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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Tento nástroj 

veřejného financování vychází z mediálně známých veřejných zakázek, přináší však 

větší kompetence pro soukromý sektor. 

Cílem práce je popsat a vysvětlit, jak PPP projekty fungují, jaké výhody či nevýhody 

jsou s nimi spojeny. Práce pracuje s hypotézou, ţe PPP projekty jsou vhodné pro 

financování a provoz domovů pro seniory, kterých je v současnosti málo a nedokáţí 

pokrýt aktuální poptávku. 

Teoretická východiska vychází z teorie New Public Managementu, veřejného zájmu, 

veřejné správy a veřejné politiky.  

Zakládá se především na polostrukturovaných rozhovorech s odborníky, kteří jsou 

s danou problematikou spojeni, sekundární analýzou dat a studiem dokumentů. 

V závěru práce je vysvětleno, jak mohou být PPP projekty pro provozování domovů 

pro seniory prospěšné.  

 

 

 

Abstract 

 

The diploma work addresses the cooperation between public and private sector called 

PPP projects. This tool of financing comes out of generally known public contracts, 



   

however it puts more competence to the private sector. 

The aim of this work is to describe and explain how PPP projects works, what 

advantages or disadvantages are connected with them. This Work works with a 

hypothesis that PPP projects are suitable for financing and run of senior homes. The 

number of senior homes is currently low and therefore they do not cover the actual 

demand. 

Theoretical outcomes come from the theory of New Public Management, public 

interest, public services and public politics. It is based especially on semistructured 

interviews with experts that are involved with current topic, secondary data analysis 

and study ofdocuments. 

In the end of the work is explained how PPP projects can be useful for operating 

senior homes. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 
výzkumného tématu 
 

Vzhledem k ekonomické situaci našeho státu a ostatních států v Evropě, kdy dochází 

k velkým především sociálním a hospodářským škrtům, k zadávání analýz 

zkoumajících, jak nastavit systém veřejných financí na co nejniţší úroveň veřejných 

výdajů, je v hledáčku veřejnosti, politiků i expertů práce systémů    

Celý systém veřejných zakázek prošel od roku 1990 velmi dynamickými změnami. 

Vzhledem k historii, kdy v naší zemi neexistovalo v době komunistického reţimu 

vhodné prostředí pro uţívání tohoto nástroje veřejných financí, muselo se na jeho 

nastavení pracovat zcela od začátku (přesněji řečeno základy jiţ byly uchopeny 

v první republice, kdy se systému veřejných zakázek vyuţívalo, ale bylo nutné jej 

přizpůsobit danému období).  

Došlo k významným přesunům kompetencí ze státu na soukromý sektor. Stát přestal 

fungovat jako jediný producent zboţí a sluţeb. Protoţe ale všechny tyto statky 

potřebuje ke svému fungování, vyuţívá jako jejich dodavatele právě subjekty 

soukromého a občanského sektoru.  

K inspiraci, jak dosáhnout co nejniţších nákladů, slouţí právě trţní prostředí, které 

funguje na základních principech konkurence. Tu státní prostředí zajišťuje právě ve 

vypisování veřejných zakázek a PPP projektů, jelikoţ bylo jiţ ekonomy prokázáno, ţe 

čím více konkurentů, tím niţší jsou konečné náklady. 

Celý systém ale stále potřebuje dokonalejší uchopení, jelikoţ stále poskytuje prostředí, 

ve kterém dochází k velkým finančním únikům, dává prostor pro korupci a to je 

v současné době nastavování veřejných rozpočtů alarmující pochybení. 

Směrem, kam se v současnosti státy uchylují je realizace tzv. PPP projektů (Public - 

Private – Partnership), tedy lze říci, ţe je to obecný pojem pro spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru. Díky těmto projektům veřejné subjekty vyuţívají schopností 

soukromého sektoru a uplatňují je v realizaci v oborech jako zdravotnictví, doprava, 

školství, obrana aj. 

 

 



   

2. Teoretická východiska 

Východiska mé diplomové práce budou vycházet především z Teorií veřejných 
financí, Neoklasické ekonomie, Teorie transakčních nákladů, Teorie her aj. 

 

3. Cíle diplomové práce 
 

Cíle práce: 

1. provést analýzu systému zadávání veřejných zakázek a PPP projektů v ČR  a 

prozkoumat roli klíčových aktérů v něm. K tomu vyuţít komparaci systému 

zadávání veřejných zakázek a PPP projektů s vybranými zeměmi. 

2. na základě provedené analýzy navrhnout z pohledu teorie veřejné politiky 

změny v systému zadávání  veřejných zakázek a PPP projektů v ČR  s cílem 

ekonomicky racionálního a transparentního zadávání  veřejných zakázek.   

Cílem diplomové práce bude jak explorace dané problematiky, tak její explanace. 

Zpočátku bude důleţité zachytit, jak je systém zadávání v České republice uchopen a 

jak jsme se k současnému legislativnímu nastavení v průběhu let od revoluce dostali. 

V této části bude důleţité také zachycení klíčových aktérů, kteří vývoj tohoto nástroje 

přerozdělování veřejných financí ovlivnili. 

Za samozřejmou součást práce vidím, popis veřejných zakázek v okolních státech 

Evropy (západní i východní). To bude zásadní částí pro alespoň základní komparaci 

zakázek u nás v a zahraničí (důleţitým státem pro srovnání je Slovensko, které mělo 

naprosto stejný výchozí bod jako naše země). 

Dále naváţi specifikací problémových oblastí veřejných zakázek – jejich kontrolní 

mechanismy, transparentnost, nepochopení celého systému – neefektivní vyuţívání.  

Díky tomu se pokusím o analýzu celého systému, vymezení oblastí, kvůli kterým 

dochází k únikům veřejných financí – tedy velkým finančním ztrátám.  

Hlavním cílem pak bude ale detailní zaměření na PPP projekty, jejich realizaci 

v České republice. 

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

Hlavní výzkumnou otázkou se tedy ptám: V jaké míře jsou v České republice 

realizovány PPP projekty? 

 



   

Vedlejšími výzkumnými otázkami: 

 

Kdo jsou důleţití aktéři veřejných zakázek a PPP projektů? 

Kde jsou hlavní nedostatky nastavení systému veřejných zakázek a PPP projektů? 

 

Jako hlavní hypotézy v tuto chvíli spatřuji tyto: 

 

H1: V České republice nedochází k efektivnímu uplatňování PPP projektů. 

 

H2: Hlavní chybou veřejných zakázek je nastavení kontrolních mechanismů (NKÚ, 

ÚOHS) a přístup k tzv. regresu. 

 

 

 

 

5. Metody a prameny 
 

V mé diplomové práci vyuţiji metody analýzy dokumentů – především závěrečných 

zpráv NKÚ a ÚOHS, dále přepisy pořádaných konferencí, které měly jako hlavní téma 

veřejné zakázky, výzkumy a odborné články neziskové organizace Transparency 

International, odbornou literaturu aj. Budu sledovat data, která ukazují, jaké typy 

veřejných zakázek se především vyuţívají, v kterých oblastech dochází k největším 

investicím a tím i předpokládám, ţe také k největším finančním únikům. Sledováním 

měnící se legislativy a sloţení vlády se pokusím vysvětlit, jak tyto skutečnosti 

ovlivnily nasbíraná data z daného období a k co tedy ovlivňovalo zadávání veřejných 

zakázek. 

Důleţitou metodou budou také rozhovory s odborníky, kteří v praxi veřejné zakázky 

řeší. Předmětem zájmu bude především jejich argumentace a vysvětlení současného 

stavu, jejich názor a doporučení pro stav budoucí.  

Budu se snaţit také smluvit schůzky se zástupci Transparency International, kteří se 

danou problematikou jiţ dlouhodobě zabývají a se zástupci PPP Centra, veřejné 

správy a dalšími. 

 

 

 

 

6. Předpokládaná struktura diplomové práce 
1) Úvod 



   

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Úvod 
 

PPP projekty (Public – Private Partnership) jsou zaloţeny na spolupráci 

veřejného a soukromého sektoru. Tento nástroj veřejného financování je znám 

především v zahraničí, velmi často je aplikován v Anglii, kde je touto cestou 

financováno mnoho projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a dalších. 

Vznikem České republiky se PPP projekty začaly realizovat i u nás, nutno však 

říci, ţe v naší zemi stále chybí kvalitně vypracovaní metodika a také legislativa, které 

by četnost vyuţití projektů posílily.  

PPP projekty jsou stejně jako veřejné zakázky zaloţeny na spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru, na rozdíl od veřejných zakázek soukromý investor na projektu 

participuje dlouhodobě a přebírá určitá rizika, která jsou s provozem spojena.   

Cílem diplomové práce je popsat, jak PPP projekty fungují, provést jejich 

základní komparaci s veřejnými zakázkami a především ukázat, kde je v České 

republice prostor pro jejich realizaci.  

V tomto ohledu se práce bude ubírat směrem sociálních sluţeb, konkrétně 

domovů pro seniory. Současné statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, 

ţe  poptávka po těchto sluţbách je mnohonásobně vyšší neţ nabídka. Ve spojitosti 

s trendem demografického stárnutí, který předpovídá do budoucna výrazný nárůst 

osob ve věkové kategorii nad 75 let, coţ je věk, kdy senioři vyuţívají sluţeb domovů 

nejčastěji, vzniká otázka, jak nastavit politiku sociálních sluţeb tak, aby byl řešen 

poměr mezi poptávkou a nabídkou.  

Práce je strukturována tak, ţe na začátku jsou nastaveny výzkumné otázky a 

cíle práce, následuje popis metodologie a vysvětlení, jak byly dané metody vyuţity. 

V teoretické části se zaměřím na východiska – především principy, na nichţ PPP 

projekty fungují – veřejný zájem, veřejná sluţba, přístup řízení ve veřejné správě New 

Public management, koncept hodnoty za peníze či transakčních nákladů. 

Velká část je věnována právě popisu PPP projektů, jejich výhod a nevýhod, vysvětlení, 

co je jejich obsahem. Pro pochopení přidané hodnoty je popsán i nástroj veřejných 

zakázek.   

V části staţené k sociálním sluţbám je popsána aktuální situace a nastavení péče o 

seniory, věnuji se trendy, které politiku formují.  
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Na základě polostrukturovaných rozhovorů s odborníky a prací s dokumenty se snaţím 

vysvětlit, jak mohou být PPP projekty vyuţity pro oblast domovů pro seniory a jaké 

přidané hodnoty jsou s tím spojeny.  
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Výzkumný problém, výzkumné cíle a otázky 
 

Hlavním cílem této diplomové práce je pochopit, popsat a vysvětlit existenci PPP 

projektů v České republice a jejich moţné vyuţití v rámci poskytování sluţby domovů 

pro seniory. 

Vedlejšími cíli je ukázat rozdíly mezi těmito projekty a veřejnými zakázkami, které 

jsou v rámci České republiky těší mnohem větší mediální i politické pozornosti.  

Také se budu snaţit popsat, aktéry, kteří do daného tématu zasahují a vysvětlit, jaký 

přínos by mohly mít PPP projekty pro tuto oblast sociální politiky a v čem jsou naopak 

viděny rizika a nevýhody celého přístupu.   

V neposlední řadě se na základě rozhovorů s odborníky a analýzy dat pokusím 

navrhnout moţné změny, které by přispěly ke zlepšení současného stavu. 

 

Z těchto cílů vyplývá hlavní výzkumná otázka a vedlejší podotázky: 

 

Hlavní výzkumná otázka: 

 

Je moţné v České republice vyuţít PPP projekty pro provoz domovů pro 

seniory? 

 

Vedlejší výzkumné otázky:  

Jaké jsou výhody a rizika PPP projektů? 

Jaký je rozdíl mezi PPP projekty a veřejnou zakázkou? 

Jaká je v České republice situace ve sluţbách domovů pro seniory? 
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Metodologie 

 

Polostrukturované rozhovory 

 

Zásadní informace pro diplomovou práci vychází z rozhorů s odborníky, kteří 

se v problematice pohybují a mají tak praktické zkušenosti.  

Zaměřila jsem se na tři okruhy respondentů – odborníky na PPP projekty, zástupce 

veřejného sektoru, s nimiţ jsem diskutovala zkušenost s PPP projekty a ředitelé 

domova pro seniory, kteří mají praktickou zkušenost s těmito zařízeními. 

Oslovila jsem pana Tomáše Janebu z Asociace pro rozvoj infrastruktury, 

Tomáše Fetterse, společnost Ediffice, spoluautora studie PPP versus Veřejná zakázka. 

Spolupracovala jsem také s řediteli domovů pro seniory (Ing. Pavel Janda – Domov 

pro seniory Máj České Budějovice, Marta Drábková – Domov pro seniory Podlesí, Bc. 

Lukáš Holeček, MBA – Domov pro seniory U kostelíška Pardubice). 

Ze strany veřejného sektoru byli oslovení pan Ing. Václav Baxa, ředitel odboru 

Regionálního rozvoje krajského úřadu v Plzni a pana Pavel Šrom, působícího na stejné 

pozici ale v Jihomoravském kraji. 

V práci nechtěl být jmenován zastupitel města vysoké Mýto, proto je označen na 

Aktéra A. 

V oblasti veřejných zakázek jsem v minulosti provedla rozhovory s odborníky 

doc. Janem Pavlem a prof. Františkem Ochranou),  

Z řad koncesionářů mě velmi obohatil rozhovor s ředitelkou firmy Ledax, která 

jiţ provozuje na základě koncesní smlouvy Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě. 

 

 

Komparace 

 

Cílem diplomové práce je popis a vysvětlení PPP projektů jakoţto nástroje 

veřejného financování, který můţe být aplikován do oblasti sociálních sluţeb. Protoţe 
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se snaţím o deskripci a explanaci, vyuţívám metody komparace. Ta je vyuţita pro 

objevení rozdílů mezi veřejnými zakázkami a PPP projekty, posuzuje východiska, 

které oba přístupy mají.  

 

 

Sekundární analýzy dokumentů 

 

 

 

Práce s bulletiny PPP asociace a jejich analýzy PPP projektů. PPP Asociace společně 

se společností Ernst&Young vypracovali také analýzu moţnosti uplatnění PPP 

projektů v oblasti sociálních sluţeb. Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ve spolupráci s jiţ neexistujícím PPP Centrem vytvořili metodiky PPP 

projektů, v nichţ je moţné najít veškeré náleţitosti PPP projektů a také legislativní 

ukotvení těchto projektů. 

Nutná byla práce se zněním Zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 

koncesním řízení 

V práci také vycházím z materiálů krajských úřadů, především ze střednědobých 

strategických plánů sociálních sluţeb.  

 

Strukturovaný dotazník 

 

 Pomocí krátkých dotazníků byly osloveny krajské úřady za účelem zjištění, zda 

jsou PPP projekty známým nástrojem a zda mají zastupitelé jiţ praktické zkušenosti. 

Celé znění dotazníku lze nalézt v příloze č.1.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

Pojem veřejná správa můţe být vnímán dvěma způsoby. Buď to jej vidíme jako 

činnost při spravování věcí veřejných anebo institucionalizaci těchto činností 

prostřednictvím organizovaných forem úřadů. (Hendrych, 2012: 5). 

Pokud hovoříme o činnostech, označuje Hendrych tuto správu za materiální (funkční). 

Obsahem je vše, co je spojeno s vládnutím a uspokojováním veřejných potřeb.  

Instituce, které takovou činnost vykonávají, spadají do formálního pojetí veřejné 

správy (institucionální, organizační).  

 

VEŘEJNÁ POLITIKA 

 

Veřejná politika jako proces  

 

 „Realizace konkrétní veřejné politiky je dynamickým, mnohavrstevným procesem, do 

něhoţ vstupuje mnoho aktérů a který je charakterizován nesčetnými interakcemi mezi 

nimi navzájem a jejich vnitřním a vnějším prostředím“ (Potůček, 2005:33). 

 

Zmíněný veřejný zájem a tvorba politiky, která má za cíl na tento veřejný zájem 

reagovat, je přesně jak píše prof. Potůček sloţitým procesem, který má po sobě jdoucí 

události, které se ale navzájem překrývají a podněcují jedna druhou.  

V pozadí teorie stojí představa, ţe politika je proces po sobě jdoucích a vzájemně 

odlišitelných kroků (Veselý, Nekola, 2007: 45). Teoretici veřejné politiky tyto procesy 

definovali a vytvořili modely, jeţ popisují vzniklý politický cyklus. Howlett, Ramesh 

a Perl rozlišují pět kroků politického cyklu: uznání existence problému a potřeby ho 

řešit, tvorbu politik, politické rozhodnutí, implementaci politiky a její vyhodnocení 

(Howlett, Ramesh, Perl, 2009: 12, 13). 
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Kritici politického fázového modelu zpochybňují především jeho znak časové 

posloupnosti. Upozorňují například, ţe různé fáze se navzájem protínají, vyvolávají 

opakovaně jedna druhou.  

Sabatier například upozorňuje na absenci popisu faktorů, které ovlivňují politické 

procesy v rámci jednotlivých fází nebo napříč fázemi. Navíc posloupnost jednotlivých 

fází podle něj neodpovídá skutečnosti (Sabatier, 2007:7). Přesto se modely politického 

cyklu dále vyuţívají. 

Pro ilustraci uvedu model, který uvádí profesor Potůček (Potůček, 2005:37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace a uznání sociálního problému 

V první fázi musí být společenský problém uznán veřejností a příslušnými aktéry za 

veřejný zájem, stává se tzv. „naléhavým a legitimním veřejným zájmem“ (tamtéţ).  

 

Rozhodnutí ve veřejné politice  

 

Pro mou diplomovou práci a téma, kterým se zabývám, je právě tato část politického 

cyklu podstatná, proto jí zde věnuji více prostoru.  

 

Po identifikaci sociálního problému navazuje proces rozhodování, ve kterém jednotliví 

aktéři prosazují na základě vlastních hodnot a z toho plynoucích zájmů vlastní varianty 

řešení sociálního problému.  

Znamená to silnou argumentaci, zapojování zájmových skupin, institucí, konfliktní 

vyjednávání, porovnávání variant, kritérií a mnoha faktorů. 

Identifikace a uznání sociálního 

problému 

Rozhodnutí ve veřejné politice 

Implementace veřejné politiky 

Hodnocení veřejné politiky 
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Na rozhodovací procesy se specializují mnohé teorie, pro propojení veřejného a 

soukromého sektoru je přínosný zmíněný New Public Management (teorie 

managementu) (tamtéţ). 

 

Rozhodovací procesy mají určitá východiska a faktory, jeţ hrají zásadní roli 

v rozhodovacím procesu, který má docílit uspokojení veřejného zájmu. Aby 

rozhodování splňovalo kritérium objektivismu, pracuje veřejná politika s mnohými 

metodami (SWOT analýza, strom problémů, strom cílů, analytické analýzy nákladů a 

uţitků, multikriteriální hodnocení variant a jiné. (Potůček, 2005:39). 

 

Implementace veřejné politiky 

Implementace je zásadním krokem pro realizaci a postup ke stanoveným cílům 

politického procesu. Prof. Potůček překládá tuto fázi jednoduše jako „uskutečňování“.  

  

Hodnocení veřejné politiky 

 

Velmi důleţitá fáze veřejné politiky, která poskytuje určitou zpětnou vazbu na 

předchozí fáze cyklu. Ukazuje, zda byl problém správně identifikován, zda byly 

v rozhodovací fázi zvoleny adekvátní nástroje a varianty politiky a zda byla politika 

následně dobře a účinně realizována. Na základě hodnocení se v model můţeme vrátit 

opět na začátek k identifikaci či jiným fázím.   

Pro to, abychom mohli veřejné politiky hodnotit, potřebujeme mít definovány cíle. 

Cíle jsou vlastně formulací veřejné potřeby, která má být naplněna.  

 

Prof. Ochrana definuje různé cíle veřejných politik: funkční (většinou dlouhodobé 

strategické cíle politik) a objektové (měřitelné – přímo vyhodnotitelné na základě 

fyzikálních veličin). Většinou definujeme více cílů, které potom srovnáváme.  

Pro tato hodnocení potřebujeme ale kritéria (měřítka pro srovnání), na jejich základě je 

potom evaluace moţná.  

Kritéria mohou být kvalitativní – volíme je právě pro neměřitelné cíle (metodou je 

například dotazování na spokojenost občanů s danou politikou) nebo kvantitativní – 

měřitelné (např. nákladová, termínová, uţitková kritéria). 
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Veřejný a soukromý sektor 

 

 

Pokud chceme analyzovat dění veřejné politiky, je potřeba nejdříve rozlišit veřejný a 

soukromý sektor.  

 

Profesor Potůček (Potůček, 2005) vysvětluje veřejný sektor jako prostor, kde se 

formuluje a prosazuje veřejný zájem. Z toho důvodu se rozhodování v tomto sektoru 

účastní mnoho jedinců a do procesu můţe být zapojeno více institucí jako politické 

instituce, vláda, byrokracie. Pokud tyto instituce dobře fungují, přispívají k rozvoji 

obecného blaha a uspokojují generované veřejné zájmy (tamtéţ). 

 

Na druhé straně soukromý sektor je řízen vůlí jedince a je veden privátními zájmy, 

které nejsou podřízeny tak sloţitému procesu dosahování koncensu, jako je tomu u 

sektoru veřejného. 

 

Zásadní rozdíl je také ve způsobu financování, veřejný sektor je zaloţen na veřejných 

rozpočtech. Jeho směr také podléhá legislativním a politickým rozhodnutím. 

 

Přesto se v mnoha směrech tyto světy překrývají. Jak uvidíme dále a co je vlastně 

smyslem veřejných zakázek a PPP projektů, do veřejného sektoru vplývají prvky 

soutěţe, do soukromého zase dotace. Potůček pro ilustraci zmiňuje neziskové 

organizace, „ (…) které se orientují na uspokojení veřejných zájmů, přitom však patří 

do soukromého sektoru a na trhu se chovají podobně jako subjekty orientované na 

maximalizaci svého profitu“ (Potůček, 2005:16). 

 

 

POJEM VEŘEJNÁ SLUŽBA 

 

U pojmu „veřejná sluţba“ se setkáváme s absencí jednotné definice. Povaţuji za 

důleţité tento termín více rozebrat, jelikoţ je základním smyslem celé myšlenky 

partnerství.  



   

 

12 

  

 

Ministerstvo vnitra definuje v tzv. metodickém plánu, co lze povaţovat za veřejnou 

sluţbu: „Veřejné sluţby jsou sluţby poskytované, organizované nebo regulované 

orgánem veřejné správy, které slouţí k uspokojování potřeb občanů – na principu 

subsidiarity“
1
 (Ministerstvo vnitra, 2003a).  

Absenci lze vysvětlit i existencí několika úhlů pohledu, co vlastně veřejná sluţba 

znamená. Nejčastěji se setkáváme s pohledem institucionálním a funkčním: 

„V institucionálním pojetí jde o určité výkony (sluţby) poskytované veřejnými 

institucemi, při funkčním přístupu jde o veřejně prospěšné činnosti bez ohledu na to, 

kdo je poskytuje nebo zabezpečuje.“ (Vítek, 2001, str. 12) 

S institucionálním vyjádřením pracuje i profesor Ochrana (Ochrana, 2007, str. 8): 

„(…) takový druh sluţeb, jejichţ uţivatelem (spotřebitelem) je veřejnost jako sociální 

subjekt. Veřejné sluţby jsou produkovány, zabezpečovány či regulovány orgány 

veřejné správy“.  

Dle povahy výstupu rozlišujeme veřejné sluţby poskytované ve formě finanční 

podpory, správní činnosti a věcné veřejné sluţby organizované jednotlivými úrovněmi 

samosprávy a poskytované v naturální (věcné) podobě. (Hyánek, Prouzová, 

Škarabelová, a kol., 2007) 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁJEM  

 

Veřejným zájmem rozumíme takový zájem jednotlivců, který má společenský přesah. 

Veřejná politika je totiţ disciplínou, která nedokáţe obsáhnout celé společenské dění 

(to je ostatně nemoţné) a proto se do jejího záběru dostanou pouze záleţitosti, které 

jsou definovány jako veřejný zájem a mají tedy pro společnost nutný význam. Tyto 

zájmy vzrůstají ze zájmů individuálních, získávají pozornost širší veřejnosti, pokud 

jsou dobře formulovány a směřovány k institucím a politickým aktérům, stávají se 

zájmem veřejným a pro politiky předmětem analýz a politických procesů. Právě tato 

politická preference je významná pro uznání veřejného zájmu.  

                                                 
1 Princip subsidiarity se dotýká sociální oblasti a zahrnuje v sobě iniciativu jedince, jeho 
rodiny, nejbližších, sousedů či jiných aktérů, předpokládá se odpovědnost každého občana za 
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Profesor Potůček ve své přednášce v předmětu Veřejná politika definuje instituce jako 

obec, instituce občanské společnosti, právo a stát za důleţité subjekty, které „nabízejí 

proceduální mechanismy pro artikulaci, agregaci a koordinaci, případně i realizaci 

dílčích zájmů, v níţ je uţ uţitečné hovořit o zájmech veřejných. 

 

Nemůţeme ale povaţovat za veřejný zájem takový stav, kdy jednotlivci zaujímající 

jednotné stanovisko. Veřejný zájem znamená především konsensus společnosti. 

 

Samozřejmě hodnotová diferenciace ve společnosti je rozsáhlá, některé potřeby se ale 

spojují a jdou mezi sebou do určitého konfliktu. Díky komunikaci nad takovým 

stavem, vyjednávání a argumentaci, co je či není potřebou a veřejným zájmem dochází 

právě k potřebné identifikaci veřejného zájmu. Proto profesor Potůček označuje 

vymezení veřejného zájmu za „ţivý sociální a politický proces“. (Potůček, 2005: 12). 

 

Je jasné, ţe společnost nedokáţe identifikovat všechny zájmy, do hledáčku odborníků 

se dostanou jen ty nejvýraznější, mnoho zájmů zůstane latentních. Latentní zájmy jsou 

pak předmětem veřejné politiky, která se má snaţit i takové zájmy identifikovat a 

analyzovat.  

Veřejná politika přitom musí odlišit ty, kterých se působení politiky týká a ty, kteří 

danou politiku vytvářejí a mají roli aktérů.  

 

 

TEORIE BYROKRACIE  

 

Veřejné správě a jejímu fungování se výrazně věnoval na přelomu 19. a 20. století 

proslulý německý sociolog Max Weber. Ve svých mnoha svazkových dílech 

vypracovává mimo jiné Teorii byrokracie. Povaţuji za důleţité Webera zmínit jako 

prvního významného sociologa, který se odborněji zabýval teoriemi řízení veřejné 

správy nově se měnícího světa.  

 

                                                                                                                                             
vlastní osud. Stát je poslední instancí, která by měla řešit krizové okamžiky, měl by zasahovat 

svými sociálními programy až jako poslední možnost (Potůček, 2005:250). 
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Weber byl stoupencem racionalismu, proto myšlenky promítal do svého uvaţování o 

byrokracii, která dle něj měla být ideálním přístupem pro veřejnou správu moderního 

světa. Weber toto slovo na rozdíl od dnešního světa vnímal neutrálně. Upozorňoval, ţe 

tak rozsáhlé systémy, které svět vytvářely, potřebují ucelený systém administrativního 

řízení a označoval ji za „racionální autoritu“. Jedině díky takto nastolené racionalitě 

dokáţe celý systém fungovat efektivně a dokáţe řídit rozsáhlý počet lidí.  

 

Definoval tzv. “Ideální typ“ byrokratických organizací, přičemţ tímto postupem chtěl 

ukázat ryzí, ideální nastavení, od něhoţ lze pak sledovat odchylky v běţné praxi.  

Nakonec vytvořit šest tzv. postulátů Ideálního typu byrokracie, jeţ obsahují například 

definice ideálního úředníka, který je osobou vzdělanou, vyučenou  úřednickým 

oborem. Tento úředník je povinen chovat se dle jasně nastavených pravidel, která vţdy 

jednoznačně dodrţuje.  

Celkově je jeho teorie zaloţena na formálních vztazích, úředníci mají být neosobní a 

spravedliví.  

Byrokratický systém je zaloţen podle Webra také na spisech (aktech), které jsou 

shromaţďovány na místech mimo soukromé místo úředníka – kancelářích.  

Zajímavou částí je řešení Weberovy hierarchie – ta má podobu pyramidy, je 

centralizovaná a úkoly a rozhodnutí přichází shora dolů. Jasně zde definuje také 

vztahy podřízenosti a nadřízenosti. 

 

Samozřejmě jako všechny teorie, vzbudil také Weberův přístup ohlasy kritiků.  

Robert Michels, německý sociolog, známý díky své tezi o oligarchii, upozorňoval na 

hierarchickou metodu řízení aparátu a na hromadění se moci v rukou vrchních 

úředníků a politiků.  

Robert King Merton, autor teorie Důsledky nezamýšleného chování, se zabýval i 

nechtěnými důsledky byrokratického chování, dysfunkcemi byrokracie. „Formuloval 

tezi, ţe čím je úřad starší a zavedenější, tím více směřuje k záměně prostředků za cíle. 

Zájmy samotného úřadu pak mohou vytlačit úsilí o realizaci původních vnějších cílů, 

pro něţ byl úřad zřízen“ (online). 

 

Sílícím technologickým vývojem, okolnostmi světových válek, demografického 

aspektu populace, měnící se ekonomické a demografické podoby států nedávají 

Weberově teorii šanci.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels
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V druhé polovině 20. let shrnul koncepty byrokracie Lane: 

 „byrokracie jako rigidní, strnulá, nepruţná, 

 byrokracie jako panství úředníků, 

 byrokracie jako chaos, 

 byrokracie jako maximalizace velikostí, 

 byrokracie jako nekontrolovaná a nekontrolovatelná moc“ (tamtéţ). 

 

NEW PUBLIC MANAGEMENT – ALTERNATIVNÍ ŘÍZENÍ 
VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

 

Vývoj v oblasti byrokracie a veřejné správy začneme sledovat aţ v 70. letech 20. 

Století, kde se v anglosaských zemích rozvinul přístup New Public Managementu a 

začal se rozšiřovat po celém světě.  

NPM ukazuje, jak by měl být veřejný sektor organizován ze strany vlády – respektive, 

jakým způsobem by měl přistupovat k organizaci sluţeb a jejich poskytování 

občanům. Ukazuje, ţe způsoby řízení veřejného sektoru jsou neefektivní a zastaralé, 

dochází v nich právě důsledkem špatné organizace a vedení k enormním nárůstům 

finančních nákladů, ale i delší časové realizaci.  

Lane (2000) nazývá tento stav veřejného sektoru „Vnitřní neefektivností“  - za pojmem 

vidí neschopnost orgánů veřejného sektoru porovnat vstupy, výstupy a mezi nimi 

leţící náklady na realizaci. Nesmyslné nakládání s veřejnými prostředky, financemi, 

neefektivní personální řízení je důsledkem tvrdého, nepruţného byrokratického 

systému.  

Ve Velké Británii je po válce tato situace označována za stav „byrokratických 

monopolů“ (Řeţuchová, 2010). Veřejné sluţby jsou poskytovány prostřednictvím 

státních podniků, poměr zaměstnanosti v těchto organizacích je vysoká, efektivita 

fungování ale naopak velmi nízká.  

 

Koncept New Public Managementu 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chaos
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Koncept New Public Managementu (dále jen NPM) se zakládá na myšlence „štíhlého 

státu“. Vlastně dnes je rozvíjen nejvíce na území Švýcarska, kde se mu věnují na 

univerzitě v St. Gallenu a kde se soustředí na aplikaci tohoto přístupu do politiky 

místních kantonů. 

 

  Jiţ zmíněná recese evropských ekonomik, rychlý technologický pokrok znatelný více 

neţ kdy dříve, vytvářejí na orgány státní správy tlak. Sociální politika států, které ač se 

ve svých přístupech od sebe liší (například liberální od skandinávského), má za 

společné rok od roku zvyšující se mandatorní výdaje. 

Všechny tyto okolnosti pochopitelně generují také tlak na hospodárné chování orgánů 

veřejné správy, vnáší více pozornosti do sledování efektivnosti a chování politických 

aktérů. 

NPM lze tedy vnímat jako odraz významné změny. Jako posun v chápání role veřejné 

správy ve společnosti. Moţným vysvětlením tohoto posunu je rozlišení pojmů správa 

(jako starý a překonaný přístup) a řízení (vztahující se k širšímu konceptu NPM) 

(Wright, Němec, 2003). 

 

Zásadní rozdíly mezi veřejným a soukromým sektorem lze rozdělit do tří oblastí:  

 „rozdílnost ve stanovení potřeb - veřejný sektor působí na základě politicky 

stanovených potřeb. Soukromý sektor zase působí na základě potřeb určených 

trhem, na kterém se snaţí dosahovat zisku. 

 kategorie zisku 

- jako cíl snaţení - veřejný sektor klade důraz na hodnoty jako rovnost a 

spravedlnost na rozdíl od manaţerů soukromého sektoru, pro které je 

nejdůleţitější ziskovost a rozvoj firmy,   

- jako způsob měření výkonnosti ve veřejném sektoru ziskovost chybí - chybí 

tak jasný systém měření výkonnosti, který by dostatečně odráţel efektivnost a 

účinnost.  

 rozdílnost právního prostředí - v soukromém sektoru zákony manaţerům zakazují to, 

co nesmějí dělat. Veřejný sektor je charakteristický tím, ţe zákony říkají 

manaţerům to, co mohou dělat“. (Wright, Němec, str. 25 – 26): 
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Efektivita a kvalita 

 

Kaţdý občan státu, kterému pravidelně odvádí část své mzdy, očekává určitou kvalitu 

sluţeb, které by měly být státem poskytovány. Tato spokojenost je právě abstraktním 

měřítkem práce veřejné správy.  

Z příkladu českého prostředí, kde ústavy pro postiţené či domovy pro seniory nemají 

adekvátní vybavení lze jednoduše usuzovat, ţe ani český stát nedokáţe efektivně 

koordinovat jak financování, tak organizaci důleţitých státních institucí. 

 

Koncept New Public Managementu proto navrhuje přinést do struktury veřejné správy 

prvky soukromého sektoru, který vnáší do prostředí motivaci konkurenční boj a 

především jiný typ řízení. Jendou z hlavních myšlenek je transformovat vnímání 

úředníků – občanů na manaţery (podnikatele) a klienty.  

NMP se proto zaměřuje především na manaţerské řízení, která sleduje sloţku výkonu 

a důleţitým aspektem je zodpovědnost.  

„NPM klade důraz na ekonomičnost, účinnost a efektivitu vládních organizací, 

instrumentů a programů a na vyšší kvalitu poskytování sluţeb“ (Potůček, 2005: 146). 

 

 

Hlavní rysy tohoto přístupu lze shrnout do několika trendů: 

 „dynamická organizace a její služby: politické instance – exekutiva, 

legislativa a voliči – neřídí uţ činnost správy prostřednictvím detailního 

rozpisu finančních a osobních prostředků (input), ale nově prostřednictvím 

definování výkonů a sluţeb, kterých má být dosaţeno (output) a jejich 

ţádoucího působení (outcome); 

 delegování výkonných pravomocí: slouţí ke zvýšení motivace pracovníků 

k aktivitě a kreativitě; 

 globální rozpočet: pro předem definovaný výkon, resp. sluţbu je k dispozici 

pevně stanovená finanční částka. Odpovědná politická instance dá k dispozici 

celkový rozpočet, s nímţ musí veřejná správa nebo její jednotlivá pracoviště, 

resp. oddělení vyjít a přitom co nejefektivněji plnit předepsané úkoly. Na rozdíl 
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od běţného rozpočtu neobsahuje globální rozpočet jednotlivé poloţky, ale 

smluvní částku; 

 controlling: interní nebo nezávislá vnější grémia pravidelně prověřují sluţby 

veřejné správy a jejich působení, a navrhují, pokud je to nutné, moţná 

zlepšení; 

 benchmarking: informace o kvalitě činnosti má poskytnout srovnání sluţby 

takové správní jednotky s jinou jí odpovídající jednotkou či soukromým 

podnikáním, která určitou sluţbu poskytuje nejlépe“ (Kozáková:2007, online) 

 

NPM neměl za cíl vytvořit sociální reformu, ale přinést do veřejné správy delegaci 

zodpovědnosti a výhody zkušeností trţního hospodářství. 

Právě z oblasti trţního prostředí vyplývá, ţe by orgány jiţ neměly fungovat podle 

zavedeného řádu, kdy není nastaven cíl, ale měly by se právě orientovat na definici 

cílů a následně prostředků, jak takového cíle dosáhnout.  

To vidí například profesorka ekonomie na curyšské univerzitě M. Osterloh za zlomový 

okamţik. Definuje prostředky, pomocí nichţ by měla veřejná správa změnit metody.  

 „náhrada pravidel a ustanovení zakázkami a smlouvami, 

 oddělení strategických a operativních kompetencí, tj. rozhodování o tom, co 

“je úkolem” a “jak bude úkol splněn”, 

 delegování zodpovědnosti do popředí, aby se tím zvětšil prostor pro iniciativu 

a kreativitu zaměstnanců veřejné správy, 

 organizace, resp. uspořádání veřejné správy v duchu modelu koncernu 

s decentralizovanými, autonomními správními jednotkami, 

 smlouvy o provedení práce, resp. pracovní zakázky a sestavování globálního 

rozpočtu, 

 vytvoření motivačního systému ke zvýšení pracovní výkonnosti úředníků, 

 zavedení elementů soutěţe do veřejné správy“ (Kozáková, 2007, online)  
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VYMEZENÍ POJMU, OBSAHU A FOREM PPP 
 

 

POJEM A DEFINICE PPP  

 

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru, známé pod zkratkou PPP (Public 

– Private – Partnership), jsou alternativní cestou, jíţ vyuţívá veřejný sektor 

k poskytování veřejných sluţeb. Prakticky tak lze označit takovou spolupráci, kde 

veřejný a soukromý sektor společně uspokojují veřejnou potřebu.  

 

Zelená kniha Evropské komise definuje PPP následně: „Tímto pojmem se obecně 

označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a soukromým podnikatelským 

subjektem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údrţby 

veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné sluţby.“ (Evropská komise, 2004c). 

Světová banka: „…projekt spojený s riziky (technickými, souvisejícími s plněním, 

trţními a finančními), která jsou z velké části převáděna na soukromý subjekt. Přičemţ 

politická, regulatorní a „foreign exchange risks“ by měla být alokována na toho 

partnera, který je umí lépe řešit (například vláda, mezinárodní finanční instituce, 

soukromé pojišťovny). Platby za provedení jsou obvykle ve formách plateb za 

poskytované sluţby z veřejných rozpočtů nebo od uţivatelů, nikoli však plateb za 

aktiva, která slouţí k poskytování sluţeb. Výnosy tedy plynou z a) uţivatelských 

poplatků, b) dotací (podpory) veřejného sektoru a z c) vícezdrojového financování 

nebo d) kombinací všech výše uvedených forem.“ (Escobedo,World Bank, online) 

 

Z obou definic je patrné, ţe PPP nesou základní znaky, které odlišují tento koncept od 

veřejnosti známějších veřejných zakázek či privatizace. 

 

 

HLAVNÍ RYSY PROJEKTŮ PPP  

 

1) Rozdělení rizik spojených s projektem 

Veřejný sektor sdílí se soukromým sektorem rizika spojená s realizací projektu či jej 

na něj zcela přenáší. Vychází ze skutečnosti, ţe soukromý subjekt ovládá řešenou 
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problematiku podrobněji, je odborníkem, který zná moţná úskalí a zkušenostmi 

z praxe dokáţe rizika mnohem lépe řídit a ovládat 

 

2) Dlouhodobost projektů 

Na rozdíl od veřejných zakázek přistupuje veřejný sektor k PPP v případě dlouhodobé 

spolupráce se soukromým subjektem a to v horizontu desítek let. Praxí je realizace 

projektů od délky dvaceti let a více.  

 

3) Financování projektu 

Soukromý sektor vstupuje do projektu jako investor. Alternativ rolí soukromého 

sektoru coby dodavatele sluţeb je několik, proto definuje různé typy PPP, jejichţ 

podrobnější výčet uvedu dále. 

 

4) Realizace finančně nákladných a náročných projektů 

Projekty se vyznačují širokým záběrem pokrytí veřejného zájmu. Často řeší veřejnou 

potřebu fungování společnosti, jako jsou například vodohospodářské nebo silniční 

výstavby – realizace je nákladná a vyţaduje dlouhodobou nákladnou údrţbu. 

 

5) Cíl projektu 

Definice výstupu (rozsahu a kvality poskytovaných sluţeb) namísto definice vstupu 

(výrobní faktory, definování výrobních postupů). (Řeţuchová, 2010, str. 24). 

Nejčastěji se PPP vyuţívaly v oblastech vodohospodářství a výstavby infrastruktury. 

V současné době se ale rozšiřují i na mnohem specializovanější odvětví, jako 

například do poskytování sociálních sluţeb. 
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OBSAH KONCEPTU PPP  

 

  Propojení veřejného a soukromého sektoru má za cíl poskytnutí veřejné sluţby 

efektivnějším a kvalitnějším způsobem. Pro veřejný sektor znamená takový projekt i 

investici do budoucna.  

 

 „VALUE FOR MONEY“  - koncept ekonomického hodnocení PPP 

 

 Výchozím předpokladem PPP projektů je tzv. dosaţení „hodnoty za peníze“ („value 

for money“). Někteří autoři (např. Řeţuchová) vyjadřují tímto termínem ekonomický 

přínos PPP.  

Pochopeno v češtině, tato „hodnota za peníze“ stanovuje, ţe při zajištění sluţby stejné 

kvality bude soukromým subjektem dosaţeno vyšší efektivity v poměru k 

vynaloţeným prostředkům, neţ kdyby stejný projekt realizoval veřejný sektor z 

vlastních prostředků, anebo při vynaloţení stejných prostředků bude dosaţeno vyšší 

kvality sluţeb. 

Existuje několik metod, jak určit, zda je kritérium „value for money“ splněno. 

 

„Hodnotou za peníze se rozumí optimální kombinace celoţivotních nákladů projektu a 

kvality v rámci nabídky (popř. vhodnosti pro daný účel) uspokojující potřeby 

uţivatelů“ (MFCR, 2011: online). 

 

Hodnota za peníze představuje nástroj vyuţitelný jak pro srovnání jednotlivých 

technických řešení projektu, tak i různých způsobů/forem realizace projektu 

Aby tedy bylo moţné posoudit a zhodnotit, zda projekt poskytuje hodnotu za peníze, 

je nutné brát v úvahu nejen náklady projektu (kvantitativní hledisko), ale i kvalitu 

poskytovaných sluţeb, naplnění záměru/cíle, termín dodání, udrţitelnost projektu 

apod. (kvalitativní hledisko). 
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TRANSAKČNÍ NÁKLADY 

 

Sledování a hodnocení veřejných zakázek jakoţto nástroje, který má přinést 

efektivnější nakládání s veřejnými financemi, je zaloţeno na tzv. Teorii transakčních 

nákladů. Pohled sledování nákladové ekonomie vychází z tzv. nové institucionální 

ekonomie, která navazuje na neoklasickou mikroekonomii. Větší specifikace 

přenechám studentům ekonomie, uvedu zde pro potřeby práce pouze základní 

myšlenky.  

Pro tuto práci je klíčový pojem institucionální ekonomie „transakční náklady“. Doc. 

Pavel se odkazuje ve své práci na definici R.H. Coase z roku 1937, která je 

označována za Coasův teorém: „Transakční náklady jsou takové náklady, které 

vznikají při směně vlastnických práv mezi jednotlivými ekonomickými vlastníky“ 

(Pavel, 2009:25). 

 

Obecně řečeno, transakční náklady jsou prostředky nutné pro realizaci projektu. 

„Transakční náklady nic neprodukují, ale produkci umoţňují“ (Pavel, 2009:27). 

Sledováním jejích výše pak lze usuzovat, zda je projekt ekonomicky výhodný či 

nikoliv. Jsou tedy dobrým nástrojem pro sledování efektivity veřejných zakázek a 

z nich vycházejících PPP projektů.  

Dřívější přístupy sledovaly pouze tzv. produkční náklady, coţ přestalo být pro 

posuzování výhodnosti projektu relevantní.  

 

Transakční náklady lze spojit s podstatou externí produkce, která vzniká spoluprací 

veřejného a soukromého sektoru. Sledování např. administrativních nákladů, které 

rapidně navyšují rozpočet projektu, výrazně mění konečné hodnocení projektu a můţe 

být důvodem, proč volit jinou alternativu neţ je spolupráce obou sektorů. 

 

Na výši transakčních nákladů má ve spojitosti s veřejným sektorem vliv institucionální 

prostředí. „Kvalitní a fungující instituce mohou sniţovat moţnost oportunistického 

chování
2
 smluvních stran, coţ podstatně redukuje hodnotu transakčních nákladů“ 

(Pavel, 2009:27).  

                                                 
2
 „Oportunismus pracuje s pojetím člověka, který sleduje své vlastní zájmy a ty je 
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FORMY SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO 
SEKTORU 
 

Veřejná zakázka 

 

Veřejná zakázka je z právního hlediska pojata následovně: „Veřejnou zakázkou je 

zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, 

jejím předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či sluţeb nebo úplatné provedení 

stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto 

zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.“ (Zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, § 7 odst. 1) Zákon taktéţ hovoří o druzích veřejné zakázky, kde 

rozlišuje „veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na sluţby a veřejné zakázky na 

stavební práce“ (tamtéţ) a v neposlední řadě dělí veřejné zakázky „podle výše jejich 

předpokládané hodnoty na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a 

veřejné zakázky malého rozsahu“.(tamtéţ). 

 

Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách obecně stanovuje pravidla, jimiţ se 

zadavatelé veřejných zakázek řídí. 

 

Pojem, který se zde často vyskytuje, je pojem „veřejný“. Legislativa upravuje 

zacházení s věcí veřejnou, s veřejnými penězi, které budou přiděleny v rámci určité 

zakázky, aby splnily určitou sluţbu veřejnosti. V tomto ohledu se nás taktéţ týká 

pojem veřejný zájem 

a teorie veřejné volby. 

  

                                                                                                                                             

schopen prosazovat i za cenu pouţití úskoku či přímo lţi. Znamená to spíše takové 

lidské 

chování, které nemusí být vţdy jen čestné a lidé vţdy nemusí mluvit pravdu pokud jde o 

jejich úmysly. Svého záměru mohou dosáhnout i lstí, předstíráním a zneuţitím druhé 

strany. 

Oportunismus znamená jen předpoklad, ţe ten, kdo se míní zúčastnit hospodářského 

ţivota, musí počítat – má-li být realistou – s eventualitou výskytu oportunismu v 

jednání svých partnerů, podřízených či nadřízených“ (Vitík, 2009: 4). 
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Veřejnou volbou dochází k rozhodnutí, kde konečné statky budou spotřebovávány 

veřejností. Veřejnost je zde tedy koncovým uţivatelem. To však můţe být někdy i 

problematické – veřejnou volbou se sice rozhoduje o produktu, jehoţ konečným 

spotřebitelem bude veřejnost, ta však na výběru daného produktu neparticipuje a o 

výběru 

daného produktu často rozhodují jedinci, kteří však ve výsledku nejsou jeho konečným 

spotřebitelem. To, ţe veřejnost sama neovlivňuje výběr samotného veřejného statku, 

ovlivňuje taktéţ nabídkový a poptávkový přístup (Ochrana, 2004: 13).  

 

Poptávkový přístup zohledňuje potřeby veřejnosti a dle ní je pak naplňován veřejný 

zájem. V České republice však převládá přístup nabídkový, kde hlavní roli o 

uskutečnění dané zakázky hraje zadavatel. 

 

Tím se dostáváme k ekonomickému pohledu na veřejné zakázky. Z tohoto pohledu 

pak „rozumíme veřejnou zakázkou účelnou alokaci zdrojů, která byla realizována na 

základě 

veřejné soutěţe. Účelnost této alokace spočívá zejména v tom, ţe pouţité zdroje jsou 

vyuţity 

ekonomicky vhodně, čili racionálně, se zřetelem na očekávané uţitky plynoucí z 

předmětného 

plnění veřejné zakázky.“ (Ochrana, 2008:9)  

 

Zde hraje roli zejména pak zásada „3E“, tedy zásada hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti (Economy, Efficiency, Effectiveness). Tato zásada má zajistit, aby 

vynaloţené veřejné peníze byly vynaloţeny za skutečně potřebnou věc, za nejniţší 

moţnou cenu a s efektem uţitku (kvalitního výstupu). Pro přehled uvádím 

jednoduchou tabulku: 
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Ukazatel Podstata ukazatele Metoda ke sledování ukazatele 

Hospodárnost 

Co nejniţší vynaloţení 

zdrojů při dodrţování 

předmětu a stanovení kvality 

veřejné zakázky 

Analýza minimalizace nákladů 

(CMA) 

Efektivnost 

Dosaţení co nejvyššího 

rozsahu výstupu, kvality a 

přínosu očekávaného splnění 

předmětu veřejné zakázky 

ve srovnání s objemem 

(předpokládaných) 

vynaloţených zdrojů 

Analýza efektivnosti nákladů 

(CEA) 

Účelnost 

Optimální míra dosaţení cílů 

a předmětu veřejné zakázky 

s ohledem na 

(předpokládané) vynaloţené 

zdroje 

Metody nákladově uţitkové 

analýzy 

 

Zdroj: OCHRANA, František. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek. 

Ekonomická analýza. Praha:Ekopress, 2008, s. 98. 

 

 

Zásadu 3E upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

kde v §4, odst.1, písm. d je uvedeno, ţe „hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat 

(…) 

hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.“ (Zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě). 

Proč zásadě 3E věnuji větší pozornost? Tato zásada totiţ není explicitně obsaţena v 

zákoně o veřejných zakázkách, od čehoţ se pak odvíjejí další problémy s tím 

související. 

Zadavatelé (zejména pak laici, např. starostové menších obcí bez právnického 

vzdělání) se 

pak často řídí jen zákonem o veřejných zakázkách, kde tato zásada chybí. 

Problematické je to 

následně i u kontroly veřejných zakázek, kdy právě absencí této zásady dochází spíše 
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k formální kontrole. 

 

Klíčovou roli v zadávání veřejných zakázek hraje zadavatel. Zákon rozeznává tři 

druhy zadavatele: veřejného, dotovaného a sektorového. 

 

Veřejný zadavatel je podle zákona: 

 

a) Česká republika, 

b) státní příspěvková organizace, 

c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níţ funkci zřizovatele 

vykonává územní samosprávný celek, 

d) jiná právnická osoba, pokud 

1. byla zaloţena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které 

nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu, a 

2. je financována převáţně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či 

jiným 

veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí 

více neţ 

polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu (§ 2 

odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 

Veřejným zadavatelem můţe být pouze právnická osoba. 

 

Dotovaným zadavatelem můţe být jak právnická tak fyzická osoba, která „zadává 

veřejnou zakázku hrazenou z více neţ 50 % z peněţních prostředků poskytnutých 

veřejným zadavatelem, a to i prostřednictvím jiné osoby“. (tamtéţ). Dotovaný 

zadavatel pouţívá k financování jak veřejné tak i soukromé prostředky. (Musí zde být 

pouze zachován 50% poměr veřejných peněz.)  

Za veřejné prostředky „jsou povaţovány i prostředky získané z fondů Evropské unie, ty 

jsou totiţ přidělovány prostřednictvím českých orgánů, za všechny je moţné jmenovat 

Ministerstvo ţivotního prostředí a Státní fond ţivotního prostředí. Veřejné prostředky 

musí být poskytnuty nenávratně, tedy úvěr či půjčka nebo jakákoli částka, u níţ se 
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předpokládá vrácení poskytovateli, není peněţním prostředkem“ (Večerková, 2001: 

21). 

 

Sektorovým zadavatelem můţe být taktéţ fyzická i právnická osoba. Určujícím 

pojmem je, 

ţe musí vykonávat „relevantní činnost“, kterou se míní specifická činnost bez 

dostatečného 

tlaku konkurence. Pro představu jde o např. o teplárny, vodárny, plynárny, dopravní či 

poštovní sluţby či dodávky elektřiny, kde „ je výhodnější nesnaţit se vytvořit 

konkurenční 

prostředí, ale najít jiný způsob sníţení ceny a zvýšení kvality. V tomto ohledu byl 

konkurenční 

boj nahrazen podřazením pod reţim zákona o veřejných zakázkách“ (tamtéţ:25). 

Na druhé straně pak stojí soutěţitel o veřejnou zakázku, kterého legislativa upravuje 

pod pojmem zájemce a uchazeč. Rozdíl je v tom, ţe zájemce byl buď vyzván k účasti, 

nebo sám 

podal ţádost. Uchazečem je pak zájemce, který jiţ podal konkrétní nabídku 

(Bachan,2009:13).  

 

Daný proces je veden zadávacím řízením, které zákon vymezuje jako: 

 

a) otevřené řízení, 

b) uţší řízení, 

c) jednací řízení s uveřejněním, 

d) jednací řízení bez uveřejnění, 

e) soutěţní dialog, 

f) zjednodušené podlimitní řízení (ZVZ, § 21 odst. 1) 

 

Záleţí na zadavateli, kterou z těchto forem vybere. Musí být však v souladu se 

zákonem. 

 

Zadavatel musí taktéţ v průběhu celého zadávacího procesu dodrţovat zásady 

transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení, coţ upravuje paragraf 6 

ZVZ. 
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Principem je co nejvyšší míra soutěţivosti uchazečů, a tím tak zvýšení 

konkurenceschopnosti 

a stlačení nabídkové ceny. Do dané lhůty mohou uchazeči posílat své nabídky v 

uzavřených 

obálkách, které aţ po dané lhůtě otevírá komise pro otevírání obálek. Ta zkontroluje, 

zda 

všechny nabídky splňují formální náleţitosti a pak je předá hodnotící komisi (ty 

nabídky, 

které dané náleţitosti nesplňují, komise vyřadí). Hodnotící komise pak na základě 

předem 

daných kritérií vybere nejvhodnější nabídku a s daným uchazečem je uzavřena 

písemná 

smlouva. Z uchazeče se nyní stává dodavatel.  

Dodavatelem je míněna „právnická nebo fyzická osoba, která úplatně poskytuje na 

základě smlouvy se zadavatelem dodávky zboţí, sluţby či provedení stavebních prací“. 

(Ochrana, 2008:11)  

Ostatní uchazeči mohou do 15 dnů podat námitku, pokud se jim zdá, ţe byli z 

některých důvodů neprávem vyloučeni. Nyní nastává situace, kdy se poté buď spokojí 

s odpovědí zadavatele, nebo v případě neuspokojivé odpovědi mohou svou námitku 

podat na kontrolní instituci, aby přezkoumala, zda zadání veřejné zakázky proběhlo 

řádně. Tím se dostáváme ke kontrole samotné. 

 

 

Kontrola je důleţitým nástrojem ke zjištění, zda dochází k plnění předmětu veřejné 

zakázky. Cílem kontroly je „ve zpětné vazbě zjistit, jak jsou stanovené cíle realizovány 

a jak 

účinná jsou přijatá opatření potřebná k jejich realizaci“. (Němec, Ochrana, Šagát, 

2010 :10)  

 

Kontrolu můţeme taktéţ rozdělit na tři druhy:  

 

 ex ante (předběţná kontrola) 

 průběţná kontrola 

 ex post (následná kontrola) 
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Kontrola u veřejných zakázek je důleţitá, jelikoţ se manipuluje s veřejnými penězi a 

veřejnost má tak nárok na institucionální nastavení kontroly v této oblasti.  

 

Kontrolou ve veřejných zakázkách pak máme na mysli „proces sledování 

formálních i obsahových souvislostí týkajících se zadávání, hodnocení, výběru a 

realizace veřejných zakázek“ (Ochrana, 2008:124). To, ţe by měla kontrola u 

veřejných a státních zakázek probíhat ukazuje jiţ zmíněná výše objemu finančních 

prostředků (online). 

 Často zde dochází k záměně pojmů kontrola a audit. Toto je důleţité rozlišit, jelikoţ 

nastavení kontrolních mechanismů v ČR je buď auditní (NKÚ25) nebo kontrolní 

(ÚOHS).  

 

Auditem „je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, 

týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru 

souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky 

zainteresovaným zájemcům“ (online). 

Z toho vyplývá rozdíl mezi logikou kontroly a logikou auditu, kde u kontroly dochází 

ke konkrétnímu pojmenování chyb a udělení sankce, proti čemuţ se ale pokutovaný 

subjekt můţe odvolat u soudu. Zatímco audit je určitá „zpráva pro manaţera“ 

zkoumané 

organizace, zda jeho instituce funguje správně a kde jsou případné chyby. Auditní 

orgán 

(NKÚ) sice nemá moţnost pokutovat daný subjekt, upozorňuje však na chyby. Svým 

pojetím 

jsou závěry auditu taktéţ „volnější“ – pokud by audit měl pravomoc sankcionovat 

kontrolovaný subjekt, musely by být jeho závěry přesné a zvýšil by se tím tlak na 

samotného 

auditora (Pavel, 2012).  

Vnější audit vymezují zejména Limská deklarace, Mexická deklarace, Mezinárodní 

organizace nejvyšších auditních institucí INTOSAI a v Evropě pak Evropská 

organizace nejvyšších auditních institucí EUROSAI. Těmi se řídí i NKÚ. 
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TYPY PARTNERSTVÍ 

 

Následující tabulka ukazuje, jaké jsou rozdíly mezi různými typy partnerství veřejného 

a soukromého sektoru: 

 

Forma PPP Délka trvání Projekt a 

výstavba 

Provoz 

a 

údrţba 

Financování Vlastnictví 

DB  

(design-

build) 

Končí okamţikem 

dodání 
SS VS VS VS 

OM  

(operate-

maintenance 

5-10 let VS SS VS VS 

Leasing 10 – 20 let VS SS VS VS 

BOT/DBFO 20-30 let SS SS SS VS 

Koncese 15-25 let VS/SS SS VS/SS VS/SS 

Joint 

venture 
Po dobu existence 

společnosti 
VS/SS VS/SS VS/SS VS/SS 

Pramen: Pavel (2007), PPP Centrum (2005), upraveno Řeţuchová 2010  

SS = soukromý sektor, VS = veřejný sektor 

 

 

Koncese 

 

  Koncesní smlouvy je zapotřebí ve chvíli, kdy soukromý subjekt potřebuje ke své 

činnosti povolení státní instituce, jelikoţ se chce podílet nebo zcela vykonávat 

veřejnou sluţbu. Týká se to oblastí, které ovlivňují veřejné dění a projekt by mohl 

narušit veřejný zájem. 

V rámci tohoto typu soukromý sektor provozuje zařízení vlastněné veřejným 

sektorem. Tento typ smluvního vztahu lze z jeho podstaty vyuţít jen u takových 

projektů, kde jsou sluţby zpoplatněny. 
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Právní řád České republiky definuje koncese v ţivnostenském zákoně jako „státní 

povolení k provozování ţivnosti“ (§5).  

V porovnání s veřejnými zakázkami, kde je realizace krytá platební transakcí, u 

koncese existuje více variant, jak dochází mezi oběma subjekty k vyrovnání.  

V ČR je spolupráce se soukromým subjektem na základě koncese upravována 

speciálním zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

(koncesní zákon), který se však v mnoha případech odkazuje na zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. Dvěma hlavními aktéry jsou tedy zadavatel (veřejný 

subjekt) a koncesionář (dodavatel – subjekt soukromý) (Řeţuchová, 2010). 

„Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat sluţby nebo provést dílo a 

zadavatel se zavazuje umoţnit koncesionáři brát uţitky vyplývající z poskytování 

sluţeb nebo z vyuţívání provedeného díla, případně spolu s poskytnutím části plnění v 

penězích“ (§ 16, odst. 1).  Jak lze z této části definice koncesního zákona vyčíst, 

soukromý subjekt zůstává součástí projektu, jelikoţ můţe získávat finance z provozu 

objektu. Soukromý subjekt je tak na projektu ekonomicky zainteresovaný, čímţ na 

sebe bere rizika s projektem spojená. 

Z těchto několika variant koncesní smlouvy vznikají různé typy vztahů. 

 

BOT = Výstavba, provoz a převod 

 

Soukromý sektor na základě poptávky veřejného projekt vystaví, vlastní a realizuje. Po 

uplynutí určité lhůta stanovené ve smlouvě převádí objekt zpět veřejnému sektoru.  

 

BOOT = Výstavba, vlastnictví, provoz, převod 

 

Tato forma spolupráce je poněkud krajním typem PFI projektu. Soukromý subjekt 

uzavře smlouvu za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu infrastruktury na 

vymezené období. 

 

DBFO (design-build-finance-operate) = Návrh, výstavba, financování 

a provoz 

 

Soukromý sektor provede návrh, financování a výstavbu infrastruktury na základě 
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dlouhodobé koncesní smlouvy a provozuje objekt po dobu trvání koncese. Soukromý 

partner převede odpovědnost za provoz na veřejný sektor na konci koncesního období. 

V podstatě se jedná o vztah, kdy veřejný sektor je pouze majitelem, soukromý investor 

celý projekt navrhuje, realizuje a financuje. Tím na sebe také přebírá veškerá rizika a 

je interesován na jeho výnosnosti a úspěšnosti. 

 

BOO = Výstavba, vlastnictví, provoz 

 

Soukromý sektor zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje 

infrastrukturu. Veřejná omezení jsou definována v původní smlouvě a prostřednictvím 

trvalé regulace. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, 

protoţe se velmi podobá čistě soukromému způsobu řešení. Dle Asociace pro podporu 

projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru jsou mezi TOP 10 následující 

projekty: 

 

Joint venture 

 

V tomto případě vzniká ze spolupráce obou subjektů obchodní akciová společnost, 

která je z poloviny vlastněna veřejným a z poloviny soukromým sektorem. Rizika, 

výnosnost tak spadají na oba hráče. Cílem je poskytování veřejné sluţby, velmi často 

to bývá v situacích, kde chce veřejný sektor podpořit místní rozvoj, vlastní pozemek a 

potřebuje soukromý sektor k financování a realizaci. Řízení i rizika jsou sdíleny 

oběma subjekty.  

Motivy obou hráčů jsou přitom jiţ od začátku zřejmé – soukromý sektor vstupuje do 

projektu za účelem zisku v oblasti, která mu otevírá díky veřejným potřebám nové 

moţnosti a příleţitosti, veřejný sektor můţe naopak prostřednictvím dodavatele 

uspokojovat veřejnou potřebu, řeší případně společenský problém. V literatuře bývá 

právě tento typ vztahu označován za „true PPP“. 

Výhodou tohoto typu je stálá moţnost veřejného sektoru vstupovat a zasahovat do 

realizace v případě, ţe se například mění ekonomické podmínky (reakce na inflaci 

apod.) nebo legislativa. (Řeţuchová, 2010). 
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VÝHODY A RIZIKA PROJEKTŮ PPP 

 

Světové ekonomiky především v posledních desetiletí zaţívají období nekončícího se 

zadluţování. Ač existují mezinárodní úmluvy o sniţování státního dluhu, především 

v zemích Evropské unie, dochází ke scénářům jako v Řecku nebo na Kypru.  

Státní rozpočty zaţívají škrty i v sociálních dávkách, chybí prostředky na nutné 

investice. Formou soukromého investora si veřejný sektor můţe právě ve zmíněných 

investicích poněkud oddechnout při navázání spolupráce s veřejným sektorem.  

 

VÝHODY PPP PROJEKTŮ 

 

Konkurenční prostředí  

 

Zásadní vliv na efektivitu realizace projektu a s tím spojenou výši nákladů a kvalitu 

provedení má konkurenční prostředí mezi poskytovateli. Trţní prostředí dokáţe 

pruţněji reagovat na změny způsobené vývojem, povzbuzuje vznik odborných a 

kvalitních dodavatelů sluţeb, řeší krizové situace. Právě díky tomu se zvýšily snahy 

zapojit soukromý sektor do veřejného.  

 

Alokace rizik  

 

Alokace rizik je jedním z nejvýznamnějších rysů PPP a díky tomuto faktu jsou PPP 

odlišeny od klasických veřejných zakázek.  

Rizika jsou alokována na toho partnera, který dokáţe a měl by umět odhadnout moţná 

rizika a slabiny projektu, měl by je umět předvídat, případně by měl mít prostředky na 

jejich řešení.  

Tím je spolupráce efektivnější.  

Odborníci ale upozorňují právě na fázi analýzy rizik, kde by mělo být odpovědně 

stanoveno, jaká rizika můţe projekt přinést a kdo by za tato rizika měl být odpovědný. 

Pokud se tak neučiní, hrozí prodraţení projektu či jeho absolutní krach.  

Vzhledem k tomu, ţe přenos rizika hraje v celém přístupu zásadní roli, zaměřím se na 

tuto problematiku konkrétněji v následující kapitole.  
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Kvalita veřejných sluţeb 

 

S výše zmíněnými riziky je spojena kvalita. Vzhledem k tomu, ţe rizika připadají 

většinou na soukromého investora, je jeho zájmem, aby projekt neměl nekvalitní 

zázemí. Na rozdíl od veřejných zakázek, kde je smluvní vztah krátkodobý a soukromý 

sektor nenese další odpovědnost, není zainteresován na budoucnosti projektu, v PPP 

soukromý subjekt vidí v projektu svůj vlastní zisk i nadále. V případě např. 

nekvalitních stavebních materiálů řeší veškeré budoucí finanční náklady na 

rekonstrukce a opravy sám. Jeho motivace pro kvalitní uchopení projektu je tak 

výrazně vyšší.  

Pro vstup do projektu jako investor musí navíc subjekt ve výběrovém řízení nabídnout 

maximální snahu být nejlepším dodavatelem. To vyţaduje vysokou míru flexibility, 

potřebu profesionální odbornosti. 

Jeho odborné znalosti a především praktické dovednosti nabyté v trţním prostředí jsou 

klíčovým přínosem pro byrokratické struktury státu.  

Pro české prostředí je příznačné upozornění Grimseyho a Lewise (2004), kteří 

zdůrazňují vliv dřívějších komunistických systémů na nové demokracie.  

Je pravdou, ţe i naše země se potýkala a stále ještě potýká s absencí moderních 

struktur řízených státními institucemi.  

 

„V těchto zemích chybí prostředky k výstavbě nových systémů, které by dosahovaly 

zisku, a jejichţ fungování by nebylo ve ztrátě“ (tamtéţ). 

 

Jako důkaz relevance tohoto názoru můţeme v Čechách doloţit krachující systém 

sociálních sluţeb, ať uţ hovoříme o poskytování domovů pro seniory, specializovaná 

pracoviště o zdravotně postiţené nebo dětské domovy.  

 

Vstup soukromého investora 

 

Investice soukromého investora jsou pro veřejný sektor zdrojem rychlého příjmu a 

umoţňují tak realizaci projektů, které by si stát nemohl v danou chvíli finančně 

dovolit. Velmi často se tak jedná o projekty modernizací, výstaveb. 
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Samozřejmě i u těchto případů je nejdříve nutná analýza, zda chybějící finance jsou 

smysluplnou investicí a zda projekt splňuje kritéria 3E principu (v češtině – účelnost, 

efektivnost a hospodárnost). 

 

Hospodárnost 

 

 Výše zmíněná alokace rizik a povaha dlouhodobosti projektu motivuje investora 

k hospodárnějšímu přístupu. PPP projekty se od veřejných zakázek totiţ liší také tím, 

ţe zadavatel definuje výstup, jehoţ má být dosaţeno. Je tak na soukromém subjektu, 

jaké prostředky pro realizaci zvolí. Dochází tak k přirozené potřebě přesně definovat 

prostředky, které koncesionář přináší. Špatná volba ať uţ materiálu, personálního 

obsazení apod. by mohla vést k finančním ztrátám. Z tohoto pohledu vidíme rozdíl 

mezi zakázkou realizovanou externě a interně. Ve chvíli, kdy sluţbu spravuje např. 

obec či jiná veřejná instituce svými prostředky, nejsou sledovány jednotkové náklady 

na sluţbu, neporovnává se tzv. hodnota za peníze. 

 

Transparentnost 

 

Transparentnost je snad jedna z nejvíce pálivějších otázek, které jsou s veřejnými 

zakázkami a projekty spojené. V posledních letech se v České republice snaţí instituce 

jako ÚHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe) nebo NKÚ (Nejvyšší kontrolní 

úřad) ukázat, ţe by měla být vyšší politická vůle v prolomení způsobů, jak jsou 

zakázky zadávány a realizovánu. Vzhledem k minulým i současným zkušenostem je 

tento způsob zatím ještě velkým prostorem, kde korupcí unikají veřejné finance mimo 

poţadovanou lokalitu.  

Setkáváme se se špatným způsobem výběru dodavatele, vyřazování uchazečů kvůli 

nesmyslným formálním důvodům anebo vypisování výběrových řízení konkrétně 

směřovaných na jednoho jediného dodavatele. 

Odborníci (Ochrana, Pavel) stále zdůrazňují potřebu zavedení výkonnostního auditu 

do metod kontroly veřejných zakázek (vlastní rozhovory, 2012) a veřejných projektů. 

Velká část uskutečněných projektů sice splňuje podmínky formálního auditu (kontrola 

účetních dokladů a struktury financování), pozbývá ale důleţité zhodnocení 

hospodárnosti a účelnosti projektu. V roce 2011 bylo ÚHOSem provedeno pouze 7 

výkonnostních auditů – do počtu realizovaných projektů je to velmi nízké číslo. 
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Nové metody elektronického zadávání ale vedou k vyšší transparentnosti.  

 

 

NEVÝHODY PPP PROJEKTŮ 

 

Dlouhodobost spolupráce 

 

Tím, ţe jsou projekty uzavírány na několik desetiletí, samozřejmě jejich průběh 

ovlivňují okolní vlivy, které mohou svým působením navýšit rozpočet. Nejčastěji se 

setkáváme se změnami legislativy, výrobními postupy, které jsou asi nejmarkantnější, 

měnící se cenou výrobních faktorů apod.  

Kvůli dlouhodobosti je těmto formám spolupráce vytýkána také předurčenost 

financování pro budoucí generaci. Ve chvíli, kdy se zástupci veřejného sektoru 

rozhodnou realizovat sluţby cestou spolupráce se soukromým sektorem, musí zváţit 

moţnosti financování několik let dopředu. Současná situace se můţe zdát příznivá, 

avšak rozběhnutím projektu se navyšují mandatorní výdaje státu, které mohou 

v budoucím působení činit problém.  

Pavel (2007) upozorňuje, ţe by se politici měli vyvarovat zcestnému řešení 

chybějících financí prostřednictvím soukromého investora. Ten má přicházet jen ve 

fázi, kdy je přínosem efektivního zpracování a ne jako momentální zdroj financí.  

Někteří politice nevidí v PPP projektech zvyšování státního deficitu a přistupují 

k čerpání nezodpovědně. Realitou je, ţe kaţdá půjčka musí být splacena – např. cestou 

nájemného.  

 

Spojení dlouhodobosti projektu a českého politického prostředí můţe být také 

rizikovým faktorem. Z povahy struktury financování není moţné projekty po 

vystřídání politické strany u moci zrušit či transformovat, takové kroky by měly fatální 

finanční důsledky. Kaţdá politická entita, která daný projekt spustí, musí nejdříve 

komunikovat průběh i jeho detaily s politickými odpůrci a celkově musí proběhnout 

koncensus mezi všemi zainteresovanými aktéry politického pole (Pavel, 2007). 

 

Vytváření monopolu 
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Z povahy dlouhodobosti projektu je zainteresován dodavatel na několik desetiletí. Tím 

uzavírá prostor ostatním soukromým investorům na tamější trh a omezuje jejich 

moţnosti. Můţe tak docházet k určitému vytváření umělého monopolu. 

 

Navíc ihned na začátku se kvůli takto dlouhotrvajícímu vztahu musí vymezit všechny 

podmínky a závazky, které budou oběma stranami plněny a musí být také definovány 

sankce pro případ, ţe by postupem času přestala být spolupráce tak efektivní, jako 

v počátku projektu.  

 

Náročnější příprava 

 

Před zahájením samotného projektu musí být proveden koncesní projekt a ujednána 

koncesní smlouva. To v praxi znamená náročnou analýzu, identifikaci rizik a 

komunikace nad tím, který subjekt jaká rizika ponese. Musí se komplexně zhodnotit 

všechny ekonomické, právní a technické aspekty projektu. Součástí přípravy je tzv. 

studie proveditelnosti (feasibility study), která je nástrojem analýzy hodnoty za peníze 

a slouţí k posouzení podmínek realizovaného projektu a zjištění, zda je opodstatnění 

nastavit v tom konkrétním případě spolupráci veřejného a soukromého sektoru (Klaus, 

2010). 

Takto náročné a sloţité postupy před samotným započetím projektu jsou vysvětlením, 

proč v českém prostředí slyšíme o projektech jen zřídka. Političtí zástupci chtěli situaci 

pomoci a z toho důvodu byla zřízena Asociace PPP, jeţ monitoruje situaci kolem 

projektů a pro koncesionáře důleţitější PPP Centrum, jeţ má pomoci v legislativní 

orientaci a všech administrativních záleţitostech, které si projekty ţádají. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÉ 
REPUBLICE 
 

Demografický vývoj 

Díky aktuální situaci kolem důchodové reformy a jejího třetího pilíře, média hlasitě 

dostala do povědomí všech občanů České republiky pojem „demografického stárnutí“. 

Tento trend má s tématem sociálních sluţeb a jejich vícezdrojového financování úzkou 

souvislost, proto zde uvedu několik důleţitých statistik. 

 

Graf 1: Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva České republiky 

v letech 2010 a 2065 

 

      

                                                                                                                                Zdroj: 

ČSÚ 

 

„Demografické stárnutí je proces, při němţ se postupně mění věková struktura 

obyvatelstva takovým způsobem, ţe se zvyšuje podíl seniorů a sniţuje se podíl dětí 

mladších 15 let, tzn. starší věkové skupiny rostou početně relativně rychleji neţ 
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populace jako celek. Hlavní příčinou demografického stárnutí je spolu s poklesem 

porodnosti trvalý pokles specifických měr úmrtnosti vedoucí k prodluţování naděje 

doţití a tím k častějšímu doţívání se vyššího a vysokého věku“ (Svobodová, 2008: 

online). 

 

Sledujeme-li statistická data a demografické prognózy, je zajímavé aktuální srovnání 

mezi rokem 2010 a 2065. V roce 2010 bylo ve věkové skupině seniorů od 65-69 let 

30% seniorů. V roce 2065 by se jejich počet měl sníţit o polovinu. Důsledkem tohoto 

sníţení je nárůst seniorské populace ve věkově starších skupinách – populace 70 -79 

let se zdvojnásobí, populace ve stáří 80 a více let dokonce dle prognóz zečtyřnásobí. 

Tento trend jasně ukazuje, ţe i seniorská populace stárne. 

Důsledkem stárnutí je pak navýšení populace v rizikovém věku, který vyţaduje 

náročnější a intenzivnější nabídku sociálních sluţeb.  

 

 

LEGISLATIVNÍ UKOTVENÍ – zákon č.108/2006 Sb., O 
sociálních službách 

 

 

Pro podobu sociální péče v České republice je zásadní odkaz komunistického reţimu 

před rokem 1989, který do organizace veřejné správy i patřičných institucí vtisknul 

jisté metody a způsoby.  

Byl preferován paternalistický přístup k uspokojování standardizovaných potřeb 

uţivatelů, z podstaty věci samozřejmě fungovaly veřejně zřízená zařízení sociálních 

sluţeb a byly preferovány sociální sluţby rezidenčního typu (Asociace PPP, 2008). 

Do roku 2006 byla účinná právní úprava zákonu č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, avšak tato legislativa neodpovídala novým potřebám a úpravám, které si 

sociální sluţby ţádaly.  

Do sociální péče a poskytování bytových sluţeb pro seniory začaly pronikat 

„demokratické principy fungování veřejné správy a témata svobodného rozhodování 

uţivatele, individuální posouzení sociální situace, kvality sluţeb, jejich rozšířené 

typologie a potřeb financování“ (Asociace, 2008:11). 
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Modernizace systému ale naráţela na zmíněné legislativní ukotvení. Aţ nový zákon č. 

108/2006 Sb. O sociálních sluţbách zavedl „nový způsob financování sociálních 

sluţeb prostřednictvím sociálního příspěvku. Smyslem je nehradit plně celou péči o 

závislou osobu, ale umoţnit participaci klientů na rozhodování o vyuţívaných 

sluţbách“ (Kotrusová, Dobiášová, 2012:5). 

Výše uvedený zákon stanovuje v paragrafu č. 49 zásady právní normy pro oblast 

poskytování domovů pro seniory. Znění samotného zákona vychází ze základních 

pramenů Ústavního pořádku České republiky, kam spadají dokumenty - Ústava České 

republiky a Listina základních práv a svobod.  

Zákon vykládá v úvodu svého znění základní pojmy, z nichţ je pro téma poskytování 

domovů pro seniory důleţité: 

„ (…) sociální sluţbou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících 

pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení „.  

Domovy pro seniory definuje zákon následovně:  

„(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové sluţby osobám, které mají 

sníţenou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické 

osoby. 

(2) Sluţba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záleţitostí. 

(Sbírka zákonů ČR).  

 

Tento zákon reaguje na trendy, které jsou vedeny v zemích Evropské Unie, a ke 

kterým se Česká republika svým členstvím zavázala.   
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TREND EVROPSKÉ UNIE3 

 

Evropská unie na trend stárnutí ve všech svých členských zemích reaguje výzvou 

uvedenou jiţ v tzv. Lisabonské strategii vztahující se ke stárnutí obyvatelstva a také 

v následných dokumentech Dlouhodobé péče členských zemí.  

Jiţ v roce 2002 byl přijat Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku 

stárnutí, v němţ byly stanoveny cíle politik členských zemí jak v oblasti zdravotní 

péče, proaktivního ţivota seniorů – dostupnost celoţivotního vzdělání, tak také 

zabezpečené bydlení, které splňuje specifické poţadavky na péči o seniory 

(MPSV:2002). 

Evropská Unie všeobecně upozorňuje, ţe rozšířená institucionální péče především 

v zemích bývalého východního bloku, nedosahuje kvality, jakou by poskytované 

sluţby měly mít. 

Zmíněné instituce nepřistupují k potřebám seniorů individuálně, nenahrazují pro 

seniory prostředí domova, ale naopak způsobují zvýšenou míru frustrace. Napadá také 

různé úrovně poskytování soukromí pro seniory v rámci zmíněných zemí. 

Nejen Česká republika, ale také ostatní země musely zasadit do své legislativy změny, 

které přijímají vyšší standardy péče (v ČR zákon o sociálních sluţbách z roku 2006) 

(VÚPSV : 2009). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo na základě těchto výtek tzv. Národní 

program přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007 a Národní program přípravy 

na stárnutí na období let 2008-2012. Mimo jiné je obsahem těchto programů výzva 

k potřebě nabídky vhodného a důstojného bydlení, které podporuje sociální integraci a 

vyhovuje potřebám a omezením starých lidí (MPSV: 2008). 

Dle rad Evropské unie by měl kaţdý stát v nastolování politiky určující nastavení péče 

o seniory v domovech seniorů usilovat o přechod od velkokapacitních zařízení na 

menší instituce. Jako ideální cíl volí ale podporu ţivota seniorů ve svých přirozených 

komunitách (změny prostředí působí především u starších osob negativně na 

psychické a následně i fyzické zdraví). 

 

                                                 
3
 Tuto část čerpám ze své seminární práce pro předmět Sociální politika (Zimní semestr 2011/2012). 
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DEINSTITUCIONALIZACE 

 

Klíčovým pojmem pro nové ukotvení poskytování sociálních sluţeb (a dá se hovořit o 

plošném uvaţování, ne jen o péči o seniory) je „deinstitucionalizace“. Tento princip 

hledá optimální nastavení, soulad v  domácí a institucionalizované péči.  

Výše bylo zmíněno, ţe Česká republika vzhledem ke své historii patří 

k paternalistickým zemím v sociálních sluţbách. Deinstitucionalizace je způsob, jak 

sníţit počet osob v domovech s dlouhodobou péčí. 

Trend reaguje na zvyšující se kvalitu ţivota a posunu hranice věku závislosti seniorů 

na institucionální péči (OECD, 2005). Na základě výzkumů provedených OECD, 

vychází snaha především z potřeb a přání samotných seniorů zůstat v přirozeném a 

známém prostředí, v obklopení své rodiny a známých, co nejdéle (Kotrusová, 

Dobiášová, 2012). 

Kotrusová s Dobiášovou doplňují ve svém odborném článku, ţe vedle 

deinstitucionalizace je důleţitým aspektem systému sociálních sluţeb tzv. koncept 

kontinua. Jedná se o komplexní péči o seniora, ne jen poskytnutí základních sluţeb. 

Koncept obsahuje nejen péči zdravotní a sociální, ale také domácí a institucionální 

(tamtéţ). 

Co se začíná posilovat a dařit v Čechách je právě rozšíření terénních a asistenčních 

prací. Cílem je pečovat o seniora doma v jeho prostředí, vytvořit podmínky, v nichţ 

bude zajištěno jeho bezpečí. Asistenční sluţba se snaţí, dle evropských vzorů, 

podporovat i práce v seniorově domácnosti.  Velký počet zranění u seniorů je totiţ 

způsobeno snahou o domácí práce a údrţbu jako např. věšení záclon. Způsobené 

zranění pak vyţaduje dlouhodobé léčení a je velmi často důvodem přesunutí seniora 

do domova s pečovatelskou sluţbou. 

„Nejčastější příčinou zranění a úmrtí na následky úrazu bývají u seniorů pády. 

Alespoň jedenkrát ročně upadne více neţ 30 % seniorů nad 65 let. Opakované pády 

jsou nejčastější příčinou přijetí do ošetřovatelských a zdravotnických zařízení „ 

(Jurásková, 2007:23). 
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ANALYTICKÁ ČÁST  
 

PPP projekty v praxi 

 

V rámci analytické části bylo klíčovým úkolem rozhovorů s odborníky, dotazníků a 

sekundární analýzy dat zjistit, jaká je současná situace PPP projektů v rámci České 

republiky a s jakými výhodami či nevýhodami české prostředí bojuje. Dále je cílem 

popsat situaci propojení PPP projektů a sluţby domovů pro seniory.  

 

V rámci toho se snaţím odpovědět na hlavní výzkumnou otázku a dílčí podotázky: 

„ Jak jsou využívány PPP projekty v České republice?“ 

Jaké jsou rozdíly mezi PPP projekty a klasickými veřejnými zakázkami? 

Jak jsou realizovány PPP projekty v oblasti sociálního ubytování pro seniory? 

Jaké jsou výhody a nevýhody PPP projektů? 

 

Zaměřila jsem zde svou pozornost na odborníky ze sféry soukromého sektoru, kteří se 

projektů účastní a jsou tak zainteresováni v klíčových otázkách.  

Rozhovor proběhl s panem Tomášem Fettersem, působícím ve společnosti Ediffice. 

Pana Fetterse jsem oslovila na základě jeho spoluautorství ve studii PPP Asociace – 

PPP versus veřejná zakázka (2008).  

Mimo tuto činnost je pan Fetters aktivní v PPP projektech zaměřených na sociální péči 

nebo se podílel na přípravě projektu Dva úseky dálnice D3 Tábor – Bošilec z pohledu 

koncesionáře a stavební společnosti. 

 

Oslovila jsem pana Tomáše Janebu, prezidenta Asociace pro rozvoj infrastruktury, 

který se dlouhodobě zabývá problematikou PPP projektů, má zkušenosti z mateřské 

země projektů – Anglie.  

Pan Janeba je odborníkem převáţně na projekty infrastruktury, v současné době ale 

začíná svou pozornost zaměřovat na vytvoření koncepce pro spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru v oblasti sociálních sluţeb a právě výstavby domovů pro seniory.  
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Velkým přínosem pro diplomovou práci je rozhovor s paní Ing. Irenou Lavickou, 

ředitelkou ze společnosti Ledax o.p.s.  

Společnost Ledax o.p.s. se zaměřuje na poskytování komplexní péče o seniory, 

poradenství v oblasti bydlení, zdravotní péče, sociálních sluţeb či trávení volného 

času, aţ po samotné poskytování sociálních a zdravotních sluţeb nebo pronájem 

zdravotnických pomůcek. 

Jako první se tato společnost stala koncesionářem v PPP projektu realizovaného 

městem Vysoké Mýto a zaměřeným právě na provoz domova pro seniory.  Sluţba 

Domov pro seniory Vysoké Mýto je určena převáţně osobám z celého Pardubického 

kraje, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichţ situace 

vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Původně jsem se snaţila zacílit analytickou část na případovou studii tohoto projektu, 

ovšem narazila jsem na nedostatek dostupných dat i časovou kapacitu důleţitých 

aktérů projektu.  

Přesto byl proveden rozhovor i s aktérem ze strany veřejného sektoru, zastupitelstva 

města Vysoké Mýto. Tato osoba nechtěla být v diplomové práci jmenována, proto ji 

budu označovat, jako „Aktéra A“ . 

V České republice jsou PPP projekty zaměřené na domovy pro seniory pouze dva – ve 

zmíněném Vysokém Mýtě a v roce 2010 vznikl Domov pro seniory v Litoměřicích. 

Koncesní smlouva zde byla podepsána na období 1.1.2010 aţ 1.1.2030. Nejedná se 

zde ale o typický projekt PPP, ve kterém koncesionář připraví, zafinancuje, postaví a 

provozuje, ale pouze o provozní PPP – Farní charita Litoměřice je zodpovědná v době 

trvání dvacetiletého kontraktu za správu a provoz domova a s tím spojenými 

sociálními sluţbami (PPP Bulletin, 2010). 

 

 

V průběhu studia jsem díky seminárním pracím (Metody analýzy politik, LS 

2010/2011), které byly přípravou pro práci diplomovou, provedla společně se 

spoluţačkou Nikolou Šimandlovou rozhovory na téma Veřejné zakázky a jejich 

kontrola s těmito odborníky: 

 Doc. Ing. Jan Pavel., odborník na problematiku veřejných zakázek i PPP 

projektů, CESEC, VŠE 

 Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc, odborník na problematiku veřejných 

zakázek 
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 Jaroslav Broţa, tajemník prezidenta NKÚ 

 Ing. Jiří Mráz, generální ředitel společnosti Universe Unicorn 

 Mgr. et. Mgr. Radka Pavlišová, právnička, Transparency International 

 

V  rozhovorech jsme se soustředily především na problematiku veřejných zakázek, 

jejich kontrolu, princip 3E, regres, legislativu a aktuální situaci kolem tohoto nástroje 

veřejných rozpočtů. Rozhovory mi daly velmi silný základ pro sledování problematiky 

kolem veřejných zakázek a celého principu propojení veřejného a soukromého 

sektoru, proto z nich i v této práci dále čerpám.  

 

Ze strany domovů pro seniory byly provedeny rozhovory s řediteli těchto domovů:  

 Ing. Pavel Janda – Domov pro seniory Máj, České Budějovice 

 Marta Drábková – Domov pro seniory, Podlesí 

 

Oslovila jsem také několik poradenských společností, které se zabývají PPP projekty, 

poskytují sluţby v podobě analýz proveditelnosti, posudků způsobů financování a 

podobně. 

V Praze by bylo skvělou příleţitostí nahlédnout do analýzy společnosti Grant Thorton, 

která vypracovávala analýzu financování přestavby a následného provozu Domova pro 

seniory Elišky Purkyně na Praze 6. 

Poradenský společnost zkoumala různé varianty financování tohoto projektu - 

financování z běţných finančních prostředků Hlavního města Prahy (rozpočet), dotace 

v rámci EU fondů, emise dluhopisů, zpětný leasing s moţností budoucího odkupu, 

financování prostřednictvím úvěru od některé z bankovních institucí (komerční 

investiční úvěr) a financování prostřednictvím soukromého partnera – Public Private 

Partnership (PPP). 

Dle informací uvedených na stránkách společnosti došla analýza k následujícím 

závěrům:  

„Z hlediska hodnotících kritérií a dle potřeb Zadavatele se jeví jako výhodnější 

varianta „PPP“, a to vzhledem ke schopnostem soukromého partnera lépe řídit 

projekt přestavby a provozu Domova z hlediska termínů a finanční efektivnosti neţ 
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veřejný sektor a také vzhledem k přesunutí části rizik z veřejného na soukromý 

subjekt“ (Grant Thorton, 2012). 

Bohuţel se mi ani po opakovaném oslovení společnosti a jejich zástupců nepodařilo 

sjednat schůzku a k projektu jsem se nedozvěděla více podrobností. Vím ale, ţe zde by 

byl prostor, jak diplomové práci přinést plnohodnotnější data a posílit tak závěry 

práce. 

 

Výstupy rozhovorů 

 

Ač jsem provedla rozhovory s různými aktéry spojenými s PPP projekty, snaţila jsem 

drţet několika podstatných bodů, které slouţí pro následné porovnání a sledování 

názorové odlišnosti těchto osob. Dané body vlastně tvořily určité vodítko rozhovorů: 

 

Jaké jsou podle Vás výhody PPP projektů? 

Jaká jsou rizika projektů? 

Jako vidíte překáţky pro zvýšení počtu projektů v České republice? 

Jak hodnotíte legislativu spojenou s PPP projekty? 

Jaké rozdíly jsou mezi veřejnými zakázkami a PPP projekty? 

 

Výstupy lze shrnout pro přehlednost do čtyř kategorií: 

 

1) Výhody PPP projektů: 

 

Všichni respondenti, se kterými jsem rozhovory provedla, se shodli na jistých bodech 

přínosu soukromého sektoru, který do realizace projektu vstupuje a to především jeho 

znalosti prostředí. Oceňují know-how, které koncesionář projektu přináší.  

Ing. Lavická, ředitelka společnosti Ledax říká (dále jen I.L.): „My jsme třeba jako 

koncesionář vstoupili do projektu zbytečně pozdě. Vlastně uţ byla udělaná zásadní 

stavební část domova. Jenţe my s tím máme zkušenosti, my ty domovy provozujeme i 

jinde a víme, ţe potřebujete určitý prostor pro vybavení, pro lidi, pro zázemí. Třeba 

kuchyň, tu bysme taky dělali jinak (…)“ . 
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Tuto zkušenost pak potvrdil také Aktér A: My jsme pak viděli, ţe ta společnost měla 

mnohem lepší připomínky a mohlo to mít jinou efektivitu no (…)“. 

„Ve chvíli, kdy chcete dělat stavbu, tak to chce mít inţenýry, který na té stavbě sou 

pořád a který ty projekty dnes a denně řeší. Oni ví, co udělat dříve, později, co to 

potřebuje. A hlavně ..všichni ví, který projektový inţenýr je za to zodpovědný a na 

kterou hlavu to půjde, kdyţ se něco semele.“ Tomáš Fetters (dále jen T.F). 

Tomáš Janeba (dále T.J).: „Lidi, kteří ten bussiness znají a ţiví se tím, jsou úplně jinak 

motivovaní vidět projekty z jiného perspektiv neţ lidi ve veřejné správě. Sledujou 

vývoj, sledujou trendy kolem toho a hlavně ví, kdo je nejlepší dodavatel jednotlivých 

komponentů, pohybujou se na tom trhu.“ 

Zmíněná motivace koncesionáře byla respondenty zmiňovaná velmi často. Potvrdili 

východiska zmíněná v teoretické části u obsahu PPP projektů, ţe koncesionář je 

motivován do projektu, jelikoţ na sebe přebírá rizika za veřejný sektor. 

„Tím, ţe ten koncesionář pak dále i třeba právě postavený objekt provozuje, má právě 

to know-how, jak vyváţit poměr cena výkon – jak třeba do projektu Aquaparku 

v Olomouci dát kvalitní čerpadla a nemuseli je za rok sloţitě a draze měnit. Kdyby šlo 

o veřejnou zakázku, nebude uţ reklamace zas tolik jednoduchá.“ (T.J.) 

„Je to smutné, ale je pravda, ţe to co je běţná praxe mezi soukromými subjekty, není 

zas tak běţné v té státní správě. Vy si musíte jako firma spočítat, kolik vás co bude stát, 

kolik do toho je potřeba financovat a jaké další náklady jsou s tím zase dále spojené 

jo. To znamená, ţe ten projekt fakt detailně plánujete a kalkulujete, protoţe prostě 

majitel firmy se okrádat nenechá a kontroluje. Taky v tom většinou máte úvěr z banky, 

to není sranda. A taky ta firma dobře ví, ţe kdyţ si postaví dům ze špatných cihel, tak ji 

do budoucna čekají jen zbytečné náklady“ (T.F.) 

Významným tématem, které v rozhovorech zabíralo podstatnou část, byla diskuze o 

transparentnosti projektů a výraznému posunu od korupcí opředených veřejných 

zakázek. Všichni respondenti zmínili dlouhodobost financování, která vyţaduje sice 

náročnou přípravu, ale za to jasně definovanou strukturu financování.  

„ (…) do toho uţ jsou zainteresované banky, tam uţ si s těma penězma nemůţete dělat 

takové věci, které se tu dějí se zakázkama. Většinou je tam nastaveno sloţité 

úvěrování, syndikované úvěry a podobně. Samozřejmě to má ještě své mezery, ale 

stejně“ (T.J).  
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Respondenti se shodli také v názoru, ţe soukromý sektor zapojený do projektů veřejné 

správy ukazuje, ţe takto rozsáhlé projekty lze řešit efektivně, kvalitně a v podstatně 

niţších nákladech.  

„(…) oni si budou muset zvyknout, ţe nejdříve prostě musím udělat kvalitní přípravu, 

zainvestovat na začátku více, neţ je minimální hranice únosnosti a taky musím 

zorganizovat a mít ty profíky (…), pak můţe i sociální sluţba běţet v nějaké kvalitě“ 

(I.L).  

  

Z rozhovorů vyplynuly ve spojitosti s PPP projekty tyto hlavní přínosy: 

 

 KNOW-HOW KONCESIONÁŘE 

 MOTIVACE KONCESIONÁŘE 

 PŘENOS RIZIKA 

 TRANSPARENTNOST 

 EFEKTIVNĚ, KVALITNĚ A ÚČELNĚ 

 

2) Nevýhody PPP projektů 

 

Slabou stránkou financování projektů cestou PPP je sloţitá příprava, která vyţaduje 

četné analýzy, prováděcí studie atd.  

„Na tom třeba tratí obce, města, ale i kraje – většinou je odradí to, ţe ta metodika není 

zaběhnutá, poradci jsou  přemrštěně drazí a oni si nemůţou takovou přípravu dovolit 

– prostě se šetří“(I.L).  

„Celkové sloţitější příprava, která je prostě ale na místě, vzhledem k tomu, ţe se 

chceme bavit o projektech třeba na 30 let za velké miliardy, je uţ na začátku velkou 

investicí, které se ten zadavatel zalekne. Ukázalo se zase ale a myslím, ţe je to logický 

a jasný jo, ţe čím kvalitnější přípravu na začátku uděláte, tím jsou pak náklady 

v průběhu niţší. Jenţe to je všechno prostě o správným bussiness casu – dokud 

nebudou a nebude jich několik za sebou, tak tomu těţko někdo nějak plošně uvěří. My 

jsme třeba sledovali, kolik průměrně, a to i třeba v té Anglii jo, vyjde poměrové 

investice do té prvotní přípravy, projektu. Dělalo to asi 8% z celkové ceny“. (T.J.)  
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Kritici PPP projektů ve svých analýzách uvádí také důsledek detailní smluvní 

dokumentace v nepruţnosti těchto smluv. Tím, ţe jsou stanoveny podrobnosti, které 

určují výstupy kontraktu, limity, definují přesně sluţby a její kvalitu, vytvářejí ze 

smlouvy dokument, který nedokáţe pruţně reagovat na vnější vlivy, měnící se 

legislativní i technologické změny. S respondenty jsem ale na tuto problematiku nijak 

výrazněji nenarazila. 

Pozornosti neušla ale podoba koncesního zákona, který má být východiskem pro 

realizaci PPP projektů. 

„Problém je, ţe koncesní zákon vyplynul ze staré podoby zákona o veřejných 

zakázkách. Jenţe zákon o veřejných zakázkách prochází novelizacemi, myslím, ţe se 

na něm udělalo teď dost práce, ale ten koncesní zákon zůstal principiálně stát na 

místě“ (T.J.) 

„Problémem je, ţe ten koncesní zákon vůbec nedefinuje, co je to koncese jo. To je u 

zákona dost problém. Vy si pak můţete vyloţit znění zákona po svém, ta interpretace je 

potom pruţnější a dává prostor pro firmy s ne úplně dobrým záměrem“ (J.L).. 

„Koncesní zákon by se měl od zákona o veřejných zakázkách učit. Udělalo se v něm 

v posledních letech dost. No ale třeba v koncesním zákoně je třeba u velkých projektů 

dvojitá kontrola – to musíte nejdříve schválit sloţitě koncesní projekt a potom ještě tu 

samotnou koncesní smlouvu. To třeba u veřejných zakázek člověk dělat nemusí, takţe 

je jasné, pro co se často ten zadavatel rozhodne. (T.F).“ 

V roce 2010 prošel koncesní zákon novelizací, podle respondentů ale tato úprava 

udělala proces ještě sloţitější. 

„(…) ta novela v roce 2010 to udělala administrativně ještě sloţitější, tam se prakticky 

situace dopředu nehla“ (T.F.) 

Nevýhod PPP projektů bylo v rozhovorech zmíněno více. V rámci financování jsme 

narazili na rozdílné úrokové sazby, které můţe na investici získat stát a které jsou 

nasazeny na soukromého investora. Tato skutečnost můţe celkové náklady projektu 

výrazně navýšit. Abych však tato stanoviska mohla podrobit diskuzi, potřebovala bych 

více prostoru a vhledu do celé problematiky kalkulací a ekonomické stránky projektů. 

V tomto vidím tedy ještě velký prostor, kam by se práce mohla zacílit. 

Respondenti se ve svých výpovědích shodovali na nedostatku tzv.“best practice“ – 

absenci projektu, který by byl od začátku dobře nastaven, jeho příprava by probíhala 

bez větších komplikací a realizace běţela podle předem nastavených kritérií. 
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„My sme třeba opravdu prošli tou sloţitou fází přípravy, byl to boj a musím říct, ţe to 

chce mít opravdu jasně stanovený cíl na začátku. Ta investice vychází asi něco kolem 

9% celkové investice. Sice si myslím, ţe sou tam věci, hlavně v té stavební projektaci, 

které mohly být lepší, ale i tak to byla dobrá investice“(Aktér A).  

 

Zmíněné hlavní nevýhody PPP projektů: 

 SLOŢITÁ PŘÍPRAVA 

 NEDOSTATEK „BEST PRACTICE“ 

 KONCESNÍ ZÁKON 

 

Nutno poznamenat, ţe by tato část práce vyţadovala více rozhovorů s dalšími 

odborníky ze strany kritiků. Aţ při analýze rozhovorů jsem si uvědomila, ţe jsem 

oslovila především „vstoupence“ PPP projektů, coţ se na diskuzi projevilo a kritika 

nebyla tak podrobná, jak by se pro objektivní posouzení tohoto nástroje financování 

ţádalo. 

 

PŘEKÁŽKY PPP PROJEKTŮ 

 

Vzhledem k vnímání PPP projektů v České republice, bylo cílem rozhovorů pochopit, 

proč veřejnost o této moţnosti financování nemá více informací a proč se PPP projekty 

více neprosadily do praxe. 

 

Politická vůle 

V průběhu magisterského studia jsem provedla v rámci projektů zaměřených na 

veřejné zakázky rozhovory s odborníky (prof. Ochrana, doc. Pavel), z nichţ 

vyplynulo, ţe mnohé komplikace a legislativní nedostatky zákona o veřejných 

zakázkách ovlivňuje určitá politická (ne)vůle.  

Proto bylo jedním z cílů v těchto rozhovorech zjistit, zda za neúspěšným startem 

projektů stojí politická reprezentace.  

Uvědomuji si však, ţe opět pro objektivní posouzení by byl nutný rozsáhlejší výzkum. 

„Já osobně vidím za zamrznutím projektů odeesku. Tam třeba v rámci těch dálnic, kde 

vlastně všechny země začínaly tady na těch projektech, tam nebyla vůle ty projekty 

zrealizovat. (…) je to všechno spojené s korupcí, transparentností a politickým 
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podsvětím. Ve chvíli, kdy umoţníte financováním pomocí péček, znemoţníte vstupu 

kmotrům, vytipovaným firmám a hlavně nedovolíte ten tok peněz, kudy to jde do teď. 

Tam stačilo sledovat třeba Stanjuru.“ (TJ.) 

„PPP projekty jsou pro politiky vlastně trošku hrozbou. Museli by odříznout kanály, 

které jsou napojené na tak obrovské projekty jako jsou třeba dálnice nebo 

vodohospodářské projekty“ (T.F.) 

„Myslím, ţe to na politicích vězí hodně. Ta administrativa kolem a komplikace kolem 

přípravné fáze je, mám dojem, vytvořená do jisté míry uměle. Nám to kolikrát smysl 

nedávalo, proč jsou v přípravě některé poloţky“ (J.L.)  

 

„(…) v rámci PPP asociace a jiných institucí jsme třeba spolupracovali na různých 

analýzách pro vládu, které byly vyţadovány. Vlastně i jako PPP centrum bylo 

dělaných několik analýz pro lepší metodiku. Jenomţe nikdo to nebral váţně, tam ste 

prostě neviděla nějakou motivaci ty studie vyuţít, nějaký aktivní zájem o spolupráci“ 

(T.J.) 

 

Média 

S politickým vlivem na rozvoj PPP projektů jsou spojena i média a mediální zájem o 

projekty.  

„ (…) my jsme chtěli dostat náš projekt více do novin, jak na krajskou, tak i národní 

úroveň, abysme podpořili tu myšlenku financování a provozu, jak to děláme. Je to za 

prvé určitá reklama pro nás, ale proč ne, kdyţ se tím ty kapacity domovů řeší (…). 

Vyšly o nás ale jen malé články, nic moc říkající, spíše se zajímali o negativní stránky 

neţ komplexní povahu celé realizace a podstaty (…)“ (J.L.). 

K tomuto názoru bych připojila vlastní zkušenost s články o PPP. Původním cílem 

analytické častí analýzu byla analýza diskurzu, vyuţití reportáţí, článků v médiích atd. 

Při vyhledávání jsem však narazila pouze na minimální počet médií, které se takovým 

tématem zabývaly. 

 

Poradenské společnosti 

Poradenské společnosti jsou v procesu PPP projektů aktérem, který je třetí stranou 

posuzující, zda projekty splňují kritéria proveditelnosti apod. Jiţ v otázce přípravné 

fáze jsme v rozhovorech opakovaně narazili na zkušenosti těchto společností. 
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„Je jen málo společností v Čechách, které mají ty zkušenosti z ciziny a dokáţí ten 

projekt posoudit přiměřeně, dát tomu tu přidanou hodnotu. Setkal jsem se ale většinou 

s nezkušeností, kdy analýzy prováděli mladí kluci, kterým chyběly ty praktické 

dovednosti a hodně projektů tak kvůli tomu bylo zastaveno nebo zkomplikováno“ (TJ.) 

„(…) my jsme s nima někdy bojovali. Na jednu stranu byli fakt drazí a taky jsme měli 

pocit, ţe vůbec neznají místní kraj, nedokáţí posoudit realitu projektu“ (Aktér A) 

  

Hlavní překáţky PPP projektů: 

 Politická vůle 

 Média  

 Poradenské společnosti 
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DOMOVY PRO SENIORY - SOUČASNÁ SITUACE 
V ČESKÉ REPUBLICE 
 

RYCHLÁ ANALÝZA AKTÉRŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
DOMOVŮ PRO SENIORY 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro nastavení policy v oblasti domovů pro seniory hraje zásadní roli z veřejných 

aktérů Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které správa domovů spadá. 

Ministerstvo je důleţitým zdrojem nařízení a také legislativních úprav, má 

v kompetencích správu sociálního příspěvku, který je seniorům poskytován (MPSV, 

online). 

Z důvodů zajištění bytových prostor má výsadní postavení Ministerstvo pro místní 

rozvoj. 

Dnes by se financování projektů, jako je výstavba nových domovů pro seniory 

neobešla bez dotací zajištěnými evropskými strukturálními fondy (např. 2009  - 

Domov důchodců v Horní Plané).  

Z občanského sektoru se dnes velmi aktivně zapojují organizace v činnostech jak 

zařizování ubytování pro seniory, tak jejich následné činnosti v rámci domovů – 

vzdělávací kurzy na počítačích, sportovní krouţky, rehabilitační a kulturní akce aj.) Ze 

známých sdruţení je to např. Zlínské občanské sdruţení Hvězda, mající za cíl 

„poskytování ubytovacích, stravovacích a sociálních sluţeb, zdravotní péče a 

doplňkových sluţeb neziskovým způsobem na vysoké profesionální úrovni“.  

Gema se naopak zaměřuje svými projekty na podporu prevence zdraví a aktivního 

ţivota ve starším věku. V roce 1998 se GEMA zapojila do celoevropského programu 

VEŘEJNÝ SEKTOR OBČANSKÝ SEKTOR SOUKROMÝ SEKTOR 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 
Občanská sdruţení a 

neziskové organizace: 

Soukromí podnikatelé 

provozující soukromé domovy 

důchodců: 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 
Hvězda Senior Park (DD v Luštěnicích) 

Vláda ČR Spokojený ţivot Ledax Vysoké Mýto o.p.s 

Úřady měst a obcí ČR Gema Falco 

Evropská Unie Ţivot 90 aj.  
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zdravotní výchovy, který nese název "Stárnout zdravě v Evropě". Cílem tohoto 

projektu byla podpora zdraví a prodluţování aktivního ţivota seniorů (Gema: 2005). 

 

Systém, poskytující péči o seniory v domovech důchodců, je závislý na práci dvou 

ministerstev – z pohledu bytové politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj a vzhledem 

k poskytování sociálních dávek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Cílem 

spolupráce těchto dvou aktérů je vytvoření politiky umoţňující dostupnou sociální 

sluţbu pro seniory závislé ve své ţivotní situaci na pomoci státu. 

 

Zřizovatelé 

 

Podle zdrojů dat Ministerstva práce a sociálních věcí, v roce 2010 bylo na našem 

území celkem 485 poskytovatelů těchto sluţeb.  

 

Druh sluţby 

4
 

NNO Obchodní 

společnosti 

Fyzické 

osoby 

Města/obce Příspěvkové 

organizace 

Ostatní 

Domovy pro 

seniory  

102 14 4 5 360 0 

 Zdroj: vlastní zpracování (MPSV, 2011) 

 

Na základě dat v tabulce vidíme, ţe nejčastějším zřizovatelem domovů pro seniory 

jsou v současné době příspěvkové organizace zřizované městem či obcí.  

Celkem je tak nabídnuto 42 092 lůţek. Z výpočtu MPSV vychází, ţe jedno lůţko 

připadá v roce 2010 aţ na 31 čekatelů.  

                                                 
4
 * NNO – nestátní nezisková organizace (především se jedná o občanská sdruţení, 

obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby), 

Obchodní společnosti – především se jedná o společnosti s ručením omezeným, 

akciové společnosti, druţstva, 

Příspěvkové organizace – především se jedná o příspěvkové organizace zřizované 

městy a kraji, 

Města/obce – případy, kdy sluţby poskytuje přímo obec či město vlastní organizační 

sloţkou bez právní subjektivity 

Ostatní – např. organizační sloţky státu, školské právnické osoby.  
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Samo ministerstvo pak přiznává, ţe současný neuspokojující stav se vzhledem 

k demografickému stárnutí obyvatel bude v budoucnu stále více zhoršovat. Pokud by 

se kapacita zařízení výrazně nezvýšila, v roce 2020 by na jedno lůţko čekalo aţ 45 a 

více občanů (MPSV: 2011). 

 

 Nákladovost a financování 

 

Průměrné měsíční náklady na péči o seniora jsou dnes spočítány MPSV na 21 863 Kč.  

Tato částka je hrazena spoluúčastí ubytovaného, dotacemi ze státního rozpočtu a nové 

vzniklého příspěvku na péči, který přinesl zákon o sociálních sluţbách. Příspěvek je 

vyplácen podle stanovených podmínek přímo seniorovi.  

 

„Cílem zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních sluţeb 

bylo: 

 zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení sluţeb a reverzibilní 

přechod od „pasivního závislého pacientství“ k „aktivnímu klientství“, 

 sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty 

poskytujícími péči za podmínek jejich registrace, 

 zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace, 

 zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postiţené občany a starobní 

důchodce, 

 nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče“ 

(MPSV:2011) 

 

Rozhovory s řediteli domovů pro seniory 

 

Vzhledem k nashromáţděným datům o stavu nabídky a poptávky jsem se snaţila tyto 

informace doplnit názory ředitelů několika vybraných domovů pro seniory.  

Protoţe jsem měla kontakty na domovy pro seniory, které jsou rozmístěny po 

republice, vyuţila jsem cesty polostrukturovaného telefonického rozhovoru. 

 

Rozhovory byly provedeny celkem tři: 
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Marta Bártková – DS Bystřička, Podlesí 

Bc. Lukáš Holeček, MBA – Domov pro seniory U kostelíška Pardubice 

Ing. Pavel Janda – DS Máj České Budějovice 

 

Rozhovory byly provázány těmito návodnými otázkami: 

 

Jaká je kapacita Vašeho domova pro seniory? 

Jaké je současná poptávka po ubytování ve Vašem domově? 

Kolik z ţádostí o místo v domově je aktuální a kolik si myslíte, ţe je pouze z klientovy 

potřeby jistoty do budoucna?  

Myslíte si, ţe jsou klienti dostatečně informováni i o jiných moţnostech péče, jako je 

například terénní sluţba či asistenční sluţba? 

S jakými problémy se nejvíce Váš domov potýká? 

Myslíte si, ţe by se ve Vašem kraji měla rozšířit kapacita míst pro seniory v domovech 

důchodců? 

 

Jelikoţ jsem neměla dostatečné vybavení, abych mohla rozhovory zaznamenávat, 

nemůţu v této části uvést doslovný přehled odpovědí. 

 

Z oslovených domovů pro seniory je největší ten v Pardubicích, nabízí celkem 308 

lůţek (131 lůţek standartních a 177 dalších lůţek pro seniory se zvláštním reţimem). 

Domov v Českých Budějovicích poskytuje kapacitu 127 lůţek a domov v Podlesí 

celkem 203 lůţek. 

Všechny domovy se setkávají s vyšší poptávkou a souhlasí, ţe kapacita jejich domova 

poptávanému číslu neodpovídá. 

Marta Bártková z Podlesí odhaduje poptávku dvakrát vyšší neţ je celková kapacita, 

nedokázala v tu chvíli říci přesné číslo. V Pardubicích mají problém obdobný, 

kapacity domova na počet ţádostí nestačí. V Českých Budějovicích aktuální poptávka 

čítá 290 ţádostí (kapacita domova je 127 lůţek!!). Uvedené číslo tedy převyšuje 

dvojnásobek kapacity domova.  

 

Co je ale zásadní informací, která mnohdy v analýzách aktuální situace 

poptávky/nabídky domovů pro seniory např. v pracích MPSV, ţe poptávka po takto 
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vysokých sluţbách je vlastně číslo relativní. Všichni tři ředitelé domovů pro seniory se 

totiţ shodli, ţe tyto ţádosti jsou z velké části jen potřebou jistoty do budoucna a nejsou 

zaloţeny na nutné a aktuální situaci seniora lůţko v domově vyuţít. Ing. Janda 

v Českých Budějovicích odhaduje, ţe z 290 ţádostí je 280 zaloţeno právě na této 

potřebě. V Pardubicích odhaduje ředitel domova 90 – 95 % část ţádostí opravdu jen 

pro určitou jistotu seniora „kdyby něco“. 

V Podlesí vidí paní Bártková čísla obdobně jako v Pardubicích, upozornila navíc na 

fakt, ţe mnoho ţadatelů neosloví pouze jejich domov, ale zašle tyto ţádosti na více 

míst v kraji. Pro získání opravdu relevantní informace o tom, jaká je opravdová situace 

poptávky a nabídky by byl zapotřebí obsáhlejší výzkum. 

 

V teoretické části jsem uvedla, ţe se státy Evropské Unie zavazují k modernizaci 

sociálních sluţeb pro seniory – popularizuje se trend deinstitucionalizace – ponechání 

seniora co nejdelší dobu v jeho přirozeném prostředí, podporuje se rozvoj terénních 

sluţeb apod.  

Na základě těchto informací mě zajímalo, zda vidí tito odborníci sluţby pro seniory 

v jejich kraji za dostatečné či nikoliv.  

V prvním rozhovoru totiţ zmínil pan Janda, ţe značná část seniorů chce vyuţít sluţeb 

domovů pro seniory jen z důvodu, aby si zajistili ubytování, ačkoliv jsou plně 

soběstační a mají moţnosti vlastního bydlení. Terénní sluţby by tak pro ně mohly být 

ideálním řešením v případě pomoci v domácnosti sociálních pracovníků, sluţeb 

stravování atd. 

V Českých Budějovicích totiţ vychází pravidelně Průvodce sociálními sluţbami 

s evidencí všech poskytovatelů sociálních sluţeb, senioři ani jejich rodiny o něm ale 

neví.  

V Pardubicích i Podlesí se shodují, ţe by informovanost o terénních sluţbách měla být 

vyšší, aby nedocházelo k vytrhnutí seniora z přirozeného prostředí. 

 

Problémy, se kterými se všechny tři domovy potýkají, jsou obdobné. Stěţují si na 

otázku financování.  

Všeobecná zdravotní pojišťovna stále redukuje objem proplacené péče. S tím je pak 

propojeno celkové hospodaření domova – kvalita vybavení, zdravotnické pomůcky, 

vybavenost pokojů, kuchyně atd. 
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Nejpalčivější je pak problém personálních kapacit. Zdravotnických pracovníků a 

pečovatelů je v domově málo. Musí se častěji střídat na směnách, zvyšuje se stále více 

počet obyvatelů domova, o které se starají.  

V Podlesí, kde je mnoho obyvatelů závislých na kaţdodenní péči sestřiček začíná být 

situace neúnosná. Podle paní Bártkové nevězí problém v tom, ţe by chyběl zájem o 

tento typ práce. Ovšem její náročnost, jak psychická, tak fyzická by měla být 

dostatečně finančně kompenzována. Na místo toho je personálu vyplácen téměř 

minimální plat. 

 

Rozšíření kapacit domovů pro seniory nedokázala ani jedna z oslovených osob 

adekvátně posoudit. Podle Ing. Jandy zatím současná situace odpovídá poptávce, 

nepociťuje nijak rozsáhlý problém v získání lůţka. Uvědomuje si ale, ţe v rámci 

demografického vývoje by se měla situace začít systematicky a koncepčně připravovat 

na nárůst ţadatelů v budoucnu.  

Paní Bártková by rozšíření kapacit uvítala, jejich domov je v tomto roce kapacitně 

vyuţit a začíná narůstat počet ţádostí z jiných, vzdálenějších lokalit. Větší důraz ale 

opět kladla na otázku personálu a vyšší kvalitu poskytovaných sluţeb. 

 

Zjištění z rozhovorů je následující: 

 

Stav poptávky a nabídky po sluţbách, které nabízí domovy pro seniory je velmi 

relativním údajem a měla by se věnovat pozornost tomu, kolik ţádostí je pouze 

z určité jistoty a kolik ţadatelů opravdu řeší naléhavou situaci.  

Navíc by měla být podpořena informovanost o moţnostech terénních sluţeb, které 

města poskytují.  

Problémem, se kterým se všechny oslovené domovy potýkají, je otázka financování a 

spolupráce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Měl by být jinak nastaven systém 

financování sluţeb a personálu, který pak není motivován k práci v podobných 

zařízeních.  
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Dotazníkové šetření v krajích České republiky 

 

Protoţe je téma diplomové práce zaměřeno na teprve se vyvíjející nástroj veřejných 

programů, nebylo moţné provést rozsáhlý kvantitativní výzkum. Přesto jsem se 

nechala jeho technikami inspirovat a pouţila strukturované dotazníky, které měly 

směřovat k zodpovězení hlavních otázek diplomové práce.  

Cílem šetření nebylo zkoumání podrobných znalostí a názorů respondentů na 

problematiku PPP. Snaţila jsem se především ověřit obecné teze, které se v souvislosti 

s PPP v ČR objevují. I z toho důvody je formulace dotazníků na obecné úrovni. 

 

Dotazníky byly zaslány na krajské úřady jednotlivých krajů, vedoucím odboru 

regionálního rozvoje – celkem bylo tedy rozesláno 14 dotazníků. 

 

Z celkového počtu byla návratnost 6 dotazníků. Zbylé kraje jsem pokoušela urgovat 

opětovným emailovým kontaktem, následně telefonickou komunikací.  

Vzhledem k nízkému počtu jsem se zástupci krajského úřadu, se kterými se mi 

podařilo spojit, provedla telefonický rozhovor, který daná data doplnil o hlubší vhled 

do problematiky. Podařilo se mi spojit se třemi zástupci kraje (Jihomoravský, Plzeň). 

Touto dodatečnou komunikací jsem chtěla kvalitativně podpořit zdroj potřebných 

informací. 
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Tabulka č. 1: Návratnost dotazníkového šetření 

 

Kraj 

Dotazník 

zodpovězen 

ihned po zaslání 

Dotazník 

zodpovězen 

po 

telefonické 

urgenci 

Nezodpovězeno 

Hlavní město Praha x ANO    

Jihočeský kraj x x NE 

Jihomoravský kraj ANO     

Karlovarský kraj x ANO   

Kraj Vysočina (Jihlavský) x x NE 

Královéhradecký kraj ANO     

Liberecký kraj x x NE 

Moravskoslezský kraj x ANO   

Olomoucký kraj x ANO  

Pardubický kraj x  x  x 

Plzeňský kraj ANO 
  

Středočeský kraj x x NE 

Ústecký kraj ANO 
  

Zlínský kraj x x  NE  

                                                                                                 Zdroj: vlastní zpracování 

 

ROZHOVORY S KRAJSKÝMI ÚŘADY 

 

Vyuţití PPP projektů na celostátní úrovni je zatím otázkou budoucnosti, cílem 

Asociace pro místní rozvoj, která se PPP projekty zabývá, je zvýšit povědomí o tomto 

způsobu financování právě na úrovni krajů a následně u měst a obcí. 

Pokud chci uvaţovat o propojení financování domovů pro seniory PPP cestou, je nutné 

zjistit, je-li tento nástroj u krajských zastupitelů známý a zda jej berou jako relevantní 

nástroj pro veřejné financování. 

Cílem oslovení vedoucích (ředitelů) odboru pro regionální rozvoj bylo právě 

všeobecné povědomí o tomto tématu. Celé znění zaslaného dotazníku v příloze č.1. 

 

Zjišťovány byly tyto záleţitosti: 

 Výhoda spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

 Nevýhody spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
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 Zainteresovanost kraje v projektech PPP 

 Míra informovanosti o PPP projektech a z toho vyplývající důvody 

 Praktická zkušenost kraje s PPP projekty 

 

VYHODNOCENÍ, DOPLNĚNO ROZHOVORY 

 

 

1) V čem je podle vás výhodná spolupráce veřejného a soukromého sektoru? 

 

 

Za největší přínos spolupráce veřejného a soukromého sektoru povaţují respondenti 

manaţerské řízení projektů. V předchozích rozhovorech s experty na PPP projekty 

byla i tato poloţka zmiňovaná mezi ostatními jako jedna z nepřínosnějších.  

„Nám se ukázalo v praxi, ţe k nám na úřad přišel pan XX
5
, který byl dlouho 

v mezinárodní stavební firmě. S jeho příchodem se na našem odboru některé věci 

změnily. Asi řeknu, ţe třeba volba priorit, timemanagement – ale zase naráţel u 

některých našich zaměstnanců“ (P.Š.).  

Druhým největším přínosem je know-how soukromého sektoru, třetím přenos rizik na 

koncesionáře.  

„Je určitě poznat, ţe jsou vlastně ti zaměstnanci a vedení firem tlačeni konkurencí 

drţet kvalitu sluţeb a moderní trend (…)“ (V.B).  

                                                 
5
 Byla jsem požádána o anonymitu kolegy 
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2) V čem je podle Vás spolupráce veřejného a soukromého sektoru nevýhodná? 

 

 

 

Sloţitost přípravy projektu, absence pozitivních „best practice“ a časová náročnost 

projektů je pro respondenty největšími negativy spojenými s PPP projekty. Potvrdily 

se tak opět výpovědi expertů, kteří mají z projektů stejný dojem. Jasně se tak ukazuje, 

s jakými výzvami se PPP projekty potýkají a na co by měli odborníci a odpovědní 

aktéři zaměřit pozornost.  

„Nejdříve se musíte zorientovat v přípravě projektu a potom procesy kolem přípravy 

koncesní smlouvy, spolupráce s poradenskou společností, koncesionář – silný nápor 

administrativy – té je zbytečně moc a myslím, ţe zadavatele tyto okolnosti odrazují.“ 

(P.Š.) 

 

3) Jak je Váš kraj zainteresován v otázce PPP projektů? 

 

Na 5 bodové škále hodnotili respondenti míru jejich zájmu o PPP projekty v rámci 

kraje (1 = vůbec ţádný zájem, 5 = vysoký zájem).  

Průměrná hodnota všech šesti odpovědí je 3,6, přiklání se tedy k části osy 

projevující zájem.  
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Kraje nebo města v krajích jiţ mají zkušenost s PPP projekty, někdy nebyly projekty 

realizovány (Brno – Janáčkovo kulturní centrum), přesto snahy kraje zahájit projekt 

viditelné jsou.  

Překvapivá pro mě byla odpověď zástupce plzeňského kraje, který uvedl, ţe 

zainteresovanost kraje je v tématu PPP projektů nízká. V tomto kraji však víme, ţe 

úspěšně funguje projekt Parkovacího domu Rychtářka. Svou odpověď, proč tomu tak 

je doplnil vysvětlením „do budoucna je to spíše otázka na politiky neţ na úředníky“.  

 

4) Povaţujete míru informovanosti o PPP projektech v České republice za 

dostatečnou? 

 

Dostatečnou míru v informovanosti vidí 4 respondenti, 2 s tímto výrokem nesouhlasí. 

Za příčiny vyšší informovanosti povaţují slabou podporu ze strany vlády a nezájem 

médií. 

„ Pokud by byl zájem vyšší moci, aby PPP fungovaly a byly přístupné jak zadavatelům, 

tak investorů, tak koncesní zákon dneska vypadá jinak.“ (V.B)  

 

5) Má jiţ Váš kraj praktickou zkušenost s PPP projekty? 

 

Praktická zkušenost Vašeho kraje s PPP projekty? 

Plzeň 

Parkovací dům Rychtářka, Sportovní areál Plzeň, chystá se 

výstavba DEPA pro Plzeňské městské dopravní podniky 

Ústecký kraj 

Studentský kampus, po studii proveditelnosti byl zastaven, 

Zastávky MHD v Ústí nad Labem, Lanovka na Větruši, Ústí 

n. Labem 

Jihomoravský 

Janáčkovo kulturní centrum / projekt ale ukončen, 

připravujeme Parkovací systém, Znojmo 

Magistrát města 
Prahy 

bytové domy, metro D, Nová radnice P11,  Ústřední vojenská 

nemocnice atd. 

Moravskoslezský 

Parkovací dům, Havířov, Vodárenství v Mošnově, Ostrava, 

Vědecká knihovna, Ostrava, Ozdravné centrum, Ostrava, 

Dodávka tepla v Bohumín 

Olomoucký Aquapark Olomouc 
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PPP projekty na území krajů realizovány jsou, důleţité je rozlišit, zda je zadavatelem 

krajský úřad nebo jednotlivá města. V současné době je několik projektů jiţ v plném 

provozu, jako například plzeňský parkovací dům Rychtářka nebo Aquapark 

v Olomouci.  

Mezi projekty, které jsou v přípravné fázi, spadá například v plzeňském kraji výstavka 

DEPA pro Plzeňské dopravní podniky nebo se uvaţuje v Praze o výstavbě metra linky 

D.  

Jak bylo ale naznačeno v rozhovorech i v části teoretické, PPP projekty mají velmi 

kritickou přípravnou část a velká část je v zárodku na základě prováděcích studií ve 

spolupráci s poradenskými společnostmi zastaveno. 

 

DISKUZE 

 

Kaţdá část empirického výzkumu, který je spíše kvalitativním neţ kvantitativním, 

byla zaměřena na jinou oblast.  

Snaţila jsem se zjistit, jak jsou dnes nastaveny PPP projekty v České republice, 

s jakými problémy se setkávají a jaká je moţnost jejich dalšího vyuţití. 

V rámci krajů bylo cílem zjistit, zda zastupitelé vůbec tuto techniku znají, případně 

zda ji vyuţívají a jsou nakloněni vyuţívat i v budoucnu. Pokud je jejich názor 

negativní, co jim v realizaci projektů překáţí? 

V části věnované sociálním sluţbám a domovům pro seniory jsem se na základě 

sekundární analýzy dat, studia dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů snaţila 

porozumět aktuálnímu stavu poskytované sluţby a zjistit s jakými základními 

nedostatky se v oblasti domovů pro seniory potýká. 

 

Pomocí dílčích otázek jsem se snaţilo dojít k odpovědi na hlavní otázku této práce.  

 

Je moţné v České republice vyuţít PPP projekty pro provoz domovů pro seniory? 
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Důleţité bylo nejprve zjistit, jaká je současná situace PPP projektů v České republice. 

Ukázalo se na základě rozhovorů i studia dokumentů, ţe partnerství veřejného a 

soukromého sektoru jiţ našlo své místo, ale zatím se dá hovořit o určitých 

experimentech, které stále nemají pevně stanovené základy. 

 

Koncesní zákon je nedokonalým instrumentem, který danou problematiku brzdí a 

klade v realizaci projektů překáţky. Kvůli tomu, ţe není vypracovaná účinná 

metodiky, jak PPP projekty realizovat a jak především zvládnout jejích přípravnou 

část, panuje mezi zadavateli nedůvěra k tomuto nástroji veřejného financování.  

Otázkou i nadále zůstává, zda je tento stav důsledkem politické nevůle. Tvrzení, ţe 

PPP projekty jsou politickou reprezentací ignorovány z důvodu jejich transparentnosti 

a tím jejich povahy sníţení míry korupce ve veřejném financování, zůstává stále 

dohadem.  

Negativní zkušenost znamenají pro nástroj PPP projektů v České republice také 

instituce. PPP centrum, které bylo vytvořeno pro zadavatele a mělo být poradcem ve 

sloţitém procesu, ukončilo svou činnost. PPP asociace stojící na straně investorů 

aktivitu vykazuje, přesto by dle jejího zástupce potřebovala větší podporu ze strany 

vlády a médií. 

 

Některá města jiţ partnerství veřejného a soukromého sektoru vyuţívají. V republice 

existují projekty, jeţ překonaly přípravnou část a úspěšně se rozběhly. Za zmínku stojí 

Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě nebo parkovací dům Rychtářka v Plzni.  

 

Potvrdila se teoretická východiska, ţe projekty mají přínos především v zapojení 

znalostí a zkušeností soukromého investora do celého projektu. Pozitivní je působení 

projektových manaţerů, kteří projekt dokáţí řídit efektivněji neţ by tomu bylo při 

realizaci veřejným sektorem. Lze zde tedy pozorovat působení zmíněného New Public 

Managementu, který jsem uváděla jako teoretické východisko.  

 

Rizika, která buď sdílí soukromý sektor s veřejným zadavatelem, nebo je za ně 

koncesionář zcela zodpovědný, motivují aktéry k efektivnímu jednání při realizaci 

projektu – to se týká především stavebních prací, kvality vybavení, ale také investicí 

do personálu. Úspěšné projekty pak podle očekávání dosahují kritéria přístupu „value 

for money“. 
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Výčtem těchto negativních i pozitivních přínosů částečně odpovídáme na otázku, jaký 

je principiální rozdíl mezi PPP projekty a veřejnou zakázkou.  Výrazná je 

dlouhodobost projektu, neboť veřejné zakázky jsou uzavírány na několik málo let, PPP 

projekty jsou dlouhodobé projekty na desetiletí.  

Jak uţ bylo zmíněno, veřejné zakázky jsou v České republice prostorem pro korupci. 

Zůstává otázkou pro další výzkumy, zda PPP projekty jsou díky svému dlouhodobému 

financování, do něhoţ jsou zapojeny bankovní instituce a další aktéři, řešením také pro 

tento palčivý problém české společnosti. Dle oslovených odborníků je forma takové 

spolupráce katalyzátorem politického podsvětí. 

Přenosem rizik a zapojení soukromého investora i do další existence zakázky se 

zvyšuje kvalita a efektivita prací, pozitivní je vyšší míra dodrţení časového i 

finančního plánu projektu.  

Vše je důsledkem podstatného rozdílu mezi oběma nástroji - veřejné zakázky definují 

vstupy do projektu, PPP se ale soustředí na výstupy.  

 

Vidíme, ţe PPP projekty v České republice prostor pro realizaci mají. Záleţí ovšem na 

typy projektu a oblasti, ve které má být realizován. Z praxe se ukázalo, ţe špatné 

pochopení podstaty projektů předchází jeho brzké ukončení. Příkladem můţe být 

výstavba fotbalového stadionu v Ostravě.  

„Best practice“ zatím v českém poli nenajdeme, přesto oblast sociálních sluţeb jiţ 

jednu má. Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě. 

 

Jak práce ukázala, sluţba domovů pro seniory bude z demografických důvodů nejen 

v České republice stále aktuálnější. Domovy se jiţ dnes potýkají s nedostatkem financí 

na poskytnutí kvalitní a dostatečné péče, bojují s nedostatečnou kapacitou odborného 

personálu.  

Hlavní problémy lze tedy definovat takto: nedostatek finančních prostředků, nízká 

kvalita sluţeb, neodborný personál. Ve spojitosti s demografickými prognózami a 

povahou dlouhodobosti se nabízí jako varianta řešení posílené partnerství veřejného a 

soukromého sektoru.  

 

Veřejná politika disponuje nástroji, jak posoudit varianty při uspokojování veřejného 

zájmu. Ze závěrů této práce si odvaţuji tvrdit, ţe PPP projekty jsou pro poskytování 
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sluţeb v domovech pro seniory vhodným nástrojem, který dokáţe zprostředkovat 

sluţbu uspokojující veřejný zájem.  

Samozřejmě nutno doplnit, ţe musí být naplněna všechna kritéria, která přípravný 

projekt a analýzy vyţadují.  
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Závěr 
 

PPP projekty jako nástroj veřejného financování spadají spíše do kategorie 

experimentů neţ metodiky, která má jasná pravidla. To je také důvodem, proč v České 

republice stále hledají své místo. V současné době i u nás úspěšné projekty existují, za 

zmínku stojí například Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě nebo parkovací dům 

Rychtářka v Plzni. Jejich vyuţití ale není stále tak časté jako v zahraničí. 

 V mé diplomové práci jsem se snaţila odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, 

která se ptá, zda jsou PPP projekty vhodné pro řešení nízké nabídky sluţeb domovů 

pro seniory.  Jelikoţ se zde dotýkáme citlivého tématu veřejných financí, je 

v teoretické části vysvětlen princip veřejného zájmu, který povaţuji za základní 

východisko rozhodování ve veřejné politice. Myšlenkovou struktura práce ale určuje 

především teorie New Public Managementu, která jako první přinesla jiný pohled na 

řízení veřejné správy. Byrokracie, která u mnoho projektů navyšuje finanční náklady, 

můţe být oţivena zkušenostmi manaţerů, kteří jsou odborníky na konkrétní oblasti, 

kteří do veřejného prostoru vnáší prvky konkurenčního boje, který na poli otevřeného 

trhu znamená navýšení kvality. 

Abych dokázala v práci vysvětlit, jaké výhody a nevýhody PPP projekty mají, 

provedla jsem kvalitativní rozhovory s odborníky, kteří s PPP pracují. 

Ukázalo se, ţe svá pozitiva mají projekty především v přenosu rizika na 

soukromého investora, který je tím motivován poskytovat vyšší kvalitu sluţeb. Know 

– how projektových manaţerů přispívá k efektivní realizaci projektu, tito odborníci 

dokáţí flexibilněji reagovat na problémy v průběhu realizace a tím výrazně sniţovat 

finanční náklady.  

 Ve spojitosti s korupcí, která je v České republice závaţným problémem, 

mohou PPP projekty dle odborníků přispět ke zvýšení transparentnosti celého 

financování. Do procesu jsou vzhledem ke sloţitému úvěrování zainteresovány banky, 

které vyţadují jasné definice výše nákladů a průběhu jejich úhrady. Proto je zde na 

rozdíl od veřejných zakázek méně prostoru k manipulaci s penězi. 

 Na druhou stranu pokud chce zadavatel vyuţít metody financování investicí 

soukromého subjektu, musí projít velmi náročnou přípravnou fází. To je z pohledu 

odborníků jednou z největších překáţek projektu. Zadavatel musí vypracovat koncesní 

projekt a následně ještě samotnou koncesní smlouvu, coţ znamená dvojité schvalování 
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projektu. Velkou nevýhodou je také stávající koncesní zákon, který sice prošel 

novelizacemi, ale nijak nesníţil administrativní náročnost. 

 Někteří zadavatelé vnímají PPP projekty jako moţnost financování výstavby 

něčeho, na co v danou chvíli nemají prostředky. Kritiky je tak upozorňováno na 

zneuţívání nástroje v nesmyslné projekty a tím neefektivní navyšování mandatorních 

výdajů v budoucnu.  

Vedle metody rozhovorů vyuţívá diplomová práce také metody komparace a to 

v zaměření na zjištění rozdílů mezi PPP projekty a pouţívanějšími veřejnými 

zakázkami.  

V práci je vysvětleno, jak oba tyto nástroje fungují, z čehoţ vyplývají zásadní 

rozdíly. Jiţ byla zmíněna transparentnost financování. Zásadní rozdíl ční ale v definici 

vstupů u veřejných zakázek a definici výstupů u PPP. PPP projekty na svém začátku 

především říkají, jaké sluţby, v jaké kvalitě má být dosaţeno. U veřejných zakázek je 

zásadní informace o velikosti investice. Z praxe nyní uţ známe, ţe tím není ošetřena 

kvalita sluţeb. 

Cílem diplomové práce bylo spojit tento koncept s problémem z praxe. Proto 

jsem se rozhodla zaměřit pozornost na situaci s domovy pro seniory, kterých je 

v rámci naší republiky málo. Ač je posledním trendem Evropské unie 

deinstitucionalizace, prognózy vycházející z demografického stárnutí ukazují, ţe tyto 

instituce budou muset v budoucnosti navýšit své kapacity. 

Ukázala jsem pomocí rozhovorů, ţe PPP projekty mohou být způsobem, jak 

soukromý sektor začlenit do provozu těchto zařízení. Sociální sluţby se ukazují jako 

vhodný prostor, kde PPP projekty realizovat, jelikoţ se jedná o dlouhodobé projekty 

s poptávkou, která bude trvat neustále a je nevyčerpatelná.  

Soukromý investor díky svým zkušenostem dokáţe nastavit technické 

parametry budovy, dokáţe přivést zkušený zdravotnický a ošetřující personál a 

poskytnout sluţby, které odpovídají soudobým trendům.  

Ze závěrů empirické části ale vyplývá doporučení pro další vylepšení PPP. Je 

zaměřeno především na politickou reprezentaci, která by měla dále pracovat 

s koncesním zákonem, zjednodušit metodiku zadávání a motivovat jak zadavatele, tak 

investory ke vstupu do projektů. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

PPP projekty ve Vašem kraji 

 

1) V čem je podle Vás výhodná spolupráce veřejného a soukromého sektoru? 

Veřejná sluţba je zajištěna soukromým sektorem, přestoţe kraj nemá dostatek 

veřejných zdrojů 

Vyšší kvalita sluţby 

Know-how soukromého sektoru 

Manaţerské řízení projektu 

Přenesení rizika na soukromý subjekt 

Jiné: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

 

2) V čem je podle Vás spolupráce veřejného a soukromého sektoru nevýhodná? 

 

Sloţitá příprava projektu 

Investice do přípravy projektu 

Chybí nám pozitivní zkušenost s PPP projekty v České republice 

PPP nejsou finančně výhodné 

Vysoké poţadavky na odborníky 

Jiné:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

 

3) Jak je Váš kraj zainteresován v otázce PPP projektů? 

 

Vyjádřete, prosím, na dané škále míru zájmu Vašeho kraje v otázce PPP projektů? 

1 = vůbec ţádný zájem, 5 = vysoký zájem 

  

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5   

 

Vaši odpověď, prosím, zdůvodněte: 

Vaše odpověď: 

…………………………………………….  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

 

 

 

4) Povaţujete míru informovanosti o PPP projektech v České republice za 

dostatečnou? 

 

ANO (Pokračujte, prosím, otázkou č. 4a) 

NE (Pokračujte, prosím, otázkou č. 5) 

 

4a) Co je podle Vás důvodem nízké informovanosti o PPP projektech v České 

republice? 

 

V České republice je minimum zkušeností s PPP projekty 

Nedostatek odborných informací 

Slabá podpora ze strany vlády 

Nedůvěra v propojení projektů soukromého a veřejného sektoru 

Nezájem médií 

Jiné:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

5) Má jiţ Váš kraj praktickou zkušenost s PPP projekty? 

 

ANO (Pokračujte, prosím, otázkou č. 5a) 

NE  

 

 

5A) Konkretizujte, prosím, jaké zkušenosti má Váš kraj s realizací PPP projektů: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

 

Váš další komentář k problematice PPP projektů: 
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