
Porovnanie skúseností z prípravy PPP projektov 
Slovensko – Francúzsko

Ing. Martin PEKÁČEK

Stavby silnic a železnic, a.s.



Obsah

Obecné princípy PPP

Klasická schéma

Riadenie projektov vo svete

Vyhodnotenie verejnej prospešnosti

Vstup súkromného partnera do procesu

november 2008 - strana 2

Vstup súkromného partnera do procesu

Vysporiadanie povolení a pozemkov

Dôsledky vstupu súkromného partnera

Príklad a trvanie procesu

Koncesná zmluva a kritéria hodnotení

Záverom



Obecné principy PPP

Rovnorodý model (rovnaké princípy : value for money, súťažný 
dialóg, optimalizácia potrieb, …)

Politický impulz

Sektory závislé od ekonomických potrieb krajiny (dopravná 
infraštruktúra, nemocnice, …)

Stabilné právne prostredie (špecifický zákon a/alebo štandardizácia 
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Stabilné právne prostredie (špecifický zákon a/alebo štandardizácia 
zmlúv)

Historický vplyv každej krajiny



Klasická schéma

Optimálne zvolené stavebné a prevádzkové riešenia (life-cycle cost)

Optimálne zdieľanie rizík

Outsourcing (externalizácia) dlhu – dlh ide mimo oficiálny dlh 
sledovaný Eurostatom
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Súťažný dialóg (pomôže jasnejšie definovať potreby verejného 
sektoru) – vychádza z direktívy EU a bolo prevzaté do národných 
legislatív.



Riadenie projektov PPP vo svete

Poradcovia

Francúzsko: Mission nationale d’Appui aux Partenariats Public-Privé 
(MAPPP) (Štátna misia na podporu verejno – súkromných partnerstiev)
Veľká Británia: Partnership UK
Britská Kolumbia: Partnerships British Columbia

Leadership (Slovensko, JAR, Mexiko, Brazília, Austrália)
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Leadership (Slovensko, JAR, Mexiko, Brazília, Austrália)

Identifikácia projektov, ktoré sa majú realizovať cez PPP
Schválenie použitia PPP
Začiatok procesu súťaže a podieľanie sa na výbere partnerov 
(zmluvných strán)



Vyhodnotenie verejnej prospešnosti

Francúzsko: Evaluation prealable (Predbežné vyhodnotenie)

Veľká Británia: Public Sector Comparator
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Slovensko: ….. ???



Vstup súkromného partnera do procesu

Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

SK – verejný partner FR – verejný partner
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Dokumentácia pre realizáciu stavby

SK – súkromný partner FR – súkromný partner

vrátaní všetkých potrebných prieskumov

SK – verejný partner FR – neexistuje



Vysporiadanie stavebných povolení
Vysporiadanie pozemkov a Vyvlastnenie 

Dokumentácia 
pre stavebné 

povolenia

• SK – verejný partner

• FR – neexistuje vo 

Vysporiadanie 
pozemkov

• SK – verejný partner

• FR – súkromný lebo 

Stavebné 
povolenia

• SK – verejný partner

• FR – neexistuje vo 
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• FR – neexistuje vo 
forme akú známe u 
nás

• FR – súkromný lebo 
verejný partner alebo 
spoločne

• FR – neexistuje vo 
forme akú známe u 
nás, pri uvedení do 
užívania je nutné 
splniť všetky 
požiadavky na 
bezpečnosť 
užívateľov.



Dosledky vstupu súkromného partnera

Možnos ť zasahova ť/ovplyvni ť náklady, prípravu a výsledok

30%

25%
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20%

15%

10%

5%

Previazanie / Informácia medzi etapami

Zdroj : Rethinking Construction – Implementation Tool kit.

DUR DSP



Príklad procesu Francúzsko 

Výzva na predloženie súťažných dokladov
(po výzve Vyhodnocovacou komisiou)

Koniec dialógu Vyhodnotenie
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Predkvalifikácia

min. 40 dní

Výber kandidátov :
• min. 3 s dialógom
• min. 5 bez dialógu

Dialóg

Neobme-
dzené

min. 
1 mesiac

Predloženie ponúk

Analýza ponúk

min. 10 dní

max. 1 mesiac

Podpisovanie :
• po súhlase Ministra hospodárstva
• po súhlase Vyhodnocovacej komisie



Trvanie procesu
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Priemerné trvanie procesu: 27 mesiacov (2006)



Koncesná zmluva – Hlavné ustanovenia

Trvanie

Deľba rizík 

Odmena zmluvnej strany (investícia, fungovanie, financovanie a výnosy)

Rešpektovanie prerozdelenia diel a vybavenia, rešpektovanie požiadaviek 
verejnej správy

Spôsoby kontroly
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Spôsoby kontroly

Sankcie a pokuty

Podmienky pre úpravu istých aspektov zmluvy alebo vypovedanie zmluvy

Kontrola čiastočného alebo celkového postúpenia

Poistenie kontinuity verejnej správy (pre prípad neplnenia záväzkov)

Následky predčasného ukončenia

Spôsoby prevencie a riešenia sporov alebo zmierovacích konaní



Kritériá pridelenia zákazky

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Percentuálne odstupňované (hierarchizované) kritériá pridelenia
Celková cena ponuky
Výkonostné ciele

Technická hodnota
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Inovačný charakter diela

Doba realizácie

Estetická a funkčná kvalita diela (zvlášť u budov a mostov)

Obchodné kritériá (napr. pripomienkovanie koncesnej zmluvy)



Záverom

Hlavným rozdielom v prístupe oboch krajín k projektom typu DBFO, 
je časový horizont vstupu súkromného sektoru do procesu prípravy.

Zmluvná pripravenosť je v oboch krajinách veľmi podobná.

Aj keď financovanie týchto projektov ide mimo oficiálny štátny dlh 
(Eurostat), mal by existovať široký konsenzus a podpora týmto 
projektom, pretože ide o dlhodobé partnerstvo, ktoré presahuje 
niekoľko volebných období. A toto platí pre všetky krajiny, ktoré 
rozmýšľajú o implementácii týchto projektov.
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