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1  Úvod 

Přirozenou snahou soukromých společností je vyhledávat a využívat nové příležitosti. 

Jednou z možností může být i spolupráce veřejného a soukromého sektoru PPP (Public 

Private Partnership). V energetice je využívání principu partnerství zatím pouze v začátcích. 

Jsou však splněny předpoklady, aby se v blízké budoucnosti energetické projekty zařadily po 

bok již rozvinutých projektů týkajících se výstavby silnic, dálnic, nemocnic a dalších. 

Na partnerství veřejného a soukromého sektoru je nahlíženo z mnoha různých 

pohledů. Toto partnerství má své příznivce i odpůrce. Příznivci v něm spatřují cestu, jak vnést 

do českých veřejných financí moderní a efektivní postupy při alokaci veřejných zdrojů. Přínos 

PPP také spatřují v urychlení výstavby infrastruktury, ale upozorňují na nerovné nastavení 

podmínek pro klasické veřejné zakázky, pro které v České republice  ve srovnání s PPP platí 

výrazně volnější kritéria. Na druhé straně odpůrci PPP projektů upozorňují na problém 

skrytého budoucího zadlužování, na zvyšování rozpočtů budoucích obecních či vládních 

zastupitelů a především na transparentnost, ohodnocení, opodstatnění a přínos realizace 

některých projektů. 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice začalo výzvou PPP 

Centra k předložení návrhů na pilotní projekty. Byla oslovena všechna ministerstva, zástupci 

regionů a státních organizací. Prvním, vládou schváleným, pilotním projektem se stala 

modernizace železniční trati z pražského Masarykova nádraží do Kladna a přípojka z ní na 

letiště v Ruzyni, takzvaný AirCon
1
. Podle PPP Centra měly být stavební práce zahájeny na 

přelomu roku 2007 a 2008. Dosud se však zahájení stavby nekonalo. Nejaktuálnější 

informace o projektu jsou z roku 2011, kdy se uvádí, že projekt by měl být v roce 2014 aspoň 

na trase mezi Veleslavínem a letištěm Ruzyně rozestavěn. Nicméně je konec roku 2013 a 

stavba rozestavěná není a ani v této době nejsou uváděny v dostupných zdrojích žádná 

konkrétní data započetí výstavby.  

Od těchto počátků se v České republice realizovala řada PPP projektů. Jde však 

především o projekty na komunální úrovni, jejichž hodnota koncesních smluv se pohybuje 

v řádek desítek, maximálně stovek milionů korun. Velké projekty schválené vládou (na vládní 

úrovni) se zatím nezrealizovaly žádné. 

Tato disertační práce si klade dva hlavní cíle a to:  

1. identifikovat rizika a vytvořit matici rizik pro energetické odvětví, 

2. vytvořit metodiku rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor 

v energetickém odvětví. A to způsobem, kdy by identifikovaná rizika nebyla 

alokována pouze na jeden ze sektorů (soukromý nebo veřejný), ale „extrémní“ 

dopady rizika by nesli oba partneři v nějakém dohodnutém poměru společně 

podle toho, kdo za ně bude platit.  

                                                 

1
 Airport Connection 
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Neméně důležitým cílem je také navrhnout a sestavit cenový vzorec tak, aby zohlednil 

míru rizika. A to především s penalizacemi a bonusy za negativní a pozitivní dopady. To vše 

např. pomocí škál, nasycení, penalizací apod. 

 Dílčí cíle práce tedy jsou: 

a) představit partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP) a příčiny 

selhávání těchto projektů, 

b) na základě známých metodik a postupů popsat řízení rizik v PPP projektech, 

c) navrhnout postup řízení rizik v energetickém odvětví, 

d) rozdělit stanovená rizika mezi soukromý a veřejný sektor podle toho, kdo za ně 

bude skutečně platit, tak aby dávala jasnou představu o PSC neboli o tom, zda 

je vytvořena hodnota za peníze z identifikovaných a ohodnocených rizik 

sestavit matici rizik pro energetické odvětví,  

e) vytvořit vzorec ceny tepla s penalizacemi a bonusy za negativní a pozitivní 

dopady rizika na realizaci projektu, 

f) aplikovat navržené metody pro PPP projekt v ČR, 

g) sestavit přehled současného stavu PPP projektů v Evropě a v České republice, 

h) poskytnout přehled aktuálních PPP projektů v energetickém odvětví v České 

republice. 

S ohledem na výše zmíněné cíle a dílčí cíle práce jsou stanoveny tyto hypotézy, které 

se disertační práce pokouší potvrdit, či vyvrátit. 

1. V PPP projektech nenese soukromý a veřejný sektor stejnou míru rizik. 

Míra (výše) rizik v PPP projektech se mezi soukromým a veřejným sektorem 

liší. 

2. Obecná matice rizik lze použít na jakýkoli PPP projekt v jakémkoli 

odvětví. 

3. Všechna rizika lze přenést na soukromý sektor. 

Práce je rozdělena do 7 hlavních částí. Po úvodu je ve druhé kapitole představeno a 

definováno partnerství soukromého a veřejného sektoru. V první části této kapitoly jsou 

představeny a charakterizovány základní typy partnerství. Je zde diskutován i výběr vhodné 

formy PPP projektů podle rozložení rizik. Další část se zabývá výhodami a nevýhodami PPP 

projektů, nad kterými se vedou veliké diskuze a ani mezi odborníky neexistuje jeden 

„správný“ názor. Možným společným závěrem pro příznivce i odpůrce PPP projektů by 

mohlo být tvrzení, že „Komparativní výhoda PPP projektů ve srovnání s klasickým způsobem 

zajištění veřejných statků a služeb by měla být hledána zejména v nižších provozních 

nákladech.“ Následující podkapitola popisuje pomoc s realizací projektu a s jeho přípravou. 

Dále je zde diskutováno o bariérách, díky nímž PPP v České republice selhávají.  
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Při rozhodování, zda použít metodu PPP pro realizaci projektu, musí veřejný sektor 

zhodnotit, zda tato forma přinese požadovaný výsledek. Nejčastěji se při hodnocení 

koncesních projektů využívá public sector comparatoru, který zastupuje modelový případ 

zajištění cílů veřejného sektoru cestou klasické veřejné zakázky. Public sector comparátorem, 

jeho výpočtem a strukturou se zabývá celá kapitola 3.  

Jelikož stěžejní cíle práce a všechno kolem tvorby matice a metodiky se točí kolem 

rizik, je rizikům věnována celá kapitola 4. Velká část připravovaných projektů však nabízí 

zcela nedostatečnou a často jen velmi formální analýzu rizik, která neposkytuje dostatečný a 

především transparentní základ pro kvalitní a nestranný rozhodovací proces. Dále jsou 

v kapitole 4 diskutovány matice rizik, které jsou přehledným nástrojem řadící rizika do 

jednotlivých kategorií a skupin. Jsou zde popsány jednotlivé typy matic, především matice 

rizik vytvořená PPP Centrem České republiky, z nichž vychází empirická část práce – 

sestavení matice rizik pro energetické odvětví. 

Dalším cílem práce je tudíž na základě známých metodik a postupů popsat řízení rizik 

v PPP projektech. K tomuto cíli bude především využita Metodika hodnocení kvantitativních 

aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP vytvořená PPP Centrem a materiály Ministerstva 

financí Slovenské republiky a Partnership Victoria. Na základě obecného procesu řízení rizik 

vytvořeného v kapitole 5 , bude v následující kapitole 6 navrhnut postup řízení rizik 

v energetickém odvětví. 

V ryze analytické kapitole 6 je navrhovaný postup řízení rizik v energetickém odvětví 

rozdělen podle (Ostřížek 2007) do 7 kroků. První část této kapitoly se věnuje identifikaci, 

jejímž výstupem je první výčet identifikovaných rizik pro energetický PPP projekt typu 

DBFO (Navrhni, postav, financuj a provozuj). V druhém kroku jsou rizika tříděna podle 

efektu, časování a závažnosti rizika. Výstupem jsou identifikovaná rizika s velkou 

pravděpodobností výskytu v energetickém projektu. V dalších krocích jsou u vybraných rizik 

utvořeny různé jejich scénáře a pravděpodobnosti, se kterou daný scénář nastává a 

hypotetický výpočet finančního vlivu. Velice významnou součástí této kapitoly je rozdělení 

rizik na rizika přenositelná na soukromý sektor a na rizika ponechaná sektoru veřejnému. 

Výsledkem této kapitoly je pak splnění prvého cíle disertační práce: vytvoření matice rizik 

energetického odvětví podle významu a výsledná matice rizik v energetickém odvětví. V této 

významné kapitole je také vytvořen kalkulační vzorec ceny tepla s penalizacemi a bonusy za 

negativní a pozitivní dopady rizika na realizaci projektu.  

Následuje empirická část (kapitola 7), která tvoří metodiku rozložení rizik mezi 

soukromý a veřejný sektor. 

Předposlední kapitola disertační práce je věnována současné situaci v realizaci PPP. 

Jsou zde uvedeny aktuální přehledy realizovaných PPP projektů v Evropě i v České republice 

a to jak podle odvětví, tak podle jejich hodnoty. I přesto, že počet nově realizovaných 

projektů v různých odvětvích klesá, existuje řada připravovaných projektů. Proto má smysl se 

jimi dále zabývat a provádět identifikace, analýzy a ohodnocování rizik souvisejících s jejich 

realizací. Součásti této kapitoly je také analýza energetických projektů v České republice, 
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jejímž závěrem je, jak povrchně se s riziky v koncesních projektech a následně v koncesních 

smlouvách pracuje. 

Závěrečná část disertační práce bude patřit rekapitulaci výsledků analýz, a vyvozuje 

z nich příslušné závěry. Dále se vyslovuje k platnosti hypotéz, k přínosu práce a doporučení 

pro další teoretický výzkum. 
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2 Partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP 

Teorie partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) je 

podrobně vysvětlena v různé odborné literatuře. Partnerstvím veřejného a soukromého sektoru 

bývá označován smluvní vztah, v jehož rámci soukromý sektor zajišťuje infrastrukturu a 

služby spojené s touto infrastrukturou, které jsou tradičně zajišťovány zadavatelem nebo 

obstarávány cestou klasických veřejných zakázek. Zkratka PPP vychází z anglického Public 

Private Partnerships
2
. V současné době neexistuje žádná jednotná definice. Jako jednu 

z definic, která je uváděna  knihou (Ostřížek, 2007), je česká definice PPP, která byla 

formulována Ministerstvem financí a PPP Centrem, které v České republice působilo jako 

znalostní jednotka PPP
3
. 

PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklý za 

účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury 

nebo veřejných služeb.    

Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně aplikovány, zvyšují kvalitu i efektivnost 

veřejných služeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci významných 

infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. 

Podle (Kubištové, 2007) je základem PPP projektu dlouhodobý smluvní vztah (20-40 

let), ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze 

zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Výhodou PPP je sloučení zkušeností, 

znalostí a dovedností obou sektorů a přenesení odpovědnosti za rizika na sektor, který je 

dokáže lépe řídit. Škála pro dlouhodobý smluvní vztah, kterou uvádí ve své práci Kubišová, 

není závazná. Existují PPP projekty i s uzavřenou koncesní smlouvou na 5 let. Tzn. neexistuje 

přesná definice dlouhodobého smluvního vztahu.  

Ve většině případů veřejný sektor svěřuje výkon určité služby soukromému sektoru, a 

tím využívá jeho organizačních a odborných znalostí, které jsou stimulovány nejen výnosem 

vloženého kapitálu, ale také rizikem jeho ztráty (PPP centrum ČR, Czech Republic The 

official website of the Czech republic, Partnerships Victoria, 2008). 

Veřejně soukromé partnerství představuje veřejnou službu, která je financována a 

provozována prostřednictvím partnerství mezi veřejnou organizací a jedním nebo několika 

soukromými společnostmi. U některých forem PPP poskytuje potřebný kapitál soukromý 

investor na základě smlouvy s veřejným zadavatelem. Soukromý partner pak dále zajišťuje 

požadovanou veřejnou službu a jeho investici veřejný zadavatel postupně splácí platbami za 

tuto službu, případně udělí soukromému partnerovi právo inkasovat platby za poskytování 

služby přímo od uživatelů. U jiných forem se veřejný sektor spolu se soukromým partnerem 

                                                 

2
 V praxi je možné setkat se s výrazem Private Finance Initiative se zkratkou PFI používaným zejména 

ve Velké Británii 

3
 Činnost PPP centra byla v roce 2012 ukončena. Od té doby jsou PPP projekty fiskálně řízeny 

z Ministerstva financí a legislativně Ministerstvem pro místní rozvoj 
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bezprostředně podílí na investici a příslušnou veřejnou službu pak oba partneři dodávají 

prostřednictvím společného podniku – v této souvislosti se pak někdy hovoří o tzv. 

Institucionalizovaném PPP (IPPP).  

2.1 Základní typy partnerství soukromého a veřejného sektoru 

Typů a forem PPP projektů existuje celá řada. To nám umožňuje četné využití tohoto 

schématu v mnoha oblastech veřejného zájmu. Podle (Kruckého, 2005) se každý z těchto 

druhů také více či méně hodí pro různé typy projektů, a proto nelze na PPP stanovit jeden 

univerzální a správný recept.  

Podle smluvního ujednání existují tři typy PPP projektů. Prvním je tzv. koncese, 

druhým tzv. kvazikoncese a třetím institucionální PPP. Jedním z nejcharakterističtějších rysů 

pro PPP jsou jeho flexibilita a adaptabilita. Dalším faktorem ovlivňujícím různorodost PPP 

projektů je odlišný původ a vývoj jednotlivých konceptů. 

V následující tabulce jsou stručně charakterizovány ve světě nejužívanější typy smluv 

u PPP projektů. Jsou seřazeny od projektů s vysokou angažovaností veřejného sektoru po 

projekty s nízkou angažovaností veřejného sektoru. 

Tabulka č. 1:  Charakteristika typů PPP projektů 

Typ smlouvy Charakteristika projektu 

Smlouvy o 

poskytování služeb 

Zařízení financuje, vlastní a řídí veřejný sektor. 

Tento typ smlouvy řeší problém znalosti a personálu. 

Smlouvy o provozu 

a řízení 

Výstavbu zařízení financuje a zařízení vlastní veřejný sektor. 

Smlouva řeší převod řídících kompetencí. 

Pronájem 

Zařízení financuje a vlastní veřejný sektor. 

Komerční riziko nese soukromý sektor, v případě dohody se podílí na investičních 

zlepšeních. 

BOT - Postav, 

provozuj, převeď
4
 

Jedná se o jednu z forem PPP, kdy soukromý sektor zařízení postaví, provozuje a po 

dobu trvání smlouvy může i nemusí vlastnit. Zároveň ji obvykle i financuje. Soukromý 

partner může být za plnění smlouvy placen možností vybírat úhradu přímo od 

uživatelů (např. mýto) 

DBFO - Navrhni, 

postav, financuj, 

provozuj 

Jedna z nejčastějších forem PPP. 

Vlastnictví zařízení po dobu trvání smlouvy může být jak v rukou veřejných, tak 

soukromých. 

Návrh, výstavba, údržba, financování a provoz jsou v kompetenci soukromého sektoru. 

Koncese 

Jedná se o jednu z forem PPP, kdy soukromý partner získává právo těžit (na popud 

veřejného sektoru) z vybudované infrastruktury nebo vykonávaných služeb a toto 

právo zpravidla uplatňuje tak, že těží zpoplatněním uživatelů. 

Návrh, údržba, výstavba, financování a provoz jsou v kompetenci soukromého 

partnera. Soukromý partner získává náklady zpět přímo z uživatelských poplatků. 

Zdroj: Řízení rizik v projektech PPP, 2008 

Důvodem velké pestrosti variant PPP je absence exaktního modelu. Cílem PPP je 

vytvořit model, do něhož budou vneseny manažerské dovednosti soukromého sektoru. Spíše 

než jako na určité přizpůsobení se modelu by ale na PPP mělo být nahlíženo jako na proces či 

                                                 

4
 V literatuře také uváděno jako zkratka DBO (navrhni, postav, provozuj) 
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způsob systematické identifikace službami uspokojovaných potřeb. Definování očekávaných 

výstupů ve vztahu k platebnímu mechanismu, hodnocení a kvantifikaci finančního dopadu 

podstatných rizik.  

Tabulka č. 2:  PPP schémata a jejich variace 

Schéma Zkratka Modality 

Postav-vlastni-provozuj                   

(build-own-operate) 
BOO 

Soukromý sektor navrhuje, postaví, vlastní, 

rozvíjí, provozuje a řídí aktivum bez závazku 

převést jeho vlastnictví vládě. Jde o varianty 

schématu DBFO. 

Postav-rozviň-provozuj                   

(build-develop-operate) 
BDO 

Navrhni-postav-řiď-financuj            

(design-construct-manage-finance) 
DCMF 

Kup-postav-provozuj                   

(buy-build-operate) 
BBO Soukromý sektor koupí nebo najme existující 

aktivum od vlády. Toto zrenovuje, modernizuje či 

rozšíří a poté toto aktivum provozuje, a to opět 

bez závazku převést vlastnictví zpět na vládu. 
Najmi-rozviň-provozuj               

(lease-develop-operate) 
LDO 

Postav-provozuj-převeď (build-

operate-transfer) 
BOT 

Soukromý sektor navrhne a vybuduje aktivum, 

které provozuje a poté, co skončí smlouva o 

provozování (či v jiném předem sjednaném 

okamžiku), jej převede na vládu. Soukromý 

partner si následně může aktivum od vlády 

najmout (i formou leasingu). 

Postav-vlastní-provozuj-převeď 

(build-own-operate-transfer) 
BOOT 

Postav-pronajmi-vlastni-převeď 

(build-rent-own-transfer) 
BROT 

Postav-najmi-provozuj-převeď 

(build-lease-operate-transfer) 
BLOT 

Postav-převeď-provozuj            

(build-transfer-operate) 
BTO 

Zdroj: Rizika v projektech PPP, 2010 

Zvolit formu PPP projektu lze také pomocí porovnávací matice jednotlivých kategorií 

rizik. Ta nám určuje, která rizika v dané formě PPP nese veřejný a která soukromý sektor. 

Podle toho poté  můžeme stanovit možnosti zajištění služeb jako: tradiční způsob (veřejná 

zakázka), formy DB (navrhni, postav), DBO (navrhni, postav, provozuj), BFO (postav, 

financuj, provozuj), DBFO (navrhni, postav, financuj, provozuj) a koncese. Hodnotícími 

kritérii jsou jednotlivé kategorie rizika, za které tradičně odpovídá veřejný sektor a rizika, 

která jsou v jednotlivých formách PPP přenesena na sektor soukromý. 

Tabulka č. 3:  Výběr formy PPP podle rozložení rizik 

Kategorie rizika Tradiční přístup DB DBO DBFO Koncese 

Riziko plánování VS VS VS VS VS 

Riziko projektování VS SS SS SS SS 

Riziko stavební SS SS SS SS SS 

Riziko provozní VS VS SS SS SS 

Riziko poptávky VS VS VS VS SS 

Riziko zůstatkové hodnoty VS VS VS VS SS 

Riziko financování VS VS VS SS SS 

Riziko legislativní VS VS VS SS SS 

Legenda: VS rizika, která v dané formě PPP nese veřejný sektor 

                 SS rizika, která v dané formě PPP nese soukromý sektor 

Zdroj: PPP Centrum, 2005 



 12 

2.2 Výhody a nevýhody PPP projektů 

PPP projekty jsou obecně v České republice velmi diskutovaným tématem. Příznivci 

PPP projektů říkají, že tata forma zadávání veřejných zakázek je velice výhodná, opačný 

názor mají ti, kteří tvrdí, že tyto projekty jsou netransparentní, korupční a jeden z klíčových 

parametrů PPP projektů – přenos rizik není vždy naplněn.  

PPP projekty bývají často spojovány s řadou rizik a hrozeb, které s sebou mohou nést 

výrazně negativní dopady na systém veřejných financí a potažmo i celé národní hospodářství. 

Tyto hrozby a rizika vycházejí zejména z nevhodného řízení a koncipování smluvních vztahů 

se soukromým partnerem, nedostatku zkušeností, odborného zázemí a chybného porozumění 

tomuto nástroji ze strany veřejného sektoru a v neposlední řadě také z jeho značné složitosti a 

specifičnosti. 

Mezi výhody, které může spolupráce veřejného a soukromého sektoru přinést, patří 

(Ostřížka, 2007) především: 

 mobilizace soukromého kapitálu - tato výhoda je podstatou PPP projektů, 

 rychlejší realizace - vzhledem k tomu, že soukromý sektor realizující PPP projekt 

dostává platbu až za poskytované služby, je v PPP projektu implicitně obsažen 

požadavek rychlé realizace, 

 snížení nákladů po dobu životnosti projektu - tato výhoda je principiálně obdobná 

rychlosti realizace a souvisí se snahou soukromého sektoru maximalizovat svůj zisk, 

 lepší rozložení rizik – v PPP projektech je riziko přenášeno na tu stranu, která je 

schopna riziko zvládnout lépe. Za tuto stranu bývá považován soukromý sektor, 

který má s realizací velkých projektů v různých odvětvích větší zkušenosti. Na 

soukromý sektor však nejsou přenášena všechna rizika, některá lépe zvládne veřejný 

sektor sám, popř. by se jejich dopad na veřejný sektor nezmírnil a zbytečně by za něj 

veřejný sektor platil, 

 motivace ke zvýšení/zlepšení výkonů - k plné úhradě plateb dochází až v okamžiku, 

kdy jsou služby poskytovány průběžně a bezezbytku, 

 zvyšování výkonů - kvalita služeb poskytovaných v rámci PPP projektů je často vyšší 

než v případě služeb poskytovaných pouze veřejným sektorem, 

 posilování veřejného řízení - pokud je zodpovědnost za poskytování veřejných 

služeb přenesena na soukromý sektor, dochází k intenzivnějšímu zapojení 

dodavatele do procesu poskytování veřejných služeb, 

 umožnění kreativních a inovativních řešení - v PPP projektech jsou detailně 

definovány požadované výstupy, naproti tomu vstupy a technologie nejsou tak 

precizně vymezeny. To vede k tomu, že soukromý sektor má dostatečný prostor pro 

vytvoření a použití nových řešení, 

 přilákání většího počtu zájemců o realizaci projektu - s růstem počtu a velikosti 

projektů dochází k nárůstu zájmu ze strany soukromých investorů. Nárůst počtu 

zájemců o realizaci vede k intenzivnější konkurenci na straně nabídky a veřejný 
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sektor díky tomu získá lepší podmínky. Tato výhoda bohužel neplatí ve všech 

odvětvích. Např. na energetické projekty se v dosavadní praxi v ČR přihlásily do 

veřejné soutěže pouze jeden, nebo dva zájemci, 

 přístup k dovednostem, zkušenostem a technologiím - předpokládá se, že soukromý 

sektor má k dispozici adekvátní dovednosti, zkušenosti a moderní technologie. 

S PPP projekty jsou však spojena i negativa. Jednou z hlavních překážek úspěšné 

aplikace PPP je často nedostatečná schopnost vládního sektoru správně a přesně definovat své 

potřeby a stanovit parametry kvality (standardy, indikátory apod.).  

Nevýhody PPP projektů:    

  vyšší cena PPP projektů - vyšší cena je dána tím, že soukromý sektor se snaží 

dosáhnout zisku, o který je nutné zvýšit cenu PPP projektu, 

 konflikt kvality a zisku - tato nevýhoda je založena na předpokladu, že snaha o 

dosažení zisku povede soukromý sektor ke snaze snížit kvalitu služeb a tím ušetřit 

náklady. Řešením je smluvně upravit požadovanou kvalitu a stanovit sankce za její 

nedodržení, 

 morální hazard a zadlužení dalších vlád – morálním hazardem se v tomto případě 

myslí spíše morální selhání politiků a vysokých výkonných úředníků, jejichž 

pokušení takto selhat je vysoké. Známé příklady korupce. Zadlužení budoucích 

generací se ale veřejný sektor nevyhne ani v případě, že zvolí jiný způsob 

financování, 

  privátní sektor nemá odpovědnost vůči veřejnosti - v souvislosti s touto nevýhodou 

je třeba opět připomenout smluvní základ PPP projektů a smluvně danou specifikaci 

výstupů, 

 omezená dispozice s majetkem - veřejný sektor má po dobu platnosti smlouvy 

omezené možnosti jak disponovat s vybudovanými kapacitami. 

K výše zmíněným nevýhodám lze přidat další: 

 potlačení přenosu některých rizik, vyšší náklady na úvěr - požadavek bankovního 

sektoru, který bere veřejný sektor za subjekt zatížený relativně nízkým kreditním 

rizikem a vytváří tlak na přenesení řady rizik – prostřednictvím záruk a dalších 

finančních instrumentů z koncesionáře zpět na zadavatele, 

 závazek veřejných rozpočtů k úhradám – ty z důvodu dlouhé doby realizace projektu 

překračují časový horizont jednoho volebního období, 

 skryté zadlužování státu a rostoucí snaha o využívání tzv. fiskálních triků a 

kreativního účetnictví - tyto faktory jsou posilovány odeznívající finanční krizí a 

také jen pozvolným překonáváním hospodářské recese. 

Komparativní výhoda PPP projektů ve srovnání s klasickým způsobem zajištění 

veřejných statků a služeb by měla být hledána zejména v nižších provozních nákladech 

(Chaloupka, 2010).  
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2.3 Příprava projektu PPP 

Příprava PPP projektů je velmi složitá a dlouhodobá záležitost, která ovlivní podobu 

projektu na desítky let.  

Asociace pro podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru proto sestavila 

tabulku Tabulka č. 4:  Příprava projektu PPP krok za krokem, která je platná pro PPP projekty 

realizující se podle Koncesního zákona.
5
 

Tabulka rozděluje přípravu PPP projektů do 9 základních kroků, které jsou dále 

rozděleny do řady dílčích realizačních kroků. Tento postup vede k cíli tj. k podpisu smlouvy 

přes přípravu dokumentace a výběrové řízení. Realizátorem většiny z výše zmíněných kroků 

je zadavatel, který si podle typu projektu, jeho velikosti, či fáze projektu může (a ve většině 

případu bohužel musí) vzít na pomoc poradce.  

Tabulka č. 4:  Příprava projektu PPP krok za krokem 

  
Dílčí realizované kroky Realizace Schvalování 

Minimál

ní doba 

trvání 

P
Ř

ÍP
R

A
V

A
 

1. krok: Iniciace PPP projektů 

8 týdnů 

Rozhodnutí o právní úpravě - Koncesní zákon /ZVZ Zadavatel/poradce 
  

Stanovení předpokládaného příjmu koncesionáře Zadavatel/poradce 

Koncesní projekt a jeho schválení (pro významnou 

koncesi) 
Zadavatel/poradce Zastupitelstvo 

V
Ý

B
Ě

R
O

V
É

 Ř
ÍZ

E
N

Í 

2. krok: Příprava koncesního řízení 

8 týdnů 
Volba zadávacího postupu (vč. zvážení aplikace institutu 

předběžného oznámení dle ZVZ 
Zadavatel/poradce   

Příprava zadávací (koncesní) dokumentace Zadavatel/poradce Rada/Zastupit. 

3. krok: Zahájení koncesního řízení 

10 týdnů 

Oznámení o zahájení koncesního řízení (vč. dodržení 

povinnosti podle zákonů o krajích a obcích) 
Zadavatel/poradce 

  
Zveřejnění koncesní dokumentace a návrhu koncesní 

smlouvy 
Zadavatel/poradce 

Podání žádosti o účast v koncesním řízení Dodavatelé 

Posouzení splnění kvalifikace Hodnotící komise 

(4.) krok: Koncesní dialog (NENÍ POVINNÝ) Zadavatel vyvolá jednání s uchazeči směřující 

k nalezení vhodného řešení koncesního projektu. 

(8 týdnů) 

Výzva k účasti v koncesním dialogu Zadavatel 

  
Realizace koncesního dialogu s jednotlivými uchazeči Zad./dodavatelé 

Vyhodnocení koncesního dialogu Zadavatel/poradce 

Úprava zadávací dokumentace Zadavatel/poradce 

                                                 

5
 V případě realizace projektu podle Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) je základní postup obdobný, 

nicméně některé termíny a kroky se mohou lišit 
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Dílčí realizované kroky Realizace Schvalování 

Minimál

ní doba 

trvání 

5. krok: Podání a posouzení nabídek 

8 týdnů 

Výzva k podání nabídek (vč. možnosti jednat o 

nabídkách) 
Zadavatel 

  
Podání nabídky Dodavatelé 

Posouzení nabídek Hodnotící komise 

(6.) krok: Jednání o nabídkách (NENÍ POVINNÉ)Zadavatel může s uchazeči dále 

vyjednávat o podmínkách smlouvy (beze změny zadání), aby získal od potenciálních 

dodavatelů výhodnější plnění. 
(4 týdny) 

Výzva k jednání o nabídkách Zadavatel 

  Jednání o nabídkách Zad./dodavatelé 

Posouzení nabídek Zadavatel 

7. krok: Hodnocení nabídek 

2 týdny 
Hodnocení nabídek Hodnotící komise 

  
Zpráva hodnotící komise Hodnotící komise 

8. krok: Výběr koncesionáře 

9 týdnů Oznámení o výběru koncesionáře Hodnotící komise   

Stanovisko MF ČR pro územně samosprávné celky Zadavatel/poradce Min. financí 

P
O

D
P

IS
 S

M
L

. 

9. krok: Uzavření koncesní smlouvy 

2 týdny 

Schválení koncesní smlouvy Zadavatel Zastupitelstvo 

Podpis koncesní smlouvy Zadavatel 
Vedení 

municipality 

Zápis do rejstříku koncesních smluv vedených MMR ČR 

(zvážit zveřejnění dalších informací - § 147 a ZVZ) 
Zadavatel/poradce 

Min. pro 

místní rozvoj 

Zdroj: Sloup, PPP – Bulletin ročník 8 – IV/2012, upraveno autorkou  

2.3.1 Poradenství při přípravě 

Z důvodů složitých právních předpisů, nezkušeností veřejného sektoru s realizací PPP 

projektů, dlouhé doby životnosti, složitých podmínek výběrových řízení, nutné přesné 

identifikace a ohodnocení rizik, přesných výpočtů výsledných cen projektů a plateb za službu 

apod. je třeba v přípravné fázi projektu využívat služby třetích stran, tzv. odborných poradců. 

A to jak expertů z oboru právního, technického, tak ekonomického
6
.. 

V České republice existuje řada firem zabývajících se pomoci při realizaci 

přípravných projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, či veřejných zakázek. 

Tyto firmy mimo jiné nabízejí: 

 komplexní právní poradenství v projektech PPP pro zadavatele i koncesionáře, 

 analýzu vhodnosti jednotlivých typů projektů pro PPP, 

                                                 

6
 Viz. 6.1.1: 1. krok – identifikace rizika 
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 kontrolu PPP projektu z hlediska souladu s koncesním zákonem a ostatními 

právními předpisy, 

  administraci koncesních řízení pověřenou osobou, stejně jako komplexní přípravu 

koncesních řízení (zahájení koncesního řízení, posouzení kvalifikace, koncesní 

dialog, podání a posouzení nabídek, jednání o nabídkách, hodnocení nabídek, výběr 

koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy), 

 komplexní zastupování koncesionářů v koncesních řízeních, 

 audity koncesních řízení, zpracování posudků a stanovisek, 

 právní zastupování ve sporech, právní zastupování před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, či správním soudem, 

 v neposlední řadě Poradenství a zastoupení ve sporech plynoucích z uzavřených 

smluv. 

2.4 Dílčí závěr 

Metoda PPP projektů je pro veřejný sektor velmi náročná, a proto si myslím, že pokud 

se nezjednoduší administrativa vedoucí k přípravě projektů, nezlepší se komunikace s danými 

úřady, nezjednoduší se zákon ohledně veřejných zakázek, nebudou vytvořeny co 

nejjednodušší a nejpřesnější metodiky zpracování koncesí, tak se PPP metoda řešení vyplatí 

jen u velkých projektů s předpokládanou hodnotou koncesní smlouvy v řádech stovek 

milionů. Těmi z pravidla energetické projekty na komunální úrovni nejsou. Je potřeba 

postupně vyhodnocovat přínosy již realizovaných projektů a používat nabytých znalostí a 

podobných postupů u nových projektů. 

Většina zadavatelů uvádí, že příprava PPP projektů je velice zdlouhavá a náročná. 

Bariéry, které vyplývají z vyjádřeních zadavatelů neúspěšně či zdlouhavě připravovaných 

projektů PPP jsou následující: 

 vysoká složitost a administrativní náročnost přípravy projektu, 

 proměnlivá dílčí pravidla, 

 různé informace poskytované ministerstvem financí, asociací PPP a ostatních stran, 

 nutnost najmout specializovanou firmu. 

2.4.1 Proč PPP projekty selhávají ? 

Odborníci uvádějí, že u řady projektů nelze posoudit dosaženou hodnotu za peníze. Ve 

většině koncesní dokumentace chybí jakékoli detailní propočty a finanční modely. Koncesní 

projekty nejsou detailně zpracovány. Koncesní smlouvy často předkládají poradci 

soukromého sektoru. Řada koncesních projektů nerespektuje, resp. není v souladu se zněním 

koncesního řádu. 
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Obrázek č.1: Příčiny a důsledky selhávání 

 

Zdroj: Kubištová, Příčiny selhávání PPP projektů, 2007, s. 49 
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3 Public sector comparator 

Při rozhodování o použití metody PPP musí veřejný sektor zhodnotit, zda je tato forma 

řešení projektu proveditelná a přinese-li požadované výsledky. Zadavatel by si při jejím 

použití měl položit následující otázky (Chaloupka, 2011): 

 proč využít metodu PPP?  

 existuje politická vůle pro implementaci PPP a má veřejný sektor potenciál aktivně 

se na daném projektu podílet? 

 je z předběžných hodnocení zřejmé, že spolupráce se soukromým sektorem přinese 

vyšší hodnotu za peníze? 

  jsou cíle soukromého a veřejného sektoru stejné a jsou tyto jasně specifikované? 

 je stanovena kompenzace a je tato kompenzace řádně ošetřena s převzetím 

zodpovědnosti za rizika projektu? 

 jsou před započetím projektu řádně vydefinovány podmínky spolupráce? 

 má soukromý sektor skutečně zájem o účast na projektu? 

Odpovědi na výše položené otázky by měla dát tzv. studie proveditelnosti
7
, v níž by 

měla být především zhodnocena celková efektivnost daného projektu a provedena jeho 

konfrontace s ostatními projekty. Základním cílem této studie (Chaloupka, 2011) je nalézt 

odpověď na to, zda je výhodnější využít tradiční způsob pořízení aktiv prostřednictvím 

veřejného sektoru či prostřednictvím spolupráce se soukromým sektorem v rámci PPP. Dále 

by studie proveditelnosti měla odpovědět na otázky, jakým způsobem budou mezi 

soukromým a veřejným sektorem rozložena finanční, technická a operační rizika a jakou 

projekt poskytuje hodnotu za peníze
8
. 

3.1 Hodnota za peníze 

Nejdůležitějším principem PPP je podle (Kubištové, 2007) hodnota za peníze. 

Hodnota za peníze představuje hlavní důvod využití PPP a znamená, že veřejný sektor 

získává nejvyšší možnou a současně využitelnou hodnotu za vydané veřejné prostředky. 

Hodnotou za peníze se tedy obvykle rozumí optimální kombinace nákladů za celou životnost 

projektu a kvality v rámci nabídky uspokojující potřeby uživatelů, přičemž taková nabídka 

nemusí být vždy ta nejlevnější. 

                                                 

7
 Studie proveditelnosti (Feasibility study – FS) představuje dokument shrnující výstupy analýz 

prověřujících ekonomickou, technickou a právní proveditelnost projektu  a jeho dostupnost pro zadavatele. 

Studií proveditelnosti rozumíme také koncesní projekt, jehož použití a náležitosti jsou upraveny v koncesním 

zákoně č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a příslušných prováděcích vyhláškách. 

8
 Value for Money - VfM 
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Termín hodnota za peníze se používá i v užším slova smyslu, kdy označuje rozdíl 

mezi čistou současnou hodnotou peněžních toků zadavatele při klasickém zajištění v režii 

státu a realizací projektu formou PPP. 

Tato hodnota se počítá již v rané fázi přípravy projektu jako podklad pro rozhodnutí, 

zda je ekonomicky výhodné projekt realizovat navrhovanou formou PPP nebo jej zadat 

klasickou veřejnou zakázkou. 

Předpokládaná hodnota za peníze se získá porovnáním finančního modelu 

komparátoru veřejného sektoru a referenčního PPP projektu, který zachycuje odhad nákladů 

při realizaci formou PPP. 

Obrázek č.2: Hodnota za peníze v projektech PPP 

 

Zdroj: Kincl, J.:PPP versus Veřejná zakázka, 2008, s. 29 

3.1.1 Komparátor veřejného sektoru 

Komparátor veřejného sektoru (Public Sector Comparator, dále PSC) počítá 

předpokládaný diskontovaný hotovostní tok (dále CF) zadavatele po celou dobu projektu 

realizovaného formou veřejné zakázky na výstavbu a následný provoz ve vlastní režii 

veřejného sektoru. Do nákladů vstupují i oceněná rizika podstoupená veřejným sektorem, 

která se obvykle do investičních záměrů klasických zakázek nezapočítávají. Náklady projektu 

jsou stanoveny na základě obdobných již realizovaných projektů nebo na kvalifikovaných 

odhadech. Komparátor se počítá podle vzorce pro čistou současnou hodnotu: 
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kde CFt  jsou jednotlivé peněžní toky v čase t,  

r příslušná výnosová míra sloužící pro diskontování veřejného sektoru 

 t  je období od 0 do n, kde n je počet let trvání projektu. 

Jednodušeji lze vzoreček pro výpočet čisté současné hodnoty podle (Ostřížka, 2007) 

zapsat:  

nir

P
NPV

)1( 
  , 

kde  P  je souhrn
9
 nákladů za životnost projektu,  

ir  úroková míra
10

 (interest rate) v procentech dělená 100 a 

 n  je počet let, na které je projekt plánován. 

3.1.2 Referenční PPP projekt  

Referenční PPP projekt (Public Private Comparator, PPC), naopak analyzuje 

předpokládané diskontované CF projektu z pohledu zadavatele realizovaného doporučovanou 

formou PPP. Model je rovněž upraven o započtená rizika ponechaná veřejnému sektoru a 

rizika převedená na soukromého partnera. Převedená rizika jsou oceněna na bázi nákladů 

vynaložených na jejich řízení. 

3.1.3 Komparační proces 

Celý proces komparace a zjištění hodnoty za peníze je znázorněn na následujícím 

obrázku. Hodnota Komparátoru je nejdříve porovnávána s limitem finanční dostupnosti pro 

veřejného zadavatele z hlediska jeho rozpočtu. Tím se získá jeho předběžná dostupnost. 

Pokud by projekt dosahoval hodnoty za peníze, ale nebyl finančně dostupný, neměl by být 

realizován. 

V různé literatuře (např. Hood, 2006, Vyskočil, 2007 a Horálek, 2006) jsem se setkala 

s námitkami, že porovnávání na základě modelu PSC a referenčního PPP projektu nemusí být 

objektivní a výpočty je možné přizpůsobit požadovanému výsledku. S tímto názorem se 

ztotožňuji, i když námitkou by mohlo být, že je to způsobeno nezkušeností s tímto typem 

projektů a také nedlouhou tradicí. Také je nutno zmínit, že i v jiných typech zadávání 

veřejných zakázek dochází k „upravování“ a úniku dat.  

 

 

                                                 

9
 I když to není v literatuře přímo uvedeno, předpokládám, že jde o diskontovanou hodnotu 

hotovostního toku projektu. Dle mého názoru se nejen v tomto prameni dost často zaměňují pojmy hotovostního 

toku a nákladů projektu. 

10
 Podobně jako v předcházející poznámce se také zaměňují pojmy úroková míra místo výnosové míry 

(případně diskontu či nákladů ušlé příležitosti). 
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Obrázek č.3: Test dostupnosti a hodnoty za peníze 

 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2007 

V dnešní době není dostatek projektů, které by na trhu byly tak dlouho, aby se daly 

brát jako referenční. Ovšem toto není chyba žádné ze stran, kterých se PPP projekty týkají. To 

je prostě fakt, který musíme respektovat a neklást na referenční PPP projekty velké nároky. 

V literatuře a článcích se také uvádí, že finanční výdaje při najmutí externích poradců, 

kteří poskytují finanční, technické a právní poradenské služby po celou dobu přípravy i 

realizace projektu, se pohybují okolo 4 – 6 % celkové kapitálové hodnoty projektu, což je 

s ohledem na běžný kapitálový rozsah PPP projektů nemalá částka (Hood, 2006). Jsem toho 

názoru, že tato částka by v dnešní době nebyla pro zadavatele projektu nižší, ani kdyby byl 

veřejný projekt realizován jiným způsobem než formou PPP. 

3.2 Výpočet PSC 

Výpočet PSC vychází z odhadu nákladů veřejného sektoru spojených s pořízením a 

provozem projektu, tedy zahrnuje investiční náklady, provozní náklady a náklady životního 

cyklu. Ty jsou upraveny o odhad hodnoty rizik přesunutých na soukromý sektor v rámci PPP 

varianty. K odhadu nákladů PSC varianty se využívá údajů, které odrážejí postupy a metody 

veřejného sektoru při realizaci investičních akcí a poskytování stejného typu služeb 

zajišťovaných čistě veřejným sektorem. 
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Proces výpočtu PSC je tvořen následujícími činnostmi: 

Obrázek č.4: Činnosti v procesu výpočtu PSC: 

 

Zdroj: Partnerships Victoria, 2001 

Pro správnost výpočtu, by měly být náklady vyjádřený v konstantní nominální hodnotě 

a přiřazeny roku, ve kterém nastanou. Součtem přímých a nepřímých nákladů v každém roce 

jsou získány celkové náklady, neboli náklady životního cyklu. Diskontováním nominálních 

nákladů je získána čistá současná hodnota nákladů životního cyklu. Při výpočtu PSC je 

nezbytné zohlednit veškerá s projektem spojená rizika. Identifikace, kvantifikace, analýza a 

alokace rizik představuje jednu z nejvýznamnějších a nejproblematičtějších fází sestavení 

tohoto ukazatele. Více se tomuto věnuji v kapitole 5. Právě tento faktor je dle mého názoru 

klíčový pro efektivní rozhodnutí o PPP. 

Mezi nejčastější nedostatky související s konstrukcí a výpočtem PSC patří: 

  podhodnocení nákladů a nadhodnocení příjmů, 

  nevhodné řízení a sestavení projektového týmu při zjišťování vstupů do PSC,  

 stanovení neadekvátní diskontní míry a faktoru inflace, 

  nesoulad mezi PSC a předkládanými nabídkami PPP. 

Komparátor veřejného sektoru je tvořen čtyřmi základní složkami:  

PSC = hrubý PSC + konkurenční neutralita + převoditelná rizika + zadržená rizika 
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3.2.1 Hrubý PSC 

Hrubý PSC představuje základní náklady (přímé i nepřímé) prostřednictvím služeb a 

prostředků vlastněných veřejným sektorem. Hrubý PSC by neměl zahrnovat jakýkoli odhad 

rizik, jimž veřejný sektor zůstává vystaven. Hrubý PSC je vypočítán prostřednictvím odhadu 

všech významných nákladů vzniklých v průběhu realizace projektu, přičemž důraz je kladen 

na peněžní toky, nikoli na aktuální vyjádření. 

Hrubý PSC = (provozní náklady – příjmy třetích stran) + kapitálové náklady  

Výnosy třetích stran v průběhu životního cyklu referenčního projektu snižují čisté 

náklady veřejného sektoru a měly by být odečteny z celkových provozních nákladů. Výnosy 

třetích stran jsou generovány v případě, když existuje poptávka třetí strany po infrastruktuře a 

spojených službách (viz. projekt Teplárna Bohumín), když kapacity služeb překračují 

požadavky veřejného sektoru a když veřejný sektor povolí využití třetích stran. 

V energetickém odvětví příjmů třetích stran využívá projekt Dodávka tepla v Bohumíně. 

Pokud koncesionáři dovoluje Koncesní smlouva mít příjmy třetích stran, může si tímto 

navýšit zisk a kompenzovat příjmy z veřejné zakázky.  

Základní náklady hrubého PSC jsou typicky kalkulovány za služby, které jsou 

v současnosti dodávány veřejným dodavatelem. Jsou obrazem historických nákladů na 

dodávané služby, založené na předpokladech budoucího vývoje požadavků služeb. Obvykle 

se vychází z posledních let a předpokladu, že poslední rok je typickým rokem, a upravuje se 

tak, aby výpočty neovlivňovaly neopakující se aktivity, kapitálové investice, změny úrovně 

služeb atd. 

3.2.2 Konkurenční neutralita 

Konkurenční neutralita
11

 odstraňuje konkurenční výhody vznikající na straně 

veřejného sektoru díky existenci veřejného vlastnictví. Po odstranění konkurenční výhody je 

možné srovnávat PSC a soukromé nabídky a zjistit, zda bylo dosaženo hodnoty za peníze. 

Konkurenční neutralita zahrnuje ty výhody a nevýhody, kterým je vystaven veřejný sektor a 

jež nejsou za stejných podmínek dostupné soukromým partnerům. Tato úprava se netýká 

rozdílů ve výkonnosti ani efektivnosti a je ji proto třeba odlišovat od nákladů dosahovaných 

na konkurenčním trhu soukromým a veřejným sektorem. 

Typickou konkurenční výhodu veřejného sektoru v České republice je daňová oblast a 

oblast regulace. Veřejný sektor je v ČR osvobozen od placení daně z pozemků a ze staveb a 

daně z převodu nemovitostí. Proto tento dodatečný náklad musí být zahrnut do PSC. Faktor 

konkurenční neutrality je zohledňován pouze v případech, kdy u referenčního projektu 

nevznikne ekvivalentní závazek jako u soukromého sektoru.  

                                                 

11
 Competitive neutrality 
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Na druhé straně pozice veřejného sektoru přináší i určité nevýhody. Veřejný sektor 

musí při svých rozhodnutích vycházet ze zákona o veřejných zakázkách. Na veřejný sektor 

jsou také kladeny vyšší nároky týkající se informování veřejnosti a jeho činnosti. 

Zahrnutí úpravy pro neutralitu do PSC by mělo být prováděno na bázi cash flow, ne na 

aktuální bázi, odpisy tedy nevstupují, stejně jako náklady kapitálu, které jsou zobrazeny 

v diskontní sazbě, do této části PSC. 

3.2.3 Převoditelná rizika 

Tato část komparátoru představuje hodnotu rizik, která je možno přenést na soukromý 

sektor a které by jinak nesl veřejný sektor. Dle (Treasury Taskforce, 2000) existuje vysoká 

závislost prokazované hodnoty za peníze právě na ohodnocení a rozdělení rizik. Proto je třeba 

se v PPP projektech zaměřit na správné vyhodnocení, resp. ocenění rizik a jejich optimální 

rozdělení. Více se této problematice věnuji v následující kapitole 4. Důvodem správného 

rozdělení rizik je, aby veřejný sektor neplatil příplatek za přenesení rizik, které by lépe 

dokázal řídit sám, anebo naopak si neponechával ta rizika, která by lépe řídil soukromý 

sektor. Míra přenesení rizik záleží na typu kontraktu mezi veřejným zadavatelem a 

koncesionářem. Za velmi nepravděpodobnou lze označit skutečnost, že by veřejný sektor či 

koncesionář byli schopni řídit všechna rizika projektu. 

3.2.4 Zadržená rizika 

Jsou to rizika, která si veřejný sektor ponechá. Tyto rizika také musí být zobrazena 

v PSC. Jejich hodnota by měla být přičtena každé nabídce soukromého sektoru, aby byly 

stanoveny celkové náklady pro veřejný sektor. 

Pro získání úplného obrazu nákladů v rámci PSC by měla být zohledněna veškerá 

významná zadržená rizika. Může nastat situace, že riziko nelze objektivně kvantifikovat. 

V takovém případě je však nutné přistoupit k subjektivnímu hodnocení. Nejsou-li zadržená 

rizika významná a úroveň přesunu rizika mezi zadavatelem a soukromými partnery je shodná, 

lze upustit od zvláštního hodnocení zadrženého rizika. 
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4 Rizika v PPP projektech 

Každý PPP projekt  je velmi specifický a s každým projektem souvisejí jiná konkrétní 

rizika. Abych se mohla v jedné z následujících kapitol pokusit stanovit rizika PPP projektů 

v energetickém odvětví a vytvořit několik matic rizik (pro menší i větší energetické projekty) 

uvedu v této kapitole katalog rizik PPP projektů, ze kterého v další tvůrčí práci vycházím.  

Dále se pokusím jednotlivá rizika popsat a vysvětlit jejich obecné důsledky.  

4.1 Definice rizika v PPP projektech 

Neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Pojem riziko je definován různými 

způsoby, jako např.: v nejširším slova smyslu jako vystavení nepříznivým okolnostem, dále 

jako  variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení, situace, kdy kvantitativní 

rozsah určitého jevu podléhá jistému rozdělení pravděpodobnosti, pravděpodobnost 

jakéhokoliv dosaženého výsledku odlišného od očekávaného výsledku, nebo pravděpodobnost 

či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

Konkrétně řečeno, riziko v PPP projektech je situace, v níž existuje možnost 

nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, který očekáváme (jejž je naším cílem, cílem 

projektu). Možnost nepříznivé odchylky u PPP projektů, s dobou trvání 5 - 60 let je velice 

pravděpodobná. Tedy na riziko dále nahlížím (podle MFČR
12

, 2008) jako na 

pravděpodobnost odlišného výsledku od výsledku očekávaného ve smyslu negativního 

odchýlení od původních očekávání.  

Takže jde především o to, abychom v přípravné fázi projektu rizika správně 

identifikovali, pokusili se je ohodnotit, nebo změřit a během realizace projektu a průběhu 

životnosti projektu na dané rizika dohlíželi, monitorovali je, oznamovali a řešili důsledky 

s nimi spjaté. Pokud toto dokážeme, můžeme i určit metody,  pomocí kterých snížíme 

pravděpodobnost výskytu rizika. Musíme si však uvědomit, že nikdy nelze potlačit riziko na 

nulu. Riziko vždycky existuje, ale lze minimalizovat.  

PPP projekty vznikají partnerstvím dvou subjektů. Partnerstvím veřejného a 

soukromého sektoru.  

Veřejný sektor 

Za zástupce veřejného sektoru při zadávání PPP projektů, stejně jako všech veřejných 

zakázek se myslí především Česká republika, státní příspěvková organizace, územní 

samosprávní celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní 

samosprávní celek, jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a je 

financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným 

                                                 

12
 Ministerstvo financí České republiky 
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veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než 

polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu. Viz.: 
13

 

Soukromý sektor 

Soukromým sektorem se rozumí dodavatel projekčních a stavebních prací a  různých 

služeb. Jedná se o všechny osoby, či společnosti neveřejného charakteru. Poskytovateli služeb 

mohou být developerské společnosti, investoři, poradci nebo stavební společnosti. Ti na 

základě dlouhodobé (koncesní) smlouvy buď financují, budují, nebo provozují příslušná 

zařízení.  

Každý z těchto partnerů je více či méně ohrožen jinými druhy rizik. Oba partneři mají 

ale společné jedno riziko – nebezpečí vzniku ztráty. Rozdělení rizik ve smlouvě uzavřené 

mezi soukromým a veřejným sektorem je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících 

dosahovanou hodnotu za peníze, nebo-li maximální užitek za vynaložené prostředky. 

4.2 Rozdělení rizik 

Projekty typu PPP jsou typické svou rozsáhlostí, časovou a finanční náročností. 

Rizika, která ohrožují každý infrasktrukturální projekt, lze dělit například podle (Grimsey, 

2004) do devíti kategorií:  

 technické riziko, které je následkem inženýrských chyb a chyb v projektové 

dokumentaci, 

 konstrukční riziko, realizované kvůli chybným technickým konstrukcím: jedná se o 

zvyšování nákladů a opoždění v konstrukčních pracích, 

 provozní riziko, jakožto důsledek vyšších provozních nákladů a nákladů na údržbu, 

 výnosové riziko, např. kvůli obchodnímu manku, nestálosti cen a poptávky po 

produktech a službách, neschopnosti zisku aktiv atd., 

 finanční riziko, vyplývající z neadekvátního pojištění před ztrátou z příjmových toků 

a finančních nákladů, 

 rizika vyšší moci, tzn. Války, teroristické útoky, kalamity a podobné neočekávatelné 

a nepředvídatelné události, 

 politická rizika, vycházející ze změn plánů, změn právního rámce a 

nepodporovaných vládních politik, tzn. Změn priorit nově nastupující vládní 

garnitury, 

 environmentální rizika, kvůli nepříznivým vlivům a rizikům životního prostředí, 

 nesplnění projektu, jako výsledek selhání projektu z důvodů kombinace předchozích 

rizik. 

                                                 

13
 Viz. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1.4. 2012 
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Podobné dělení je i v ostatní dostupné literatuře a vychází z původních dokumentů o 

PFI a PPP z Velké Británie a z Austrálie. Výstavba úspěšného projektu vyžaduje expertní 

analýzu všech výše zmíněných rizik. Také je nutné si uvědomit fakt, že jednotlivá rizika se 

vyskytují v různých fázích projektu. Některá z rizik se nacházejí jenom v jedné fázi, jiná 

plynule přecházejí z jedné fáze do druhé. Těmi mohou být jak rizika týkající se obchodních 

vztahů, tak i rizika vyšší moci (např. záplavy, živelná pohroma apod.). 

V následující tabulce uvádím podle (Littwin, 2006) obvyklá rizika v různých fázích 

PPP projektu. Problematika rizik je ovšem velmi náročná a specifická, a proto nemůžeme 

stanovit jedinou šablonu risk managementu pro všechny typy projektů. V dalších kapitolách 

práce se pokusím přizpůsobit šablonu od Littwina  energetickému odvětví. 

Tabulka č. 5:  Obvyklá rizika v různých fázích PPP projektů  

Plánování Výstavba Financování Provoz Převod na VS 

 podstatné 

změny 

z iniciativy 

objednatele 

 zvýšení 

nákladů kvůli 

změnám 

v plánech 

z důvodů nízké 

kvality plánů 

 manažerská 

rizika 

v průběhu 

plánování 

 rizika 

stavebního 

místa 

 odklad počátku 

výstavby 

 zpoždění 

zhotovení 

stavby 

 překročení 

nákladů na 

stavbu 

 insolvence 

některého 

z partnerů či 

samotné SPV 

 

 dodatečné 

náklady vedoucí 

k podfinancování 

a využití stand-

by-kreditů 

 následky 

pozdního 

uvedení do 

provozu 

 změny 

úrokových sazeb 

u variabilních 

úroků 

 konkurs na jeden 

či více podniků 

v SPV 

 riziko nízkého 

využití 

(poptávky) 

 chybné kalkulace 

na provoz 

budovy 

 vandalismus 

 růst cen 

podstatných 

zdrojů, jako 

voda, energie, 

lidské zdroje 

 sanační a 

neinvestiční 

cykly 

 riziko zbytkové 

hodnoty 

 stav budovy, 

infrastruktury, 

při zpětném 

převodu 

Zdroj: Ostřížek: 2007, s. 113 

Rizika PPP projektů pro podmínky České republiky jsou katalogizována následovně
14

: 

Tabulka č. 6:  Základní kategorie a skupiny rizik   

Kategorie rizik Skupina rizik 

Stavebně technologická a 

projekční rizika 

 stavební a projekční rizika 

 rizika lokality 

 rizika chybných technologií, sítí a souvisejících služeb 

Kreditní rizika 
 riziko likvidity 

 rizika nesplnění závazků / riziko dostupnosti 

Tržní rizika 

 riziko poptávky 

 riziko zvýhodnění konkurence 

 ostatní tržní rizika 

Vnější rizika 

 politická rizika 

 vyšší moc 

 ostatní vnější rizika 

Operační rizika 

 rizika související se zařízením 

 rizika související s lidmi 

 bezpečnostní rizika 

                                                 

14
 Ve všech PPP projektech se nemusí všechna rizika obsažená v katalogu vyskytnout. 
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Kategorie rizik Skupina rizik 

Strategická rizika 
 smluvní rizika 

 ostatní strategická rizika 

Zdroj: PPP Centrum: Katalog rizik PPP projektů, s. 5   

4.3 Další možná rizika PPP projektů 

V této kapitole se zabývám riziky, která vyplývají z pravidel a institucionálního 

prostředí, které je z pohledu zadavatele dané a nemůže ho tedy vždy přímo ovlivnit.  Veřejný 

sektor při řízení těchto rizik nevystupuje jako hlavní aktér (to ale ani soukromý), nicméně 

musí je vždy při realizaci PPP projektu brát v úvahu, vyrovnat se s nimi a snažit se jim 

předcházet. 

Jedná se o rizika: 

 fiskální, 

 legislativní, 

 transparentnosti, 

 riziko dobré praxe. 

4.3.1.1   Fiskální rizika : riziko likvidity, riziko solventnosti 

Definice fiskálního rizika  zní, že se jedná o riziko, které může ohrozit schopnost 

veřejného sektoru dostát svým závazkům. Riziko likvidity představuje riziko, že veřejný 

sektor nebude mít dostatek likvidních prostředků pro úhradu svých splatných závazků. Riziko 

solventnosti, to jsou mandatorní výdaje a celkové závazky veřejného sektoru převýší jeho 

příjmy a hodnotu zpeněžitelného majetku.  

EU vymezila tato dvě rizika v rámci Maastrichtské smlouvy v roce 1992 následujícími 

limity (MFČR, 2008): 

 deficit vlády nepřevýší v běžném roce 3% HDP a 

 vládní dluh nepřevýší 60% HDP. 

V České republice byl k zabezpečení celkové fiskální bezpečnosti PPP projektů 

stanoven Regulátor PPP v podobě Ministerstva financí, které mimo jiné eviduje budoucí 

závazky plynoucí z PPP projektů a jejich vliv na veřejné rozpočty. 

Pokud je zadavatelem PPP projektu územně samosprávní celek, má tento pouze 

oznamovací povinnost. Dle koncesního zákona jsou územní samosprávní celky povinny 

vyžádat si nezávazné stanovisko Ministerstva financí k uzavření nebo ke změně koncesní 

smlouvy
15

. 

                                                 

15
 V případě realizace projektu dle ZVZ tato povinnost neplatí. Zadavatel má povinnost vyžádat si 

předchozí stanovisko Ministerstva financí, pouze pokud se jedná o projekt, jehož předpokládaná hodnota činí 

nejméně 500mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně na 5 let nebo na dobu neurčitou. Stanovisko se týká 

ekonomického a finančního posouzení předmětu veřejné zakázky. 
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4.3.1.2 Legislativní rizika 

Jde o rizika, která jsou implicitně dána platnými zákony a předpisy nebo jejich 

změnami. Z charakteru rizik vyplývá, že to jsou rizika, kterým se projekt vyhnout nemůže. 

Zadavatel se v průběhu přípravy a realizace projektu setkává s nejasnými nebo protichůdnými 

předpisy, jejichž interpretace a aplikace může mít za následek vznik finanční škody jak pro 

veřejný sektor, tak i pro soukromého partnera. 

Bohužel v České republice je právní prostředí velice proměnlivé. Proto je především 

při přípravě realizace větších projektů nutná právní pomoc již ve fázi přípravy. To 

samozřejmě opět povede k navýšení plánovaného rozpočtu na projekt. 

Oblasti legislativy, které generují rizika pro PPP projekty (MFČR, 2008): 

 zákon o veřejných zakázkách16 resp. koncesní zákon17, 

 zákony o majetku státu a převodech majetku státu18, 

 zákony upravující rozpočtová pravidla19,¨ 

 zákony o majetkových a příjmových daních20, DPH21 a odepisování, 

 zákony upravující insolvenci. 

4.3.1.3 Riziko transparentnosti 

Rizika spojená s transparentnosti představují skupinu rizik, ve kterých veřejný 

zadavatel riskuje budoucí zpochybnění platnosti projektu, pokud nebude projekt shledán jako 

transparentní. Zadavatel také riskuje vznik škody z nedostatečné soutěže s ohledem na to, že 

v netransparentní soutěži nebude schopen prokázat nejlepší možné podmínky na trhu nebo 

hodnotu za peníze. Riziko transparentnosti však může veřejný sektor výrazně minimalizovat 

dodržováním postupů stanovených zákonem a otevřenou komunikací s trhem. Metodické 

materiály týkající se problematiky PPP vydává Ministerstvo financí a jako kontrolor 

stanovených pravidel působí na Českém trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

 

 

 

                                                 

16
 Zákon č.137/2006 Sb. 

17
 Zákon č. 139/2006 Sb. 

18
 Např. Zákon č.219/2000 Sb. 

19
 Např. Zákon č. 250/2000 Sb. 

20
 Zákon č. 586/1992 Sb. 

21
 Zákon č. 235/2004 Sb. 
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Obrázek č.5: Proces veřejného soutěžení při využití soutěžního dialogu 

 

Zdroj: Řízení rizik v projektech PPP, 2008 

4.3.1.4 Riziko dobré praxe 

Je to spíše souhrn ohrožení než klasických rizik, které samy o sobě sice nepřinášejí 

přímé finanční škody, ale mají přímý dopad na efektivitu a výsledek soutěže (výběrového 

řízení). Jedná se především o to, s jakými znalostmi, kompetencemi a úrovní standardizace 

PPP projektů je schopen veřejný sektor při výběrovém řízení pracovat. 

Hlavní možnosti řízení těchto rizik (MFČR, 2008): 

 Procedury z mezinárodní praxe – veřejný zadavatel zná procesy a terminologii 

mezinárodně používanou a potenciální investor rozumí postupu zadavatele, 

 Procedury jsou standardizované – tj. nejsou pokaždé jiné a nerůzní se u různých 

zadavatelů. Bohužel v České republice neexistují žádné přesné standardní procedury 

pro různé typy PPP projektů. Existují obecné standardní postupy, 

 Poučení z chyb – veřejní zadavatelé mají k dispozici informace o zkušenostech 

v zahraničí i o zkušenostech s domácími PPP projekty. Informace o zkušenostech se 

získávají velice obtížně. Ze zahraničí lze získat informace na internetových 

stránkách, ty ovšem nelze vždy brát za stoprocentní, neb můžou a zpravidla i 

vycházejí z jiných podmínek realizace. Informace o zkušenostech s PPP projekty 

např. pro energetické odvětví nejsou z informací z ministerstva financí komplexně 

zpracovány, a proto je nelze poskytnout širší veřejnosti. 

4.4 Matice rizik 

V praxi se ukázalo, že klíčovou otázkou je zahrnutí a ohodnocení rizik. U většiny 

projektů je hodnota za peníze tvořena právě díky ohodnocení rizik. 



 31 

Velkým pomocníkem pro ohodnocení rizik je tzv. matice rizik. Matice rizik je 

přehledný nástroj řadící rizika do jednotlivých kategorií a skupin. Nejedná se o přímý nástroj 

řízení rizik – je pouze pomocníkem v tomto procesu. Je ovšem nutné, aby byla matice 

aktualizována a podle momentální situace doplňována, což je možné pouze za soustavného 

sledování stavu projektu. 

Matici rizik lze vytvořit podle (Ostřížka, 2007) dvěma způsoby. Buď jako jeden 

komplexní celek, kdy jsou v jediné matici viditelně odděleny fáze projektu a s nimi 

související rizika, nebo je možné pro dotčené fáze projektu tvořit samostatné matice rizik. Jde 

vlastně o několik tabulek. Lze se setkat i s maticí rizik, která je sestavena pro jednotlivá léta 

průběhu projektu. Myslím si, že to není špatný nápad. Tato matice má velmi demonstrativní 

charakter a lze takto zmapována rizika sledovat průběžně. Také např. pracovník, který byl do 

projektu zapojen později si může lépe a rychleji osvojit stav daného projektu. Možná by měla 

být při stavební fázi projektu rizika členěna i po měsících, či jednotlivých týdnech. I když to 

určitě zase zvyšuje náročnost a cenu při plánovací fázi projektu. 

Jako příklad matice uvádím jednoduchou matici rizik od Ostřížka, která byla 

vytvořena zahraničními autory Grimsey a Lewis a je velmi všeobecná. 

Tabulka č. 7:  Stručná matice rizik pro infrastrukturální projekty v PPP kontraktech 

Typ rizika Zdroj/původce rizika Nositel rizika 

Rizika lokality  

stav lokality terénní podmínky, inženýrský sítě realizátor stavby 

připravenost lokality 
vypořádané vlastnické vztahy, znečištění lokality, zisk 

povolení již existující závazky 

řízením pověřená společnost 

veřejný sektor 

využití půdy kulturní dědictví veřejný sektor 

technická rizika 
chyby v tenderu veřejný sektor 

chyby v projektové dokumentaci tvůrci dokumentace 

Konstrukční rizika 

překročení nákladů 
neekonomický provoz a plýtvání materiálem 

Změny legislativy, zpoždění kolaudace atd. 

realizátor stavby 

Investor 

zpoždění dokončení 
absence koordinace smluvních stran, neschopnost 

získat potřebná povolení 
realizátor stavby 

 pojištění událostí vyšší moci pojistitel 

absence výkonových 

kritérií 

neplnění kvality, chyby v konstrukci, potíže při 

zavádění do provozu 
realizátor stavby/ projektant 

Operační, neboli provozní rizika 

překročení provozních 

nákladů 
projektová společnost požaduje změny v provozu projektant/investor 

 
pracovní vztahy, opravy, ochrana zdraví a bezpečnosti 

při práci, údržba, ostatní 
provozovatel 

 požadavky změny ze strany veřejného s. veřejný  sektor 

odklad/přerušení 

provozu 

chyby provozovatele 

zdržení veřejného sektoru v poskytování nebo 

obnovování povolení 

provozovatel/ 

 veřejný sektor 

neplnění kvality služeb 
chyby provozovatele 

chyby projektanta 

provozovatel 

projektant/investor 

Příjmové, neboli výnosové riziko 

zvýšení vstupních cen 
porušení smlouvy ze strany veřejného sektoru (jakožto 

vlastník sítí) 
veřejný sektor 

 porušení smlouvy ze strany soukromého dodavatele soukromý dodavatel 

změny 

v sazbách/daních 
snížení výnosů projektant/investor 



 32 

Typ rizika Zdroj/původce rizika Nositel rizika 

poptávka snížená poptávka po produktech a službách projektant/investor 

Finanční rizika 

úrokové sazby cena úvěru, tzn. Úroky  

inflace platby ovlivněné inflací  

pojištění 
Neadekvátní pojištění před ztrátou příjmu z toků a fin. 

Nákladů 
 

Vyšší moc 

 stávky, nepokoje, teroristické útoky, válka, kalamita sdílené 

Environmentální rizika 

 Nepříznivé vlivy, povodně, zemětřesení sdílené 

Regulační/ politická rizika 

legislativní změny 

porušení či vypovězení smlouvy/licence vyvlastnění 

neobnovení osvědčení/povolení, diskriminační sazby 

daní, dovozní restrikce 

veřejný sektor 

pojistitel, projektant 

veřejný sektor 

Riziko selhání projektu 

rizika hodnoty majetku 

technické zastarávání 

dokončení 

zůstatková hodnota při převodu majetku 

projektant 

projektant/provozovatel 

veřejný sektor, s náhradou 

povinnosti údržby 

 
kombinace rizik 

vhodnost výběru partnera 

přímí investoři následování 

bankami, držiteli obligací a 

institucionálními věřiteli 

veřejný sektor 

Zdroj: Ostřížek 2007, s. 123, Grimsey 2004, upraveno autorkou 

Dalším příkladem je specifikovaná matici rizik v (Příloha č.1:) , která byla vytvořena 

PPP Centrem a která lépe vystihuje charakter projektů a celkové podmínky řízení projektu 

v České republice. 

I čtenář méně znalý problematiky vidí, že matice rizik pro infrastukturální projekty 

(Tabulka č. 7:  je skutečně velmi stručná, a přesto dostatečně názorná. Faktem je, že matice 

vytvořené k různým projektům mívají i 5 a více stran. I matice vytvořená PPP Centrem a 

matice daného přesného projektu jsou obdobného rázu (Příloha č.1:). Z výše zmíněných a 

dalších dostupných matic rizik vycházím ve své další práci. 
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5 Řízení rizik v PPP projektech 

Aby bylo možné rizika jakýmkoli způsobem řídit, je nezbytné je nejprve 

katalogizovat. Navazuji na předcházející kapitoly, ve kterých jsem analyzovala aktuální stav 

obecných katalogů a matic rizik. V následující kapitole se pokusím vytvořit vytvořen katalog 

rizik v energetickém odvětví za pomoci obecné matice rizik platné v ČR (uváděné 

ministerstvem financí) a této kapitoly Řízení rizik v PPP projektech. 

 Proces řízení rizik zahrnuje zejména následující kroky: 

 identifikace rizik, 

 ohodnocení rizik, 

 alokace rizik mezi veřejný a soukromý sektor, 

 ošetření rizik, 

 průběžný monitoring a kontrola. 

Obrázek č.6: Proces řízení rizik 

 

 Zdroj: Řízení rizik v projektech PPP, 2011 

Na základě identifikace jednotlivých rizik a ohodnocení jejich závažnosti pro daný 

projekt by měla být přijata rozhodnutí, jak s riziky daného projektu dále nakládat, jak rizika 

alokovat a jak je ošetřit. Rizika lze zadržet nebo určitým způsobem aktivně řídit. Každý 

z těchto nástrojů řízení rizik by měl být použit v situaci, kdy nejvýhodněji a s nejmenšími 

náklady zajistí snížení či skoro úplnou eliminaci rizika. 

Pro přístup k rizikům PPP projektů platí v oblasti rizik následující pravidla (MFČR, 

2011): 

 aby mohla být rizika úspěšně řízena, musí být nejprve přesně identifikována, 

 dopad rizika je nezbytné vyjádřit přímo ve finančních důsledcích, 

 převod rizik ovlivňuje náklady daného projektu, proto by mělo být riziko převedeno 

na tu stranu (zadavatel nebo soukromý partner), která je schopna ho z hlediska 

nákladů lépe zvládnout, 

 riziko by nemělo být přenášeno samoúčelně. 

V nejideálnějším případě by měl zadavatel pří zahájení přípravy projektu předběžně 

identifikovat rizika spojená s projektem a na základě již realizovaných projektů si vytvořit 

představu o jejich alokaci. Bohužel v České republice zatím není mnoho realizovaných PPP 

projektů, ze kterých by se dalo vyjít. Aby mohl zadavatel ověřit zda je projekt formou PPP 

výhodnější než tradiční zadání, je nutné vypracovat studii obsahující finanční model – tzv. 

studii proveditelnosti. 
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5.1 Identifikace rizik 

Prvním krokem analýzy rizik je identifikace všech relevantních rizik, které se 

k danému projektu vztahují. Proto je cílem této fáze sestavit, katalog, seznam, popř. matici 

rizik. Nejedná se pouze o jednorázový proces prováděný pouze v přípravné fázi projektu. Jde 

o aktivitu, která se opakuje během životního cyklu projektu. 

K identifikaci rizik se používají různé metody (Tesařová, 2011): 

 využití osobních a korporátních zkušeností, 

 zhodnocení předešlých již realizovaných projektů (případové studie), 

 intuitivní identifikace rizika, 

 brainstorming, 

 prohlídky místa realizace projektu, 

 využití organizačních a výrobních schémat, 

 interview, dotazníky, 

 průzkum stávající infrastruktury či pozemků pro výstavbu, 

 analýza předpokladů projektu, 

 konzultace s externími odborníky, 

 databáze empirických dat o průběhu projektů napříč celým veřejným sektorem 

(např. pomocí údajů o zpoždění dodání a překročení rozpočtu lze snáze identifikovat 

a poté kvantifikovat riziko), 

 využití zkušeností partnerských organizací.  

Základní identifikaci rizik musí zadavatel (veřejný sektor) provádět již v rané fázi 

přípravy projektu. Rizika by dále měla být podrobněji rozpracována při tvorbě studie 

proveditelnosti a při sestavování tzv. matice rizik. Počet identifikovaných rizik a míra jejich 

zpracování by měla být přímo úměrná velikosti významu projektu. 

V praxi nejčastěji zadavatele spoléhají na vlastní zkušenosti a externí poradenské 

služby. Je však velice vhodné aby dané postupy s poradenskými firmami průběžně 

konzultovaly a tím pádem vytvořily společný tým. Zapojení vlastních pracovníků do přípravy 

projektu a identifikaci rizik přináší řadu výhod. Např. efektivní komunikaci s vrcholnými 

představiteli zadavatele, kontrolu projektu v průběhu realizace a do budoucna přenos znalostí 

na obdobné projekty realizované stejným zadavatelem a podobným způsobem. 

Jednou z noha chyb při identifikaci rizik je, že dochází k jejich zapomenutí, či 

zdvojení. Proto MF doporučuje srovnávat každé riziko s katalogem rizik (viz Tabulka č. 6: ), 

kde je každé riziko obsaženo pouze jednou.  

Ve výsledné matici rizik je také vhodné mít časový interval, kdy riziko může nastat. 

Pravděpodobnost některých rizik se v určitých etapách realizace projektu zvyšuje, nebo 

naopak snižuje, nebo po dokončení etapy riziko mizí.  



 35 

5.2 Ohodnocení (ocenění) rizik 

Aby bylo možné provést smysluplné porovnání nabídek soukromých investorů 

(Komparátor veřejného sektoru a Referenční PPP projekt), je nutné realisticky a komplexně 

ocenit kvantifikovatelná a materiální rizika. Samozřejmě tato analýza rizika je součásti širšího 

procesu identifikace, rozdělení a ohodnocení. Dalším z důvodů ocenění rizik je to, že se  

získají podklady k vyjednávání s uchazeči při výběru partnera. 

Každý konkrétní projekt je specifický a přináší jiná rizika, která se liší významem, 

svou povahou, možnými důsledky a pravděpodobností výskytu. 

Z hlediska ocenění rizik jsou významné zejména dva faktory: 

 výše potenciálního dopadu (ztráty), který může z důvodu daného rizika vzniknout, 

 pravděpodobnost, že k této ztrátě dojde. 

Obě tyto veličiny nelze přesně změřit a k určení jejich hodnot je často potřeba využít 

subjektivní hodnocení nebo kvantitativní odhady. Na základě zjištění pravděpodobnosti 

vzniku a velikosti dopadu rizika pak lze stanovit jeho závažnost. 

Ohodnocujeme pouze rizika, která mají významný potenciální dopad a nebo vysokou 

pravděpodobnost vzniku tohoto dopadu na projekt. Nevýznamná rizika s nízkou 

pravděpodobnosti výskytu nebo malým dopadem je neefektivní kvantifikovat z důvodu 

přílišné náročnosti tohoto procesu a zanedbatelné získané hodnoty.  

Je nutné si uvědomit, že pravděpodobnost a nejistota v odhadu nákladů se mění 

v průběhu celého procesu PPP projektu od jeho raných fází až ke konečnému smluvnímu 

závazku například formou koncesního projektu. Změny v nejistotě odhadu nákladů ukazuje 

následující tzv. torpédový diagram. 

Obrázek č.7: Torpédový diagram  

 

Zdroj: Partnerships Victoria 2008 
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Tzv. torpédový diagram ukazuje, jak se postupně mění referenční projekt a nalezení a 

ohodnocení rizik ve fázi jeho vývoje až po konečný koncesní projekt. Snižování  rozptylu 

odhadu od počáteční fáze PSC až po koncesní projekt představuje rozptyl odhadu hodnot 

nákladů spojený někdy i s rizikem jejich odhadu. Konečné provozní náklady jsou známy až 

v okamžiku uzavření koncesní smlouvy. Vždy by však měly ležet uvnitř původně 

stanoveného intervalu. 

V zásadě se rozlišují tři způsoby ohodnocení rizika (Kubešová, 2007): 

1. jednoduchá metoda: jde o prosté bodové ocenění rizik pro několik 

pravděpodobných scénářů, 

2. pokročilá metoda: komplexní ocenění rizik na základě známého rozložení 

pravděpodobnosti navýšení nákladů a následném statistickém zpracování 

simulačními přístupy typu Monte Carlo,  

3.  Ocenění na základě empirickou zkušeností prokázaného „nadměrného sklonu 

k optimismu
22

 

V prvním případě se odhadují hodnoty nákladů jednotlivě bez vzájemné vazby 

(bodový odhad dopadů a pravděpodobnosti rizik). Jejich vážený součet pak dává souhrnný 

odhad rizika pro PSC.  

Ve druhém případě se uvažují vzájemné souvislosti mezi jednotlivými složkami 

nákladů. Pro každý druh rizika se stanoví rozdělení pravděpodobnosti a vzájemné korelace. 

Výsledkem této analýzy je pak interval, ve kterém leží hodnota celkového rizika. Není to tedy 

jen jedno číslo jako v prvním případě. Pro vyhodnocení analýzy je třeba využít simulační 

metody (např. Monte Carlo). 

Ve třetím případě je metoda oceňování projektových rizik založená na empirických 

pozorováních. Nadměrný sklon k optimismu bývá popisován jako pozorovaná tendence 

veřejného zadavatele podceňovat projektové výdaje a přeceňovat projektové příjmy (tj. být 

příliš optimistický). 

Tím, že se riziko ohodnotí intervalem hodnot, získáváme užitečný nástroj pro to, jak 

v PPP projektu zacházet s rozdělením rizika mezi soukromý a veřejný sektor. Dále je možné 

přesněji stanovit, která rizika se ponechají veřejnému sektoru a která budou přenesena na 

sektor soukromý. 

Pokud má veřejný sektor k dispozici stochastickou analýzu rizika, může více 

zasahovat do procesu zadávání a vyhodnocování nabídek. Je pak možné, že i u vybrané 

nabídky dojde z původní hodnoty projektu, která může ležet nad průměrnou hodnotou 

stanovenou PSC, ke snížení nákladů a tím k vylepšení nabídky. Veřejný sektor tak získá vyšší 

hodnotu za peníze VfM přenesením většího počtu rizik na smluvního partnera. 

                                                 

22
 vychází z Anglického Optimism Bias a možná právě proto jde o metodu, která je využívána 

především ve Velké Británii.  
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Kdy zvolit jednodušší a kdy složitější postup při ohodnocení rizika? Volba záleží na: 

 relativním vlivu rizika na hodnotu projektu, 

 velikosti projektu, 

 složitosti projektu. 

V literatuře (např.: Kubištová, 2007) se uvádí, že například pro veřejné parkoviště 

zvolíme jednodušší postup, pro projekty typu nemocnice postup složitější. Myslím si, že u 

většiny energetických projektů jsou splněny všechny tři výše uvedené podmínky a tudíž 

ohodnocení rizika je nutné provádět detailními postupy. Jak jsem již popsala dříve, 

ohodnocení rizika má zásadní vliv na velikost PSC a také na existenci či neexistenci VfM a 

proto je nutné mu věnovat co největší pozornost. 

(Ostřížek 2007, Vyskočil 2007, Kubištová 2007) rozdělují metodiku ohodnocení rizika 

projektu do sedmi kroků a pěti fází: 

1. krok  identifikace rizika 

2. krok  třídění rizika 

3. krok  odhad pravděpodobnosti výskytu jednotlivých typů rizika 

4. krok  odhad finančního vlivu jednotlivých typů rizika 

5. krok rozdělení rizika na rizika přenositelná na soukromý sektor a na rizika 

ponechaná veřejnému sektoru 

6. krok  vytvoření konečného seznamu rizik 

7. krok zahrnutí rizik, která lze finančně ohodnotit, do finančního modelu 

diskontovaných hotovostních toků PSC 

Nejdůležitější informace o rizicích spojených s projektem lze získat během 

následujících pěti fází: 

1. fáze pracovní seminář, kde se strukturovaně identifikují jednotlivá rizika 

2. fáze pracovní seminář, kde se strukturovaně ohodnotí rizika 

3. fáze upřesnění ocenění jednotlivých rizik za pomoci expertů z oboru 

4. fáze pracovní seminář, na kterém se reviduje seznam a vliv jednotlivých 

rizik  

5. fáze modelování rizika. 

Jak jsem již uvedla, je celý proces ohodnocení rizika nesmírně důležitý. Dále je 

zřejmé, že jde o velice subjektivní záležitost. Proto je nutné ve všech fázích procesu využít 

známé manažerské techniky a znalosti z psychologie a ze statistiky tak, aby výsledkem byly 

kvalitní odhady hodnot jednotlivých složek rizika. Tento fakt se odráží jak v prvních dvou 

fázích, tak i ve fázi 4, kde jde o pracovní semináře za účasti širší skupiny dotčených aktérů.  

5.2.1 Určení dopadu rizika 

Při hodnocení závažnosti rizika daného projektu se vychází z pravděpodobnosti 

výskytu tohoto rizika a zároveň z jeho možného dopadu na projekt. Čím vyšší je možná 
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velikost ztráty, tím větší je riziko. Obecně neexistuje žádný způsob stanovení přesné výše 

dopadu rizika, výchozí by měla být historická data a expertní odhady. Metodika odhadů by 

měla být dostatečně průkazná a konzistentní. 

Dopad rizik lze jednoduše ohodnotit způsobem užití škály vztažené k velikosti 

projektových nákladů jako velký, střední a malý. Hodnocení dopadu rizik ukazuje následující 

tabulka. 

Tabulka č. 8:  Hodnocení  dopadu rizik PPP projektů 

Rozsah dopadu 
Hodnota dopadu  

( v % projektových nákladů) 

Velký > 50% 

Střední  5  - 50 % 

Malý < 5% 

Zdroj: PPP Centrum, 2008 

Velký dopad znamená, že vyskytne-li se riziko, je pro pokračování projektu kritické. 

Střední dopad znamená, že se výskyt rizik na pokračování projektu projeví a finanční 

důsledky jsou značné. Malý dopad, že se na pokračování projektu téměř neprojeví. 

5.2.2 Určení pravděpodobnosti ztráty 

Cílem je v tomto případě určit, s jakou pravděpodobností dojde v důsledku daného 

rizika k výše uvažovaným ztrátám (dopadům). Případy, kdy dojde s vysokou pravděpo-

dobností ke ztrátě, jsou považovány za rizikovější, než ty, u kterých je pravděpodobnost ztráty 

nízká. Odhad pravděpodobnosti může být založen na historických zkušenostech a expertních 

odhadech, na jejichž základě lze s využitím statických metod modelovat prognózy výskytu 

rizika. Pro určení pravděpodobnosti výskytu ztráty je možné vycházet i ze subjektivních 

odhadů s využitím hodnotící škály, která kvantifikuje pravděpodobnost vzniku rizika jako 

vysokou, střední nebo nízkou. Možný způsob ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika je 

znázorněn v následující tabulce. 

Tabulka č. 9:  Hodnocení pravděpodobnosti rizik PPP projektů 

Pravděpodobnost 

Vysoká > 10% 

Střední 1 –10 % 

Nízká < 1% 

Zdroj: PPP Centrum, 2008 

Vysoká pravděpodobnost znamená, že se riziko nejspíše objeví, střední 

pravděpodobnost znamená, že se riziko objeví příležitostně a nízká, že výskyt rizika je 

nepravděpodobný. 

5.2.3 Ohodnocení významu rizika 

Obvykle se v projektu vyskytují různé kombinace více rizik, které mohou ve svém 

dopadu nepříznivě ovlivnit průběh projektu. Vzhledem k množství rizik je třeba určit priority 

z ohledu dopadu a pravděpodobnosti výskytu a zaměřit se na klíčové rizikové oblasti. 

Celkový význam rizika pro projekt lze tedy ohodnotit na základě matice kombinující 
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pravděpodobnost výskytu a výši potenciálního dopadu daného rizika. Toto je zobrazeno 

v matici rizik, která je možným způsobem ohodnocení významu rizik.  

Tabulka č. 10:  Hodnocení významu rizik PPP projektů 

Dopad 
Pravděpodobnost  ….. kritický význam 

Vysoká Střední Malá  …. vysoký význam 

Velký ….. …. …  … střední význam 

Střední …. … ..  .. malý význam 

Malý … .. .  . zanedbatelný význam 

Zdroj: PPP Centrum, 2008 

Rizika se zanedbatelným, nebo malým významem je možné akceptovat (veřejný 

sektor si je ponechá). Rizika se středním až kritickým významem by měla být dále rozdělena 

do dalších kategorií podle toho, zda je lze úplně, nebo částečně alokovat (převézt) na jiný 

subjekt. Rizika, která není možné transferovat, je zapotřebí řídit.  

Existují dva, respektive tři způsoby jak ohodnotit stupeň dopadu a pravděpodobnosti. 

V prvním případě se jedná o ohodnocení kvalitativní, které se využívá, pokud neexistují 

objektivní informace a převažuje nejistota v hodnocení. Kvantitativní přístup je druhým 

způsobem ohodnocení, který se aplikuje, pokud jsou dostupné všechny potřebné informace 

získané ze zkušeností z již dříve realizovaných projektů, z existujících databází apod. 

Kombinaci obou lze použít v situacích, kdy jsme schopni dopad přesně finančně vyjádřit, 

nicméně pravděpodobnost lze stanovit jen velmi obtížně.
23

  

Podle metodických pokynů ministerstva financí je v české praxi při odhadu 

pravděpodobnosti a dopadu rizika doporučeno využít informaci z obdobných projektů 

(veřejných zakázek) realizovaných přímo zadavatelem i jinými zadavateli a využívat 

informací, které poskytují zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Bohužel žádný z úřadu není 

schopen a ochoten dané informace poskytovat. Ať již z důvodu, že nejsou informace souvisle 

zpracovávány, nebo je nelze poskytovat ze smluvních důvodu. Doporučuje se také sledovat 

obdobné projekty či statistiky ze zahraničí. Kde je však nutné brát ohled na zákony a 

podnikatelské prostředí dané země. 

5.2.4 Očekávaná ztráta 

Význam rizika pro daný projekt se dá vyjádřit i pomocí očekávané ztráty, což je 

pravděpodobnost ztráty vzniklé v důsledku rizika vynásobená velikosti této ztráty. Na takto 

vzniklé škále rizik je pak také nutné stanovit hranice (intervaly), ve kterých budou hodnoty 

očekávané ztráty (tj. velikost rizika) kritické, vysoké, střední, malé a zanedbatelné. 

vZpZoZ *  

kde oZ výše očekávané ztráty 

 pZ pravděpodobnost ztráty vzniklá v důsledku výskytu rizika 

 vZ velikost této ztráty z minulých projektů 

                                                 

23
 Příkladem můžou být legislativní, či právní změny 
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Obrázek č.8: Příklad hodnocení významu rizik dle očekávané ztráty 

 

Zdroj: Řízení rizik v projektech PPP, 2008 

5.2.5 Očekávaná ztráta v čase 

Dalším faktorem ovlivňujícím velikost rizika je čas. Hodnota potenciální ztráty i její 

pravděpodobnost se v průběhu času mění. Očekávanou ztrátu v čase lze pak vypočítat jako:  

dttvtrtZ

T


0

0

)(*)()(  

kde r(t) funkce rizika v čase, vyjádřená pravděpodobností 

 v(t) funkce ztráty v čase 

Z(t) velikost očekávané ztráty v časovém intervalu <0, T0>, která je 

optimalizována. 

Zdroj: Řízení rizik v projektech PPP, 2008 

5.3 Alokace rizik mezi veřejný a soukromý sektor 

Alokace rizik představuje převedení smluvní odpovědnosti a následků za určité stavy 

či situace, které mohou nastat při plnění smlouvy, na jednu ze stran. Tj. na veřejný nebo 

soukromý sektor podle toho, která strana je schopna dané riziko lépe řídit.. To znamená, má 

lepší předpoklady k tomu, aby snižovala pravděpodobnost vzniku nebo dopad ztráty vzniklé 

v důsledku rizika. Existuje zde i možnost tzv. sdíleného rizika, což znamená, že riziko je 

rozděleno mezi obě strany. 

Obrázek č.9: Alokace rizik v PPP projektech 

 

Zdroj: Kubešová, 2007  

Nositelem rizika by měla být ta strana, která: 

 umí riziko lépe ošetřovat, 

 umí se riziku lépe vyhnout, 

 umí riziko lépe řešit, 

 umí riziku lépe předcházet, 

 umí riziko lépe snášet. 
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Efektivní alokace rizik patří mezi hlavní výhody PPP projektů. Důsledkem efektivního 

rozdělení rizik jsou nižší celkové náklady projektu a tím zvýšená protihodnota ve srovnání s 

tradičními metodami veřejných zakázek. 

Vztah mezi rizikem a jeho finančním dopadem vyplývá mj. ze skutečnosti, že míra 

převodu rizika na soukromý sektor ovlivní celkové náklady, které bude muset veřejný sektor 

vynaložit. Převzetí rizika soukromým sektorem bude totiž spojeno s cenovou přirážkou. 

Alokace rizik na soukromý sektor proto nemůže být samoúčelná, ale naopak musí být 

nákladově co nejefektivnější. Při rozhodování o tom, zda riziko převézt na soukromý sektor, 

je nutno zvažovat, zda cenová přirážka tohoto rizika není vyšší než náklady, se kterými by byl 

veřejný sektor schopen řídit dané riziko sám (PPP Centrum, 2012). 

Mezi cíle převodu rizika patří (PPP Centrum, 2012): 

 snížit dlouhodobé náklady projektu přidělením rizika té straně, která zvládne 

řídit riziko nejlépe z hlediska nákladů, 

 motivovat soukromého partnera k časnému dodání projektů, v požadované 

kvalitě, bez překročení rozpočtu, 

 zlepšit kvalitu služby a zvýšit příjmy pomocí efektivnějšího provozování, 

 důsledně zajistit a předvídat skladby výdajů. 

5.3.1 Mechanismy a nástroje přenosu rizika u PPP projektů 

Na tomto místě se velice stručně zmiňuji o dosud využívaných nástrojích a 

mechanismech přenosu rizika. Mají-li totiž být rizika správným a hlavně účelným způsobem 

převedena, je třeba nalézt odpovídající nástroje a mechanismy, které nám tento transfer 

umožní. Vše musí být správně a po formální stránce bezchybně zpracováno. 

Nástroje přenosu rizika (PPP Centrum, 2012): 

 právní rámcové podmínky, 

 projektová struktura, 

 smlouva o PPP projektu, koncesní smlouva, 

 další smlouvy a ujednání, 

 zadávací dokumentace, 

 struktura financování, 

 bezpečnostní návrhy a koncepty. 

Nástroje přenosu rizika jsou tedy právní rámcové podmínky, projektová struktura, 

samotná koncesní smlouva a další smlouvy, které jsou uzavřeny v přímé souvislosti 

s projektem. Samotného transferu je ovšem dosaženo až uvedenými mechanismy, jimiž jsou 

obvykle dodatky ke smlouvám, které přímo specifikují podmínky fungování projektu. 

Mechanismy přenosu rizika (PPP Centrum, 2012): 

 smluvní dodatky koncesní smlouvy, 
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 smluvní dodatky dalších smluv, 

 výčet výkonů, plány výkonů, 

 výstupově orientovaná specifikace, 

 dohody o úrovni služeb, 

 platební mechanismy, 

 garance, záruky, 

 práva vstupu, scénáře odstoupení, 

 požadovaná úroveň likvidity, 

 požadovaná struktura rezervních prostředků. 

Míra převodu rizika na soukromý sektor ovlivní celkové náklady, které bude muset 

veřejný sektor vynaložit. Ekonomické efektivnosti PPP projektu se však nedosáhne 

transferem co největšího počtu rizik na soukromého partnera. Je nutno převod rizika na 

soukromý sektor zvážit. Určit, zda přirážka soukromého sektoru za převzetí tohoto rizika není 

vyšší než náklady, s kterými by byl veřejný sektor schopen řídit dané riziko sám. Následující 

obrázek zobrazuje optimální míru přenosu rizik – konkrétně hodnotu za peníze dosaženou 

v závislosti na míře přenosu rizik. 

Obrázek č.10: Optimální přenos rizik na soukromého partnera 

 

Zdroj: Kubešová, 2007 

Alokace rizik různým stranám je proces, který je dokončen až okamžikem uzavření 

smlouvy. Návrh alokace je ale prováděn již mnohem dříve. Při sestavování finančních 

modelů v koncesním projektu a dále při vypracování návrhu koncesní smlouvy a další 

dokumentace potřebné ke zveřejnění výzvy k podání nabídek. Do výpočtu komparátoru 

veřejného sektoru se pro účely porovnání s modelem Referenčního PPP projektu často 
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promítají hodnoty pouze rizik přenesených na soukromý sektor, neboť rizika, která nese 

veřejný sektor, se v obou případech oceňují stejně a při srovnávání se vyruší. 

5.4 Ošetření rizik 

K řízení podstupovaných rizik (byť potenciálně), je možné využít strategie tzv. 2R 

(Retention, Reduction), které se prolínají s podrobnějším přístupem 4T (Take, Treat, 

Transfer, Terminace). 

Zadržení rizik (Retention) znamená, že rizika jsou většinou rozpoznána, ale nedojde 

k uplatnění žádného nástroje proti riziku. Tento přístup je charakteristický pro rizika s nízkou 

pravděpodobností výskytu a relativně nízkým možným dopadem. Zadržení rizika je shodné se 

strategií Take (akceptovat, ponechat si). 

Aktivní řízení rizik (Reduction) představuje přístup odstraňující či redukující příčiny 

vzniku, nebo nepříznivé důsledky rizik. V tomto případě se jedná o nástroj charakteristický 

pro rizika se spíše  vysokou pravděpodobností výskytu a tvrdšími možnými následky. Aktivně 

lze rizika řídit (redukovat), následujícím způsobem: 

 Treat – ošetřit, riziko aktivně řídit, 

 Transfer – převést riziko na jinou stranu, 

 Terminace – eliminovat, riziko úplně vyloučit (nepodstupovat) 

Tabulka č. 11:  Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika 

  Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoký dopad ztráty 
Aktivní řízení (vyhnutí se 

riziku, redukce) 
Aktivní řízení (pojištění) 

Nízký dopad ztráty retence
24

 nebo aktivní řízení retence 

Zdroj: Smejkal, Rais, 2006, upraveno autorkou 

Obecné nástroje, které jsou používány k šetření rizik: 

 převod rizika na partnera, který je schopen řídit riziko s nižším finančním dopadem, 

 pojištění – přenos rizika na třetí stranu, možnost přenést riziko na pojistitele a tím 

zbavit projekt nejistoty, 

 nástroje finančního trhu – používají se k snížení dopadů finančních rizik (např. 

zajištění kursového rizika pomocí měnových forvardů, zajištění úrokového rizika 

pomocí slapů atd.). 

 diverzifikace projektového portfolia, 

 vytvoření finanční rezervy, 

 expertní odhady a detailní průzkumy (odhad poptávky, geologické průzkumy 

lokality atd.). 

                                                 

24
 zadržení, podržení 
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5.5 Průběžný monitoring a kontrola 

Smluvním ošetřením a alokací rizik v momentě rozběhnutí projektu řízení rizik 

nekončí. S každou, byť i drobnou změnou projektu se mění i soubor rizik, které projektu a 

smluvním stranám hrozí, a frekvence výskytu či dopad rizik. O aktuálním stavu a případných 

změnách je nutné podávat reporty stranám zainteresovaným na projektu. Proto je nezbytné 

veškerá potenciální rizika související s konkrétním projektem průběžně monitorovat, 

kontrolovat a vyhodnocovat. Monitoring rizik zahrnuje kroky (Smejkal, Rais, 2006): 

 průběžná identifikace nových rizik včetně dopadů a frekvence výskytu, 

 průběžné přehodnocování a vyhodnocování nových rizik na základě minulého kroku, 

 dohled nad implementací nástrojů na řízení rizik v praxi, včetně případné realokace 

rizik v průběhu projektu, 

 kontrola dodržování stanovených postupů nakládání s riziky, 

 pravidelný reporting o vývoji rizik pro vedoucí projektu a projektový tým. 

5.5.1 Dílčí postřehy 

Průběžný monitoring a kontrola rizik  je v prostředí České republiky zatím zcela 

opomíjen a podceňován. Neexistuje odpovědná osoba, která by odpovídala za průběžný 

monitoring a řízení rizik projektu po uzavření smlouvy. Proto bych navrhovala, aby tato 

osoba byla jmenována již před uzavřením smlouvy. 

Je třeba, aby si zadavatel u významných rizik již ve fázi přípravy stanovil jakýsi 

„krizový scénář“, jak postupovat v případě, že některé riziko překročí v průběhu trvání 

projektu původně odhadované hodnoty nebo bude nutná jeho realokace. Zadavatel by si tak 

měl již ve smlouvě nastavit takový mechanismus, který bude minimalizovat potenciální ztráty 

a který zajistí, že bude o případných změnách (rizicích) včas informován a bude moci 

přijmout žádoucí opatření (MF ČR, 2008). 

5.6 Nejčastější chyby v rámci práce s riziky 

 Opomíjení nebo kladení malého důrazu na vybraná rizika (riziko změny projektu, 

riziko, selhání – ukončení smlouvy) na straně zadavatele, 

 snaha přenosu většiny rizik na soukromého partnera, 

 často nejsou při strukturování projektu brány v potaz možnosti a požadavky 

financujících institucí, 

 opomenutí změn rizik v čase (např. vypuštění možnosti refinancování projektu), 

 nesprávná alokace rizika poptávky, 

 nesprávné ohodnocení rizik v projektu (příliš optimistické nebo pesimistické 

představy zadavatele), 

 chybí konzervativní přístup (snaha o dosažení maximální hodnoty za peníze), 
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 absence detailního popisu, jak zpracovatel došel k jednotlivým atributům rizik 

uvedených v projektu (výše, alokace, pravděpodobnost výskytu apod.) 
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6 Rizika energetického odvětví 

Rizika energetického odvětví se nebudou v mnohém lišit od rizik ostatních projektů. 

Bude však velice důležité je řádně řídit, protože budou součástí kalkulací výsledné ceny. Na 

konkrétním kalkulačním vzorci pro energetický projekt lze vidět, že rizika jsou podstatnou 

části výsledné ceny tepla.  

Veřejný zadavatel realizující PPP projekt v odvětví energetiky (platí i pro ostatní 

odvětví) by měl vycházet z aktuálních metodik ministerstva financí.  

6.1 Navrhovaný postup řízení rizik v energetickém odvětví  

Pro vytvoření konečné matice rizik energetického odvětví použiji metodiku 

ohodnocení rizika projektu podle (Ostřížka 2007), která ji rozděluje do sedmi kroků:   

6.1.1 1. krok –identifikace rizika 

Identifikace rizik u většiny PPP projektů  probíhá za pomocí expertů z oboru a 

specializovaných konzultantů během strukturovaného workshopu. Worksopu by se měli 

účastnit především specialisté a management veřejného zadavatele a externí poradci zapojení 

do přípravy projektu zadavatelem. Měly by být zastoupeny skupiny se znalostmi oblasti 

financí a ekonomiky, pojištění, práva, projektování a designu, facility managementu či ICT
25

. 

K vlastní identifikaci je možno použít řadu metod. Např. intuitivní identifikaci, 

zkušenosti z minulých projektů, brainstorming, prohlídku místa realizace apod. Já jsem 

k identifikaci rizik energetického odvětví chtěla využít již známých obecných matic rizik
26

 a  

především zkušenosti z minulých projektů, vlastní znalosti a konzultace s „kontrolou PPP 

projektů v ČR“ – ministerstvem financí. 

Ve svém bádání po projektech v energetickém odvětví v ČR a především po jejich 

rizicích jsem zjistila, že zadavatele k jejich identifikaci využívali převážně služeb 

konzultačních firem nebo vědeckých pracovníků vysokých škol. V mnohém jim také radilo 

ministerstvo financí. Bohužel v České republice, jak uvádím v kapitole níže existují pouze 

dva realizované energetické projekty (z toho už jednomu končí k 1.12.2013 koncesní 

smlouva) a třetí nebyl v důsledku nezískání dotace a začínající ekonomické krize nakonec 

vůbec realizován. 

Pravděpodobně z důvodu nízkého počtu projektů, mlčenlivosti vyplývajících 

z uzavřených smluv o významných skutečnostech charakteru obchodního, technického a 

finančního jsem se o získání informací  o rizicích v energetických projektech od ministerstva 

nesetkala s kladnou odpovědí. Žádné takové informace mi nebyly poskytnuty. Proto jsem při 

identifikaci rizik využila především vlastních znalostí, zkušeností školitele a konzultace 

s odborníky na energetiku z řad akademických pracovníků.  

                                                 

25
 Informační a komunikační technologie 

26
 Viz. Kapitola 4 a její podkapitoly 
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První tabulka této „významné“ kapitoly uvádí první ucelený pokus o identifikaci rizik 

pro typ PPP projektu Provoz a údržba (OM)
27

 

Tabulka č. 12:  První výčet identifikovaných rizik pro energetický PPP projekt typu OM (Provoz a 

údržba)  

Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Realizační projekt 

(Projektová 

dokumentace) 

Riziko vyplývající 

z nesplnění očekávání 

kladených na vstupní 

dokumentaci 

Ztráta licencované 

činnosti 

Provozovatel nesplní povinnosti 

pro licencovanou činnost 

 

Nedodání 

požadované výše 

tepla (riziko 

účinnosti) 

Riziko plynoucí ze selhání 

provozu zařízení  (výpadek, 

nízká účinnost) 

Dodatečná 

povolení 

Riziko nutnosti získání dalších, 

dosud neuvažovaných povolení, 

v průběhu realizace či životnosti 

projektu 

Neplacení za 

odebranou energii 

Riziko, že veřejný sektor 

nedostojí svým závazkům 

stanoveným smluvně 

Riziko změn cen 

vstupů (uhlí, zemní 

plyn, energie, 

vody, …) 

Riziko, že požadované vstupy 

jsou dražší, než bylo očekáváno, 

neodpovídají požadované kvalitě 

Nedostatek 

vstupního 

materiálu (paliva, 

energie, vody) 

Riziko plynoucí ze selhání 

subdodavatele soukromého 

sektoru 

Neodpovídající 

pracovní síly/riziko 

nezastupitelnosti 

Riziko vyplývající z nezajištění 

odpovídajících kvalifikovaných 

pracovníků, nemožnost jejich 

zastoupení 

Riziko zamítnutí 

partnerství 

Riziko plynoucí z rozhodnutí 

ÚHOS, že díky poskytnutí 

veřejné podpory 

soukromému sektoru, 

případně podpoře dominantní 

pozice dodavatele je 

rozhodnuto o jiném 

dodavateli 

Pracovněprávní 

spory 

Riziko vyplývající ze sporů 

pracovněprávního charakteru 

Riziko výpadku 

jednoho či několika 

odběratelů 

(příjmové riziko) 

Riziko nedostatečných 

příjmů provozovatele, 

plynoucí ze špatné predikce 

poptávky během životnosti 

projektu 

Selhání lidského 

faktoru 

Riziko vyplývající ze selhání či 

chyby lidského faktoru 

Veřejný sektor 

(např. nové 

zastupitelstvo 

zvýhodní 

konkurenci)  

Riziko, že veřejný sektor 

zvýhodní či podpoří projekt 

konkurenčního charakteru, a 

dojde tak ke snížení 

poptávky po službě (PPP 

projektů) dodávané 

soukromým sektorem 

Podvod, nelegální 

jednání 

Riziko vyplývající z možnosti 

podvodu či jiného jednání (na 

straně veřejného či soukromého 

sektoru), které je nezákonné 

Měnové riziko 

Riziko vyplývající ze změny 

devizových kurzů měn,které 

ovlivňují hodnotu dodávky 

projektu 

Poškození zdroje, 

rozvodu tepla 

Riziko vyplývající z poškození 

(úmyslného, neúmyslného) 

technologických systémů  

Inflační riziko 

Riziko, že výše plateb 

pozbude hodnotu díky inflaci 

(případ konkrétního 

inflačního indexu) 

Poškození, krádež 

Riziko plynoucí z poškození  

zařízení během životnosti 

projektu 

Úrokové riziko 
Riziko, že dojde ke změně 

úrokových sazeb 
Odpovědnost 

zaměstnancům 

Riziko způsobené poškozením 

majetku, zdraví třetím stranám 

                                                 

27
 Operation and Maintenance, někdy také zkratka (O&M)   
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Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Default (selhání) 

vlády 

Riziko plynoucí z možné 

změny vlády, případně 

změny politické orientace 

země 

Změny smlouvy 

Riziko vyplývající ze změn smluv 

požadovaných soukromým nebo 

veřejným sektorem 

Nadnárodní 

politické riziko 

Riziko plynoucí z členství 

země v nadnárodních celcích, 

uzavírání mezinárodních 

smluv 

Porušení obecně 

závazných 

předpisů 

Riziko způsobené porušením 

obecně platných předpisů, 

nespecifikovaných ve smlouvě 

Přírodní katastrofa 
Riziko vyplývající z přírodní 

katastrofy 
Strategické 

rozhodnutí 

Riziko plynoucí ze špatného 

strategického rozhodnutí 

Terorismus 
Riziko vyplývající 

z teroristických útoků 
Reputační riziko 

Riziko snížení důvěryhodnosti 

veřejného sektoru plynoucí 

z nepopulárních kroků a špatných 

rozhodnutí veřejného sektoru 

Válečný konflikt 
Riziko vyplývající 

z válečných konfliktů 
Častá změna ceny 

vstupů 

Ceny paliv (uhlí, zemního plynu), 

se každoročně mění. Není 

pravidelný růst, nebo pokles 

Zvýšení sazby DPH 

Riziko vyplývající z obecné 

změny práva či z obecné 

změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý 

soukromý sektor 

Emisní daň, ceny 

povolenek na emise 

Riziko vyplývající z obecné 

změny práva či z obecné změny 

daňové legislativy, která má vliv 

na celý soukromý sektor 

Zvýšení daně 

z příjmu 

Riziko vyplývající z obecné 

změny práva či z obecné 

změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý 

soukromý sektor 

Stárnutí zařízení 
Rozvody, objektové předávací 

stanice, řídící systémy 

Zvýšení ekologické 

daně (pokud se 

jedná o méně 

ekologický zdroj 

tepla) 

Riziko vyplývající ze změny 

práva, změny daňové 

legislativy, která se dotkne 

pouze dodavatele PPP 

projektů 

Získání dotace na 

ekologičtější zdroj 

energie 

Riziko, že veřejný sektor 

zvýhodní, či podpoří projekt 

konkurenčního charakteru, a 

dojde tak ke snížení poptávky po 

službě (PPP projektů) dodávané 

soukromým sektorem 

Riziko osobních 

nákladů 

Nárůst počtu pracovníků a 

jejich ohodnocení 
  

Zdroj: sestaveno autorkou 

Výše sestavená tabulka První výčet identifikovaných rizik pro energetický PPP projekt 

typu OM obsahuje výčet 37 možných rizik, která se mohou objevit u energetického odvětví. 

Jak lze vidět, informace z literatury o tom, že sofistikovanější projekty mívají i matici rizik na 

osmi a více stranách, jsou pravdivé.  

Identifikace rizik pro typy PPP projektu s veledůležitým přívlastkem Postav (B – 

Build) jako např. Postav, provozuj, převeď (BOT) a Navrhni, postav, financuj, provozuj 

(DBFO) by byla od bodu provozuj stejná jako u PPP projektu typu Provoz a údržba. K těmto 

výše identifikovaným rizikům (Tabulka č. 12: ) ještě přibudou rizika spojená s přípravou 

výstavby a samotné realizace stavby.   

U energetických projektů nicméně rizika spojená s výstavbou budou s největší 

pravděpodobností stejná jako u projektů jiných odvětví. V porovnání s projektem MO budou 

u projektů typů DBFO a BDO mnohem vyšší vstupní investiční náklady a nově také přibude 

riziko spojené se zajištěním financování (úvěrové riziko), které se dá částečně po zaběhnutí 



 49 

projektu (tedy v budoucnu) snížit budoucím refinancováním. Přípravou tohoto kroku může 

být zakomponování této možnosti do koncesní smlouvy. 

Tabulka č. 13:  Nově identifikovaná rizika pro projekt typu DBFO  

Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Konstrukce/stavba 

Riziko vyplývající z 

nesplnění očekávání 

kladených na konstrukci 

projektu, styl, kvalitu, 

případně i zpoždění 

dokončení 

Územní plán (rozpor s 

relevantním/jakýmkoliv 

územním plánem) 

Riziko vyplývající z 

územního plánu /rozhodnutí 

pro daný pozemek 

Překročení 

investičních 

(stavebních) nákladů 

Riziko vyplývající ze 

špatného plánu nákladů 
Stavební povolení 

Riziko vyplývající z 

nezískání stavebního 

povolení 

Znečištění 

lokality/okolí během 

realizace projektu I. 

Riziko, že během stavby 

dojde ke 

znečištění/kontaminaci 

lokality veřejným 

sektorem 

Kulturní/archeologické 

dědictví 

Riziko vyplývající z 

možnosti poškození 

kulturních a historických 

památek nacházejících se na 

lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí 

Znečištění 

lokality/okolí během 

projektu II. 

Riziko, že během stavby 

dojde ke 

znečištění/kontaminaci 

lokality dodavatelem 

stavebních a 

konstrukčních prací 

(soukromý sektor) 

Chráněná krajinná 

oblast 

Riziko vyplývající z umístění 

lokality (celá, nebo části) v 

chráněné krajinné oblasti 

Vliv projektu na 

životní prostředí 

během životnosti 

projektu I. 

Riziko vyplývající z 

charakteru (účelu) 

projektu a jeho 

negativního vlivu na 

životní prostředí,krajinu, 

během životnosti projektu 

Vada v průběhu 

realizace projektu 

Riziko z vady na 

zařízení/budovách, které 

dostane k dispozici 

soukromý sektor 

Vliv projektu na 

životní prostředí 

během životnosti 

projektu II. 

Riziko vyplývající z 

provedení 

konstrukce/stavby a 

negativního vlivu na 

životní prostředí během 

životnosti projektu 

Vada v průběhu 

životnosti projektu 

Riziko skryté vady na 

zařízení/budovách objevené 

během provozu 

Dostupnost lokality 

Riziko vyplývající z 

charakteru okolních 

pozemků a jejich 

vlastnictví, stavební 

lokalita je kvůli špatným 

poměrům s vlastníky 

okolních pozemků 

nedostupná 

Chybná technologie 

Riziko plynoucí z použití 

chybné, nekompatibilní 

technologie 

Vlastnictví lokality 

Riziko vyplývající z 

neprokázání 

jednoznačného vlastnictví 

lokality (např. restituční 

nároky) 

Technická 

nedostatečnost 

Riziko vyplývající z 

technologické zastaralosti 

výsledného produktu/služby 

v momentě předání 

veřejnému sektoru, či v 

momentě dokončení 
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Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Stav lokality 

Riziko vyplývající z 

nákladů na úpravu stavu 

lokality -může být 

například kontaminována 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, 

výpadku utilit a 

podpůrných systémů I. 

(při výstavbě) 

Riziko vyplývající z výpadku 

utilit, z výpadku záložních 

zdrojů či z výpadků a selhání 

dalších podpůrných systémů, 

které jsou (byly) 

kontrahovány veřejným 

sektorem 

Sítě (utility) na 

lokalitě (v místě 

stavby) 

Riziko vyplývající z 

umístění sítí v místě 

stavby, které nejsou 

vůbec,případně jsou 

nesprávně zaneseny v 

plánech, které poskytne 

veřejný sektor 

soukromému 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, 

výpadku utilit a 

podpůrných systémů II. 

(při výstavbě) 

Riziko vyplývající z výpadku 

utilit, z výpadku záložních 

zdrojů či z výpadků a selhání 

dalších podpůrných systémů, 

které jsou (byly) 

kontrahovány veřejným 

sektorem 

Úvěrové riziko 

Riziko vznikne v důsledku 

zajištění nákladů na 

stavbu, souvisí s rizikem 

vstupních investičních 

nákladů 

Vstupních investičních 

nákladů 

Na počátku výstavby 

projektu nutno mít zajištěné 

financování 

Zdroj: sestaveno autorkou 

Všechna identifikovaná rizika pro projekt DBFO jsou v Příloha č.3:. K výše 

zmíněným 37 rizikům přibylo ještě dalších 22 rizik. Jsem si vědoma, že součet 59 rizik není 

konečný. Při podrobnější analýze přesně zadaného projektu určitě další rizika přibudou. 

Projekty tudíž skutečně obsahují více než 60 rizik, kterými je třeba se ve větší či menší míře 

dále zabývat.  

6.1.2 2. krok - třídění rizika 

Po identifikaci rizik je dále třeba určit, kdy mohou jednotlivá rizika v průběhu projektu 

nastat a jaký finanční dopad budou na projekt mít v případě svého výskytu. Při zvažování 

dopadů je třeba vzít v úvahu následující faktory: 

 efekt – jakým způsobem riziko ovlivní projekt, pokud nastane (změna projektu, 

prodloužení projektu, finanční ztráta, zpoždění spuštění provozu, atd.), 

 časování – ve kterých období (ve kterém roce, měsíci) projektu hrozí výskyt 

daného rizika, 

 závažnost rizika – v jaké míře riziko ovlivní projekt. 

Vlastní finanční dopad lze určit dvěma způsoby. První způsob určení je přímé 

stanovení hodnot dopadu (např. finanční dopad bude 5 mil. Kč). Druhou možností je, že 

dopad určíme v poměru k nějaké referenční hodnotě, se kterou riziko logicky souvisí (např. 

finanční dopad rizika navýšení ceny paliva bude 50% celkové výše ceny paliva). Já 

doporučuji účastníkům wokshopu určit dopad jednotlivých rizik druhým způsobem. A to 

především z důvodu budoucí změny vstupních parametrů projektu. Změnou vstupních 

parametrů se mění i finanční modely a pokud se tyto změní, je poté jednodušší přepočítat 

hodnoty jednotlivých rizik.  
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Pro lepší orientaci ve výsledné matici rizik pro energetické odvětví jsem si pro 

základní rozdělení rizik do 6 skupin (podle Matice rizik PPP centra) utvořila pro jednotlivé 

typy rizik Označení (zkratku). 

Tabulka č. 14:  Zkratky základních typů rizika  

Základní rozdělení rizik Označení (Zkratka) 

1. STAVEBNĚ – TECHNOLOGICKÁ A PROJEKČNÍ RIZIKA  S 

2. KREDITNÍ RIZIKA K 

3. TRŽNÍ RIZIKA T 

4. VNĚJŠÍ RIZIKA V 

5. OPERAČNÍ RIZIKA O 

6. STRATEGICKÁ RIZIKA St 

Zdroj: sestaveno autorkou 

Tyto zkratky mi posloužily (a měly by dále sloužit všem uživatelům) především 

k tomu, že jimi identifikovaná rizika snáze přiřadí k rizikům obecné matice a dále se tím 

pádem vyhnout „zdvojováním“ rizika, nebo jestliže v prvém kroku (při identifikaci rizik) 

nebudou vycházet z obecné matice rizik pro PPP projekty, mohou poté zkontrolovat, zda na 

nějaké riziko z této matice nezapomněli a popř. zapomenutá rizika do svého seznamu připsat.  

Dále jsem dle metodiky každému identifikovanému riziku připsala popis jeho 

důsledku a jak s daným rizikem naložit, resp.jak snížit, popř. jak zmírnit jeho dopad (jak jej 

efektivně řídit).  

Posledním sloupcem výsledné matice rizik energetického odvětví je pokus určení 

výskytu daného rizika. Pro časování jednotlivých rizik jsem zvolila velice obecnou škálu 

(rozdělení) možného výskytu.  

Tabulka č. 15:  Obecné časování identifikovaných rizik pro energetický sektor 

Roky přípravy (rok 0) Roky přípravy, první léta výstavby První léta výstavby (rok 1) 

Roky  výstavby Roky provozu 
Po celou dobu životnosti 

projektu 

Roky plánované obnovy   

Zdroj: sestaveno autorkou 

V konkrétním projektu by toto obecné rozložení v čase bylo na jednotlivá léta. Popř. u 

přípravy projektu a realizace výstavby doporučuji časování dělat dokonce po jednotlivých 

měsících.  

Výsledná matice rizik sestavená po tomto kroku je v Příloha č.4:.  

Po sestavení matice rizik bych před dalším krokem (krok 3. – odhad pravděpodobnosti 

výskytu jednotlivých typů rizik) doporučila přípravnému týmu projektu rozdělit rizika podle 

výše potenciálního dopadu a to v souladu s postupem kapitoly 5.2.1 , která určuje tři možné 

dopady rizika: malý, střední, velký. Aby matice rizik hodnotící dopad rizika i 

pravděpodobnost jejich projevu nebyla složitá a nepřehledná (59 a více rizik v matici 3x3 je 
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skutečně veliká matice), navrhuji odstranit v tuto chvíli rizika s téměř nulovým dopadem, 

nulovou pravděpodobnosti vzniku a rizika, která lze ošetřit ve smlouvě.  

Tabulka č. 16:  Rizika ohodnocena jako s velice nepravděpodobným, téměř nulovým dopadem
28

 

Realizační projekt Kulturní/archeologické dědictví 

Konstrukce/stavba Chráněná krajinná oblast 

Znečištění lokality Vada v průběhu realizace projektu 

Vliv projektu na životní prostředí Chybná technologie 

Dostupnost lokality Technická nedostatečnost 

Stav lokality Neočekávané přerušení dodávky utilit … 

Sítě (utility) na lokalitě (v místě stavby) Nedostatek vstupního materiálu 

Územní plán (rozpor s plánem) Riziko zamítnutí partnerství (zrušení koncese) 

Stavební povolení Veřejný sektor (zvýhodnění konkurence) 

Měnové riziko Default (selhání) vlády 

Úrokové riziko Nadnárodní politické riziko 

Emisní daň Terorismus 

Ztráta licencované činnosti Válečný konflikt 

Dodatečná povolení Reputační riziko 

Odpovědnost zaměstnancům Častá změna ceny vstupů 

Pracovně právní spory Změny smlouvy 

Selhání lidského faktoru Porušení obecně závazných předpisů 

Poškození zdroje, rozvodu tepla Strategické rozhodnutí 

Neodpovídající pracovní síly/riziko 

nezastupitelnosti  

Zdroj: sestaveno autorkou 

S riziky výše uvedenými nebude v dalším postupu řízení rizik v energetickém odvětví 

pracováno. Ostatní rizika jsem ohodnotila jako rizika, která se s největší pravděpodobností 

objeví nebo se objeví příležitostně. 

Tabulka č. 17:  Rizika s velkou pravděpodobností dopadu 

S3, K2- Překročení investičních (stavebních) 

nákladů  

S8-Překročení nákladů na obnovu (stárnutí 

zařízení) 

S8-Náklady na údržbu a opravy, režie V3-Přírodní katastrofa 

S18-Vada v průběhu životnosti projektu V6-Zvýšení sazby DPH (při výstavbě) 

K2- Nedodání požadované výše tepla 

(účinnost) T3- získání dotace na ekologičtější zdroj energie 

K3-Neplacení za odebranou energii V7-Zvýšení ekologické daně 

T1-Příjmové riziko (výpadek odběratelů) V6-Zvýšení daně z příjmu 

T5-Inflační riziko O1-Riziko změn cen vstupu 

Úvěrové riziko O4-Riziko osobních nákladů 

Riziko posunutí investic (do jiných let) O14- Poškození krádež 

St2-Změny smlouvy   

Zdroj:sestaveno autorkou 

 

                                                 

28
 Součástí tabulky jsou také rizika, která by na projekt měla sice velice velký dopad, ale tento dopad 

neumí ovlivnit (snížit) ani veřejný, ani soukromý sektor. Jde např. o riziko terorismu apod. 
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6.1.3 3. krok – odhad pravděpodobnosti výskytu jednotlivých typů rizika 

Dalším krokem je stanovení pravděpodobnosti projevu jednotlivých rizik. Odhad 

pravděpodobnosti není exaktní věda, a proto je nutné se uchýlit ke stanovení určitých 

předpokladů. Všechny tyto předpoklady by však měly být odůvodněné a plně 

zdokumentované, aby bylo možné se k nim v průběhu celého zadávacího řízení vrátit a 

přehodnotit je (PPP Centrum, 2011). 

U většiny rizik se pravděpodobnost výskytu rozděluje do škály složené ze tří 

(optimistická, střední a pesimistická varianta) nebo čtyř (k riziku nedojde, mírný dopad rizika, 

střední dopad, výrazný dopad) možných scénářů. Výstupem této fáze je pravděpodobnost 

výskytu všech předpokládaných scénářů daného rizika. Jako příklad uvádím pravděpodobnost 

výskytu průměrné míry inflace. 

Pro výpočet inflačního rizika je zvoleno dokonce pět možných a předpokládaných 

scénářů vývoje průměrné míry inflace. Ke každému scénáři je přiřazena pravděpodobnost (na 

základě historických dat), že tento scénář nastane. Celkový součet scénářů by měl dávat 

100%. Jako nejpravděpodobnější scénář je u výpočtu inflačního rizika (P=40%) průměrná 

míra inflace mezi 2-4%. S pravděpodobností 20% je stanovena průměrná míra inflace 2%. 

S tou je zároveň počítáno v dalších výpočtech, jako s pravděpodobností, že k riziku nejde.  

Tabulka č. 18:  Pravděpodobnost výskytu průměrné míry inflace 

n Scénář 
Pravděpodobnost 

(P=?) 

1 průměrná míra inflace menší než 2% 25% 

2 průměrná míra inflace 2% 20% 

3 průměrná míra inflace mezi 2-4 % 40% 

4 průměrná míra inflace mezi 4 -7 % 10% 

5 průměrná míra inflace větší než 7% 5% 

 

6.1.4 4. krok - odhad finančního vlivu jednotlivých typů rizika 

U rizik, která byla v předcházejících krocích ohodnocena jako významná a byla u nich 

stanovena pravděpodobnost výskytu, je žádoucí precizně spočítat jejich hodnotu. Hodnota se 

obvykle počítá pomocí očekávané ztráty: 





k

n

PnDnOhodnoceníOz
1

*)(  

Oz… očekávaná ztráta 

Dn... pravděpodobnost výskytu rizika 

Pn… očekávaná výše dopadu rizika 

Součinem dopadu a pravděpodobnosti každého scénáře a následně součtem všech 

těchto hodnot se získá konečná hodnota rizika vyjádřená formou očekávané ztráty. Tato 

očekávaná ztráta se počítá pro všechna rizika projektu, které je možné takto kvantifikovat. 

Z matematického hlediska se vlastně jedná o vážené průměry dopadů jednotlivých scénářů 

(kde váhou je pravděpodobnost, že daný scénář nastane). 
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Na tomto místě uvádím výpočet hodnoty inflačního rizika. Ke sloupcům scénář a 

pravděpodobnost přibyl v tabulce sloupec, který  vyčísluje odhadované náklady na projekt, 

pokud scénář nastane
29

. Z tabulky vidíme, že s 20% pravděpodobností očekáváme, že 

průměrná míra inflace bude 2%. S touto hodnotou počítají finanční výhledy projektu, a proto 

v případě, že bude splněno toto očekávání, inflace nebude mít vliv na náklady projektu. 

Tabulka č. 19:  Výpočet hodnoty inflačního rizika  

n Scénář 
Dopad na 

projekt (D=?) 

Pravděpodobnost 

(P=?) 

Hodnota    

(v Kč) 

1 průměrná míra inflace menší než 2% -1 000 000 Kč 25% -250 000 

2 průměrná míra inflace 2% 0 Kč 20% 0 

3 průměrná míra inflace mezi 2-4 % 1 000 000 Kč 40% 400 000 

4 průměrná míra inflace mezi 4-7 % 2 000 000 Kč 10% 200 000 

5 průměrná míra inflace větší než 7% 3 000 000 Kč 5% 150 000 
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Graf č.1: Hodnota inflačního rizika v závislosti na možném scénáři inflace  
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Zdroj: vytvořeno autorkou 

Ohodnotit rizika jde však i jinými způsoby. Např. pokud lze identifikované riziko 

pojistit u komerční pojišťovny, je možné riziko ocenit náklady tohoto pojištění.U 

energetického odvětví to může být riziko poškození a krádeže, vandalismu apod. 

Ocenění rizik a ohodnocení jejich dopadů na projekt je klíčovou záležitostí obzvláště 

z důvodu dlouhodobosti projektu a zaměření na ocenění celoživotních nákladů projektu. 

Nedostatečné docenění rizik a jejich dopadu na projekt může vyústit v možný neúspěch 

projektu, na druhou stranu u některých projektů na tomto ohodnocení může také záviset 

prokazovaná hodnota za peníze a otázka provedení projektu vůbec. 

                                                 

29
 Tyto náklady mohou být vyjádřeny i jako odhadované procento z určité základy, ke které se riziko 

vztahuje. Základnou mohou být tedy např. celkové náklady projektu, nebo celkové náklady na 1GJ 
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6.1.5 5. krok - rozdělení rizika na rizika přenositelná na soukromý sektor a na 

rizika ponechaná veřejnému sektoru 

Z provedené identifikace a analýzy rizik v předcházejících podkapitolách uvádím 

výčet nejvýznamnějších rizik v energetickém odvětví a jejich základní (bodové) rozdělení 

rizik: rizika přenositelná na soukromý sektor a na rizika ponechaná veřejnému sektoru. 

Tabulka č. 20:  Rozdělení rizik na soukromý a veřejný sektor 

Riziko 
Přenositelné na 

soukromý sektor 

Ponechané 

veřejnému sektoru 

Překročení stavebních (investičních) nákladů x  

Překročení nákladů na obnovu (stárnutí zařízení) x  

Riziko posunutí investic (do jiných let) x  

Náklady na údržbu a opravy, režie x  

Vada v průběhu životnosti projektu x  

Nedodání požadované výše tepla (účinnosti) x  

Neplacení za odebranou energii x  

Příjmové riziko (výpadek odběratele) x  

Přírodní katastrofa x x 

Zvýšení sazby DPH (při výstavbě)  x 

Zvýšení ekologické daně x  

Zvýšení daně z příjmu x  

Získání dotace na ekologičtější zdroj energie  x 

Inflační riziko x  

Úvěrové riziko x  

Riziko změn cen vstupu x  

Riziko osobních nákladů x  

Poškození krádež x  

Změny smlouvy x x 

Zdroj: sestaveno autorkou 

Rizika, která jsou alokována soukromému partnerovi, jsou převoditelná (přenesená na 

veřejný sektor) a rizika, která si ponechává zadavatel, se uvažují jako zadržená.  

Ne všechna rizika musí být na soukromý či veřejný sektor přenesena v celé výši. 

Veřejný sektor může říci, že si případný extrém rizika ponechá, resp. ho bude se soukromým 

sektorem sdílet. A to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Pro takovouto možnost 

sofistikovanějšího rozložení rizik v další kapitole vytvářím Metodu rozložení rizik mezi 

soukromý a veřejný sektor. 

6.1.6 6. krok -vytvoření konečného seznamu rizik 

Po ocenění a předběžné alokaci se rizika a všechny jejich stanovené charakteristiky 

přehledně shrnou do matice rizik. Hodnoty se do matice zanášejí ve své reálné hodnotě, tzn. 

bez vlivu inflace. 

Následující matice rizik hodnotí význam energetických rizik. Dopad rizika i 

pravděpodobnost jejich vzniku. 
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Tabulka č. 21:  Matice rizik energetického odvětví podle významu 

Dopad 
Pravděpodobnost 

Vysoká nad 10% Střední 1-10% Malá pod 1% 

Velký nad 50% 
Riziko změn cen 

vstupu 

Nedodání požadované výše tepla 

(účinnosti) 
Změny smlouvy 

Příjmové riziko 

Získání dotace 

Střední             

5 - 50% 

Překročení 

investičních 

nákladů 

Překročení nákladů na obnovu 

Vada v průběhu životnosti 

projektu 

Zvýšení ekologické daně Neplacení za odebranou energii 

Inflační riziko Přírodní katastrofa 

Úvěrové riziko Zvýšení sazby DPH 

  Poškození krádež 

Malý pod 5% 
Riziko posunutí 

investic 

Náklady na údržbu a opravy, režie   

Zvýšení daně z příjmu   

Riziko osobních nákladů   

Zdroj: vytvořeno autorkou 

….. kritický význam 

…. vysoký význam 

… střední význam 

.. malý význam 

. zanedbatelný význam 

 

Uvedená matice rizik používá pro kvantifikaci dopadu procenta příslušné nákladové 

nebo výnosové položky projektu. Zvolila jsem rozdělení malého dopadu pod 5% a velkého 

dopadu nad 50%. Z hlediska dopadu do ceny tepla je významné zejména riziko změn cen 

vstupů, riziko účinnosti, příjmové riziko a riziko získání dotace. Méně významné z hlediska 

pravděpodobnosti je riziko vycházející ze změny smlouvy, které by ovšem mohlo mít stejný 

tlak na zvýšení ceny tepla. Příjmové riziko a riziko změn ve smlouvě lze vhodnou formulací 

koncesního řízení, koncesního projektu a následné koncesní smlouvy, významně snížit. Velmi 

podstatné je zejména riziko příjmu, které lze ošetřit dlouhodobými smlouvami s odběrateli 

tepla. V případě koncesního řízení je možné podmínku uzavření dlouhodobých smluv od 

významného množství odběratelů (nad 60 – 80%) zadat jako možnou podmínku odstoupení 

od koncesního projektu ze strany partnera. 

Riziko s největším významem je riziko změn cen vstupů, zejména budoucí ceny uhlí, 

zemního plynu apod. Toto riziko je možné opět odstranit z pohledu koncesionáře vhodnou 

formulací úpravy ceny tepla, tj. stanovením vhodného cenového vzorce, který nebude 

dlouhodobě zatěžovat jak odběratele tak i dodavatele. Je zřejmé, že zvýšení ceny vstupů, které 

není způsobené koncesionářem, by měl nést odběratel tepla, což je i v souladu s principy 

tvorby věcně usměrňovaných cen tepla. 

Riziko získání dotací je pozitivní riziko jak pro koncesionáře, tak veřejný sektor. 

Ovšemže se ale předpokládá, že se o dotaci uvažuje již na začátku projektu, nicméně pokud 

by bylo nutno energetický projekt realizovat i bez případného získání dotace, je možné o toto 
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riziko usilovat i v průběhu realizace a tím snížit cenu tepla jak koncovému dodavateli, tak 

přinést značný zisk koncesionáři, stejně jako snížit investiční náklady veřejnému sektoru. 

Toto riziko je právě jedním z důvodu, proč jsem se pustila do kapitoly 7 a vytvořila metodiku 

rozložení rizik mezi soukromý a veřejný sektor.  

Ostatní rizika jsou pro zkušeného provozovatele řiditelná a víceméně odstranitelná, 

takže by jejich dopad na cenu tepla neměl být významný ani pravděpodobný a není třeba je 

dávat do cenového vzorce. Je ale třeba tato rizika respektovat v koncesní smlouvě.  

6.1.7 7. krok - zahrnutí rizik, která lze finančně ohodnotit, do finančního modelu 

diskontovaných hotovostních toků PSC 

Do finančního modelu diskontovaných hotovostních toků PSC se zahrnují všechna 

rizika, která lze finančně ohodnotit. Tento krok není součástí mé disertační práce. Mohl by 

však být podnětem pro další výzkum. 

6.2 Výsledná matice rizik v energetickém odvětví 

Výsledná matice rizik je uvedena v Příloha č.4: Výsledná matice rizik v energetickém 

odvětví. Tato matice by byla dokonalá, pokud by obsahovala ještě finanční dopady a výsledné 

ocenění pro identifikovaná rizika energetického odvětví.  

Toto ovšem taktéž není současí práce a může to být podnětem k další práci.  

6.3 Kalkulační vzorec ceny tepla  

6.3.1 Návrh kalkulačního vzorce pro stanovení ceny tepla pro konečného 

odběratele 

V zásadě vychází kalkulační vzorec ze zásad a rozhodnutí prováděná Energetickým 

regulačním úřadem pro kalkulaci ceny tepla. A také při stanovení kalkulačního vzorce 

vycházím z ceny tepla pro energetický projekt Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. 

Koncesní projekt předpokládá stanovení výše nájmu takto: 

 nájemné bude uhrazeno předem a umožní zadavateli plně splatit investici, 

 nájemné bude plně uplatněno do ceny tepla po celou dobu platnosti koncesní 

smlouvy, 

 výše nájemného je stanovena pevným vzorcem,  

 roční nájemné = cena investice / počet roků koncesní smlouvy,  

 v případě získání dotací bude nájemné upraveno na hodnotu:  

roční nájemné = (cena investice – dotace) / počet roků koncesní smlouvy 

Cena tepelné energie v koncesním projektu bude zohledňovat inflaci jednotlivých 

položek ve výši 90% příslušného cenového indexu. 
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Vzhledem k platbě nájemného předem bude výše zmíněná inflační úprava použitá jen 

na zbývající část stálé složky ceny tepla. Výsledný výpočet ceny tepla je dle následujícího 

vzorce: 

lyipvyveyezpyzppxisysxnxQy ckIkIkIkckPPIccc  )(])1(1[  

cQy je cena tepla v roce y 

cnx. nájemné ve výchozím roce x  

csx  stálá složka ceny bez nájemného ve výchozím roce 

PPIy index cen průmyslových výrobců mezi roky x a y 

kis koeficient respektování nárůstu části stálé složky ceny, nabývá hodnoty 

v intervalu od 0,9 do 0,95 

cpx proměnná složka ceny ve výchozím roce 

kzp podíl nákladů na ceny vstupů v proměnných nákladech ve výchozím roce 

Izpy index ceny vstupů mezi roky x a y – kód E 402 

ke podíl nákladů na elektřinu v proměnných nákladech ve výchozím roce 

Iey index ceny elektřiny mezi roky x a y – kód E 401 

kv podíl nákladů na vodu v proměnných nákladech ve výchozím roce 

Ivy index ceny vody mezi roky x a y – kód E 410 

kip koeficient respektování nárůstu proměnné složky ceny, nabývá hodnoty 

v intervalu od 0,95 do 0,99 

cly úprava ceny tepla o změny legislativy (legislativní riziko nese zadavatel) 

V koncesním projektu se nepředpokládá nákup tepelné energie. Ekologická daň se 

uvažuje ve výši dle současných platných předpisů.  

6.3.2 Obecný kalkulační vzorec 

Určitý koncesní projekt předpokládá stanovení výše nájmu za vybudované zařízení 

takto: 

 nájemné bude uhrazeno předem a umožní investorovi plně splatit investici, 

 nájemné bude plně uplatněno do ceny tepla po celou dobu platnosti koncesní 

smlouvy, 

 výše nájemného je stanovena pevným vzorcem  (3) 

Cena investice je stanovena koncesionářem na základě ocenění položkového 

rozpočtu.  

Vzhledem k platbě nájemného předem bude výše zmíněná inflační úprava použitá jen 

na zbývající část stálé složky ceny tepla. Výsledný výpočet ceny tepla je dle následujícího 

vzorce: 
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Z zisk ve výchozím roce [Kč] 

pa  poměrný anuitní zisk pro výnos r a dobu Tk [-]: 
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     (4) 

cspx  stálá složka ceny bez nájemného ve výchozím roce indexovaná indexem IPCy 

[Kč/GJ] 

 IPCy index cen průmyslových výrobců mezi roky x a y [-] 

cssx stálá složka ceny bez nájemného ve výchozím roce indexovaná indexem ISCy 

[Kč/GJ] 

 ISCy index spotřebitelských cen mezi roky x a y [-] 

kisp koeficient respektování nárůstu části stálé složky ceny indexované dle IPC, 

nabývá hodnoty v intervalu od 0,9 do 0,95 [-] 

kiss koeficient respektování nárůstu části stálé složky ceny indexované dle ISC, 

nabývá hodnoty v intervalu od 0,9 do 0,95 [-] 

 cpx proměnná složka ceny ve výchozím roce [Kč/GJ] 

kzp podíl skutečných nákladů na vstupy v proměnných nákladech ve výchozím 

roce [-] 
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 Izpy index skutečného nárůstu ceny vstupů mezi roky x a y [-] 

ke  podíl skutečných nákladů na elektřinu v proměnných nákladech ve výchozím 

roce [-] 

kipy  koeficient respektování dosažení garantované hodnoty účinnosti soustavy 

zásobování teplem [-].  

Stanoví se na základě skutečně dosažené účinnosti soustavy v roce y, to je podílu 

celkového objemu tepla dodaného konečným odběratelům k celkovému objemu spalného 

tepla v zakoupeném v palivu za období kalendářního roku, takto:  

  uu

sky

gar

ipy kkk  1



  (5) 

V případě, že dosažená účinnost v roce y ηsky je nižší než účinnost garantovaná ηgar, je 

ku = 1. V případě, že dosažená účinnost je vyšší než účinnost garantovaná, tak ku = 1/2. 

V situaci, kdy se v důsledku investic zvýší účinnost dodávky tepla, bude změněna 

výše garantované účinnosti podle dohody koncesionáře a poskytovatele koncese. 

Iey index skutečného nárůstu ceny elektřiny mezi roky x a y  [-] 

Kv  podíl skutečných nákladů na vodu v proměnných nákladech ve výchozím roce 

[-] 

 Ivy index skutečného ceny vody mezi roky x a y [-] 

Csly úprava ceny tepla o změny legislativy, stálá složka (legislativní riziko nese 

zadavatel) [Kč/GJ] 

Cply úprava ceny tepla o změny legislativy, proměnná složka (legislativní riziko 

nese zadavatel) [Kč/GJ] 

Hodnoty účinnosti výroby a rozvodu tepla jsou stanoveny v minimální výši 88,0 % pro 

výrobu vztažená na spalné teplo a 93,0 % pro rozvod. Tyto hodnoty by měly vycházet 

z projektové dokumentace a je možné je pouze zvýšit dle uvážení a projektu koncesionáře. 

V kalkulaci ceny musí být také zahrnuta sankce pro případ zpoždění. Ta se bude navyšovat po 

měsících. Minimální sankce zajistí odběratelům dodávku a cenu tepla za cenu, deklarovanou 

v koncesním projektu, tj. dorovnává rozdíl ceny vyrobeného a nakoupeného tepla, tj. rozdíl 

způsobený zajištěním náhradní dodávky tepla. 

Tyto hodnoty jsou stanovené pro plánovanou velikost odběru Qpy. Na konci topného 

období je nutné ceny ze stálých nákladů přepočítat na skutečnou velikost odběru Qsy. 

Přepočítané hodnoty jsou označovány hvězdičkou. Výjimkou je složka nájemného, kde 

hodnota označená hvězdičkou bude zahrnovat i vliv případné možné dotace. 
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Legislativní složka ceny se rozdělí na složku stálou a proměnnou, která je vztažena na 

GJ tepla. Stálou složku csly je nutné přepočítat podle předcházejícího vzorce 6 na skutečnou 

velikost odběru. Proměnnou složku cpy není nutné přepočítávat na skutečnou velikost 

dodávky. Proměnnou legislativní složku cply upravíme pouze o vliv skutečné a garantované 

účinnosti. Pak platí, že: 

ipyplyply
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V případě, že jsou během koncesního období realizovány vzájemně odsouhlasené 

dodatkové investice, zvýší se velikost nájemného (včetně zisku) o hodnotu podle vztahu: 
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 (8) 

kde 

 cnxd dodatečné nájemné k roku uvedení do provozu dodatkové investice [Kč/GJ] 

 zxdod dodatečný zisk k roku uvedení do provozu dodatkové investice [Kč/GJ] 

 Zdod dodatečný zisk z dodatkové investice [Kč] 

 Nidod dodatková investice [Kč] 

 Tz doba životnosti dodatkové investice [rok] 

 Tkdod doba do ukončení koncesního období [rok] 

 

Vzorec je odvozen za předpokladu, že po skončení koncesního období budou 

dodatkové investice odkoupeny poskytovatelem koncese za zůstatkovou hodnotu, tj. 

z předplaceného nájemného bude vrácena poměrná částka ve výši: 
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Dále se předpokládá, že nájemné se bude platit podle stejných podmínek jako je 

uvedeno v pravidlech koncesního projektu. Pokud dodatková investice zvýší obvyklou 

účinnost, poskytovatel koncese by měl trvat na zvýšení garantované účinnosti ve vzorci  

 (5). Výsledné vztahy pro hodnoty v roce y přepočítané na skutečnou dodávku tepla 

jsou: 
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Index i označuje i-tou dodatkovou investici. Celkový počet dodatkových investic je Pdod. 

Pokud koncesionář získá nevratnou investiční dotaci, je žádoucí, aby se na přínosu této 

dotace podílel koncesionář spolu s konečnými odběrateli tepla. Hodnota zisku Z spočítaná 

z anuitního nájemného se upraví podle následujícího vztahu: 

   2
1x1x1ZZ *

  (11) 

kde x je podíl dotace na celkových investicích [-] 

Potom je zisk v roce y s respektováním vlivu dotace: 

sy

y
Q

Z
z

*
*


(12) 

O velikost dotace se sníží investovaná částka a příslušná složka nájemného Ni: 
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px

nxny
Q

Q
xcc  1

*

(13) 
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Výsledná cena tepla v roce y, která je vztažena na skutečnou dodávku v tomto roce a 

která zahrnuje jak vliv dodatečných investic, skutečné účinnosti a případné dotace je: 

*****

1

**

1

***
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(14) 

Tato cena je jednak uznaná koncesionáři jako oprávněná a zároveň tato cena bude 

účtována odběratelům tepla od koncesionáře. Význam jednotlivých položek a komponent je 

uveden u předcházejících vztahů. 
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7 Metodika rozložení rizik mezi soukromý a veřejný sektor 

Jak bylo popsáno výše v podkapitole 5.3, alokace rizik představuje převedení smluvní 

odpovědnosti a následků za určité stavy či situace, které mohou nastat při plnění smlouvy na 

jednu ze stran (na soukromý nebo veřejný sektor). A to především na tu, která umí riziko lépe 

ošetřit, umí se mu lépe vyhnout, umí jej lépe řídit, lépe mu předcházet, popřípadě riziko lépe 

snášet.  

Identifikována a analyzována rizika v energetickém odvětví byla doposud v České 

republice rozdělena mezi soukromý a veřejný sektor vždy v celé výši. To znamená, že 

přenositelná rizika byla přenesená na soukromý sektor a zbývající rizika ponechána 

veřejnému sektoru ve všech scénářích. Ne všechna rizika však musí být přenesena na 

soukromý sektor v celé výši. Veřejný sektor může říci, že si případný extrém ztráty ponechá, 

popř. ho bude se soukromým sektorem v určitém poměru sdílet. Více 7.4 

7.1 Identifikace pojmů: 

Na danou problematiku se dívám z pozice zadavatele (veřejného sektoru). Proto, 

hovořím-li o pozitivním faktoru, jedná se o pozitivní faktor pro veřejný sektor a zároveň 

negativní faktor pro sektor soukromý.   

Pozitivní riziko (faktor) představuje snížení ceny za službu, negativní je, že se cena za 

službu zvyšuje. Např. pokud rizikovým faktorem je účinnost, která je v PPP projektu 

garantována na konkrétní úrovni, je tento faktor pozitivní. Pozitivní faktor je, když s určitou 

hodnotou tohoto faktoru cena za PPP službu klesá. Je evidentní, že s rostoucí energetickou 

účinnosti cena (proměnné náklady) klesá. Na grafu se to projeví zápornou směrnicí, pokud je 

vztah mezi cenou a faktorem lineární. 

U negativního faktoru platí výše uvedené obráceně, tj. s rostoucí hodnotou faktoru 

cena za PPP službu roste. Příkladem negativního faktoru je např. cena paliva, kdy s rostoucí 

cenou paliva rostou náklady na projekt. V grafu se to projeví kladnou směrnicí, pokud je 

vztah mezi cenou a faktorem lineární. 

Graf č.2: Negativní a pozitivní riziko 

Riziko nákladů

Rizikový faktor

Cena

 

Riziko účinnosti

Rizikový faktor

Cena

Zdroj: vytvořeno autorkou
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7.1.1 Sdílené riziko 

U sdíleného rizika se na riziku podílejí obě dvě strany. Ať již rovnoměrně (1:1), 

nelineárně, intervalem necitlivosti, intervalem nasycení poměru, kombinací apod.  

Graf č.3: Možnosti sdílení rizika 

Lineární

Rizikový faktor

Cena

 

Nelineární - logaritmické rozdělení

Rizikový faktor

Cena

 

Interval necitlivosti

Rizikový faktor

Cena

 

Interval nasycení

Rizikový faktor

Cena

 

 

Kombinace pásma necitlivosti a nasycení

Rizikový faktor

Cena

 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorkou
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7.2 Koeficient sdílení rizika 

Koeficient sdílení rizika (dále kir) je v uzavřeném intervalu <0,1>. Když bude kir = 1, 

veškeré riziko nese soukromý sektor (jedná se o přímku shodnou s osou x. Pokud bude kir = 0, 

jedná se o nepřenositelné riziko a nositelem rizika je tudíž zadavatel (veřejný sektor).  

Pokud cena půjde podle přímky, tak koeficient rizika sdílení kir bude roven 0. Když je 

kir = 1 průběh bude vodorovný s sou x (kopíruje osu x). Nelze změnit cenu, riziko je veřejným 

sektorem stoprocentně sdílené. Ať již negativně, nebo pozitivně. Pokud se cena rizika bude 

pohybovat pod osou x, bude mít v tomto případě veřejný sektor ztrátu. Bude-li cena rizika nad 

osou x, bude mít veřejný sektor zisk, neb v tuto chvíli platí méně, než by musel. Pokud bude  

kir = 0,5 jde o poloviční směrnici, tzv. veřejný sektor nese 50% procent negativního rizika a 

soukromý sektor, taktéž.   

Graf č.4: Koeficient sdílení rizika (kir)

Koeficient sdílení rizika

Rizikový faktor

Cena

kir=0,5 kir=1 Kir=0

 

Zdroj: vytvořeno autorkou 

7.3 Rozdělení rizika s pásmem necitlivosti: 

Pásmo necitlivosti je definováno jako interval od očekávané (projektované, smluvně 

dohodnuté) hodnoty rizikového faktoru směrem nahoru i dolů. Tento interval nutně nemusí 

být symetrický. V rámci tohoto intervalu se veškeré riziko 100% přenáší na poskytovatele 

služeb i veřejný sektor. U pozitivního faktoru v horní části intervalu riziko nese veřejný sektor 

a ve spodní části intervalu sektor soukromý. Jak již bylo uvedeno, pozitivním faktorem je 

např. účinnost. Pokud bude účinnost vyšší než účinnost garantovaná (očekávaná, 

projektovaná), budou proměnné náklady nižší a bylo by možné cenu za PPP službu snížit. 

Díky pásmu necitlivosti zůstane cena za PPP službu konstantní a poskytovatel tak získá 

veškeré benefity z vyšší hodnoty rizikového faktoru. Proto bylo výše konstatováno, že riziko 
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v této části nese příjemce PPP projektu. Naopak při nižší účinnosti než je garantovaná, by 

bylo nutné cenu zvyšovat. Ovšem díky pásmu necitlivosti se cena nezmění a tudíž benefit 

nese příjemce služby a riziko poskytovatel. Na dále uvedeném grafu jsou tyto oblasti 

označeny: riziko nese soukromý sektor (+) – žlutě, riziko nese veřejný sektor (-)– zeleně, kdy 

se předpokládá, že vztah mezi rizikovým faktorem a cenou je lineární. Proto tyto oblasti (žlutě 

a zeleně označeny) vycházejí jako trojúhelníkové oblasti.  

Graf č.5: Rozdělení rizika mezi soukromý a veřejný sektor 

Identifikované riziko

Rizikový faktor

Cena

Hodnota rizika Rozdělení

 

Zdroj: sestaveno autorkou 

7.4 Příklad využití metodiky rozložení rizik v praxi   

Při přípravě a v počátku realizace projektu je většina rizik, které sledují bankovní a 

finanční instituce, obvykle vysoká. Například riziko poptávky je při výstavbě a v počátečních 

letech provozu projektu veliké. Nicméně čím delší dobu projekt funguje, tím se snižuje. Proto 

je v těchto fázích projektu možné získat mnohem výhodnější podmínky financování, než 

tomu bylo při zahájení výstavby. Je proto vhodné zakomponovat do smluv o úvěrech možnost 

budoucího refinancování. Čímž dojde k finančním úsporám, které si zpravidla v určitém 

poměru (mnou navrženou metodikou) rozdělují obě smluvní strany.
30

 

 

                                                 

30
 Rychlostní silnice mezi Nitrou a Banskou Bystricou má pro slovenské daňové poplatníky zlevnit. 

Zhotovitel a provozovatel silnice, totiž připravuje refinancování projektu. To má ušetřit pět milionů eur ročně. 

Úspora pro státní rozpočet za celou životnost projektu by mohla znamenat minimálně 130 milionů eur. Zdroj: 

Mladá fronta 2013 
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8 Současná situace v realizaci PPP  

Za prapůvodce PPP projektů lze označit energetické odvětví. PPP projekty fungovaly 

již v 19. století, kdy koncesionáři zajišťovali dodávky vody, plynu a elektrickou energii. 

V Jižní Americe vznikly první PPP projekty již v 80.letech 19.století. A to při budování 

dálniční sítě v Mexiku. V takové podobě jako je známe dnes, vznikly v devadesátých letech 

dvacátého století ve Velké Británii ve formě tzv. soukromé finanční iniciativy (PFI). Na 

evropské pevnině jejich rozšiřování úzce souvisí s přijetím Maastrichtské smlouvy zavazující 

členské státy EU realizovat kroky k přijetí společné evropské měny. Země v této fázi začaly 

využívat PPP projekty jako prostředky k překonání rozpočtových omezení a dodržení tzv. 

kritérii fiskální konvergence (Chaloupka, 2010). 

PPP projekty realizují i země jako USA, Austrálie, Nový Zéland, či Kanada. V těchto 

zemích jsou však vnímány velice negativně, jako nástroj procesu privatizace. Také v Jižní 

Americe nebo na asijském kontinentu se s těmito projekty můžeme setkat. Jsou realizovány 

v Japonsku či v Jižní Koreji. Ale není jich mnoho.  

Nejvíce realizovaných projektů je ve Velké Británii. Z celkového počtu zahájených 

PPP projektů od roku 2006 v Evropě 812, jich ve Velké Británii bylo realizováno 609 

(Chaloupka, 2010). Zemí s druhým nejvyšším počtem projektů v Evropě je Španělsko, kde 

bylo realizováno 92 projektů (cca 9%). Cca po 20 až 30 projektech bylo uzavřeno ve Francii, 

Německu, Itálii a Portugalsku. V souhrnu na těchto šest zemí připadá asi 94% z celkového 

počtu všech evropských PPP projektů.   

8.1  Aktuální přehled PPP projektů v Evropě v min. hodnotě 10 mil. € 

Počet a hodnotu PPP projektů realizovaných v Evropě v jednotlivých letech 

znázorňuje níže uvedený graf. 

Graf č.6: Počet a hodnota PPP projektů v Evropě v letech 2003 - 2012 

 

Zdroj: EPEC, The Market Update 2012, s. 1 
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Z grafu je patrné, že v roce 2012 dosáhl počet nově dokončených projektů nejnižších 

hodnot za posledních deset let. Od roku 2003 do roku 2007 pravidelně rostl počet nově 

dokončených projektů a taktéž se zvyšovala hodnota těchto staveb. Rokem 2008 nastal ve 

vývoji PPP projektů veliký zvrat, který vyústil v  každoroční postupný pokles jak hodnoty, tak 

počtu realizovaných PPP projektů. 

I v roce 2012 potvrdila Velká Británie svoji pozici nejvýznamnějšího a největšího PPP 

trhu v Evropě a to co do počtu realizovaných projektů (26). Zároveň dosáhla i nejvyšší 

investované hodnoty zakázek (48% z celkového evropského trhu). Celkem pouze devět 

evropských zemí dokončilo v roce 2012 alespoň jeden PPP projekt o hodnotě přesahující 10 

mil. €. Itálie, Irsko a Portugalsko se svým jedním projektem dohromady tvořily 3% 

z celkového objemu 11,7 miliard €.  

Tabulka č. 22:  Počet dokončených projektů v roce 2012 o hodnotě přesahující 10 mil. € 

Stát Počet dokončených projektů v roce 2012 

Velká Británie 26 

Francie 22 

Německo 6 

Belgie 3 

Nizozemsko 3 

Španělsko 3 

Itálie 1 

Irsko 1 

Portugalsko 1 

Zdroj: EPEC, The Market Update 2012 

V roce 2012 a ani v roce 2011 se ČR nezařadila k takto realizovaným projektům. 

Poslední PPP projekt v ČR o celkovém objemu 351 mil.Kč byl zrealizován v roce 2010 a to 

Parkovací dům Rychtářka v Plzni. 

8.1.1 Přehled realizovaných projektů podle odvětví  

Nejvyšší hodnoty projektů dosahuje pravidelně sektor dopravy. Ten tvoří 59% 

z celkové velikosti trhu. Z hlediska počtu projektů je odvětví dopravy za vzděláváním. 

Nicméně pro odvětví vzdělávání je charakteristický větší počet investičně méně náročných 

projektů.  

Tabulka č. 23:  Počet zakázek v jednotlivých odvětvích a jejich výše v miliardách € 

Odvětví Počet zakázek Hodnota mld. € 

Doprava 13 6,903 

Vzdělávání 18 1,17 

Zdravotnictví 8 0,405 

Veřejný pořádek a bezpečnost 6 1,2 

Životní prostředí 4 0,642 

Veřejné služby 2 0,1 

Rekreace a kultura 8 0,65 

Ubytovny 6 0,5 

Energetika 1 0,050 

Telekomunikace 0 0 

Zdroj: EPEC, The Market Update 2012 
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Přetrvávající průběh finanční a hospodářské krize přinesl výrazný útlum uzavíraných 

PPP projektů. V roce 2012 bylo v Evropě uzavřeno 66 projektů v hodnotě 12 mld. €, což 

znamená meziroční pokles o 33%.  

Tabulka č. 24:  Realizované projekty v letech 2009 až 2012 

Rok Počet dokončených projektů Hodnota mld. € 

2 009 118  15,8  

2 010 112 18 

2 011 84 18 

2 012 66 12 

Zdroj: EPEC, The Market Update 2012 

8.1.2 PPP projekty financované EIB   

Tabulka č. 25:  Největší realizované projekty v letech 2011 a 2012 

Rok Země PPP projekt Sektor 
Hodnota 

mil. € 

2
0

1
2
 

Francie Contournement Nimes-Montpellier Doprava 306 

Irsko Irish Schools Bundle III Vzdělávání 50 

Španělsko 

Metro de Granada PPP Doprava 250 

Madrid-Alicante High Speed Train 

Singnalling and Telecommunications 

PPP 

Doprava 78 

Turecko EurAsia Tunnel PPP Doprava 270 

Velká Británie IEP - Intercity Express Programme Doprava 291 

2
0

1
1
 

Finsko E18 Koskenkyla- Kotka Priority Doprava 134 

Francie 

LGV Bretagne - Pays de la Loire Doprava 553 

LGV Sud Europe Atlantique Doprava 1 186 

Autoroute A63 Doprava 184 

Německo A8 Motorway Augsburg-Ulm Doprava 209 

Španělsko 
Malaga - Las Pedrizas motorway Doprava 130 

Hospital de Burgos Zdravotnictví 128 

Velká Británie Nottingham Express Transit Doprava 129 

Zdroj: EPEC, The Market Update 2012 

8.2 PPP projekty v ČR 

8.2.1 Aktuální přehled PPP projektů v ČR 

K 2. květnu 2013 činí předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených 

územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb.,o koncesních smlouvách a 

koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě téměř 54 

miliard Kč
31

. Údaje vycházejí ze žádosti jednotlivých projektů dané prováděcí vyhlášku č. 

                                                 

31
 Podle zákona nejsou zadavatele povinni informovat MF, zda smlouva k níž vydalo ministerstvo 

stanovisko, je nebo není realizována. Proto mohou být do hodnoty celkové výše koncesních smluv zahrnuty i 

smlouvy, které se nerealizují. 
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238/2006 Sb., která mimo jiné povinně obsahuje i údaj o předpokládané hodnotě koncesní 

smlouvy
32

 (MFČR, 2013). 

Tabulka č. 26:  Předpokládaná hodnota koncesních smluv v Kč 

Předmět KS / Datum 7/2009 12/2009 7/2010 1/2011 

Vodohospodářství 5 104 822 885 4 480 415 703 43 044 149 278 42 478 757 213 

Energie 2 681 404 000 2 681 404 000 2 921 404 000 2 921 404 000 

Sociální služby 2 620 093 610 564 566 000 999 831 000 999 831 000 

Ostatní 81 955 365 2 670 078 365 3 349 954 265 3 353 373 518 

CELKEM 10 488 275 860 10 396 464 068 50 315 338 543 49 753 365 731 

Předmět KS / Datum 8/2011 2/2012 5/2013 

  

Vodohospodářství 43 095 178 248 43 273 996 853 46 241 904 381 

Energie 2 931 404 000 2 941 404 000 2 941 404 000 

Sociální služby 999 831 000 999 831 000 999 831 000 

Ostatní 3 381 873 518 3 381 873 518 3 488 859 618 

CELKEM 50 408 286 766 50 597 105 371 53 671 998 999 

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva financí ČR 

Tabulka č. 27:  Procentuální podíl na celkovém objemu koncesních projektů 

Předmět KS / Datum 7/2009 12/2009 7/2010 1/2011 8/2011 2/2012 5/2013 

Vodohospodářství 85% 85% 86% 85% 85% 85% 86% 

Energie 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 

Sociální služby 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Ostatní 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva financí ČR 

Největší podíl na celkovém objemu koncesních projektů a tím pádem majoritní oblastí, 

je vodohospodářství. A to především z toho důvodu, že zadávání formou koncese je povinnou 

podmínkou pro spolufinancování z fondů evropské unie. 

V oblasti Energetiky fungují v tuto chvíli v ČR 2 projekty dodávky tepla. A to 

Dodávka tepla v Bohumíně a Zajištění provozu plynové kotelny a zabezpečení dodávek tepla 

a teplé vody v obci Velká Hleďsebe, realizované v roce 2009. Více v podkapitole PPP 

projekty v energetice. 

Do oblasti sociální služby a ostatní patří převážně projekty na úrovni měst a regionů 

týkající se služeb parkování, volno-časových aktivit, elektronických tržišť a provoz 

informačního systému veřejných zakázek, domovů pro seniory, apod., jejichž hodnoty 

koncesních smluv jsou v řádech desítek, maximálně stovek milionů, po celou dobu platnosti 

koncesní smlouvy. Výjimkou je projekt Průmyslová zóna Třinec Baliny jehož hodnota 

koncesní smlouvy činí 1 800 mil. Kč.  

                                                 

32
 Nejsou zde zahrnuty projekty jejímiž zadavateli jsou organizační složky státu nebo státní příspěvkové 

organizace. 
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Graf č.7: Procentuální podíl odvětví na celkovém objemu koncesních projektů od roku 2009 po současnost 
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Zdroj: podle MF ČR sestaveno autorkou 

8.3 PPP projekty v Energetice 

V zahraničí funguje řada energetických projektů, i když i v tomto odvětví se počet 

nově realizovaných projektů snižuje. Pro příklad uvádím dva fungující projekty.  

8.3.1 Systém topení a klimatizace v Nashville 

Jde o PPP projekt, ve kterém veřejný sektor zastupuje město Nashville a soukromý 

sektor tvoří společnost Constellation Energy Projects & Services Group (CEPS). Partnerská 

smlouva byla uzavřena na 15 let. 

Cílem projektu bylo nahradit původní systém topení, který byl v provozu již 30 let a 

který nevyhovoval jak z hlediska kapacity, tak z hlediska bezpečnosti. Během konstrukce 

nového zařízení bylo zároveň nutno zvýšit výkonnost starého systému. Jde tedy především o 

návrh, konstrukci a provoz nového systému topení a klimatizace v centru Nashville. 

Podle Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru zní 

popis projektu přesně takto: Energetický systém zajišťuje topení a klimatizaci pro přibližně 40 

budov v centru Nashville zahrnující jak vládní budovy, tak budovy a hotely v soukromém 

vlastnictví. Demolicí starého a výstavbou nového zařízení v jiné lokalitě se navíc uvolnil 

atraktivní pozemek v centru města, jehož revitalizace a následné komerční využití přinese do 

městské pokladny milióny dolarů.  

Originální název projektu je „The Metropolitan and Government of Nashville and 

Davidson Country District Energy System“. Projekt se nachází v provozní fázi a investiční 

náklady na něj činily 46 000 000 $. Projekt byl plně financován obecními dluhopisy. Systém 

byl podle více zdrojů uveden do provozu dokonce se sedmiměsíčním předstihem v prosinci 

2003. 



 73 

8.3.2 Odpadové hospodářství elektrárny v Baldovie 

Jde o PFI projekt, ve kterém veřejný sektor zastupuje Dundee City Council a 

soukromý sektor společnosti: Dundee Energy Reccling Ltd. (DERL) – konsorcium 

společností DCC se 40% podílem, 20% Balfour Beatty, Macquarie a Barclays mají také 20% 

podíl. Projekt je zrealizován ve Velké Británii. 

Cílem projektu je snížení emisí vznikajících spalováním, zlepšení životního prostředí, 

zvýšení efektivity nakládání s odpadem a zvýšení příjmů z prodeje materiálů získaných 

spálením. Jde tedy o výstavbu a provoz nové spalovny v Baldovie, která vyhovuje hlavně 

novým direktivám EU a je šetrnější k životnímu prostředí. 

Podle Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru zní 

popis projektu takto: původní spalovna v Baldovie byla v roce 1996 nucena ukončit svůj 

provoz kvůli nově vydaným direktivám EU zohledňující životní prostředí. DERL je 

společnost vytvořená za účelem výstavby a provozu nové spalovny po dobu 20 let. Příjmy 

společnosti tvoří poplatky za spálení odpadu (za tunu), prodej energie získané spalováním, 

prodej získaných železných či neželezných kovů. Zapojením soukromého sektoru dochází 

k úsporám z rozsahu, k dodržování evropských norem a k úspoře energie při spalování. 

Projekt nacházející se v provozní fázi od září 1999 má originální název „Baldovie Waste 

to Energy Plant“ a stál 43 000 000 GBP. Partnerská smlouva na provoz areálu je uzavřena od 

počátku , který byl v roce 1999 na 20 let .  

8.4 Tuzemské  PPP projekty 

V době odevzdání práce fungují na základě koncesní smlouvy dva energetické 

projekty zajišťující vytápění objektů. Další připravovaný projekt nezískal plánovanou dotaci a 

proto projekt nebyl dosud zrealizován. Je otázkou, zda do energetického odvětví zahrnovat i 

projekty veřejných osvětlení, kterých je v České Republice více.  

8.4.1 Zajištění provozu plynové kotelny a zabezpečení dodávek tepla a teplé 

vody 

Veřejný sektor zastupuje obec Velká Hleďsebe, která uzavřela koncesní smlouvu na 

dobu 5 let, se soukromým sektorem - společnosti ITES spol. s r.o. Hodnota koncesní smlouvy 

v Kč bez DPH je 13 400 000,- Kč. Počátek platnosti koncesní smlouvy byl rok 2009. 

Předmětem koncesní smlouvy je zabezpečení řádného provozu plynové kotelny Klimentov 97 

a zabezpečení dodávek tepla a teplé vody pro domy na sídlišti Klimentov. Projekt také 

zahrnuje řádnou údržbu a opravy nutné k provozuschopnosti zařízení. A to jak samotné 

kotelny, tak rozvodů tepla a předávacích stanic.  

8.4.1.1 Rizika projektu 

V projektu zajištění provozu plynové kotelny nebyly podle koncesní smlouvy 

identifikovány žádné rizika.  

Cena stanovena pro kalendářní rok 2009 vycházela ze Stálých nákladů a  
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Cena tepla vypočtená pro rok 2009 činila bez DPH 513,90 Kč/GJ 

8.4.2 Dodávka tepla v Bohumíně 

Dne 9.11.2007 byla uzavřena mezi městem Bohumín a společnosti ČEZ a.s. koncesní 

smlouva, ve které se dodavatel zavázal vybudovat během 3 let (do 9.11.2010) výstavbu 

energetických zařízení a postupně napojovat objekty. Jedná se o vybudování horkovodu 

z elektrárny Dětmarovice do Bohumína, horkovzdušného napáječe, rozvodů pod městem a 

domovních předávacích stanic ke konečným odběratelům tepla a teplé užitkové vody.  

Dle Výpisu z rejstříku koncesních smluv byla Koncesní smlouva mezi městem 

Bohumín a ČEZ Teplárenskou, a.s. uzavřena 14.7.2010. Jedná se o koncesi dodávky tepla. Po 

dobu 20 let ( od 2011 do 2030) je smluvně garantováno plnění dodávek tepelné energie ve 

sjednaném množství 150 000 GJ/rok.  Koncesionář se ve smlouvě zavázal k zajištění dodávky 

tepelné energie do jednotlivých předávacích míst po celou dobu trvání smlouvy. Tato 

smlouva byla uzavřena na koncesi: dodávka tepla.  

Město má odebírat ročně 150.000 gigajoulů za stabilní cenu, která vychází z 

kalkulačního vzorce, který je uveden ve smlouvě a přesně vymezuje případný růst cen 

odvíjející se například od růstu cen uhlí. 

Předpokládaná hodnota koncesní smlouvy se v jednotlivých pramenech liší: podle 

výpisu z rejstříku koncesních smluv jde o částku 3 069 254 044 a předpokládaný příjem 

koncesionáře je stanoven ve výši 1 227 643 022. Podle asociace pro rozvoj infrastruktury se 

jedná o částku ve výši 1 488,1 mil. Kč.  

Důležitou součástí tohoto projektu skutečnost, že společnost ČEZ Teplárenská na sebe 

vzala veškerá rizika projektové přípravy i provozu teplovodu. Tím pádem výstavba projektu 

nezatížila městský rozpočet, který by podle zdrojů musel modernizovat čtyři desítky kotelen z 

90.let. 

Tento projekt umožňuje také koncesionáři poskytovat služby dodávky tepla třetím 

osobám. Jde tedy o efektivnější využívání veřejné infrastruktury. Kdy koncesionář mimo 

příjem vyplývající z koncesní smlouvy má také příjmy z komerčních aktivit, které mu 

pomáhají zmírnit provozní ztrátu z poskytování služby obecního hospodářského zájmu. 

Výstavba projektu byla ukončena v září roku 2010 a podle starosty Bohumína Petr 

Víchy začaly od 15.9.2010 odebírat teplo a teplou vodu tisíce domácností v Bohumíně na 

Karvinsku. Teplo odebírají centrálně především domy a byty patřící městu (cca 3 100 

objektů). Centrální dodávky tepla směřují také do škol, kulturních zařízení a dalších 

městských objektů. Jak je již ale také zmíněno výše napojeny jsou i domy patřící bytovým 

družstvům. 

8.4.2.1 Tvorba a vývoj ceny tepla 

Cena tepla pro koncové odběratele v Bohumíně je složena z celkových nákladů na 

teplo dodávaných do sekundárních síti či předávacích stanic v domech a cenou provozu 

sekundárních zařízení.  
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cenateplaBA   
A Celkové náklady na teplo 

B Cena provozu sekundárního zařízení
33

 

Celkové náklady na teplo dodávané elektrárnou Dětmarovice se skládají ze dvou 

složek: fixní a variabilní složky. 

vf CCC   

Cf Fixní složka ceny je vypočtena podílem roční částky (Kč) sloužící ke splacení 

investice za teplovod meziročně navýšené o inflaci a ročním množství 

odebraného tepla. 

Cv Variabilní složka ceny je výrobní cena tepla (Kč/GJ), meziročně upravená 

podle eskalačního vzorce v závislosti na meziroční změnu ceny uhlí, elektřiny 

a vody (koeficienty nárůstu stanoví statistický úřad). 

 

Někteří občané byli připojení na teplárnu v Dětmarovicích v průběhu roku 2011. 1m
3
 

teplé vody je stál v roce 2011 242 Kč. V roce 2012 1m
3
 314 Kč. „Dílek“ topení stál v roce 

2011 3,5 Kč a v roce 2012 4,27 Kč. Cena základní složky tepla byla v roce 2011 5 000 Kč a 

v roce 2012 6 300 Kč. 

Po připojení na elektrárnu Dětmarovice slibovalo město Bohumín snížení ceny tepla o 

přibližně 20%. Nekonalo se. Radnice vysvětlila nastalou situaci tím, že město uplatňuje 

průměrné ceny tepla pro všechny městské domy. A to i pro ty, jejž nadále používají plynové 

kotelny. 

V roce 2011 Skutečná cena tepla ze systému činila 560 Kč/GJ. Cena tepla, kterou by 

domácnosti hradily při zachování dodávek z plynových kotelen by přitom byla 682 Kč/GJ. 

V roce 2012 byla skutečná cena tepla ve výši 609 Kč/GJ.  

Meziroční nárůst ovlivnila především stoupající cena uhlí (index růstu ceny uhlí 9,86). 

Zvýšila se sazba DPH z 10% na 14%, počet odebraných GJ se snížil. 

Zdroj: www.mesto-bohumin.cz 

8.4.2.2 Rizika projektu 

V projektu Dodávka tepla v Bohumíně byly podle Koncesního projektu identifikována 

následující rizika:  

 riziko poptávky, 

 riziko stavební, 

 riziko finanční, 

 riziko projektové, 

                                                 

33
 Do konečné ceny tepla pro odběratele jsou zahrnuty pouze oprávněné provozní náklady. (BM servis, 

a.s.) 
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 riziko provozní. 

 Nositelem všech těchto výše zmíněných rizik by podle koncesního projektu měl 

být koncesionář vyjma rizika poptávky. Toto riziko si město s koncesionářem 

rozdělí v poměru 1,5:2 (150:200). Bohumín je schopen garantovat odběry tepla 

v objemu 150 000 GJ/rok. Toto číslo je přibližně 43% z celkového objemu 

předpokládaných dodávek tepla. Zbývající část odběrů, tedy objem 200 000 

GJ/rok bude koncesionář nucen zajistit na základě své obchodní činnosti 

směřující k soukromým odběratelům. 

Obrázek č.11: Rozložení rizika poptávky 

 

Zdroj: Zegzulka, Koncesní projekt, 2006 

8.4.3 Centrální zásobování teplem v Kopřivnici 

Zadavatelem tohoto projektu je město Kopřivnice. Předmětem koncesní smlouvy by 

mělo být  zajištění dlouhodobých dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé 

užitkové vody (TUV) do objektů města i ostatním koncovým odběratelům na území města 

Kopřivnice po dobu minimálně 20let. 

Cíle, které mají tyto potřeby uspokojit: 

 zajištění spolehlivé dodávky tepelné energie v dostatečném množství a kvalitě, 

 zajištění ekonomické únosnosti ceny dodávky tepla jako veřejné služby 

dlouhodobou smlouvou, 

 provedení nezbytných investic na náklady provozovatele bez dopadu na 

rozpočet města, 

 snížení negativních dopadů výroby tepla na životní prostředí, 

 dlouhodobost garance dodávek tepla, 

 zkvalitnění služby, umožnění splnění individuálních požadavků na dodávku 

tepla v čase a množství.  

8.4.3.1 Rizika projektu 

V projektu Centrální zásobování teplem byla identifikována následující rizika:  

 riziko ztráty odběratelů – příjmové riziko, 

 riziko zavedení ekologické daně, 

Celkový odběr 

 350 000 

GJ/rok 

Město Bohumín  

150 000 GJ/rok 
 

Soukromí odběratelé  

200 000 GJ/rok 
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 riziko překročení investičních nákladů, 

 riziko nákladů na údržbu a opravy, režie,  

 riziko překročení nákladů na obnovu a provoz, 

 riziko posunutí investic, 

 riziko osobních nákladů, 

 riziko změny legislativy. 

Nositelem všech těchto výše zmíněných rizik by podle koncesního projektu měl být 

soukromý sektor, vyjma rizika změny legislativy. Toto riziko by mělo nést město.  

Zdroj: Beneš, Starý, Vastl, Vašíček, 2008 

K tomuto projektu bylo zpracováno i ekonomické posouzení projektu, ve kterém byly 

zpracování a ohodnoceny i všechny výše zmíněné rizika. S těmi se dále počítalo i ve výpočtu 

PSC. Bohužel tento projekt nebyl zatím realizován a to z důvodu nezískání dotace a z toho 

vyplývající opatrností města k budoucímu zadlužení. 

8.4.4 Veřejné osvětlení v Praze 

Zadavatelem tohoto projektu je hlavní město Praha. Předmětem smlouvy je zajištění 

správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy. Počátečním rokem 

projektu je rok 1999. Smlouva byla uzavřena na 14 let. Ve smlouvě koncesionář zaručil 

provozuschopnost nad 98% a investici do obnovy svítidel a světelných zdrojů ve výši 800mil. 

Kč během prvních 5 let. Veřejné osvětlení je po celou dobu projektu v majetku města. Platby 

veřejného sektoru probíhají v režimu platby za dostupnost. V ČR existují obdobné projekty i 

v jiných městech. 

8.5 Možná alternativa k PPP projektům v energetice 

Metoda Energy Performance Contracting (EPC) se v mnohém podobá projektům PPP. 

Její podstatou je financování investičních projektů energetického hospodářství – tj. zařízení na 

dodávku a využití energie (obvykle tepla a elektřiny) v budovách a jiných objektech – z 

dosažených úspor energie. 

Projekt EPD podle Slavíka (2013) zahrnuje: 

 návrh energetického hospodářství, tedy zařízení pro dodávku a využití energie 

v daném objektu, 

 dodání a instalaci energetických zařízení, 

 pravidelnou údržbu zařízení po dobu trvání projektu, 

 měření a vyhodnocování dosažených úspor. 

Jde tedy vlastně o dodávku na klíč. Důležité je, že v projektech typu EPC  nese 

náklady spojené s realizací projektu dodavatelská firma. Ta rovněž nese plnou zodpovědnost 

za vhodnou volbu použité technologie, dodávku a následný provoz. Způsoby financování 

projektu přitom mohou být různé – bankovní půjčkou i z jiných zdrojů. 
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Slavík uvádí, že zákazník, u něhož se projekt EPC realizuje, pak platí dodavateli po 

dobu trvání projektu (obvykle 6 až 10 let) smluvně stanovené splátky, které odpovídají úspoře 

energie – tedy rozdílu mezi současnými náklady na energii a náklady pro realizaci projektu 

EPC. Po skončení projektu pak již platí jen za novou, nižší spotřebu energie. 

V praxi to tedy znamená, že spotřebitel nemusí na realizaci projektu vyčleňovat žádné 

mimořádné finanční prostředky a na nákup energie i splátky investice po dobu trvání projektu 

mu stačí stejný objem financí, jaké dosud vynakládal pouze na platby dodavatelům energie. 

Tato metoda je proto vhodná zejména tam, kde spotřebitel nemůže jednorázově vyčlenit 

dostatečné množství finančních prostředků nebo nemá o podobě projektu zcela jasnou 

představu. 

Metoda EPC je ale výhodná i pro dodavatele. Jak vidíme, hlavní roli při financování 

investice nehraje cena dodávaných energetických zařízení v absolutní výši, nýbrž jejich 

schopnost ušetřit energii. Laicky řečeno, lze tedy dodat i poměrně drahá zařízení poměrně 

chudému zákazníkovi vybavenému nevyhovujícím energetickým hospodářstvím, pokud mu 

tato zařízení významně uspoří provozní náklady na energii. Dodavatel na druhou stranu nese 

riziko, že dodaná zařízení skutečně přinesou předpokládané úspory. 

 Ačkoliv EPC nese mnohé znaky PPP, nejedná se nutně o provozování veřejné 

infrastruktury. Zákazníkem totiž může být veřejná organizace, ale i soukromá firma. 

Rizika typu projektu EPC spatřuji především na straně dodavatele. Nevím, jak přesně 

zajistí „neplýtvání“ 
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9 Závěr 

Partnerstvím veřejného a soukromého sektoru se označuje smluvní vztah, v  jehož 

rámci soukromý sektor zajišťuje infrastrukturu a služby spojené s  touto infrastrukturou, které 

bývají tradičně zajišťovány veřejným sektorem (zadavatelem) nebo obstarávány cestou 

klasických veřejných zakázek.  

Práce mapuje aktuální stav PPP projektů se zaměřením na rizika nejen v  obecné 

rovině, ale zvláštní důraz je kladen na oblast energetiky. 

9.1 Hlavní výstupy práce 

Dílčími cíli disertační práce bylo: 

a) Představit partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP) a příčiny selhávání 

těchto projektů, 

 Ve 2 kapitole byl popsán vztah partnerství soukromého a veřejného sektoru. Bylo 

v  ní diskutováno nad různými typy a formami PPP projektů, jichž existuje celá řada. 

Důvodem velké pestrosti variant PPP je absence exaktního modelu. Dále v  této kapitole byl 

sestaven seznam výhod a nevýhod PPP projektů, jak je uvádějí autoři různé odborné 

literatury, článků a dotazovaní zástupci veřejného i soukromého sektoru.  

Jelikož je příprava PPP projektů poměrně složitá a mnoho zástupců veřejných institucí 

uvádí, že právě složitost přípravy je jednou z  hlavních bariér nevyužívání PPP projektů ve 

veřejných zakázkách, byla zařazena do této kapitoly i podkapitola týkající se přípravy 

projektu PPP. Dílčím závěrem této kapitoly je můj názor: metoda PPP projektů je pro veřejný 

sektor velmi náročná, a proto si myslím, že pokud se nezjednoduší administrativa vedoucí 

k  přípravě projektů, nezlepší se komunikace s  danými úřady, nezjednoduší se zákon ohledně 

veřejných zakázek, nebudou vytvořeny co nejjednodušší a nejpřesnější metodiky zpracování 

koncesí, tak se PPP metoda řešení vyplatí jen u velkých projektů s  předpokládanou hodnotou 

koncesní smlouvy v  řádech stovek milionů korun.  

b) na základě známých metodik a postupů popsat řízení rizik v  PPP projektech, 

Hlavním nástrojem rozhodování o výhodnosti varianty PPP projektu by měl být tzv. 

Public sector comparator (PSC), jehož stanovení je upraveno v  metodikách MFČR. V  praxi 

není vždy PSC správně aplikován, a to zejména při promítání alokace rizik. Proto byla jeho 

obecná struktura a výpočet zařazen do disertační práce. Především v PSC se totiž projeví 

výsledná metodika rozdělení rizik. Předložená práce se snaží nabídnout vybrané přístupy a 

metody k  analýze a řízení rizika a diskutovat jejich silné a slabé stránky. V  kapitole 5 byl 

popsán celý proces řízení rizik od identifikaci rizika, přes jeho ohodnocení, alokaci, až po 

ošetření a monitorování rizika v  daném projektu. Toto řízení vychází z  analyzovaných 

aktuálních katalogů a matic rizik. Výstupem této kapitoly bylo zjištění, že po neúplné 

identifikaci rizik, jejich nedostatečného ohodnocení a nepřesné alokaci dále veřejný ani 

soukromý sektor neprovádí průběžný monitoring a kontrolu rizik. Toto je v  prostředí České 
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republiky zatím zcela opomíjeno a podceňováno. A to jak stranou soukromého sektoru, tak 

stranou veřejného sektoru. Také ministerstvo financí, které vydává metodické materiály 

týkající se problematiky PPP a kontrolou pravidel pověřený Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže neprovádí dle mých informací dostatečnou dodatečnou kontrolu PPP projektů a 

průběžný monitoring. 

c) navrhnout postup řízení rizik v  energetickém odvětví, 

Navrhnutý postup řízení rizik vychází z  metodického postupu Ministerstva financí 

České republiky a z  metodiky ohodnocení rizika projektu podle (Ostřížka, 2007). Mnou 

navržený postup je rozdělen do 7 kroků a výsledkem této analýzy (tohoto postupu) je splnění 

prvního z  hlavních cílů disertační práce a to Příloha č.4: Výsledná matice rizik 

v  energetickém odvětví.  Abych se propracovala ke stanovenému cíli, bylo potřeba udělat 

ostatní dílčí kroky: především identifikovat všechna možná rizika energetických projektů 

(Příloha č.3:). Následně je rozdělit do skupin a konfrontovat je s  maticí sestavenou PPP 

centrem, aby se některá rizika neopakovala nebo naopak nebylo některé riziko opomenuto. 

Nemohu říci, že mnou vytvořena výsledná matice rizik v  energetickém odvětví je úplná 

(obsahuje všechna vyskytující se rizika v  energetickém odvětví), ale jejím hlavním cílem je, 

aby posloužila v rámci prvních brainstormingů. Realizační tým připravovaného energetického 

projektu bude mít usnadněnou práci s  identifikací možných rizik, popř. mu matice poslouží 

jako srovnávací matice.  

Na tomto místě mohu ještě konstatovat, že jsem nevytvořila jenom matici rizik pro 

energetické odvětví, ale i matici rizik energetického odvětví podle významu rizika 

(Tabulka č. 21: ) To znamená, s  jakou pravděpodobností riziko nastane a jaký to bude mít 

dopad na hodnotu celého projektu. 

d) rozdělit stanovená rizika mezi soukromý a veřejný sektor podle toho, kdo za ně bude 

skutečně platit, tak aby dávala jasnou představu o PSC neboli o tom, zda je vytvořena 

hodnota za peníze. 

Řešení popisu a rozdělení rizik PPP projektů mezi dva již svou podstatou velmi 

odlišné sektory není triviální záležitostí a zahrnuje v  sobě aspekty společenské, ekonomické, 

právní a ryze odborné. Identifikovaná a analyzovaná rizika v  energetickém odvětví (ale i ve 

všech obecných nabízených metodikách) byla doposud v  České republice rozdělena mezi 

soukromý a veřejný sektor v  celé výši. To znamená, že stanovenou výslednou hodnotu rizika 

nesl v  celé výši buď soukromý nebo veřejný sektor. Předkládaná metodika nabízí rozdělení 

rizika účastníkům PPP projektů v  určitém poměru, v  určitých nabízených modifikacích. Toto 

řešení přináší především úsporu ve výpočtu PSC (sníží se tím hodnota rizika),  ale i možností 

podílet se na riziku i v  případě, že se riziko objeví v  průběhu projektu. A to jak na 

pozitivním, tak i negativním faktoru (dopadu). Např. získání dotace v  průběhu již 

rozeběhnutého projektu, snížení, popř. zvýšení účinnosti. Vytvořená metodika je obsahem 

kapitoly  7.  
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e) vytvořit vzorec ceny tepla s  penalizacemi a bonusy za negativní a pozitivní dopady 

rizika na realizaci projektu, 

Výsledný kalkulační vzorec ceny tepla vychází ze zásad a rozhodnutí prováděných 

Energetickým regulačním úřadem pro kalkulaci ceny tepla. Cena tepelné energie 

v  koncesním projektu je zohledněna inflací jednotlivých položek ve výši 90% příslušného 

cenového indexu. Vzhledem k  tomu, že bude docházet k  platbě nájemného předem, bude 

výše zmíněná inflační úprava použitá jen na zbývající část stálé složky ceny tepla. 

Výsledný vzorec ceny tepla s  penalizacemi a bonusy za negativní a pozitivní dopady 

rizika je: 

plyslypyssyspyynx ccccczc Qyc  

f) aplikovat navržené metody pro PPP projekt v ČR, 

Navržená metoda bude aplikovaná na příkladu PPP Projektu centrální zásobování 

teplem v  Kopřivnici. Tento dílčí cíl disertační práce je částečně splněn na grafu č.5 Rozdělení 

rizika mezi soukromý a veřejný sektor, který ukazuje energetickou účinnost tohoto projektu a 

možné rozdělení rizik po jejím snížení. 

g) sestavit přehled současného stavu PPP projektů v Evropě a v  České republice, 

Z  průzkumu a analýzy informačních kanálů vyplynulo, že počet realizovaných PPP 

projektů celosvětově poklesl. Nicméně potenciál pro tento typ projektů stále existuje, neboť 

jedním z hlavních úkolů veřejného sektoru je stále zabezpečovat statky a služby. Jen je 

potřeba prolomit „bariéry“, respektive změnit povědomí o této možnosti financování. 

Doposud také není zcela zřejmé, pro které druhy projektů je cesta PPP vhodná. V  současné 

době jsou v  České republice realizovány především projekty na komunální úrovni v  oblasti 

vodohospodářství. V  disertační práci vyplynula skutečnost, že pro PPP projekty jsou typické 

vysoké transakční náklady související s  definováním požadovaných služeb a optimálního 

způsobu jejich dosažení. Také je třeba konstatovat, že veřejný sektor dělá chyby v  přípravě 

projektů: nedostatečně definuje výstupy, v  řadě projektů vůbec neidentifikuje rizika, z  něhož 

vyplyne neúplný (nepřesný) výpočet PSC, neprovádí monitoring výstupu ani rizik, apod. a 

opravdu zde existuje i možnost skrytého zadlužování celého státu. 

h) poskytnout přehled aktuálních PPP projektů v  energetickém odvětví v  České 

republice, 

V  době odevzdání disertační práce fungují na základě koncesní smlouvy v  České 

republice dva energetické projekty zajišťující vytápění objektů (zajištění provozu plynové 

kotelny a zabezpečení dodávek tepla a teplé vody a dodávka tepla v  Bohumíně). Další 

připravovaný projekt nezískal plánovanou dotaci, a proto nebyl zatím realizován (Centrální 

zásobování teplem Kopřivnice). Pokud bychom zařadili do energetického odvětví i projekty 

veřejných osvětlení, tak by se počet energetických projektů v  České republice zvýšil. 



 82 

 

9.2 Analýza hypotéz 

1. V  PPP projektech nenese soukromý a veřejný sektor stejnou míru rizik. Míra (výše) 

rizik v  PPP projektech se mezi soukromým a veřejným sektorem liší.  

Jedním z  hlavních principů PPP projektů je, že jsou správně ohodnocená, resp. 

oceněná rizika optimálně rozdělena mezi veřejný (zadavatele) a soukromý (realizátor, 

investor) sektor. Důvodem správného rozdělení rizik je, aby veřejný sektor neplatil příplatek 

za přenesení rizik, které by lépe dokázal řídit sám, anebo naopak si neponechal ta rizika, která 

by lépe řídil soukromý sektor. Pokud bychom řekli, že veřejný a soukromý sektor ponesou 

stejnou míru rizika, znamenalo by to, že oba dva umí řídit dané riziko stejně dobře. V  tomto 

případě by ale veřejný sektor nepotřeboval k  realizaci infrastruktury žádného partnera, ale 

mohl by si řídit projekt sám. Do společného projektu s investorem by šel pouze v  případě, že 

by nechtěl nést 100% míru odpovědnosti (ztráty, ale i zisku) za projekt sám, ale pouze 50%, 

kdy by byl soukromý sektor brán jako rovnoprávný partner. Nicméně z  výše zmíněného 

principu PPP projektů plyne, že soukromý ani veřejný sektor ve správně aplikovaném PPP 

projektu nenesou (nejsou schopna řídit) všechna rizika společně, ani se rovnou mírou na jejich 

řízení podílet. Takže hypotéza byla potvrzena. 

 

2. Obecná matice rizik lze použít na jakýkoli PPP projekt v jakémkoli odvětví. 

Ano. Obecná matice rizik lze použít na jakýkoli PPP projekt v  jakémkoli 

odvětví. Ale nikoli ve své podobě! Je třeba ji využít pro vlastní matici rizik přesně 

definovaného projektu. Neb např. PPP projekty v  energetickém odvětví lze využít v  mnoha 

„podskupinách“. Od méně náročných rekonstrukcí (zateplení) budov, které souvisí se 

snížením poptávky po energii, výstavby a provozu veřejného osvětlení, přes zajištění dodávky 

tepla do veřejných i soukromých objektů, rekonstrukci a stavby nových tepelných zdrojů, až 

po výstavbu nových elektráren. A tak lze vidět, že v  projektu zateplení budov není potřeba 

identifikovat a sledovat 50 a více rizik a naopak při výstavbě nové jaderné elektrárny bude 

třeba 50 a více rizik rozdělit a sledovat i v  několika etapách projektu (přípravy, výstavby). 

Proto jak již jsem se zmínila výše, mnou vytvořená matice rizik pro energetické odvětví 

poslouží především k vytvoření (odpovídající svou složitostí) přesné matici rizik k  přesně 

zadanému projektu.  

 

3. Všechna rizika lze přenést na soukromý sektor. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Nikdy nemůže soukromý sektor převzít rizika 

projektové dokumentace (kdy zadavatelem projektu je veřejný sektor) a také riziko 

likvidity (chápáno jako dobrá pověst zřizovatele [zadavatele] veřejné zakázky). Tzn. 

riziko neschopnosti dostát závazkům vůči subdodavatelům, plynoucí z  dočasné 

insolventnosti dodavatele (soukromého sektoru). Existuje mnoho dalších rizik, která nemá 
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význam na soukromý sektor v  celé výši přenášet, protože je stejně neumí řídit lépe, než 

sektor veřejný. Jsou to především rizika tzv. vyšší moci (rizika přírodní katastrofy, terorismu 

a válečných konfliktů). 

9.3 Hlavní přínosy práce 

Hlavní přínosy práce souvisejí se splněním hlavních a dílčích úkolů: 

1. Teoretický 

Práce přispívá do teoretické a empirické debaty ohledně realizace PPP projektů. Jejich 

využití na státní, ale především na komunální úrovni v  různých odvětvích, ale především 

v  energetickém. Představila partnerství soukromého a veřejného sektoru a příčiny jeho 

selhávání. Na základě známých metodik a postupů popisuje řízení rizik v  PPP projektech. 

V  práci je také navrhnut postup řízení rizik přímo pro energetické odvětví, které (jako každé 

odvětví) nese v  sobě určitá specifika. A v  neposlední řadě je v práci provedena analýza 

aktuálního stavu PPP projektů v  Evropě i České republice a to jak podle výše iniciovaných 

zakázek, tak podle odvětví. Samozřejmě nejvíce se práce zaměřuje na oblast energetiky, 

v  němž autorka vidí potenciál dalšího využití PPP projektů.  

2. Praktický 

Práce má také svůj praktický přínos. A to jako cenný podklad pro identifikaci, 

analýzu, ohodnocení a rozdělení rizik v  energetickém odvětví. Výčet identifikovaných rizik 

pro energetické PPP projekty (Příloha č.3:), výsledná obecná matice rizik pro energetické 

odvětví (Příloha č.4:) i sestavená Matice rizik energetického odvětví podle významu (Tabulka 

č. 21: ) poslouží  v  rámci prvních brainstormingů. Realizační tým připravovaného 

energetického projektu bude mít usnadněnou práci s  identifikací možných rizik, popř. mu 

matice poslouží jako srovnávací matice. 

Předkládaná metodika zase nabízí pro praxi rozdělení rizika účastníkům PPP projektů 

v  určitém poměru. Toto řešení přináší především úsporu ve výpočtu PSC (sníží se tím 

hodnota rizika),  ale i možností podílet se na riziku i v  případě, že se riziko objeví v  průběhu 

projektu. A to jak na pozitivním, tak i negativním faktoru (dopadu).  

9.4 Doporučení pro další teoretický výzkum 

Ačkoli tato disertační práce vysvětluje pojem partnerství veřejného sektoru, popisuje 

řízení rizik, byla v  ní vytvořena metodika rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný sektor, 

sestavena matice rizik pro energetické odvětví, která „ulehčí“ práci realizačnímu týmu nových 

energetických projektů na jakékoli úrovni, projekty PPP v  dnešní době selhávají i díky 

financování. Proto by dalším výzkumem v  této oblasti mohlo být zajištění financování PPP 

projektů třetí stranou.   

Jelikož vytvořená metodika a sestavená matice rizik, nebyly ještě využity v  praxi, tak 

by neméně významným bodem další práce bylo sledovat využití vytvořené metodiky 

v  praxi a tím ověřit její funkčnost a popř. ji zpřesnit a vylepšit. 
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Výsledná matice rizik v  energetickém odvětví by byla ještě dokonalejší, pokud by 

obsahovala finanční dopady a výsledné ocenění. K  tomu by mohla být vytvořená nová 

obecná metodika, která by uměla finanční dopady a výsledné ocenění počítat. 

V  disertační práci také bylo konstatováno, že v  České republice neexistuje žádná 

přesná (průběžně aktualizovaná) databáze realizovaných projektů, že se ve veřejně 

dostupných zdrojích (a pravděpodobně ani v  neveřejně) nesleduje jejich praktický průběh a 

tím pádem není dostatek adekvátních referenčních projektů pro porovnávání. Proto by určitě 

mělo význam ve spolupráci s  ministerstvem financí a mírnou úpravou legislativy vytvořit 

metodiku referenčních projektů.  
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Build – Operate – Transfer Postav, provozuj a převeď 
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CF Cash Flow Tok hotovosti 

ČR Czech republic Česká republika 

ČSH  Čistá současná hodnota 

DBB Design – Bid – Build Navrhni, zadej, postav 

DBFO Design – Build – Finance – Operate Navrhni, postav, financuj, provozuj 
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EIB European Investment Bank Evropská investiční banka 
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kir  Koeficient sdílení rizika 

MF  Ministerstvo financí 
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O&M Operation and Maintenance Provoz a údržba 
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Development 

Organizace pro ekonomickou spolupr8ci a 

rozvoj 
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PPC Public Private Comparator Komparátor veřejného a soukromého sektoru 
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PSC Public Sector Comparator Komparátor veřejného sektoru 

SMHL South Manchester Hospital Název konkrétního projektu ve Velké Británii 

SPV Special Purpose Vehicle Účelová společnost zřízená výhradně k realizaci 

jednoho projektu 

SS Private Sector Soukromý sektor 

TUV  Teplá užitková voda 

ÚHOS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VfM Value for Money Hodnota za peníze 

VS Public Sector Veřejný sektor (zadavatel) 

ZVZ  Zákon o veřejných zakázkách 
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Příloha č.1: Matice rizik  

O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

1. STAVEBNĚ -TECHNOLOGICKÁ A PROJEKČNÍ RIZIKA  

1a) Stavební a projekční rizika 

S1 Projektová dokumentace 
Riziko vyplývající z nesplnění očekávání 

kladených na projektovou dokumentaci 

Změna projektu, 

prodloužení jednání, 

finanční ztráta 

Smluvní ošetření charakteristik 

projektu (specifikace požadavků na 

projekt) 

    ● 

S2 Konstrukce/stavba 

Riziko vyplývající z nesplnění očekávání 

kladených na konstrukci projektu, styl, 

kvalitu, případně i zpoždění dokončení 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

Smluvní ošetření charakteristik 

konstrukce projektu, důkladná 

projektová a stavební dokumentace 

    ● 

S3 Překročení nákladů 
Riziko vyplývající ze špatného plánu 

nákladů 
Finanční ztráta 

Smluvní ošetření tzv. finančního stropu 

dodávky služby, ze strany veřejného 

sektoru, soukromý sektor si zajistí 

důkladné expertizy, aby mohl ručit za 

smluvně ošetřený finanční strop 

dodávky 

    ● 

S4 
Znečištění lokality/okolí během 

realizace projektu I. 

Riziko, že během stavby dojde ke 

znečištění/kontaminaci lokality veřejným 

sektorem 

Prodloužení prací, finanční 

ztráta, znemožnění cíle 

projektu 

Expertní odhady možných původců 

rizika, preventivní ošetření (ochrana) 

lokality 

●     

S5 
Znečištění lokality/okolí během 

projektu II. 

Riziko, že během stavby dojde ke 

znečištění/kontaminaci lokality 

dodavatelem stavebních a konstrukčních 

prací (soukromý sektor) 

Prodloužení prací, finanční 

ztráta 

Smluvní ošetření se subdodavateli, 

expertizy a specifikace použitých 

materiálů a stavebních postupů 

    ● 

S6 

Vliv projektu na životní 

prostředí během životnosti 

projektu I. 

Riziko vyplývající z charakteru (účelu) 

projektu a jeho negativního vlivu na 

životní prostředí,krajinu, během životnosti 

projektu 

Finanční ztráta, ztráta 

reputace 

Veřejný sektor nechá provést expertní 

odhady před podepsáním smluv 
●     
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

S7 

Vliv projektu na životní 

prostředí během životnosti 

projektu II. 

Riziko vyplývající z provedení 

konstrukce/stavby a negativního vlivu na 

životní prostředí během životnosti 

projektu 

Finanční ztráta 

Smluvně ošetřit - soukromý sektor 

zajistí potřebné kontrolní procesy při 

výstavbě a konstrukci a bude kvalitu 

garantovat. 

    ● 

  1b) Rizika lokality 

S8 
Stávající objekt 

(oprava/rozšíření) 

Riziko, že stávající objekt se ukáže 

nevhodným pro nové zlepšení 

Zrušení 

projektu,prodloužení 

projektu,finanční ztráta 

Veřejný sektor umožní na své náklady 

soukromému sektoru expertizu objektu 

před uzavřením smluv 

    ● 

S9 Dostupnost lokality 

Riziko vyplývající z charakteru okolních 

pozemků a jejich vlastnictví, stavební 

lokalita je kvůli špatným poměrům s 

vlastníky okolních pozemků nedostupná 

Prodloužení jednání, 

prodloužení projektu, 

přerušení projektu, finanční 

ztráta 

Soukromý sektor si před zahájením 

stavby vyjedná s vlastníky okolních 

pozemků možnost tranzitu skrz tyto 

pozemky v průběhu stavebních prací 

    ● 

S10 Vlastnictví lokality 

Riziko vyplývající z neprokázání 

jednoznačného vlastnictví lokality (např. 

restituční nároky) 

Prodloužení jednání, 

prodloužení projektu, 

odškodnění třetím stranám 

Veřejný sektor zajistí potřebné 

dokumenty a prokáže vlastnictví 

lokality, případně si zajistí vlastnictví 

lokality 

●     

S11 Stav lokality 

Riziko vyplývající z nákladů na úpravu 

stavu lokality -může být například 

kontaminována 

Prodloužení jednání, 

prodloužení prací, finanční 

ztráta, přerušení projektu 

Veřejný sektor si zajistí expertízy dané 

lokality před započetím jednání se 

soukromým sektorem a seznámí ho s 

výsledky 

    ● 

S12 
Sítě (utility) na lokalitě (v 

místě stavby) 

Riziko vyplývající z umístění sítí v místě 

stavby, které nejsou vůbec,případně jsou 

nesprávně zaneseny v plánech, které 

poskytne veřejný sektor soukromému 

Prodloužení jednání, 

prodloužení prací, finanční 

ztráta, přerušení projektu 

Veřejný sektor si zajistí expertízy dané 

lokality před započetím jednání se 

soukromým sektorem a seznámí ho s 

výsledky 

  ●   

S13 

Územní plán (rozpor s 

relevantním/jakýmkoliv 

územním plánem) 

Riziko vyplývající z územního plánu 

/rozhodnutí pro daný pozemek 

Zpoždění či odložení prací, 

prodloužení jednání, 

finanční ztráta, znemožnění 

realizace projektu 

Veřejný sektor prozkoumá stávající 

územní plán/rozhodnutí před započetím 

projektu, pokud nevyhovuje projektu, 

zasadí se veřejný sektor o jeho změnu,a 

to před uzavřením smluv se 

soukromým sektorem 

●     
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

S14 Stavební povolení 
Riziko vyplývající z nezískání stavebního 

povolení 

Zpoždění či odložení prací, 

prodloužení jednání, 

finanční ztráta 

Soukromý sektor získá a musí předložit 

stavební povolení do určité lhůty 
    ● 

S15 Kulturní/archeologické dědictví 

Riziko vyplývající z možnosti poškození 

kulturních a historických památek 

nacházejících se na lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí 

zpoždění či odložení prací, 

prodloužení jednání, 

finanční ztráta 

Veřejný sektor zajistí archeologický 

průzkum lokality, získá povolení 

památkového ústavu 

●     

S16 Chráněná krajinná oblast 

Riziko vyplývající z umístění lokality 

(celá, nebo části) v chráněné krajinné 

oblasti 

Zpoždění, odložení, či 

zrušení prací, prodloužení 

jednání, finanční ztráta 

Veřejný sektor získá potřebná povolení 

a zajistí výjimky umožňující stavbu v 

této lokalitě, případně najde a navrhne 

(určí) jinou lokalitu 

●     

  1c) Rizika chybných technologií, sítí a souvisejících služeb 

S17 
Vada v průběhu realizace 

projektu 

Riziko z vady na zařízení/budovách, které 

dostane k dispozici soukromý sektor 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 
Smluvní ošetření     ● 

S18 
Vada v průběhu životnosti 

projektu 

Riziko skryté vady na zařízení/budovách 

objevené během provozu 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Smluvní ošetření     ● 

S19 Chybná technologie 
Riziko plynoucí z použití chybné, 

nekompatibilní technologie 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta,poškození 

vlastních či cizích zařízení 

Expertizy zařízení/budov, smluvní 

ošetření 
    ● 

S20 Technická nedostatečnost 

Riziko vyplývající z technologické 

zastaralosti výsledného produktu/služby v 

momentě předání veřejnému sektoru, či v 

momentě dokončení 

Finanční ztráta Lze ošetřit smluvně     ● 

S21 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, výpadku utilit 

a podpůrných systémů I. 

Riziko vyplývající z výpadku utilit, z 

výpadku záložních zdrojů či z výpadků a 

selhání dalších podpůrných systémů, které 

jsou (byly) kontrahovány veřejným 

sektorem 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta, poškození 

vlastních či cizích zařízení 

Smluvní ošetření s dodavateli utilit     ● 
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

S22 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, výpadku utilit 

a podpůrných systémů II. 

Riziko vyplývající z výpadku utilit, z 

výpadku záložních zdrojů či z výpadků a 

selhání dalších podpůrných systémů, které 

jsou (byly) kontrahovány veřejným 

sektorem 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta, poškození 

vlastních či cizích zařízení 

Smluvní ošetření s dodavateli utilit ●     

  2. KREDITNÍ RIZIKA 

  2a) Riziko likvidity 

K1 Riziko likvidity 

Riziko neschopnosti dostát závazkům vůči 

subdodavatelům,plynoucí z dočasné 

insolventnosti dodavatele (soukromý 

sektor) 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

Veřejný sektor zhodnotí před 

uzavřením smluv kreditní rating 

dodavatele a smluvně ošetří sankcemi 

pro případ prodloužení projektu 

    ● 

  2b) Rizika nesplnění závazků / riziko dostupnosti 

K2 
Riziko dostupnosti (nedodržení 

závazků soukromým sektorem) 

Riziko, že soukromý sektor dodá projekt, 

či službu, ale nedostojí svým závazkům 

(stanoveným smluvně) týkajícím se 

umožnění dostupnosti služby 

Prodloužení projektu, 

ukončení projektu, finanční 

ztráta 

Lze ošetřit smluvně     ● 

K3 
Nedodržení závazků veřejným 

sektorem 

Riziko, že veřejný sektor nedostojí svým 

závazkům stanoveným smluvně 

Prodloužení projektu, 

ukončení projektu, finanční 

ztráta 

Lze ošetřit smluvně ●     

K4 Selhání protistrany I. 
Riziko plynoucí ze selhání subdodavatele 

soukromého sektoru 

Ukončení projektu, finanční 

ztráta, ztráta reputace 

Lze ošetřit smluvně, zajistit kontinuitu 

prací, provést kreditní rating protistrany 
    ● 

K5 Selhání protistrany II. 
Riziko plynoucí ze selhání soukromého 

sektoru 

ukončení projektu, finanční 

ztráta, ztráta reputace 

Lze ošetřit smluvně, zajistit kontinuitu 

prací, provést kreditní rating 

soukromého sektoru 

●     

K6 Riziko koncentrace 
Riziko plynoucí z koncentrace 

dodávaných služeb u jednoho dodavatele 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu, zastavení projektu 
Lze ošetřit diverzifikací ●     
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

K7 Riziko zamítnutí partnerství 

Riziko plynoucí z rozhodnutí ÚHOS, že 

díky poskytnutí veřejné podpory 

soukromému sektoru, případně podpoře 

dominantní pozice dodavatele je 

rozhodnuto o jiném dodavateli 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Lze ošetřit pouze částečně     ● 

  3. TRŽNÍ RIZIKA             

T1 3a) Riziko poptávky I. 

Riziko nedostatečných příjmů 

provozovatele, plynoucí ze špatné 

predikce poptávky po nabízené 

službě/změny poptávky po službě 

(produktu) během životnosti projektu, v 

případě, že službu provozuje a poskytuje 

soukromý sektor 

Finanční ztráta, ukončení 

projektu 

Důkladná predikce poptávky, 

provedení ekonomických analýz, 

využití expertních odhadů před 

započetím projektu 

    ● 

T2 3b) Riziko poptávky II. 

Riziko nedostatečných příjmů 

provozovatele, plynoucí ze špatné 

predikce poptávky po nabízené 

službě/změny poptávky po službě 

(produktu) během životnosti projektu, v 

případě, že službu provozuje a poskytuje 

soukromý sektor 

Finanční ztráta, ukončení 

projektu 

Důkladná predikce poptávky, 

provedení ekonomických analýz 

využití expertních odhadů před 

započetím projektu 

●     

T3 
3c) Riziko zvýhodněné 

konkurence 

Riziko, že veřejný sektor zvýhodní, či 

podpoří projekt konkurenčního charakteru, 

a dojde tak ke snížení poptávky po službě 

(PPP projektů) dodávané soukromým 

sektorem 

Finanční ztráta 

Dokonalá znalost právě realizovaných 

projektů a záměrů nové projekty 

realizovat 

●     

  3d) Ostatní tržní rizika 

T4 Měnové riziko 

Riziko vyplývající ze změny devizových 

kurzů měn,které ovlivňují hodnotu 

dodávky projektu 

Finanční ztráta, náklady na 

zajištění měnového rizika 

Lze smluvně ošetřit (zafixování kurzů, 

smluvní zajištění plateb, uzavření 

zajišťovacích operací na finančním 

trhu) 

    ● 



 96 

O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

T5 Inflační riziko 

Riziko, že výše plateb pozbude hodnotu 

díky inflaci (případ konkrétního inflačního 

indexu) 

Finanční ztráta 

Lze smluvně ošetřit (zafixování kurzů, 

smluvní zajištění plateb, uzavření 

zajišťovacích operací na finančním 

trhu) 

●     

T6 Úrokové riziko 
Riziko, že dojde ke změně úrokových 

sazeb 

Finanční ztráta, náklady na 

zajištění úrokového rizika 

Lze smluvně ošetřit (zafixování kurzů, 

smluvní zajištění plateb, uzavření 

zajišťovacích operací na finančním 

trhu) 

    ● 

  4. VNĚJŠÍ RIZIKA 

  4a) Politická rizika 

V1 Default (selhání) vlády 
Riziko plynoucí z možné změny vlády, 

případně změny politické orientace země 

Prodloužení projektu, 

zastavení projektu, finanční 

ztráta 

Nelze řídit   ●   

V2 Nadnárodní politické riziko 

Riziko plynoucí z členství země v 

nadnárodních celcích, uzavírání 

mezinárodních smluv 

Prodloužení projektu, 

zastavení projektu, finanční 

ztráta 

Nelze řídit   ●   

  4b) Vyšší moc 

V3 Přírodní katastrofa Riziko vyplývající z přírodní katastrofy 

Prodloužení projektu, 

zvýšení nákladů na projekt, 

ukončení projektu 

Pojištění   ●   

V4 Terorismus Riziko vyplývající z teroristických útoků 

Prodloužení projektu, 

zvýšení nákladů na projekt, 

ukončení projektu 

Pojištění, černá listina 

nespolupracujících zemí 
  ●   

V5 Válečný konflikt Riziko vyplývající z válečných konfliktů 

Prodloužení projektu, 

zvýšení nákladů na projekt, 

ukončení projektu 

Pojištění, černá listina 

nespolupracujících zemí 
  ●   

  4c) Ostatní vnější rizika 

V6 
Legislativní riziko/daňové 

riziko obecného charakteru 

Riziko vyplývající z obecné změny práva 

či z obecné změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý soukromý sektor 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Nelze příliš efektivně řídit, lze sledovat 

programová prohlášení vlády a 

politické záměry 
    ● 
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

V7 
Legislativní riziko/daňové 

riziko specifického charakteru 

Riziko vyplývající ze změny práva, změny 

daňové legislativy, která se dotkne pouze 

dodavatele PPP projektů 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Nelze příliš efektivně řídit, lze sledovat 

programová prohlášení vlády a 

politické záměry 

●     

V8 Dodatečná povolení 

Riziko nutnosti získání dalších, dosud 

neuvažovaných povolení, v průběhu 

realizací, či životnosti projektu 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

Lze snížit důkladným rozborem 

poptávkové specifikace 
    ● 

V9 Situace v odvětví/stávky 
Riziko plynoucí ze stávky zaměstnanců na 

straně soukromého sektoru 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

Částečně lze ošetřit jednáním s odbory, 

sledovat situaci na poli tripartitních 

jednání,programová prohlášení vlády a 

politické záměry 

    ● 

  5. OPERAČNÍ RIZIKA 

  5a) Rizika související se zařízením 

O1 Vstupy (materiál) 

Riziko, že požadované vstupy jsou dražší, 

než bylo očekáváno, neodpovídají 

požadované kvalitě, nebo nejsou dostupné 

v potřebném množství (mimo utilit) 

Finanční ztráta, v některých 

případech snížení kvality 

výsledných služeb 

Lze ošetřit smluvně     ● 

O2 
Údržba, oprava, modifikace a 

adaptace 

Riziko plynoucí ze špatného odhadu 

životnosti projektu před jeho předáním 

veřejnému sektoru 

Finanční ztráta Expertní odhady, smluvní ošetření     ● 

O3 Nízká zůstatková hodnota 

Riziko vyplývající z chybného očekávání 

zůstatkové hodnoty/stavu, projektu v 

momentě převzetí od soukromého sektoru 

Finanční ztráta Expertní odhady, smluvní ošetření ●     

  5b) Rizika související s lidmi 

O4 
Neodpovídající pracovní 

síly/riziko nezastupitelnosti 

Riziko vyplývající z nezajištění 

odpovídajících kvalifikovaných 

pracovníků, nemožnost jejich zastoupení 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Smluvní ošetření, specifikace 

potřebných pracovních sil    
    ● 

O5 Nedostatek lidských zdrojů 

Rizika vyplývající ze špatné 

dostupnosti/migrace lidských zdrojů v 

lokalitě 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Smluvní ošetření, specifikace 

potřebných pracovních sil    
    ● 

O6 Pracovněprávní spory 
Riziko vyplývající ze sporů 

pracovněprávního charakteru 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Smluvní ošetření,zákon     ● 
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

O7 Selhání lidského faktoru 
Riziko vyplývající ze selhání či chyby 

lidského faktoru 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Smluvní ošetření, pojištění     ● 

  5c) Bezpečnostní rizika 

O8 Podvod, nelegální jednání 

Riziko vyplývající z možnosti podvodu či 

jiného jednání (na straně veřejného či 

soukromého sektoru), které je nezákonné 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Ostraha, kontroly, školení, pojištění, je 

ošetřeno zákonem, ze kterého vyplývají 

sankce za takové jednání 

●   ● 

O9 
Bezpečnost technologických 

systémů 

Riziko vyplývající z poškození 

(úmyslného, neúmyslného) 

technologických systémů (např. 

hackerství) 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Ostraha, kontroly, školení, pojištění, je 

ošetřeno zákonem, ze kterého vyplývají 

sankce za takové jednání 
    ● 

O10 Poškození, krádež 

Riziko plynoucí z poškození 

stavby/zařízení, během výstavby a 

realizace projektu, či během životnosti 

projektu 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Ostraha, kontroly, školení, pojištění, je 

ošetřeno zákonem, ze kterého vyplývají 

sankce za takové jednání 
    ● 

  6. STRATEGICKÁ RIZIKA 

  6a) Smluvní rizika 

St1 Odpovědnost třetím stranám 
Riziko způsobené poškozením majetku, 

zdraví třetím stranám 
Finanční ztráta 

Zvýšená kontrola provozu, smluvní 

ošetření 
    ● 

St2 Změny smlouvy 

Riziko vyplývající ze změn smluv 

požadovaných soukromým nebo veřejným 

sektorem 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Smluvní vymezení možných dodatků a 

změn 
  ●   

St3 
Porušení obecně závazných 

předpisů 

Riziko způsobené porušením obecně 

platných předpisů, nespecifikovaných ve 

smlouvě 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

důkladné sledování práva a zákonných 

norem 
    ● 

  6b) Ostatní strategická rizika 

St4 Strategické rozhodnutí 
Riziko plynoucí ze špatného strategického 

rozhodnutí 

Prodlení, finanční ztráta, 

znemožnění realizace, 

snížení reputace 

Expertizy, odborné studie problému, 

využití externích poradců 
●     
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O Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem 

Nositel rizika 

V. s. 
S. 

r. 
S. s. 

St5 Reputační riziko 

Riziko snížení důvěryhodnosti veřejného 

sektoru plynoucí z nepopulárních kroků a 

špatných rozhodnutí veřejného sektoru 

Odvolání zástupců 

veřejného sektoru, ohrožení 

jiných projektů, prodloužení 

projektu, ukončení projektu 

Kvalitní tiskové oddělení, schopné 

vysvětlit a zdůvodnit veřejnosti jednání 

veřejného sektoru, u citlivých 

rozhodnutí výzkumy veřejnosti, 

referenda 

●     

 S… stavebně-technologická a projekční rizika 

 K… kreditní rizika 

 T… tržní rizika 

 V…vnější rizika 

 O…operační rizika 

 St…strategická rizika 

Zdroj: www.pppcentrum.cz, doplněno zkratkami autorkou 

http://www.pppcentrum.cz/
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Příloha č.2: Slovníček pojmů 

Kontinuita: z lat. Continuus znamená nepřerušenou souvislost, plynulost, nepřetržité 

navazování a spojité pokračování 

Diverzifikace: z lat. Diversus, rozmanitý a facere činit znamená snažit se snížit riziko 

tím, že se nespolehne dodavatel pouze na jeden zdroj (produkt, firmu), nýbrž nakupuje od 

více dodavatelů 

Kreditní rating: úvěrový rating (credit rating) vyjadřuje bonitu či důvěryhodnost, tj. 

pravděpodobnost, že půjčka bude správně a včas splacená  

Kreditní rating soukromého sektoru: je nezávislé hodnocení veřejného sektoru 

z hlediska bonity (popř. zajištění financování), které je řadí do několika kategorií a dovoluje 

tak přibližné srovnání, popř. i vytvoření pořadí.   
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Příloha č.3: První výčet identifikovaných rizik pro energetický PPP projekt 

typu DBFO (Navrhni, postav, financuj a provozuj) 

Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Konstrukce/stavba 

Riziko vyplývající z 

nesplnění očekávání 

kladených na konstrukci 

projektu, styl, kvalitu, 

případně i zpoždění 

dokončení 

Územní plán (rozpor s 

relevantním/jakýmkoliv 

územním plánem) 

Riziko vyplývající z 

územního plánu /rozhodnutí 

pro daný pozemek 

Překročení 

investičních 

(stavebních) nákladů 

Riziko vyplývající ze 

špatného plánu nákladů 
Stavební povolení 

Riziko vyplývající z 

nezískání stavebního 

povolení 

Znečištění 

lokality/okolí během 

realizace projektu I. 

Riziko, že během stavby 

dojde ke 

znečištění/kontaminaci 

lokality veřejným 

sektorem 

Kulturní/archeologické 

dědictví 

Riziko vyplývající z 

možnosti poškození 

kulturních a historických 

památek nacházejících se na 

lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí 

Znečištění 

lokality/okolí během 

projektu II. 

Riziko, že během stavby 

dojde ke 

znečištění/kontaminaci 

lokality dodavatelem 

stavebních a 

konstrukčních prací 

(soukromý sektor) 

Chráněná krajinná 

oblast 

Riziko vyplývající z umístění 

lokality (celá, nebo části) v 

chráněné krajinné oblasti 

Vliv projektu na 

životní prostředí 

během životnosti 

projektu I. 

Riziko vyplývající z 

charakteru (účelu) 

projektu a jeho 

negativního vlivu na 

životní prostředí,krajinu, 

během životnosti projektu 

Vada v průběhu 

realizace projektu 

Riziko z vady na 

zařízení/budovách, které 

dostane k dispozici 

soukromý sektor 

Vliv projektu na 

životní prostředí 

během životnosti 

projektu II. 

Riziko vyplývající z 

provedení 

konstrukce/stavby a 

negativního vlivu na 

životní prostředí během 

životnosti projektu 

Vada v průběhu 

životnosti projektu 

Riziko skryté vady na 

zařízení/budovách objevené 

během provozu 

Dostupnost lokality 

Riziko vyplývající z 

charakteru okolních 

pozemků a jejich 

vlastnictví, stavební 

lokalita je kvůli špatným 

poměrům s vlastníky 

okolních pozemků 

nedostupná 

Chybná technologie 

Riziko plynoucí z použití 

chybné, nekompatibilní 

technologie 

Vlastnictví lokality 

Riziko vyplývající z 

neprokázání 

jednoznačného vlastnictví 

lokality (např. restituční 

nároky) 

Technická 

nedostatečnost 

Riziko vyplývající z 

technologické zastaralosti 

výsledného produktu/služby 

v momentě předání 

veřejnému sektoru, či v 

momentě dokončení 
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Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Stav lokality 

Riziko vyplývající z 

nákladů na úpravu stavu 

lokality -může být 

například kontaminována 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, 

výpadku utilit a 

podpůrných systémů I. 

(při výstavbě) 

Riziko vyplývající z výpadku 

utilit, z výpadku záložních 

zdrojů či z výpadků a selhání 

dalších podpůrných systémů, 

které jsou (byly) 

kontrahovány veřejným 

sektorem 

Sítě (utility) na 

lokalitě (v místě 

stavby) 

Riziko vyplývající z 

umístění sítí v místě 

stavby, které nejsou 

vůbec,případně jsou 

nesprávně zaneseny v 

plánech, které poskytne 

veřejný sektor 

soukromému 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, 

výpadku utilit a 

podpůrných systémů II. 

(při výstavbě) 

Riziko vyplývající z výpadku 

utilit, z výpadku záložních 

zdrojů či z výpadků a selhání 

dalších podpůrných systémů, 

které jsou (byly) 

kontrahovány veřejným 

sektorem 

Úvěrové riziko 

Riziko vznikne v důsledku 

zajištění nákladů na 

stavbu, souvisí s rizikem 

vstupních investičních 

nákladů 

Vstupních investičních 

nákladů 

Na počátku výstavby 

projektu nutno mít zajištěné 

financování 

Realizační projekt 

(Projektová 

dokumentace) 

 

Riziko vyplývající 

z nesplnění očekávání 

kladených na vstupní 

dokumentaci 

Dodatečná povolení 

Riziko nutnosti získání 

dalších, dosud 

neuvažovaných povolení, v 

průběhu realizací, či 

životnosti projektu 

Nedodání 

požadované výše 

tepla (riziko 

účinnosti) 

 Riziko plynoucí ze 

selhání provozu zařízení 

 (výpadek, nízká účinnost) 

Ztráta licencované 

činnosti 

Provozovatel nesplní 

povinnosti pro licencovanou 

činnost 

Neplacení za 

odebranou energii 

Riziko, že veřejný sektor 

nedostojí svým závazkům 

stanoveným smluvně 

Riziko změn cen vstupu 

(uhlí, zemní plyn, 

energie, vody, …) 

Riziko, že požadované 

vstupy jsou dražší, než bylo 

očekáváno, neodpovídají 

požadované kvalitě 

Nedostatek 

vstupního materiálu 

(paliva, energie, 

vody) 

Riziko plynoucí ze selhání 

subdodavatele 

soukromého sektoru 

Neodpovídající 

pracovní síly/riziko 

nezastupitelnosti 

Riziko vyplývající z 

nezajištění odpovídajících 

kvalifikovaných pracovníků, 

nemožnost jejich zastoupení 

Riziko zamítnutí 

partnerství 

Riziko plynoucí z 

rozhodnutí ÚHOS, že díky 

poskytnutí veřejné 

podpory soukromému 

sektoru, případně podpoře 

dominantní pozice 

dodavatele je rozhodnuto 

o jiném dodavateli 

Pracovněprávní spory 
Riziko vyplývající ze sporů 

pracovněprávního charakteru 

Riziko výpadku 

jednoho, či několika 

odběratelů (příjmové 

riziko) 

Riziko nedostatečných 

příjmů provozovatele, 

plynoucí ze špatné 

predikce poptávky během 

životnosti projektu 

Selhání lidského 

faktoru 

Riziko vyplývající ze selhání 

či chyby lidského faktoru 
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Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Veřejný sektor (např. 

nové zastupitelstvo 

zvýhodní 

konkurenci)  

Riziko, že veřejný sektor 

zvýhodní, či podpoří 

projekt konkurenčního 

charakteru, a dojde tak ke 

snížení poptávky po 

službě (PPP projektů) 

dodávané soukromým 

sektorem 

Podvod, nelegální 

jednání 

Riziko vyplývající z 

možnosti podvodu či jiného 

jednání (na straně veřejného 

či soukromého sektoru), 

které je nezákonné 

Měnové riziko 

Riziko vyplývající ze 

změny devizových kurzů 

měn,které ovlivňují 

hodnotu dodávky projektu 

Poškození zdroje, 

rozvodu tepla 

Riziko vyplývající z 

poškození (úmyslného, 

neúmyslného) 

technologických systémů  

Inflační riziko 

Riziko, že výše plateb 

pozbude hodnotu díky 

inflaci (případ konkrétního 

inflačního indexu) 

Poškození, krádež 

Riziko plynoucí z poškození  

zařízení během životnosti 

projektu 

Úrokové riziko 
Riziko, že dojde ke změně 

úrokových sazeb 
Odpovědnost 

zaměstnancům 

Riziko způsobené 

poškozením majetku, zdraví 

třetím stranám 

Default (selhání) 

vlády 

Riziko plynoucí z možné 

změny vlády, případně 

změny politické orientace 

země 

Změny smlouvy 

Riziko vyplývající ze změn 

smluv požadovaných 

soukromým nebo veřejným 

sektorem 

Nadnárodní politické 

riziko 

Riziko plynoucí z členství 

země v nadnárodních 

celcích, uzavírání 

mezinárodních smluv 

Porušení obecně 

závazných předpisů 

Riziko způsobené porušením 

obecně platných předpisů, 

nespecifikovaných ve 

smlouvě 

Přírodní katastrofa 
Riziko vyplývající z 

přírodní katastrofy 
Strategické rozhodnutí 

Riziko plynoucí ze špatného 

strategického rozhodnutí 

Terorismus 
Riziko vyplývající z 

teroristických útoků 
Reputační riziko 

Riziko snížení 

důvěryhodnosti veřejného 

sektoru plynoucí z 

nepopulárních kroků a 

špatných rozhodnutí 

veřejného sektoru 

Válečný konflikt 
Riziko vyplývající z 

válečných konfliktů 
Častá změna ceny 

vstupů 

Ceny paliv (uhlí, zemního 

plynu), se každoročně mění. 

Není pravidelný růst, nebo 

pokles 

Zvýšení sazby DPH 

Riziko vyplývající z 

obecné změny práva či z 

obecné změny daňové 

legislativy, která má vliv 

na celý soukromý sektor 

Emisní daň, ceny 

povolenek na emise 

Riziko vyplývající z obecné 

změny práva či z obecné 

změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý 

soukromý sektor 

Zvýšení daně z 

příjmu 

Riziko vyplývající z 

obecné změny práva či z 

obecné změny daňové 

legislativy, která má vliv 

na celý soukromý sektor 

Stárnutí zařízení 

Rozvody, objektové 

předávací stanice, řídící 

systémy 
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Riziko Popis vzniku rizika Riziko Popis vzniku rizika 

Zvýšení ekologické 

daně (pokud se jedná 

o méně ekologický 

zdroj tepla) 

Riziko vyplývající ze 

změny práva, změny 

daňové legislativy, která 

se dotkne pouze 

dodavatele PPP projektů 

Získání dotace na 

ekologičtější zdroj 

energie 

Riziko, že veřejný sektor 

zvýhodní, či podpoří projekt 

konkurenčního charakteru, a 

dojde tak ke snížení 

poptávky po službě (PPP 

projektů) dodávané 

soukromým sektorem 

Riziko osobních 

nákladů 

Nárůst počtu pracovníků a 

jejich ohodnocení 
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Příloha č.4: Výsledná matice rizik v energetickém odvětví 

Oz Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem Časování 

S1 

Realizační projekt 

(Projektová 

dokumentace) 

Riziko vyplývající z nesplnění očekávání 

kladených na vstupní dokumentaci 

Změna projektu, prodloužení 

jednání, nezískání povolení 

Přípravu projektu vložit do rukou 

skutečným odborníkům  z řad 

zaměstnanců a případ. konzultantů 

Roky přípravy    

(rok 0) 

S2 Konstrukce/stavba 

Riziko vyplývající z nesplnění očekávání 

kladených na konstrukci projektu, styl, 

kvalitu, případně i zpoždění dokončení 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

Smluvní ošetření charakteristik 

konstrukce projektu, důkladná 

projektová a stavební dokumentace 

Roky výstavby 

S3, 

K2 

Překročení investičních 

(stavebních) nákladů 

Riziko vyplývající ze špatného plánu 

nákladů 
Finanční ztráta 

Smluvní ošetření tzv. finančního 

stropu dodávky služby, ze strany 

veřejného sektoru, soukromý sektor si 

zajistí důkladné expertizy, aby mohl 

ručit za smluvně ošetřený finanční 

strop dodávky 

Roky výstavby 

S4 
Znečištění 

lokality/okolí během 

realizace projektu I. 

Riziko, že během stavby dojde ke 

znečištění/kontaminaci lokality veřejným 

sektorem 

Prodloužení prací, finanční 

ztráta, znemožnění cíle 

projektu 

Expertní odhady možných původců 

rizika, preventivní ošetření (ochrana) 

lokality 

Roky výstavby 

S5 

Znečištění 

lokality/okolí během 

projektu II. 

Riziko, že během stavby dojde ke 

znečištění/kontaminaci lokality 

dodavatelem stavebních a konstrukčních 

prací (soukromý sektor) 

Prodloužení prací, finanční 

ztráta 

Smluvní ošetření se subdodavateli, 

expertizy a specifikace použitých 

materiálů a stavebních postupů 

Roky výstavby 

S6 

Vliv projektu na životní 

prostředí během 

životnosti projektu I. 

Riziko vyplývající z charakteru (účelu) 

projektu a jeho negativního vlivu na 

životní prostředí,krajinu, během 

životnosti projektu 

Finanční ztráta, ztráta 

reputace 

Veřejný sektor nechá provést expertní 

odhady před podepsáním smluv 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

S7 

Vliv projektu na životní 

prostředí během 

životnosti projektu II. 

Riziko vyplývající z provedení 

konstrukce/stavby a negativního vlivu na 

životní prostředí během životnosti 

projektu 

Finanční ztráta 

Smluvně ošetřit - soukromý sektor 

zajistí potřebné kontrolní procesy při 

výstavbě a konstrukci a bude kvalitu 

garantovat. 

Po celou dobu 

životnosti projektu 
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Oz Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem Časování 

S8 
Náklady na údržbu a 

opravy, režie 

Riziko, že stávající objekt se ukáže 

nevhodným pro nové zlepšení 

Zrušení projektu,prodloužení 

projektu,finanční ztráta 

Veřejný sektor umožní na své 

náklady soukromému sektoru 

expertizu objektu před uzavřením 

smluv 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

S9 Dostupnost lokality 

Riziko vyplývající z charakteru okolních 

pozemků a jejich vlastnictví, stavební 

lokalita je kvůli špatným poměrům s 

vlastníky okolních pozemků nedostupná 

Prodloužení jednání, 

prodloužení projektu, 

přerušení projektu, finanční 

ztráta 

Soukromý sektor si před zahájením 

stavby vyjedná s vlastníky okolních 

pozemků možnost tranzitu skrz tyto 

pozemky v průběhu stavebních prací 

Roky přípravy, 

první léta výstavby 

S10 Vlastnictví lokality 

Riziko vyplývající z neprokázání 

jednoznačného vlastnictví lokality (např. 

restituční nároky) 

Prodloužení jednání, 

prodloužení projektu, 

odškodnění třetím stranám 

Veřejný sektor zajistí potřebné 

dokumenty a prokáže vlastnictví 

lokality, případně si zajistí vlastnictví 

lokality 

Roky přípravy, 

první léta výstavby 

S11 Stav lokality 

Riziko vyplývající z nákladů na úpravu 

stavu lokality -může být například 

kontaminována 

Prodloužení jednání, 

prodloužení prací, finanční 

ztráta, přerušení projektu 

Veřejný sektor si zajistí expertízy 

dané lokality před započetím jednání 

se soukromým sektorem a seznámí ho 

s výsledky 

Roky přípravy, 

první léta výstavby 

S12 
Sítě (utility) na lokalitě 

(v místě stavby) 

Riziko vyplývající z umístění sítí v místě 

stavby, které nejsou vůbec,případně jsou 

nesprávně zaneseny v plánech, které 

poskytne veřejný sektor soukromému 

Prodloužení jednání, 

prodloužení prací, finanční 

ztráta, přerušení projektu 

Veřejný sektor si zajistí expertízy 

dané lokality před započetím jednání 

se soukromým sektorem a seznámí ho 

s výsledky 

První léta výstavby 

(rok 1) 

S13 

Územní plán (rozpor s 

relevantním/jakýmkoliv 

územním plánem) 

Riziko vyplývající z územního plánu 

/rozhodnutí pro daný pozemek 

Zpoždění či odložení prací, 

prodloužení jednání, finanční 

ztráta, znemožnění realizace 

projektu 

Veřejný sektor prozkoumá stávající 

územní plán/rozhodnutí před 

započetím projektu, pokud 

nevyhovuje projektu, zasadí se 

veřejný sektor o jeho změnu,a to před 

uzavřením smluv se soukromým 

sektorem 

Roky přípravy    

(rok 0) 

S14 Stavební povolení 
Riziko vyplývající z nezískání 

stavebního povolení 

Zpoždění či odložení prací, 

prodloužení jednání, finanční 

ztráta 

Soukromý sektor získá a musí 

předložit stavební povolení do určité 

lhůty 

Roky přípravy    

(rok 0) 
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Oz Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem Časování 

S15 
Kulturní/archeologické 

dědictví 

Riziko vyplývající z možnosti poškození 

kulturních a historických památek 

nacházejících se na lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí 

zpoždění či odložení prací, 

prodloužení jednání, finanční 

ztráta 

Veřejný sektor zajistí archeologický 

průzkum lokality, získá povolení 

památkového ústavu 

Roky přípravy    

(rok 0) 

S16 
Chráněná krajinná 

oblast 

Riziko vyplývající z umístění lokality 

(celá, nebo části) v chráněné krajinné 

oblasti 

Zpoždění, odložení, či zrušení 

prací, prodloužení jednání, 

finanční ztráta 

Veřejný sektor získá potřebná 

povolení a zajistí výjimky umožňující 

stavbu v této lokalitě, případně najde 

a navrhne (určí) jinou lokalitu 

Roky přípravy    

(rok 0) 

S17 
Vada v průběhu 

realizace projektu 

Riziko z vady na zařízení/budovách, 

které dostane k dispozici soukromý 

sektor 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 
Smluvní ošetření 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

S18 
Vada v průběhu 

životnosti projektu 

Riziko skryté vady na zařízení/budovách 

objevené během provozu 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Smluvní ošetření Roky provozu 

S19 Chybná technologie 
Riziko plynoucí z použití chybné, 

nekompatibilní technologie 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta,poškození 

vlastních či cizích zařízení 

Expertizy zařízení/budov, smluvní 

ošetření 
Roky provozu 

S20 
Technická 

nedostatečnost 

Riziko vyplývající z technologické 

zastaralosti výsledného produktu/služby 

v momentě předání veřejnému sektoru, 

či v momentě dokončení 

Finanční ztráta Lze ošetřit smluvně Roky provozu 

S21 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, 

výpadku utilit a 

podpůrných systémů I. 

(při výstavbě) 

Riziko vyplývající z výpadku utilit, z 

výpadku záložních zdrojů či z výpadků a 

selhání dalších podpůrných systémů, 

které jsou (byly) kontrahovány veřejným 

sektorem 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta, poškození 

vlastních či cizích zařízení 

Smluvní ošetření s dodavateli utilit Roky výstavby 

S22 

Neočekávané přerušení 

dodávky energie, 

výpadku utilit a 

podpůrných systémů II. 

(při výstavbě) 

Riziko vyplývající z výpadku utilit, z 

výpadku záložních zdrojů či z výpadků a 

selhání dalších podpůrných systémů, 

které jsou (byly) kontrahovány veřejným 

sektorem 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta, poškození 

vlastních či cizích zařízení 

Smluvní ošetření s dodavateli utilit Roky výstavby 
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Oz Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem Časování 

K2 

Nedodání požadované 

výše tepla (riziko 

účinnosti) 

Riziko plynoucí ze selhání provozu 

zařízení  (výpadek, nízká účinnost) 

Problémy s odběrateli, 

ukončení projektu, finanční 

ztráta, ztráta reputace 

Veřejný sektor zhodnotí před 

uzavřením smluv kreditní rating 

dodavatele a smluvně ošetří sankcemi  

Roky provozu 

K3 
Neplacení za odebranou 

energii 

Riziko, že veřejný sektor nedostojí svým 

závazkům stanoveným smluvně 

Ukončení projektu, finanční 

ztráta 
Lze ošetřit smluvně Roky provozu 

K4, 

K6 

Nedostatek vstupního 

materiálu (paliva, 

energie, vody) 

Riziko plynoucí ze selhání 

subdodavatele soukromého sektoru 

Ukončení projektu, finanční 

ztráta, ztráta reputace 
Lze ošetřit smluvně, diverzifikací Roky provozu 

K7 

Riziko zamítnutí 

partnerství (riziko 

zrušení koncese) 

Riziko plynoucí z rozhodnutí ÚHOS, že 

díky poskytnutí veřejné podpory 

soukromému sektoru, případně podpoře 

dominantní pozice dodavatele je 

rozhodnuto o jiném dodavateli 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Lze ošetřit pouze částečně 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

T1 

Riziko výpadku 

jednoho, či několika 

odběratelů (příjmové 

riziko) 

Riziko nedostatečných příjmů 

provozovatele, plynoucí ze špatné 

predikce poptávky během životnosti 

projektu 

Finanční ztráta, ukončení 

projektu 

Důkladná predikce poptávky, 

provedení ekonomických analýz, 

využití expertních odhadů před 

započetím projektu 

Roky provozu 

T3 

Veřejný sektor (např. 

nové zastupitelstvo 

zvýhodní konkurenci)  

Riziko, že veřejný sektor zvýhodní, či 

podpoří projekt konkurenčního 

charakteru, a dojde tak ke snížení 

poptávky po službě (PPP projektů) 

dodávané soukromým sektorem 

Finanční ztráta 

Dokonalá znalost právě 

realizovaných projektů a záměrů 

nové projekty realizovat, ošetřit 

smluvně 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

T3 

Získání dotace na 

ekologičtější zdroj 

energie 

Riziko, že veřejný sektor zvýhodní, či 

podpoří projekt konkurenčního 

charakteru, a dojde tak ke snížení 

poptávky po službě (PPP projektů) 

dodávané soukromým sektorem 

Finanční ztráta 

Dokonalá znalost právě 

realizovaných projektů a záměrů 

nové projekty realizovat, ošetřit 

smluvně 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

T4 Měnové riziko 

Riziko vyplývající ze změny devizových 

kurzů měn,které ovlivňují hodnotu 

dodávky projektu 

Finanční ztráta, náklady na 

zajištění měnového rizika 

Lze smluvně ošetřit (zafixování 

kurzů, smluvní zajištění plateb, 

uzavření zajišťovacích operací na 

finančním trhu) 

Po celou dobu 

životnosti projektu 
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Oz Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem Časování 

T5 Inflační riziko 

Riziko, že výše plateb pozbude hodnotu 

díky inflaci (případ konkrétního 

inflačního indexu) 

Finanční ztráta 

Lze smluvně ošetřit (zafixování 

kurzů, smluvní zajištění plateb, 

uzavření zajišťovacích operací na 

finančním trhu) 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

T6 Úrokové riziko 
Riziko, že dojde ke změně úrokových 

sazeb 

Finanční ztráta, náklady na 

zajištění úrokového rizika 

Lze smluvně ošetřit (zafixování 

kurzů, smluvní zajištění plateb, 

uzavření zajišťovacích operací na 

finančním trhu) 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

  Úvěrové riziko 

Riziko vznikne v důsledku zajištění 

nákladů na stavbu, souvisí s rizikem 

vstupních investičních nákladů 

Změna projektu, prodloužení 

projektu, finanční ztráta, 

změna nositele rizika 

Před vybráním partnera provézt 

rating soukromého sektoru 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

  
Vstupních investičních 

nákladů 

Na počátku výstavby projektu nutno mít 

zajištěné financování 

Prodloužení jednání, 

nerealizace projektu, změna 

projektu 

Před vybráním partnera provézt 

rating soukromého sektoru 
Roky výstavby 

V1 Default (selhání) vlády 
Riziko plynoucí z možné změny vlády, 

případně změny politické orientace země 

Prodloužení projektu, 

zastavení projektu, finanční 

ztráta 

Nelze řídit 
Po celou dobu 

životnosti projektu 

V2 
Nadnárodní politické 

riziko 

Riziko plynoucí z členství země v 

nadnárodních celcích, uzavírání 

mezinárodních smluv 

Prodloužení projektu, 

zastavení projektu, finanční 

ztráta 

Nelze řídit 
Po celou dobu 

životnosti projektu 

V3 Přírodní katastrofa Riziko vyplývající z přírodní katastrofy 

Prodlužení projektu, zvýšení 

nákladů na projekt, ukončení 

projektu 

Pojištění 
Po celou dobu 

životnosti projektu 

V4 Terorismus Riziko vyplývající z teroristických útoků 

Prodloužení projektu, zvýšení 

nákladů na projekt, ukončení 

projektu 

Pojištění, černá listina 

nespolupracujících zemí 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

V5 Válečný konflikt Riziko vyplývající z válečných konfliktů 

Prodloužení projektu, zvýšení 

nákladů na projekt, ukončení 

projektu 

Pojištění, černá listina 

nespolupracujících zemí 

Po celou dobu 

životnosti projektu 
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Oz Riziko Popis vzniku rizika Popis důsledku rizika Nakládání s rizikem Časování 

V6 Zvýšení sazby DPH 

Riziko vyplývající z obecné změny práva 

či z obecné změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý soukromý sektor 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Nelze příliš efektivně řídit, lze 

sledovat programová prohlášení 

vlády a politické záměry 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

V6 Zvýšení daně z příjmu 

Riziko vyplývající z obecné změny práva 

či z obecné změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý soukromý sektor 

Finanční ztráta 

Nelze příliš efektivně řídit, lze 

sledovat programová prohlášení 

vlády a politické záměry 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

V6 
Emisní daň, ceny 

povolenek na emise 

Riziko vyplývající z obecné změny práva 

či z obecné změny daňové legislativy, 

která má vliv na celý soukromý sektor 

Finanční ztráta 
Uzavření zajišťovacích operací na 

finančním trhu 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

V7 

Zvýšení ekologické 

daně (pokud se jedná o 

méně ekologický zdroj 

tepla) 

Riziko vyplývající ze změny práva, 

změny daňové legislativy, která se 

dotkne pouze dodavatele PPP projektů 

Finanční ztráta 

Nelze příliš efektivně řídit, lze 

sledovat programová prohlášení 

vlády a politické záměry 

Roky provozu 

V8 
Ztráta licencované 

činnosti 

Provozovatel nesplní povinnosti pro 

licencovanou činnost 
 Finanční ztráta 

Lze ošetřit smluvně, provést kreditní 

rating soukromého sektoru 
Roky provozu 

V8 Dodatečná povolení 

Riziko nutnosti získání dalších, dosud 

neuvažovaných povolení, v průběhu 

realizací, či životnosti projektu 

 Finanční ztráta 
Lze snížit důkladným rozborem 

poptávkové specifikace 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

  

Stárnutí zařízení 

(překročení nákladů na 

obnovu) 

Rozvody, objektové předávací stanice, 

řídící systémy 
Finanční ztráta 

Lze ošetřit smluvně, postupnou 

plánovanou obnovou 

Roky plánované 

obnovy 

O1 

Riziko změn cen vstupu 

(uhlí, zemní plyn, 

energie, vody, …) 

Riziko, že požadované vstupy jsou 

dražší, než bylo očekáváno, neodpovídají 

požadované kvalitě 

Finanční ztráta, snížené 

množství dodávek 

odběratelům (=snížení kvality 

služby) 

Lze ošetřit smluvně Roky provozu 

O4 
Riziko osobních 

nákladů 

Nárůst počtu pracovníků a jejich 

ohodnocení 
Finanční ztráta Lze ošetřit smluvně Roky provozu 
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O4 

Neodpovídající 

pracovní síly/riziko 

nezastupitelnosti 

Riziko vyplývající z nezajištění 

odpovídajících kvalifikovaných 

pracovníků, nemožnost jejich zastoupení 

Finanční ztráta 
Smluvní ošetření, specifikace 

potřebných pracovních sil    
Roky provozu 

O6 Pracovněprávní spory 
Riziko vyplývající ze sporů 

pracovněprávního charakteru 
Finanční ztráta Smluvní ošetření,zákon Roky provozu 

O7 Selhání lidského faktoru 
Riziko vyplývající ze selhání či chyby 

lidského faktoru 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 
Smluvní ošetření, pojištění 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

O8 
Podvod, nelegální 

jednání 

Riziko vyplývající z možnosti podvodu 

či jiného jednání (na straně veřejného či 

soukromého sektoru), které je nezákonné 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Ostraha, kontroly, školení, pojištění, 

je ošetřeno zákonem, ze kterého 

vyplývají sankce za takové jednání 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

O9 
Poškození zdroje, 

rozvodu tepla 

Riziko vyplývající z poškození 

(úmyslného, neúmyslného) 

technologických systémů  

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Ostraha, kontroly, školení, pojištění, 

je ošetřeno zákonem, ze kterého 

vyplývají sankce za takové jednání 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

O10 Poškození, krádež 
Riziko plynoucí z poškození  zařízení 

během životnosti projektu 
Finanční ztráta,  

Ostraha, kontroly, školení, pojištění, 

je ošetřeno zákonem, ze kterého 

vyplývají sankce za takové jednání 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

St1 
Odpovědnost 

zaměstnancům 

Riziko způsobené poškozením majetku, 

zdraví třetím stranám 
Finanční ztráta 

Zvýšená kontrola provozu, smluvní 

ošetření 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

St2 Změny smlouvy 

Riziko vyplývající ze změn smluv 

požadovaných soukromým nebo 

veřejným sektorem 

Finanční ztráta, prodloužení 

projektu 

Smluvní vymezení možných dodatků 

a změn 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

St3 
Porušení obecně 

závazných předpisů 

Riziko způsobené porušením obecně 

platných předpisů, nespecifikovaných ve 

smlouvě 

Prodloužení projektu, 

finanční ztráta 

Důkladné sledování práva a 

zákonných norem 

Po celou dobu 

životnosti projektu 
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St4 Strategické rozhodnutí 
Riziko plynoucí ze špatného 

strategického rozhodnutí 

Prodlení, finanční ztráta, 

znemožnění realizace, snížení 

reputace 

Expertizy, odborné studie problému, 

využití externích poradců 

Po celou dobu 

životnosti projektu 

St4 
Častá změna ceny 

vstupů 

Ceny paliv (uhlí, zemního plynu), se 

každoročně mění. Není pravidelný růst, 

nebo pokles 

Finanční ztráta/zisk 
Částečně lze ošetřit smluvně, 

diverzifikací 
Roky provozu 

St5 Reputační riziko 

Riziko snížení důvěryhodnosti veřejného 

sektoru plynoucí z nepopulárních kroků 

a špatných rozhodnutí veřejného sektoru 

Odvolání zástupců veřejného 

sektoru, ohrožení jiných 

projektů, prodloužení 

projektu, ukončení projektu 

Kvalitní tiskové oddělení, schopné 

vysvětlit a zdůvodnit veřejnosti 

jednání veřejného sektoru, u citlivých 

rozhodnutí výzkumy veřejnosti, 

referenda 

Po celou dobu 

životnosti projektu 
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