
1 

Asociace PPP 

 
Asociace PPP pro podporu projektů 
spolupráce veřejného a soukromého sektoru  

Jan Šnajdr 
výkonný ředitel 
  
28.9.2005 



2 

Asociace PPP - členové 

Advokátní kancelář Pokorný, Wágner & spol. 
Advokátní kancelář Žižka & Partners 
AB Facility,a.s. 
Atkins, s.r.o. 
AZ Irstav a.s. 
BAK, a.s. 
Baker & Mc.Kenzie, v.o.s. 
Balcar Polanský Norton Rose, v.o.s. 
Benson Oak, spol. s.r.o. 
BOPS a.s. 
Bovis Lend Lease, a.s.  
Calyon Bank Czech republic, a.s. 
Citibank a.s. 
Clifford Chance LLP, sdružení advokátů 
CMS Cameron McKenna, v.o.s. 
Consulting České spořitelny, a.s. 
Čermák Hořejš Myslil a spol. 
Česká spořitelna, a.s. 
ČSOB 
Deloitte Czech Republic B.V., o.s. 
Dexia Kommunalkredit Czech Republic, a.s. 
DLA Weiss Tessbach 
ECM Real Estate Investments, k.s. 
Eltodo EG, a.s. 
 
 
 

EPIC, a.s. 
ERM 
Ernst Young ČR, s.r.o. 
Euro-Trend, s.r.o. 
Facility, s.r.o. 
FCC První česká projekční a stavební, a.s. 
Havel&Holásek, v.o.s., advokátní kancelář 
Hochtief VSB, a.s. 
Hospodářská komora hl. města Prahy 
HVB Bank Czech Republic, a.s. 
Ing. Miroslav Zámečník 
Johnson & Kramařík, advokátní kancelář 
Komerční banka, a.s. 
Konstrukce Media, s.r.o. 
KPMG Česká republika, s.r.o. 
Linklaters, v.o.s. 
Lovells, sdružení advokátů 
M.C.Triton, spol.s.r.o. 
Metrostav, a.s. 
Mota-Engil E.C.S.A. 
Mott McDonald Praha,spol. s.r.o. 
MVV Energie CZ, s.r.o. 
Peterka & Partners, v.o.s. 

PricewaterhouseCoopers 
Procházka/Randl/Kubr, AK 
Průmstav, a.s. 
RENOMIA, a.s. 
SATRA, spol. s.r.o. 
Sekyra Group, a.s. 
Skanska CZ, a.s. 
SMP Construction, a.s. 
Squire, Sanders & Dempsey, v.o.s. 
Stavby silnic a železnic, a.s. 
VA TECH EZ, a.s. 
VCES, a.s. 
Weinhold Legal, v.o.s. 
White&Case, advokátní kancelář 
ŽS Brno, a.s. 
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Cíle Asociace PPP 
 

 
•  popularizace PPP ve společnosti  
•  reprezentace soukromého sektoru  
•  organizace vzdělávání  
•  shromažďování zkušeností s PPP 
•  strážce legislativy 
•  podpora využívání PPP veřejným sektorem 
•  kultivace právního a organizačního prostředí  

Výhody partnerství: 
Potřeba předávání informací / zkušeností 
Protipól veřejnému sektoru 
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Aktuální témata 

Řídící výbor  
Předseda asociace 

Výkonný ředitel 

PS  
legislativní 

 

PS  
pro řízení rizik 

 

PS   
pro dopravu a TI 

 

PS 
 pro zdrav. a soc. péči 

 

PS  
pro nemovitosti 

 

PS  
pro PR a marketing 

Členská základna 

Pracovní skupiny  
•  Legislativa 
•  Řízení rizik 
•  Doprava a a TI 
•  Zdravotnictví a soc. péče 
•  Nemovitosti 
•  PR a marketing 
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Public Private Partnership 

Proč PPP ? 
•  Nutnost zlepšení infrastruktury 
•  Efektivní poskytování veřejné služby 
•  Omezené finanční zdroje veřejných rozpočtů 
•  Zahraniční zkušenosti 
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Public Private Partnership 
proces výběru partnera 

Standardní výběrové řízení Koncese / PPP 

zhotovitel 

provozovatel 

další dílčí služby / dodávky 

koncesionář 
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Public Private Partnership 

•  Soukromý sektor přidává hodnotu 
–  dlouhodobě  garantuje dohodnutý standard 
–  čelí lepší motivaci k řízení nákladů a rizik 
–  zajišťuje rychlejší dostupnost investic   

•  Veřejný sektor si ponechá možnost mikroregulace  
–  výhoda oproti privatizaci 
–  nástrojem je projektová smlouva 

•  Možnost vymezit odpovědnost soukromého partnera 
komplexně 
–  úzké vymezení projektu může znemožnit úspory 
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PPP projekty krajské a municipální 

2. Příspěvkové organizace             Akciové společnosti 

NEVÝHODY 
•  dlouhodobá smlouva s městem / roční báze upravování finančního 
plnění 
•  neexistuje konkurenční prostředí / srovnání pro veřejný sektor 
•  konzervace výdajů veřejného sektoru 

VÝHODY: 
•  uvolnění svázanosti z PO 
•  větší finanční flexibilita a nezávislost v hospodaření 
•  „odpovídající“ mzdové odměny / zainteresovanost managementu 

 1. PPP obstarávání dílčích provozů privátními partnery 
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Priorita 1 - Asociace PPP 
referenční akce 

•  Projekty v oblasti PPP  
•  ČR a CEE 
•  Stručné a srozumitelné přehledy 
•  Využití zkušeností členů asociace 
•  Společně s partnery 
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PPP projekty  
pilotní projekty na centrální úrovni 

1.  AIRCON – spojení centra Prahy a letiště Ruzyně 

2.  ÚVN Praha – ubytovna hotelového typu s parkovištěm 

3.  Úsek dálnice D3 – Praha – České Budějovice 

4.  Věznice typu s ostrahou 

5.  Budovy krajských soudů 2x 
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PPP projekty krajské a municipální  
technické služby 

Veřejné osvětlení 
Údržba komunikací 
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PPP projekty krajské a municipální  
technické služby 

Odpadové hospodářství  Údržba zeleně  
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PPP projekty krajské a municipální  
technické služby 

Ostatní – vybírání parkovného, útulky pro psy, hřiště  
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PPP projekty krajské a municipální  
vodní hospodářství 

Vodní hospodářství  
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PPP projekty krajské a municipální  
energetické -  EPC 
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PPP projekty krajské a municipální  
nemovitostní  
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PPP projekty krajské a municipální  
ostatní 

Veletržní areály, koupaliště, sportoviště, …  
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Priorita 2 - Asociace PPP 
odborné diskuse 

•  Odborné tématické diskuse s kraji a municipalitami 
•  Dle individuálních potřeb dané oblasti 
•  Cílené workshopy 

•  Čerpání prostředků EU na vzdělávání  
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Priorita 3 – Asociace PPP 
strážce legislativy 

 •  Koncesní zákon 
•  Příslušná vyhláška  
•  Zákon o zadávání veřejných zakázek  
      = vše nyní projednává PSP ČR 
 
•  Koordinátor PS legislativní 
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Zdroj informací       www.asociaceppp.cz 
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Zdroj informací 
PPP bulletin 
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Děkuji za pozornost 

www.asociaceppp.cz 


