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Datum: 27. května 2008
Místo: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1, místnost 116/B 

Čas Téma Twinningový expert
08.45 – 09.00 Registrace H. Bergmanová
09.00 – 09.10 Zahájení – twinner (RTA) jeho protějšek (RTA-C) E.J. Schuurman /

Ing. K. Helikarová 
09.10 – 10.30 Využití přístupu bran v projektovém řízení 

 Principy etap – bran (kontrolní procesy)
 Zaměření kontrolních otázek a jejich smysl 
 Potřeba procesní disciplíny (např. „termín je termín,“ „co slíbíte, to 

také udělejte,“ „říkejte, co děláte“)
 Rozdíl mezi tradičními projekty a projekty PPP z pohledu 

procesní kontroly 
 Plánování zdrojů – plánujte správně již na počátku!

M. Ramstedt

10.30 – 10.45 Přestávka
10.45 – 11.45 Jak vytvořit optimální podmínky pro spolupráci mezi stranami ve 

veřejném sektoru 
 Řízení zúčastněných stran: role a pozice 
 Pozice MF (fiskální rizika, ošetření v rozpočtu atd.)
 Relativní rozložení moci: zadavatel versus ostatní strany 
 Povolovací úřady na státní/regionální/ místní úrovni a jejich moc 

zablokovat rozhodnutí: potřeba dohod v rámci veřejného sektoru 
 Postřehy z praxe v Nizozemí 

M. Groothuis

11.45 – 12.30  Oběd
12.30 – 13.00 Představení nového českého manuálu na řízení procesního 

postupu v projektech PPP 
MF/ PPP Centrum

13.00 – 13.45 Případová studie – Kromhoutská kasárna, nizozemské 
Ministerstvo obrany

M. Ramstedt / 
M. Groothuis

13.45 – 14.15 Práce s mezinárodně zaměřenými zájemci 
 Kulturní rozdíly mezi stranami veřejného a soukromého sektoru 
 Smlouva = smlouva (důraz na právní prostředí projektu)
 Význam testování trhu (market sounding)
 Jak zorganizovat postup pro výběr nabídek  

M. Ramstedt

14.15 – 14.45 Časté chyby v řízení procesu PPP M. Groothuis
14.45 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.45 Řízení komunikace s politickou arénou a veřejností 

 Význam dobré komunikační strategie 
 Obsah: kterou informaci kdy zveřejnit 
 Zdůraznění přínosů projektu 
 Kanály: webové stránky, komunikační centra, atd., atd. 

M. Groothuis

15.45 – 16.15 Jak pracovat s poradci soukromého sektoru 
 Jak těžit z jejich zkušeností?
 Rizika spojená s využitím poradců soukromého sektoru 
 Řízení poradců soukromého sektoru 

M. Ramstedt

16.15 – 16.30 Zhodnocení, dotazy a diskuze E.J. Schuurman
16.30 Závěr školení Ing. K. Helikarová

Mr. E.J Schuurman

                Plánování a řízení procesu projektů PPP 

                 Nejnovější zkušenosti z Nizozemí a Velké Británie (Skotska)

                 Program školení 
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