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Má PPP přidanou hodnotu?
Praktické zkušenosti s využitím invence a kapitálu
soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb.

Září 2021

Stále více vlád, krajů a měst se obrací na soukromý sektor, aby navrhl, vybudoval, financoval a provozoval novou nebo
stávající veřejnou infrastrukturu s cílem zlepšit poskytování veřejných služeb a správu veřejných zařízení, přestože
zůstávají stále ve vlastnictví veřejného sektoru.
PPP projekty, zejména ty dlouhodobé, mohou veřejnému sektoru přinést významné výhody při poskytování veřejné
infrastruktury nebo veřejných služeb. Soukromý sektor má nepochybně více praktických zkušeností a dovedností –
zejména při řízení velkých stavebních a technicky náročných projektů nebo při poskytování specializovaných služeb.
Jeho zapojení proto může přinést daňovým poplatníkům větší výhody než v případě tradičního přístupu, zejména pokud
je soukromý partner motivován ke kreativitě, invenci a dlouhodobé kvalitě.
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Nadcházející PPP projekty v Evropě – EIB o minulých a budoucích trendech
Kdo jsou investoři a financující strany v PPP?
Odkud pochází invence a dlouhodobá odpovědnost?
Může být design a výstavba v PPP projektech efektivnější?
Vlastnictví majetku, platební mechanismy a přístup k životnímu cyklu aktiv.
Jak mohou města vybírat a připravovat své PPP projekty?
Jak připravit PPP projekty a jak financovat jejich přípravu?
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Zahájení
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury
Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz města a obcí ČR
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PPP v Evropě – trendy a nejčastější projekty
Ed Farquharson, hlavní poradce, Evropské expertní centrum pro PPP / Evropská investiční banka

Má PPP přidanou hodnotu z pohledu daňových poplatníků?
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Panelová diskuze
Ed Farquharson, hlavní poradce, EPEC – EIB
Klaus Kathmann, ředitel strukturovaného financování, Strabag
Stefan Propst, regionální manažer pro Jižní a Východní Evropu, Strabag
Martin Bašár, technický ředitel a vedoucí oddělení velkých projektů, Strabag
Jan Brázda, partner, Infrastrukturní sektor region CEE, PwC
Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB
Tomáš Janeba, prezident ARI – moderátor
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Závěrečná shrnutí

Cyklus Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města
SLEDUJTE > WWW.ZELENA-MESTA.CZ

Sledujte nás

Náš web: www.zelena-mesta.cz
Facebook: www.facebook.com/CzechInfra
Youtube: www.youtube.com/channel/UCvDkAXulbenfn8XlKyghvpw
LinkedIn: www.linkedin.com/company/czech-infrastructure-association
ČTK: www.ceskenoviny.cz

Celoroční cyklus

Akce jsou součástí celoročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a
tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který společně
připravili Asociace pro rozvoj infrastruktury a Svaz měst a obcí České republiky.

Archív

Všechny informace k diskutovaným tématům, videa a prezentace z akcí najdete
na jednom místě > www.zelena-mesta.cz/akce/

Účastníci

100+ live, 2 000+ shlédnutí, včetně zástupců:
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státní správy a Parlamentu České republiky,
krajů, měst a obcí,
správců a provozovatelů městské infrastruktury,
organizací občanské společnosti,
vzdělávacích a výzkumných institucí,
ambasád a zahraničních obchodních komor,
komerčních bank a penzijních fondů,
výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí,
soukromého sektoru a pozvaných hostů.

Publikum

60 % veřejný sektor | 40 % soukromý sektor

Jazyk

Čeština | v případě zahraničních expertů angličtina se simultánním tlumočením do češtiny nebo
českými titulky.

Přístup

Volný přístup

Registrace

Zaregistrujte se, budeme Vás s předstihem informovat: www.zelena-mesta.cz/akce/

Kontakty

Asociace pro rozvoj infrastruktury

CZECHINVEST

Svaz měst a obcí ČR

Tomáš Janeba, prezident ARI
m: +420 606 640 251

David Petr, ředitel Odboru
podnikatelské lokalizace

Gabriela Švancarová,
Public Relations
m: +420 724 930 929

m: +420 720 966 520

Radka Vladyková
výkonná ředitelka
t: +420 234 709 711

e: david.petr@czechinvest.org

e: office@ceskainfrastruktura.cz

Alexandra Kocková
Public Relations
m: +420 725 607 753
e: smocr@smocr.cz

Adresy

Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1
IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395
www.ceskainfrastruktura.cz

Štěpánská 15, 120 00 Praha
www.czechinvest.org/cz/Sluzby-promunicipality/Rozvoj-podnikatelskehoprostredi/Online-akademie-prostarosty/Podpora-podnikani/PublicPrivate-Partnership

5. května 1640/65,
140 00 Praha 4
IČO: 63113074,
DIČ: CZ63113074
www.smocr.cz

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro
oblast veřejné infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 50 významných dodavatelů
a institucí, jako jsou projektová a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti.
ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních
vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní udržitelný a efektivní
dlouhodobý rozvoj veřejné infrastruktury. Více na: www.ceskainfrastruktura.cz.
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí
obcí. Svaz prosazuje společné zájmy obcí a měst ČR a vytváří příznivé podmínky k jejich rozvoji,
posiluje ekonomickou samostatnost měst a obcí a informuje a vzdělává zastupitele i pracovníky
Cykluspředevším
Zelená, chytrá,
odolná
a inkluzivní
města
místních samospráv. Činnost Svazu je založena
na aktivitě
starostů,
primátorů
a
zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům
samosprávy. Více na: www.smocr.cz.

SLEDUJTE > WWW.ZELENA-MESTA.CZ

VE SPOLUPRÁCI A S PODPOROU

HLAVNÍ PARTNEŘI

GARANTI TÉMAT A DISKUZÍ

Cyklus Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města
SLEDUJTE > WWW.ZELENA-MESTA.CZ

