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Objem investic zemí V4 do infrastruktury neodpovídá výši 
infrastrukturního dluhu 

I přes značnou podporu investic do infrastruktury v podobě dotací z EU fondů je investiční aktivita zemí V4 v oblasti 

veřejné infrastruktury nižší než v období před finanční krizí a zaostává i za vyspělejšími zeměmi EU, které mají nižší 

infrastrukturní dluh.
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Mobilizace soukromých investic do infrastruktury spolu s 
možností mimobilanční klasifikace např. PPP projektů v 
národních účtech dávají příležitost navýšit objem investic i 
přes očekávaný pokles dotačních zdrojů z EU

Návrh Rady EU: Příděly na politiku soudružnosti zemí V4 téměř o 25% menší než v období 2014-20201 

I přes některé problémy s čerpáním dotací z EU fondů zemí V4 v současném programovém období by tato redukce 
měla zásadní dopad na investiční aktivitu, pokud by nebyla kompenzována vyšším objemem národních zdrojů či 
mobilizací soukromých investic do infrastruktury.

Zdroj: Eurostat

Hrubý vládní dluh (% HDP)
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1) Zdroj: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD), Annex XXII

Využití mimobilančních struktur financování 
infrastruktury (např. formou PPP projektů) je 
využíváno např. na Slovensku – např. 2 velké 
dálniční projekty realizované formou PPP jsou 
vykázány mimo deficit a dluh sektoru vládních 
institucí (klasifikace potvrzená Eurostatem). Ambice 
využít mimobilanční struktury i v Polsku a v 
Maďarsku.

ČR má sice příznivější pozici z hlediska vládního 
dluhu, ale kritéria pro deficit by mohla 
představovat omezení v případě navýšení 
investiční aktivity z rozpočtových zdrojů (s 
ohledem na objem investičních potřeb v oblasti 
infrastruktury) 
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Veřejný sektor vidí potenciál pro více projektů mobilizujících 
soukromé investice do infrastruktury…

Otázka: Vidíte potenciál pro větší počet infrastrukturních projektů mobilizujících soukromé investice a projektů využívajících 
inovativní finanční nástroje (např. PPP a koncese)? 
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… ale veřejný sektor v zemích V4 postrádá potřebné 
zkušenosti a odbornost potřebné k posouzení vhodnosti  
infrastrukturních projektů pro mobilizaci soukromých 
investic (např. PPP)
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Otázka: Vidíte jakékoliv nedostatky (kapacita, odbornost) na straně veřejného sektoru při hodnocení vhodnosti infrastrukturních 
projektů pro mobilizaci soukromých investic / inovativních mechanizmů financování?

Zdroj: V4 Investment and Advisory Platform feasibility study, Evropská investiční banka, 2019
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Omezená zkušenost a/nebo expertíza

Omezení v personální oblasti (tj. nedostatek 
pracovních sil)

Omezení v politické oblasti
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Technická asistence zadavatelům infrastrukturních 
projektů by přispěla k zvýšení mobilizace soukromých 
investic do infrastruktury

§ Strukturování mimobilančních projektů z hlediska ESA2010

§ Využití inovativních finančních nástrojů

§ Vypracování studie proveditelnosti PPP projektu

§ Příprava zadávací a smluvní dokumentace

§ Podpora během zadávacího řízení. 

Příklady technické asistence:
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Cesta vpřed

1

2

Plánování a prioritizace infrastrukturních 
projektů v dlouhodobém horizontu, 
včetně alokace rozpočtových zdrojů na 
tyto projekty v dlouhodobém horizontu

Identifikace vhodných projektů pro 
mobilizaci soukromých investic do 
infrastruktury např. na základě vhodné 
metodiky

3
Technická asistence zadavatelům 
infrastrukturních projektů (lokální, 
v českém jazyce s využitím 
mezinárodní spolupráce)
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Děkuji

Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní 
kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této 
publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají
za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě 
informací v této publikaci. 
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