
 
SLEDUJTE > WWW.ZELENA-MESTA.CZ  

Cyklus Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkování představuje jednu ze základních potřeb, se kterou se potýkají všechna města. Některá to řeší čistě vlastními 
silami, některá si již najali soukromé partnery pro efektivnější realizaci. Potřeby center měst a rezidentních oblastí jsou 
z pohledu parkování odlišné a různá je také ochota za parkování platit. Využití koncesí/PPP pro oblast parkování je 
v zahraničí běžné. I u nás jsou první vlaštovky, např. v Hradci Králové a Plzni. Pojďme se podívat na to, s čím se tyto 
projekty potýkají a jestli se naplňují související očekávání měst i soukromých partnerů. 
 

TÉMATA DISKUZE 

» Současnost a vize – parkování jako služba? 
» Jsou parkovací domy samofinancovatelné? 
» Jaké jsou nové technologie v parkování? 
» Zkušenosti z českých PPP projektů a jaká máme doporučení?  
» Jak vypadá parkování v 21. století? Smart City řešení jsou technologie nebo systém? 
» Je parkování vhodný kandidát na PPP? 

 

13:00 10 min Zahájení debaty 
Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury  
David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CZECHINVEST  

13:10 10 min Zahřívací otázka  

Parkovací systémy a parkovací domy formou PPP – platba za dostupnost vs. koncesní model 

13:20 10 min Parkování a PPP 
Michal Tesař, partner NEWTON Business Development 

13:30 10 min Organizace parkování ve městech 
Jan Drbohlav, obchodní ředitel pro Městskou infrastrukturu a automatizaci, ELTODO  

13:40 10 min Komplexní koncese na parkování v Hradci Králové  
Michal Kaizar, člen představenstva, ISP Hradec Králové 

13:50 60 min Panelová diskuze 
Michal Tesař, NEWTON Business Development 
Jan Drbohlav, ELTODO  
Michal Kaizar, ISP Hradec Králové 
David Petr, CZECHINVEST 
Tomáš Janeba, ARI – moderátor 

14:50 3 min Závěr a pozvánka na další akce 
Tomáš Janeba 

Poznámka: Změny v seznamu řečníků a programu jsou vyhrazeny. 
  
 

 
 
PPP V PRAXI | PANELOVÁ DISKUZE 

 
PPP a parkování 
 

Praktické zkušenosti s využitím invence a kapitálu 
soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb 

 
2. června 2021 od 13:00 do 15:00 hodin 
 


