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 Jedním z hlavních makroekonomických cílů hospodářské politiky je ekonomický růst. Každá 

země by si přála co největší tempa růstu, stát se leadrem či alespoň se mu co nejvíce přiblížit a 

překročit práh zaostalosti. Ne však každá země je vybavena vhodnými přírodními 

podmínkami, ze kterých by mohla své bohatství čerpat. Ekonomický růst však neplyne jen 

z přírodního bohatství či počtu pracovních sil, ale právě i ze znalostí a technologií. Důležitá je 

tedy kvalitní rozvinutá infrastruktura. Nejedná se však pouze o dopravní infrastrukturu, jejíž 

významnost dokazují historická fakta. Například vytvoření rozsáhlé sítě železnic umožnilo 

rozvoj průmyslu a celé ekonomiky Spojených států. Doprava „zmenšuje svět“, snižují se 

přepravní náklady a vytváří se tak mnohem větší potenciální trh, dnes již můžeme hovořit o 

trhu světovém. Dále také se rychleji šíří informace, je usnadněn pohyb osob, mohou být 

využívány vzdálenější oblasti a jejich výhody. Doprava je tedy bezesporu významnou částí 

infrastruktury. Patří tam třeba ale i vzdělanostní infrastruktura, kanalizace, školství, 

informační apod. Vzhledem k nepochybnému významu pro ekonomický rozvoj ekonomiky se 

často objevují hlasy , které hovoří o nutnosti státu pomoci ji zajistit.

 Stát, jehož původní funkcí byla zejména funkce ochranná, na sebe postupně nabaloval další a 

další funkce, povinnosti. Využíval informační asymetrie, moci, hospodářských krizí a 

přesvědčoval lid o nutnosti té či jiné jeho funkce, kolikrát o jejich prospěšnosti právě pro ně. 

Systém zdanění je pak platbou státu za správu země a jeho aktivity. To, zda má stát veškeré 

funkce vykonávat, že je nevykonává efektivně a jaká by tedy měla být úloha státu, je příliš 

komplexní a složitá otázka a není předmětem této práce, chci jen ukázat množství činností a 

složitost fungování státu.

 Výdajová položka státního rozpočtu stále narůstá a je silně zatížena mandatorními výdaji,  

tím pádem  pak nezbývá tolik prostředků na investice například právě do infrastruktury. Státy, 

lépe řečeno jejich vlády, tak začaly hledat možnost, jak některých cílů dosáhnout, aniž by 

nemusely prudce snižovat výdaje a zvyšovat daně. Hledaly možnost, jak zajistit 

infrastrukturu, některé služby, či fungování správy, což představuje nemalé položky. Kolikrát 

v případě infrastruktury se jedná o miliardové položky, které běžný podnikatelský subjekt 

nemá či od banky je nezíská a řada lidí si myslí, že je to právě důvod, proč by „to měl zajistit 



stát“, když neexistuje subjekt s dostačenými financemi náročný projekt realizovat.

Samozřejmě se může jednat i o cíle méně nákladné, jako provoz budovy, udržování 

technického stavu některé jednotky infrastruktury či poskytování služeb. Zkrátka cokoliv, co 

běžně poskytuje a zajišťuje stát. Jedna z alternativ k financování z rozpočtu a k realizaci 

vlastními silami se nalezla v systému PPP.  Moderní anglický pojem, který se začíná 

rozšiřovat, objevuje se stále více článků a studií k tomuto tématu. Zní to zajímavě, odborně a 

vypadá to jako skvělé řešení. Tak se podívejme, co se za touto zkratkou skrývá.

PPP vychází z anglické zkratky slov public private parnership. Přestože lze nalézt spoustu 

definic a úplně jednotné specifické vysvětlení ani jedna čistá forma PPP se stejnými 

parametry pro všechny projekty neexistuje, tak lze obecně říci, že se jedná o jistý druh 

spolupráce soukromého sektoru se sektorem veřejným1, označovaný jako partnerství těchto 

sektorů. Já bych ho označil za obchod založený na smlouvě, kde jednou ze stran je stát, který 

přenáší právo a povinnost zabezpečit službu vnímanou jako službu veřejnou, a druhou stranou 

je sektor soukromý, který se zaváže danou službu poskytnout.

 Aby tato forma spolupráce mohla fungovat stejně jako jakákoliv jiná forma spolupráce, při 

které ekonomické subjekty spolupracují s cílem dosáhnout vyššího užitku, než kdyby 

nespolupracovali, musí být splněno několik podmínek. Zaprvé obě strany musí mít při 

vyjednávání stejné postavení. Stát tedy musí vystupovat jako rovnocenný partner, neboť aby 

došlo ke spolupráci k dosažení efektivního řešení, nesmí ani jedna strana být ve svém 

rozhodování ovlivněna nátlakem v jiném směru, než by zvolila za svobodných podmínek. 

Každá ze stran musí mít stejnou možnost zvážit přínosy a náklady a tedy celkovou výhodnost 

plynoucí z projektu. Jen pak lze dosáhnout optimálního řešení, kterého by bylo dosaženo na 

svobodném trhu. Přesto stát ve skutečnosti disponuje větší mocí, kterou žádný soukromý 

subjekt nedisponuje, neboť stanovuje pravidla fungování, tudíž i pravidla obchodních vztahů, 

a rozhoduje o prostředcích, které plynou z kapes daňových poplatníků, nikoliv tedy o 

vlastních. Z toho vyplývá další podmínka - existence stabilního politického prostředí a 

kvalitního institucionálního uspořádání, které umožňuje snížit rizika pro soukromý sektor 

zvažovaná při kalkulaci ekonomické výnosnosti projektu. Kvalitní institucionální a právní 

rámec je také základem pro vynutitelnost a co největší dokonalost smlouvy. Smlouva by měla 

být základním komunikačním prostředkem těchto subjektů vyjadřující veškeré povinnosti a 

nároky plynoucí ze „spolupráce.“ Smlouva slouží jako záruka k vynucení stanovených 

parametrů a dosažení původních cílů. Například zajišťuje dosažení určitého stupně kvality 
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poskytovaných služeb, jejich dostupnost, údržbu a na druhou stranu i nároky na možné zisky 

či na platby za služby. Na základě smlouvy soukromý sektor může zajišťovat vše od zajištění 

finančních prostředků, přes realizaci až po provoz a  údržbu a za to buď od státu získává 

dohodnutý poplatek či povolení na výběr poplatku za službu jinak poskytovanou veřejným 

sektorem na určitou dobu, po jejíž uplynutí přechází majetek do rukou státu. Rozsáhlost, 

komplexnost, dlouhodobost a složitost projektu vyžaduje dostatečnou právní ochranu a 

průhlednost procesů ve veřejné správě. Nicméně neexistence dokonalosti právního systému a 

fungování veřejných institucí s bující byrokracií náklonné ke korupci představuje obrovské 

nebezpečí. Kdo zajistí transparentnost výběrového řízení, pravdivost informací ohledně potřeb 

a propočtů efektivnosti, skutečné efektivní vynaložení prostředků, když stát stále nerozhoduje 

o svých prostředcích a konkrétní úředníci mají zájem na posílení svého vlivu a maximalizace 

svého prospěchu? Soukromý partner samozřejmě nebude se rozhodovat jiným způsobem než 

při jakémkoliv jiném projektu. Provede analýzu přínosů a obětí, vezme do úvahy riziko, 

odhad budoucího vývoje, poptávky, příjmů, úrokových sazeb, inflace, ekonomické stability a 

provede analýzu, na základě které zjistí, zda se mu projekt vyplatí a navíc zde bude tendence 

přesvědčit stát o vyšších nákladech vzhledem k informační asymetrii a dohodnout co největší 

platby za služby a zajištění ochranných prvků ve smlouvě co se týče monopolní koncese, 

dorovnání poplatků ve výši inflace. Soukromý subjekt má tak možnost získat na určitou dobu 

monopol, nikoliv však přirozený plynoucí ze specifických schopností, ale monopol vynucený 

státem. Soukromý partner se dostává do situace, kdy cena není určena výslednými silami trhu, 

ale vyplývá z dohodnutých smluvních podmínek. Důležitá je proto alespoň možnost soutěže 

při výběru realizátora projektu, aby zvítězil opravdu ten, kdo nabídne nejnižší náklady a nikdo 

nevěděl, jaké ty náklady těch druhých jsou, což je ale obtížné zajistit. Navíc pokud je projekt 

příliš rozsáhlý, tak se mohou největší potenciální konkurenti spojit a vytvořit sdružení za 

účelem daného projektu a eliminovat konkurenci a dosáhnout tak na možné výhodné zisky 

plynoucí z pouze jedné navržené varianty, ve které si mohou vyjednat lepší podmínky pro ně 

výhodnější, méně výhodné však pro daňové poplatníky. Na tomto jednání firem v soukromém 

sektoru není nic špatného, snaží se maximalizovat zisk a už Adam Smith zdůrazňoval 

sledování zájmů jednotlivců jako cestu k rozvoji společnosti. Nicméně chybou může být 

nesprávná (otázkou je, zda vůbec možná) kalkulace úředníků o zabezpečení určité služby pro 

veřejnost veřejným sektorem.

Tudíž podmínkou úspěchu realizace projektu v rámci PPP by ideálně byla vypracovaná 

analýza porovnávající náklady realizace klasickým způsobem z veřejného rozpočtu s náklady 

na realizaci díky PPP, včetně nákladů na analýzu, výběrové řízení, zvýšení informovanosti, 



publicitu a nákladů na projekt samotný. Pokud náklady na poskytování služeb budou sníženy 

a kvalita poskytovaných služeb se zlepší, pak se projekt PPP vyplatí, musí tedy být přínos 

větší než v případě realizace čistě veřejným sektorem a nesmíme zapomínat na opportunitní 

náklady.

 Zastánci PPP poukazují na zajištění efektivnější alokace veřejných prostředků, vyšší kvality 

veřejných služeb, stimulaci soukromých investic, kontrolu závazků veřejným sektorem, 

mobilizaci soukromého kapitálu, ušetření veřejných rozpočtů obrovských okamžitých výdajů, 

rychlejší realizaci a dokončení investice z důvodu snahy partnera co nejdříve službu 

poskytovat a realizovat zisky, úspory z financování úředníků. Zamysleme se tedy nad 

výhodami. Je bezpochyby pravdou, že soukromý sektor se snaží maximalizovat užitek – firmy 

tedy zisk - a proto hledá nejlepší možné využití svých prostředků. Aby si získal zákazníky 

musí poskytovat, to co zákazníci chtějí. Určitě se bude snažit o úsporu nákladů a co 

nejrychlejší realizaci, aby co nejdříve dosahoval maximálního zisku. Pokud je zákazníkem 

stát a soukromý subjekt s ním uzavře dlouhodobou smlouvu na poskytování určité úrovně 

služeb, pak je nutné tuto úroveň stanovit co nejpřesněji technickými parametry a zajistit její

donucování. Soukromý subjekt se bude snažit o získání výhodných plateb, a tak tuto úroveň 

dodrží, nic ho však nebude motivovat úroveň zvyšovat, navíc se může v dlouhodobém 

pohledu měnit pohled na kvalitu a úroveň a standardy ve společnosti mohou být zvyšovány. 

Proto je lepší systém PPP, kde se zisky soukromého sektoru odvodí od koncese na poplatky 

za poskytnutí služby a subjekt nebude snažit o přilákání dalších zákazníků zvyšováním 

kvality služeb. Nebezpečí se skrývá však opět v určitém typu administrativního monopolu. 

Subjekt však bude chtít získat ale i účast v dalších projektech a obdobích  a pokud by zde byly 

obrovské výnosy naláká to i další subjekty v dalších řízeních, což představuje potenciální 

konkurenci. Argumentace stimulace investic mi přijde velmi slabá vzhledem k tomu, že 

vytlačí původní investice, které měly podnikatelské subjekty v plánu. 

Profesor Jílek2 poukazuje na finanční nevýhodnost a nepravdivost klíčového argumentu 

úspory veřejných investic přenecháním projektu soukromému subjektu. Tvrdí, že PPP není 

nic jiného než  úvěrem podnikatelů, který bude splacen ve splátkách. Celkové splátky musí 

pokrýt náklady a zajistit soukromému subjektu zisk, přičemž úrokové náklady soukromých 

subjektů jsou vyšší než v případě veřejného financování emisí dlouhodobých dluhopisů a tím 

jsou pro daňové poplatníky dražší. Vyjdeme-li z jeho úvahy, pak tedy poplatek musí zaplatit 

jak vyšší náklady na úroky, tak i určitý zisk. Navíc další náklady spojené s PPP tvoří 
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vypracování projektu a právní zajištění. Proto se přikláním k realizaci PPP v oblasti, kde 

nebude placen poplatek, ale zisky soukromého podniku poplynou pouze z poplatků za službu 

od jednotlivců ji využívající a zároveň vyzdvihuji nutnost zaručení potenciální konkurence. 

PPP by tak mohl sloužit jako postupný proces přenechávání některých oblastí zajišťovaných 

státem soukromému sektoru. Co se týká projektů PPP, kde soukromý sektor zajišťuje oblasti 

spojené s veřejnou správou a státními povinnostmi, tak zde musí být placen poplatek za 

službu pro veřejný sektor. Zde bych PPP podporoval v případě, pokud by analýzy byla 

vytvořena nezávisle s dostatečnou přesností a náklady by byly nižší i přes vysoké náklady na 

úvěry soukromého sektoru a pokrytí zisků soukromého sektoru. Zde profesor Jílek zapomíná, 

že by mohly existovat případy, kdy soukromý subjekt může díky svým zkušenostem, know-

how a motivaci na snižování nákladů při zajištění dohodnutého standardu kvality (zde by 

někdo mohl namítnout, že snaha snižovat náklady bude na úkor kvality, proto je nutné 

vymezit přesně ve smlouvě požadavky na kvalitu) a poskytovat tak službu i přesto za cenu 

nižší, než by byl s to veřejný sektor, který na vše potřebuje stovky úředníků, nemusí mít 

zkušenosti a potřebné know-how. Dále pokud jsem hovořil o strachu z korupce a politických 

selhání v projektech (například zkušenosti z minulých let ukazují na špatně sjednané 

podmínky, změnu podmínek v průběhu realizace projektu, problémy s výběrovým řízením) 

není důvod se domnívat, že by k těmto selháním nedocházelo při financování z dluhopisů.

Dušan Tříska3 poukazuje na specifické postavení státu a nebezpečí myslet si, že stát dokáže 

se chovat jako  každý jiný subjekt v horizontálních vztazích, že PPP je jen módní vlnou, která 

odezní. Dle mého jeho názor odráží nedůvěru ve schopnost státu vytvářet nezávislé objektivní 

a dokonalé smluvní vztahy, když jedna ze stran nemůže nikdy zajišťovat uspokojení všech 

daňových poplatníků a nerozhoduje o vlastním majetku.

Shrneme-li to, pak teoreticky by PPP, pokud by byly vymezeny dostatečně právní podmínky 

a zajištěna nezávislost institucí, mohlo vést k vyšší kvalitě  veřejných služeb při vynaložení 

stejných nebo nižších nákladů. Celé riziko by nenesl stát, ale výraznou část by nesl sektor 

soukromý, který musí rizika řídit efektivněji, pokud se chce na trhu udržet. Na rozdíl od státu 

mu totiž hrozí krach a je závislý na svých schopnostech uspokojovat potřeby. Proto je více 

motivován k zajištění funkčnosti dohodnutých služeb a splnění podmínek na rozdíl od 

státních projektů. Stát také nyní platí až za poskytnutou službu, nedojde tak k případu, že 

vynaložené peníze nakonec k záměru nevedou. Navíc soukromý sektor realizuje projekt 

v oblasti, ve které vyniká a má tudíž zkušenosti na rozdíl od státu, což odráží význam 
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specializace a dělby práce pro společnost. Co se týká infrastruktury důležité pro společnost, 

urychlení její realizace může být důležité pro další rozvoj ekonomiky a přínosy 

z ekonomického rozvoje tak mohou kompenzovat náklady spojené s PPP.

Bohužel však stále nejsou dostatečné zkušenosti vlád s PPP, není zajištěna dostatečná 

průhlednost akcí, dostatečná jistota pro soukromý subjekt ohrožený střídáním vlád vzhledem 

k dlouhodobosti smlouvy, mohou být vypracovány projekty, které se později ukáží jako 

nevýhodné a náklady tak opět ponesou daňoví poplatníci. Obávám se, že zajistit veškeré 

podmínky, které by umožnily dosažení výše zmíněných prospěchů, nebude nikdy reálné, že 

bude akorát docházet ke zneužívání tohoto systému a jeho argumentů politiky a stranami, 

které na tom budou participovat. I když teoreticky lze dle mého výhod v některých 

specifických případech projektů dosáhnout i přes kritiky některých  ekonomů. Proč to však 

nezkusit, vždyť k selháním, nepravostem a zbytečně nevýhodným projektům dochází i při 

realizaci klasickým způsobem ve veřejném sektoru. To zda se vyplatí klasická varianta či 

varianta s PPP se dle mého musí posuzovat individuálně pro každý projekt.
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