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Přednášející:
- Libor Cupal (Ernst & Young)
- Petra Wendelová (Ernst & Young, jako host)
- Jim Wheeler (Ernst & Young, jako host) – Náš zahraniční host bude přítomen na všech přednáškách 

a jednotlivé okruhy bude doplňovat o příklady ze zahraniční praxe. Také se bude aktivně podílet 
na řešení případových studií 2. a 3. den.

- Svatoslav Kylar (Facility, jako host)
- Zdeněk Svoboda (Facility)
- Adam Zdeněk (Facility, jako host)
- Tomáš Kruták (Balcar Polanský Eversheds)
- David Koudela (Ernst & Young, jako host)

Stručné životopisy přednášejících:

Libor Cupal působí ve společnosti Ernst & Young jako manažer oblasti projektového financování 
a infrastrukturního poradenství. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti bankovnictví, jako poradce se účastnil  
několika klíčových privatizací v ČR. Jako vedoucí představitel PPP Centra zajišťoval metodickou a projektovou 
podporu pilotním projektům PPP od počátku roku 2005. V současné době pracuje jako poradce pilotního 
projektu Komplexní modernizace Pardubické krajské nemocnice.

Petra Wendelová je partnerem společnosti Ernst & Young a působí v oblasti transakčního poradenství. Má 
dlouholeté zkušenosti v oblasti investičního bankovnictví. Mnoho let zastávala pozici viceprezidenta u investiční 
banky Credit Suisse First Boston pro region střední a východní Evropy. Pozici prezidenta zastávala rovněž 
u makléřské společnosti Harvardská burzovní společnost. Mimo oblasti oceňování společností, fúzí a akvizic 
a oblasti kapitálových trhů se intenzivně věnuje oblasti PPP. V současné době řídí poradenský tým pilotního 
projektu Komplexní modernizace Pardubické krajské nemocnice. 

Jim Wheeler je senior manažerem společnosti Ernst & Young v oblasti projektového financování. V oblasti 
PPP působí od roku 2000, má bohaté zkušenosti nejen z Velké Británie, ale i ze zemí jihovýchodní Evropy. 
Specializuje se zejména na projekty z oblasti zdravotnictví, dopravy, obrany a informačních technologií.

Svatoslav Kylar ve Facility působí na pozici manažera se zaměřením na controlling a PPP projekty. 
Specializuje se na oblast řízení regulačních vztahů, compliance s regulačním a soutěžním rámcem, nákladové 
modelování, PPP, M&A a transakční poradenství. Vedl tým ekonomických poradců například na projektech 
Provoz Městského stadionu v Liberci a Provoz a výstavba zastávek MHD v Ústí nad Labem.
  
Zdeněk Svoboda pracuje ve Facility jako konzultant se zaměřením na finanční modelování a risk management 
a to jak v oblasti veřejné, tak i komerční sféry. Je odborníkem na nákladové a výnosové modelování a vytváření 
finančních modelů PPP projektů. V minulosti pracoval například na finančním modelu pro výkup pozemků 
ke Koncesnímu projektu dálnice D3. 

Adam Zdeněk je ekonomickým odborníkem Facility na PPP projekty. V průběhu svého působení ve 
společnosti se podílel na mnoha projektech z oblasti PPP, zejména na přípravě koncesních projektů, 
metodických materiálů a finančních modelů. Podílel se například na projektech Vybudování a provoz věznice 
typu s ostrahou a Provoz vodohospodářské infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov.
 
Tomáš Kruták působí jako advokát v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds, kde se kromě jiného 
specializuje na oblast veřejných zakázek a poradenství v rámci PPP projektů. V minulosti poskytoval právní 
poradenství například na projektech Revitalizace brownfieldu Ponava a Národní sportovní centrum Morava. Je 
spoluautorem několika publikací na téma PPP a veřejné zakázky. 

David Koudela pracuje jako konzultant v oddělení Transaction Advisory Services společnosti Ernst & Young. 
Specializuje se na oblast finančního modelování. Podílel se například na studii proveditelnosti PPP projektu 
Veřejná logistická zóna Mošnov a na Analýze možností aplikace PPP v oblasti sociálních služeb. V současné 
době pracuje jako poradce pilotního projektu Komplexní modernizace Pardubické krajské nemocnice.
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Blok č. 1 Semináře k Metodice investování pro projekty PPP (9:00-12:35)

Čas Téma Přednášející

8:30-9:00 Registrace

9:00-9:10 Úvodní slovo, přivítání účastníků semináře

 Představení tématických okruhů školení

Kateřina Helikarová

(Ministerstvo financí)

Libor Cupal

9:10-9:40 Principy a postupy investování při zajišťování veřejných služeb

- obecné principy a kritéria

- specifika investičního rozhodování ve veřejné správě

Libor Cupal

Petra Wendelová

Jim Wheeler

9:40-10:20 Možnost uplatnění PPP ve veřejném investování

- podstata, přínosy a omezení PPP

- specifika projektů PPP

Petra Wendelová

Libor Cupal

Jim Wheeler

10:20-10:35 Přestávka na kávu

10:35-12:35 Zajištění fiskální bezpečnosti ve vztahu k veřejnému zadlužení 
a limitu mandatorních výdajů

Libor Cupal

Jim Wheeler

Kateřina Helikarová

11:05-12:35 Praktické zahraniční zkušenosti a “best practice” Libor Cupal

Jim Wheeler

12:35-13:20 Přestávka na oběd



Blok č. 2 Semináře k Metodice investování pro projekty PPP (13:20-15:45)

Čas Téma Přednášející

13:20-14:20 Případové studie ze zahraniční praxe se zaměřením na PPP 
investice ve vybraných sektorech

Libor Cupal

Jim Wheeler

14:20-14:35 Přestávka na kávu

14:35-15:35 Diskuze s účastníky

- diskuze o obsahu metodiky a případové studie

- další případné dotazy

Libor Cupal

Petra Wendelová

Jim Wheeler

15:35-15:45 Zavěrečné slovo a zakončení Libor Cupal

Kateřina Helikarová


