@senec.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Malacky
mailto:barbora.soukupova@malacky.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%BEmarok
mailto:eva.kelbelova@kezmarok.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_%C4%BDubov%C5%88a
http://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_%C4%BDubov%C5%88a
mailto:stavebny-urad@staralubovna.sk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sere%C4%8F
mailto:anna.halabrinova@sered.sk


92 

 

P3 

Podľa počtu 

obyvateľov Mesto Mail 

1 Praha  posta@praha1.cz  

2 Brno  ousr@brno.cz  

3 Ostrava jhorakova@ostrava.cz  

4 Plzeň  hubena@plzen.eu  

5 Liberec  info@magistrat.liberec.cz 

6 Olomouc  odb.stavebni@olomouc.eu  

7 

Ústí nad 

Labem podatelna.magistrat@mag-ul.cz  

8 

Hradec 

Králové  Ludvik.Paulus@mmhk.cz 

9 

České 

Budějovice EliasV@c-budejovice.cz  

10 Pardubice  Jiri.Voprsal@mmp.cz 

11 Havířov  stavebni@havirov-city.cz 

12 Zlín  petrskacel@muzlin.cz 

13 Kladno  odbor.vystavby@mestokladno.cz  

14 Most  osu@mesto-most.cz 

15 Karviná  epodatelna@karvina.cz  

16 Opava posta@opava-city.cz  

17 

Frýdek-

Místek  stavebni@frydekmistek.cz 

18 

Karlovy 

Vary  su@mmkv.cz 

19 Jihlava stavebni.urad@jihlava-city.cz  

20 Teplice posta@teplice.cz  

21 Děčín  stavebni@mmdecin.cz  

22 Chomutov  m.brezina@chomutov-mesto.cz  

23 Přerov  jiri.just@prerov.eu  

24 

Jablonec 

nad Nisou nozickova@mestojablonec.cz  

25 

Mladá 

Boleslav  forejtarova@mb-net.cz  

26 Prostějov  jan.kostal@prostejov.eu  

27 Třebíč v.obrslik@trebic.cz  

28 
Česká 

Lípa 
vachova@mucl.cz  

29 Třinec sekretariat@trinecko.cz  

30 Tábor posta@mutabor.cz  
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Podľa počtu 

obyvateľov Mesto Mail 

31 Znojmo  jan.stavinoha@muznojmo.cz  

32 Příbram  premek.bartos@pribram.eu  

33 Cheb  podatelna@mestocheb.cz  

34 Orlová 
hana.juricova@muor.cz  

35 Kolín  stavebni.urad@mukolin.cz  

36 Trutnov  doubravova@trutnov.cz  

37 Písek  josef.jambura@mupisek.cz  

38 Kroměříţ  
meu@mesto-kromeriz.cz  

39 Šumperk  vana.dirbakova@sumperk.cz  

40 Vsetín  alena.kretikova@mestovsetin.cz 

41 

Valašské 

Meziříčí  

horak@muvalmez.cz  

42 Litvínov petr.kacala@mulitvinov.cz  

43 

Uherské 

Hradiště rostislav.novosad@mesto-uh.cz  

44 Hodonín lexova.ivona@muhodonin.cz  

45 

Český 

Těšín epodatelna@tesin.cz  

46 Břeclav  posta@breclav.org  

47 Krnov  epodatelna@mukrnov.cz 

48 Litoměřice  jan.nejtek@litomerice.cz  

49 
Sokolov 

ludmila.svirakova@mu-

sokolov.cz 

50 Nový Jičín  posta@novyjicin-town.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo
mailto:jan.stavinoha@muznojmo.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
mailto:premek.bartos@pribram.eu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cheb
mailto:podatelna@mestocheb.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlov%C3%A1
mailto:hana.juricova@muor.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn
mailto:stavebni.urad@mukolin.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trutnov
mailto:doubravova@trutnov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(m%C4%9Bsto)
mailto:josef.jambura@mupisek.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nfvAnftup.lspnfsja/da');
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umperk
mailto:ivana.dirbakova@sumperk.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vset%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
mailto:horak@muvalmez.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%ADnov
mailto:petr.kacala@mulitvinov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
mailto:rostislav.novosad@mesto-uh.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodon%C3%ADn
mailto:lexova.ivona@muhodonin.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADn
mailto:epodatelna@tesin.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eclav
mailto:posta@breclav.org
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litom%C4%9B%C5%99ice
mailto:jan.nejtek@litomerice.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov

