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Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR 

 

 

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře 
 

16. dubna 2015, Slovanský dům, Praha 

 

v Ministr dopravy ČR, Dan Ťok, představí svůj záměr a podporu  
využití modelu PPP při akceleraci realizace projektů dopravní infrastruktury 

v Oficiálně budou představeny pilotní PPP projekty v rezortu dopravy 

v Předpoklady úspěchu a očekávání veřejného a soukromého sektoru budou předmětem panelových diskuzí 

v Je potvrzena účast vedoucích infrastrukturních investorů, stavebních dodavatelů a bank se zájmy v regionu 

 

 
 

 
Česká republika zavádí mezinárodní dobrou praxi a odvětvové standardy s cílem podpořit  
zásadní zvýšení efektivity a dlouhodobou udržitelnost dopravní infrastruktury ČR.  
 
Ministr dopravy ČR a ministerstvo financí ČR, ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury, 
představí záměr akcelerovat rozvoj dopravní infrastruktury v ČR využitím širších kompetencí 
soukromého sektoru a infrastrukturního financování při zajištění dlouhodobě udržitelné kvality 
dopravní infrastruktury v ČR. Budou oficiálně představeny pilotní PPP projekty rezortu dopravy. 
 
Předpoklady úspěchu a očekávání veřejného a soukromého sektoru budou předmětem panelových 
diskuzí za aktivní účasti ministra dopravy, českých a zahraničních expertů. Asociace pro rozvoj 
infrastruktury zprostředkuje odbornou diskuzi o mezinárodní dobré praxi a účastníci vyjádří své 
názory a očekávání ohledně prezentovaných pilotních projektů. 
 
Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast 
veřejné infrastruktury v ČR sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské 
přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. ARI formou odborných 
diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení 
transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe. 
 



	  

	  

ČTVRTEK, 16. DUBNA 2015 

8:30 30m Registrace & ranní káva  

9:00 30m Ministr dopravy: PPP jako alternativní model k tradičnímu zadávání 
Dan Ťok, ministr dopravy České republiky 
Ministerstvo financí: PPP a finanční nástroje jako možný způsob realizace národní infrastruktury 
Jana Mayerová, poradkyně ministra financí České republiky 
Asociace pro rozvoj infrastruktury: Proč nám to s PPP tentokrát vyjde 
Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) 

9:30 30m Strategie dopravní infrastruktury a pilotní PPP projekty 
-‐ Dopravní sektorové strategie ČR v období let 2014 - 2020 
-‐ Pilotní PPP projekty – jejich rozsah, stav přípravy, rozdělení rizik a časový plán 

Tomáš Čoček, první náměstek, Ministerstvo dopravy ČR 

  PANELOVÉ DISKUZE ZA ÚČASTI INVESTORŮ, ZHOTOVITELŮ A POSKYTOVATELŮ FINANCOVÁNÍ 

10:00 50m Klíčové předpoklady určující úspěšnost projektů a jejich hodnotu za peníze 
-‐ Vyvážené rozdělení rizik – riziko poptávky, získání povolení, celoživotních nákladů a další 
-‐ Hodnota za peníze, konkurenceschopnost a transparentnost zadávacího řízení 
-‐ Nezdary infrastrukturních projektů – Omezení plynoucí z českého právního rámce 

Dan Ťok, ministr dopravy České republiky 
Peter Jeffreys, Deputy Advisor, Strukturované financování ve střední Evropě, EIB 
Marketa Horkova, ředitelka, Standard & Poors, Velká Británie 
Jos Heemelaar, ředitel pro projekty v provozní fázi v kontinentální Evropě, John Laing 
Josef Hlavička, partner, Havel Holásek 

10:50 20m Přestávka na kávu 

11:10 60m PPP dosahuje lepší dlouhodobě udržitelnou kvalitu – proč tomu tak je a jaké jsou faktory úspěchu? 
-‐ Veřejní versus soukromí investoři – krátkodobá versus dlouhodobá motivace 
-‐ Klíčová role operátorů dálnic – Technická due-diligence projektů 

Dan Ťok, ministr dopravy České republiky 
Roger N Collier, Transport Management Consultancy, Mott MacDonald, Velká Británie 
Pavol Kováčik, Investiční ředitel, Národná diaľničná spoločnosť SR 
Fruzsina Biro, Business Development Manager, Intertoll Europe ZRt 
Roman Lenner, předseda představenstva, Valbek 

12:10
  

50m Financovatelnost infrastrukturních projektů v České republice 
-‐ Kapacita českého finančního sektoru – Česká koruna versus Euro – přístup k riziku kurzových změn 
-‐ Kombinace fondů EU a infrastrukturního financování v PPP projektech 

Alex Kipling, ředitel infrastrukturního financování, Societe Generale, Velká Británie 
Rob Gray, partner, infrastrukturní projekty, CMS 
Jan Troják, ředitel strukturovaného financování, ČSOB 
Marcel Babczynski, ředitel infrastrukturního poradenství, Česká spořitelna, ERSTE Bank 

13:00 60m Oběd 

  INSPIRACE Z ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 

14:00 60min Úspěšné projekty silniční infrastruktury 
PPP projekt rychlostní komunikace R1, Slovensko 
Marcel Vial, CEO Granvia/VINCI Concessions SK 
Peter Tvrdon, Veduci dohladu nad R1, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
PPP v Německu: Úspěšné silniční projekty 
Piotr Soltyski, Team Leader Nordics/CEE, HOCHTIEF PPP Solutions  

15:00 30min Úspěšné projekty železniční infrastruktury 
Aymen Koubaa, Vice President, Infrastrukturní projektové financování - Úspěšné železniční projekty ve Francii 

15:30  Závěrečné shrnutí & pozvání na recepci 
 



	  

	  

 

Místo konání: Slovanský dům, Na příkopě 22, 110 00 Praha 1 (map) 

Doba trvání: 1 den 

Úroveň: Mezinárodní 

Jazyk: Český a anglický se simultánním překladem   

Cílová skupina: více než 100 účastníků 

v Veřejný sektor: zástupci ministerstva dopravy, ministerstva financí,  
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a investorských organizací (ŘSD, SŽDC) 

v Domácí a mezinárodní infrastrukturní investoři, stavební dodavatelé a provozovatelé 
v Mezinárodní poskytovatelé financí a banky  
v Finanční, techničtí a právní poradci 
v Zástupci zahraničních obchodních komor a ambasád  
v Zástupci tisku 

Složení účastníků: 

v 30% veřejný sektor 
v 40% stavební sektor 
v 30% finanční sektor 

Profil přednášejících: 

Zástupci veřejné správy, příslušných státních orgánů a ministerstev, majících na starost přípravu a 
regulaci projektů PPP v České republice.  

Zástupci soukromého sektoru, tedy investorů, zhotovitelů, provozovatelů, bank a finančních institucí a 
poradenských společností s mezinárodními zkušenostmi s projekty PPP v regionu. 

 

Odkaz: www.infrakon.cz  

Asociace pro rozvoj infrastruktury:  

Tomáš Janeba, Prezident, m: 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz 

Gabriela Spurná, Public Relations, m: 724 930 929, e: pr@ceskainfrastruktura.cz 

 

 


