Projekt financovaný z prostředků Evropské unie „Zavádění systému
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR“ pomůže
zjednodušit realizaci projektů PPP
Nové metodické standardy představují významný posun v oblasti implementace PPP
v České republice
Ministerstvo financí České republiky představilo výsledky úspěšně dokončeného projektu
„Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“, č.
CZ 05.02.04.02.0002 financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie.
Projektový tým ministerstva financí připravil ve spolupráci se společnostmi Ernst & Young,
s.r.o., a Facility, s.r.o., soubor nových metodik doporučeného postupu při přípravě projektů
formou PPP. Zmíněné subjekty také k uvedenému tématu zajistily školení pro zaměstnance
ministerstva financí, odvětvových ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy a
dále pro orgány krajů a obcí, jež jsou současnými či potenciálními zadavateli projektů PPP.
Cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejného investování při pořizování veřejné infrastruktury a
provozování veřejných služeb. Nově vytvořené metodiky – Metodika vypracování koncesního
projektu, Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty peníze v projektech PPP a
příručka PPP jako metoda investování – reflektují potřeby zadavatelů z řad ústředních a
územních orgánů státní správy a ostatních státních a samosprávných orgánů v České
republice v souvislosti s přípravou a realizací budoucích PPP projektů. Je v nich kladen důraz
na transparentní postup při výběru soukromého partnera a standardní nastavení takových
procedur, které zajistí maximální efektivitu vynakládání veřejných zdrojů. Metodiky odrážejí
nejlepší zahraniční zkušenosti a jsou přizpůsobeny právnímu prostředí České republiky.
„Odborně vedené PPP projekty významně zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných služeb a
urychlují realizaci infrastrukturních projektů, které mají pozitivní dopad na celkový rozvoj české
ekonomiky. Naším cílem při vytváření nových standardů bylo doporučit veřejným zadavatelům
nejvhodnější postup, jak připravovat PPP projekty. S ohledem na to, že připravované PPP
projekty v České republice dosahují finančního objemu desítek miliard korun, stávají se
nezanedbatelnou formou poskytování veřejných služeb. Proto soubor nově vytvořených
metodik představuje důležitý milník, který podpoří zavádění a implementaci konceptu PPP
v České republice,“ říká Kateřina Helikarová z Ministerstva financí.

O PPP
PPP ( z anglického Public Private Partnership) je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru
vzniklou za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo
veřejných služeb. Typickými příklady realizace formou PPP jsou projekty administrativních, případně jiných
ubytovacích kapacit (soudní budovy, domovy pro seniory, věznice, budovy úřadů práce, městské policie, hasičské
stanice atd.), projekty v oblasti dopravní infrastruktury (dálnice, tunely, mosty), zdravotnictví (nemocnice), školství
(univerzitní kampusy, školy), sociálních služeb nebo dalších veřejných služeb. Úspěšně realizované PPP projekty
nalezneme ve většině zemí OECD. Vzorem pro implementaci principů PPP je pak zejména praxe Velké Británie.
V České republice se historie PPP odvíjí od usnesení vlády ČR č. 7 ze 7. ledna 2004, o partnerství veřejného a
soukromého sektoru v České republice, a dále od schválení zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a
koncesním řízení (koncesní zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 217/2006 Sb. V České republice je v současnosti
ve fázi přípravy celkem šest pilotních PPP projektů, další projekty se realizují na obecní a krajské úrovni.

O projektu
Projekt „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR“ je financován z prostředků
programu Transition Facility Evropské unie. Cílem projektu je zvýšit efektivitu veřejných investic při pořizování
veřejné infrastruktury a provozování veřejných služeb jako součást reforem veřejných financí České republiky.
Soubor tří nových metodik byl zpracován projektovým týmem složeným z pracovníků Ministerstva financí České
republiky, společností Ernst & Young, s.r.o., a Facility s.r.o. za podpory odborníků společností CMS Cameron
McKenna, v.o.s., PPP Solutions Ltd., a Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář. Metodiky vydává
Ministerstvo financí jako doporučený postup při realizaci projektů cestou PPP v České republice.

Informace o Ministerstvu financí České republiky
Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy, který byl zřízen dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných státních orgánů ČR. V rámci odboru státního rozpočtu byl založen referát regulace a metodiky
projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), který zejména:

vytváří celostátní koncepci přípravy a realizace projektů PPP,

zodpovídá za přípravu právních předpisů pro oblast PPP v kompetenci Ministerstva financí,

odpovídá za vytváření a udržování podmínek pro regulaci rozpočtových dopadů projektů PPP a pro
usnadnění realizace projektů se účastní procesu přípravy a realizace PPP projektů,

posuzuje a doporučuje rozhodnutí o některých zásadních krocích, obsažených v návrzích předložených
zadavateli,

realizuje metodickou, koordinační a analytickou činnost pro oblast PPP.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ministerstva: www.mfcr.cz
Informace o Ernst & Young, s.r.o.
Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové firmy poskytující odborné poradenské služby v oblasti auditu
a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naši odborníci, jichž po celém světě působí 130 tisíc,
vyznávají stejné hodnoty a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pomáháme našim
zaměstnancům, klientům i širšímu společenství uplatňovat jejich potenciál. V tom je náš hlavní přínos.
Název Ernst & Young zahrnuje všechny společnosti celosvětové organizace, jejíž řídící společností je britská Ernst
& Young Global Limited. Každá z členských společností má vlastní právní subjektivitu. Ernst & Young Global Limited
neposkytuje své služby přímo klientům.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách společnosti: www.ey.com/cz.
Informace o Facility, s.r.o.

Facility je jedním z předních českých poradců v oblasti PPP projektů. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
se věnuje od samotného počátku těchto aktivit na území České republiky a je zakládajícím členem Asociace PPP.
Praktické zkušenosti získala Facility jak na straně veřejného, tak soukromého sektoru na projektech z oblastí
dopravní infrastruktury, vodohospodářství, volnočasových aktivit a vězeňství. V oblasti PPP má navíc k dispozici
více než dvacetileté zkušenosti britských společností PPP Solutions a Mobsby Associates, se kterými uzavřela
strategické partnerství. Kombinace domácích i zahraničních zkušeností a vynikajícího týmu konzultantů přináší
našim klientům maximální možnou hodnotu.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách společnosti: www.facility.cz

