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GLOSÁR 

Európske odborné centrum pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC): Podporuje ho EIB, 

spolupracuje s členskými štátmi na monitorovaní vývoja sektorového a vnútroštátneho trhu 

s PPP a poskytuje podporu budovania inštitucionálnych kapacít vnútroštátnych správ 

na riešenie PPP. 

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF): EŠIF tvorí päť samostatných fondov, ktoré 

sa zameriavajú na zníženie regionálnej nerovnováhy v Únii, pričom politické rámce sú 

stanovené na sedemročné rozpočtové obdobie VFR. Ide o tieto fondy: Európsky fond 

regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond 

(ENRF). 

Európsky fond pre strategické investície (EFSI): EFSI je prvým pilierom investičného plánu 

Komisie pre Európu, ktorý sa tiež nazýva „Junckerov plán”. Jeho cieľom je zmobilizovať 

v rokoch 2015 – 2017 aspoň 315 mld. EUR v dlhodobých súkromných a verejných 

investíciách v EÚ. EFSI bol zriadený v rámci Európskej investičnej banky (EIB) ako trustový 

fond s neobmedzeným trvaním na financovanie rizikovejších častí projektov. Dodatočné 

riziko, ktoré podstúpi EIB, bude kompenzované zárukou až do výšky 16 mld. EUR 

podporenou rozpočtom EÚ. Do EFSI môžu prispievať členské štáty. Z EFSI môžu byť 

financované projekty spoločného záujmu či ďalšie projekty prepojenia. V čase konania auditu 

zatiaľ nebol prijatý legislatívny návrh na predĺženie EFSI do konca roku 2020 a zvýšenie 

záruky z rozpočtu EÚ na 26 mld. EUR a dosiahnutie investičného cieľa 500 mld. EUR. 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): Európsky fond regionálneho rozvoja sa 

zameriava na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie 

prostredníctvom vyrovnávania hlavných regionálnych rozdielov, a to formou finančnej 

podpory na vytváranie infraštruktúr a produktívnych investícií do vytvárania pracovných 

miest, najmä v podnikoch. 

Európsky systém národných a regionálnych účtov (ESA): Štatistiky ESA sa vypracúvajú 

na agregovanej makroúrovni za verejnú správu a používajú sa ako referenčný rámec 

pre politiku verejných financií, vrátane výkazníctva členských štátov o ich dodržiavaní 
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maastrichtských kritérií týkajúcich sa dlhu a deficitu. V súlade s nariadením Rady (ES) 

č. 549/2013 z 21. mája 2013 ESA 2010 platí pre všetky členské štáty od septembra 2014. 

Finančné nástroje: Finančný nástroj je všeobecný termín pre zmluvy, ktoré poskytujú ich 

držiteľovi nárok voči dlžníkovi. EÚ poskytuje podporu na tri možné typy finančných 

nástrojov: kapitálové, pôžičkové a záručné nástroje. Kapitálové alebo pôžičkové nástroje sú 

zmluvy medzi investorom a subjektom, do ktorého sa investuje, alebo medzi veriteľom 

a dlžníkom. Záruky sú zmluvy, pri ktorých ručiteľ ručí práva investora alebo veriteľa. 

Finančné uzatvorenie: Bod, v ktorom sa pri PPP podpíšu všetky dohody o financovaní 

a splnia všetky podmienky, ktoré sa v nich požadujú. Umožňuje spustenie toku zdrojov 

financovania projektu (napr. pôžičky, kapitál, granty) a začiatok realizácie projektu. 

Granty: Priame finančné príspevky (dotácie) z rozpočtu, ktorými sa financujú opatrenia 

pomáhajúce realizovať konkrétnu časť politiky EÚ alebo podporovať fungovanie orgánu, 

ktorého účelom je všeobecný európsky záujem alebo ktorého cieľ je súčasťou politiky EÚ. 

Jessica: JESSICA je iniciatíva Európskej komisie vypracovaná v spolupráci s EIB a Rozvojovou 

bankou Rady Európy (CEB). Podporuje trvalo udržateľný rozvoj a obnovu miest 

prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva, ktoré sú stanovené v nariadení Rady (ES) 

č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde1. 

Kohézny fond (KF): Kohézny fond je zameraný na posilňovanie hospodárskej a sociálnej 

súdržnosti v Európskej únii prostredníctvom financovania projektov v oblasti životného 

prostredia a dopravnej infraštruktúry v členských štátoch s HNP na obyvateľa nižším ako 

90 % priemeru EÚ. 

Kombinovaný projekt: PPP projekt, ktorý je kombináciou fondov EÚ a súkromných 

finančných prostriedkov. 

                                                      

1 Ú. v. EÚ L 210, 20.12.2013, s. 25. 
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Nariadenie o spoločných ustanoveniach (NSU): Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom 

a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20062. 

Nástroj na prepájanie Európy (NPE): Z nástroja na prepájanie Európy (NPE) sa poskytuje od 

roku 2014 finančná pomoc trom sektorom – sektoru energetiky, dopravy a informačných 

a komunikačných technológií (IKT). V týchto troch oblastiach určuje NPE investičné priority, 

ktoré by sa mali vykonávať v nadchádzajúcom desaťročí, akými sú koridory elektrickej 

energie a plynu, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, prepojené dopravné koridory 

a čistejšie spôsoby dopravy, vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie a digitálne siete. 

Operačný program (OP): V OP sa stanovujú priority a konkrétne ciele členských štátov, ako 

aj spôsob vynakladania prostriedkov (spolufinancovanie z EÚ a vnútroštátnych verejných 

a súkromných zdrojov) v priebehu daného obdobia (zvyčajne sedem rokov) na financovanie 

projektov. Tieto projekty musia prispieť k dosiahnutiu určitého počtu cieľov 

konkretizovaných na úrovni prioritnej osi OP. OP môže byť financovaný z EFRR, KF a/alebo 

ESF. OP vypracúva členský štát a pred uhradením akýchkoľvek platieb z rozpočtu EÚ ho musí 

schváliť Komisia. OP sa v priebehu príslušného obdobia môžu meniť len vtedy, ak s tým 

súhlasia obidve strany. 

Pákový efekt: V súvislosti s finančnými nástrojmi financovanými z rozpočtu EÚ 

a vnútroštátnych verejných finančných prostriedkov sa pákový efekt vyjadruje tým, koľko eur 

financovania (verejného a súkromného) je účinne k dispozícii na poskytnutie finančnej 

podpory konečným príjemcom za každé euro verejného financovania (EÚ a vnútroštátne 

verejné finančné prostriedky) vložené do nástroja. 

                                                      

2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320. 
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Porovnávací nástroj verejného sektora (PSC): Bežne využívaný porovnávací nástroj, ktorým 

sa testuje, či návrh súkromnej investície ponúka hodnotu za vynaložené prostriedky 

v porovnaní s tradičnou formou verejného obstarávania. 

Programové obdobie: Viacročný rámec, v rámci ktorého sa plánujú a vynakladajú výdavky 

zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 

Riadiaci orgán: Riadiaci orgán je vnútroštátny, regionálny alebo miestny orgán verejnej 

správy (alebo verejný či súkromný subjekt) určený členským štátom, aby riadil daný 

operačný program. Medzi jeho úlohy patrí výber projektov, ktoré sa majú financovať, 

monitorovanie vykonávania projektov a podávanie správ Komisii o finančných aspektoch 

a dosiahnutých výsledkoch. 

Transeurópske dopravné siete (TEN-T): Transeurópske dopravné siete (TEN-T) sú plánovaná 

skupina cestných, železničných, leteckých a vodných dopravných sietí v Európe. Vybudovanie 

infraštruktúry TEN-T je úzko spojené s vykonávaním a ďalším napredovaním politiky EÚ 

v oblasti dopravy. Zahŕňa základnú sieť a komplexnú sieť, ktoré sa majú dokončiť do roku 

2030 resp. do roku 2050. 

Veľký projekt: Projekt, ktorý zahŕňa ekonomicky nedeliteľný súhrn prác, ktoré plnia presné 

technické funkcie a ktoré majú jasne stanovené ciele, a ktorého celkové náklady brané 

do úvahy pri určovaní výšky príspevku z fondov presahujú 50 mil. EUR. alebo 75 mil. EUR 

v prípade dopravného projektu. Schválenie Komisiou sa vyžaduje na úrovni jednotlivých 

projektov. 

Verejné obstarávanie: Verejné obstarávanie je proces, ktorým vnútroštátne, regionálne 

a miestne orgány alebo verejnoprávne inštitúcie nakupujú produkty, služby a verejné práce, 

napríklad cesty a budovy. Na súkromné podniky sa taktiež vzťahujú pravidlá a/alebo zásady 

verejného obstarávania, keď realizujú obstarávania financované najmä z verejných zdrojov. 

Verejní obstarávatelia: Verejní obstarávatelia sú štátne, regionálne a mieste orgány alebo 

verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú povinné uplatňovať smernice o verejnom obstarávaní 

na verejné zákazky a navrhovať verejné súťaže. 
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Zdieľané hospodárenie: Spôsob plnenia rozpočtu EÚ, pri ktorom Komisia deleguje 

vykonávanie úloh na členské štáty, pričom nesie konečnú zodpovednosť. 
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ZHRNUTIE 

I. Do projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) je zapojený verejný aj súkromný 

sektor, aby poskytovali tovar a služby, ktoré zvyčajne zabezpečuje verejný sektor, uvoľňujúc 

tak prísne rozpočtové obmedzenia kladené na verejné výdavky. V EÚ bolo od 90-tych rokov 

finančne uzatvorených 1 749 PPP projektov v celkovej hodnote 336 mld. EUR. Väčšina PPP sa 

realizuje v oblasti dopravy, ktorá v roku 2016 predstavovala jednu tretinu celkových investícií 

v tomto roku, čo bolo viac než v zdravotníctve a vo vzdelávaní. 

II. Do dnešného dňa sa však fondy EÚ využívajú na PPP málo. Hoci Komisia svojou 

politikou podporuje využívanie PPP už niekoľko rokov (napr. stratégia Európa 2020) ako 

potenciálne účinný spôsob realizovania projektov, zistili sme, že v období rokov 2000 – 2014 

EÚ financovala len 84 PPP projektov sumou 5,6 mld. EUR, pričom celkové náklady na tieto 

projekty dosiahli výšku 29,2 mld. EUR. Granty zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

boli hlavným zdrojom financovania zo strany EÚ, po nich nasledovali finančné nástroje – 

často v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB). 

III. Preskúmali sme 12 PPP projektov spolufinancovaných EÚ vo Francúzsku, v Grécku, 

Írsku a Španielsku v oblasti cestnej dopravy a informačných a komunikačných technológií 

(IKT). Kontrolované členské štáty predstavovali približne 70 % celkových projektových 

nákladov (29,2 mld. EUR) na PPP podporené EÚ. Posúdili sme, či kontrolované projekty 

umožnili využiť prínosy, ktorých dosiahnutie sa od PPP projektov očakáva, či boli založené 

na dôkladnej analýze a vhodných prístupoch a či celkový inštitucionálny a právny rámec 

v navštívených členských štátoch bol primeraný pre úspešnú realizáciu PPP projektov. 

Celkovo sme zistili, že: 

– PPP projekty umožnili verejným orgánom obstarať veľké infraštruktúry prostredníctvom 

jedného postupu, ale zvýšili riziko nedostatočnej konkurencie, a tak dostali verejných 

obstarávateľov do slabšej rokovacej pozície. 

– Obstaranie PPP projektov si obyčajne vyžaduje rokovania o aspektoch, ktoré zvyčajne 

nie sú súčasťou tradičného verejného obstarávania, a preto trvá dlhšie než tradičné 

projekty. Jedna tretina z 12 kontrolovaných projektov bola pri priemernom trvaní 

obstarávania 5 – 6,5 roka ovplyvnená značnými oneskoreniami. 
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– Podobne ako tradičné projekty aj väčšina kontrolovaných PPP projektov mala značné 

nedostatky v podobe oneskorenia výstavby a veľkých nárastov nákladov. Celkovo sedem 

z deviatich dokončených projektov (s kumulatívnou výškou projektových nákladov 

7,8 mld. EUR) čelilo oneskoreniam od dvoch do 52 mesiacov. Okrem toho dodatočné 

verejné financie vo výške takmer 1,5 mld. EUR bolo potrebné na dokončenie piatich 

diaľnic kontrolovaných v Grécku a Španielsku, z ktorých približne 30 % poskytla EÚ (čo 

zodpovedá 422 mil. EUR). Zastávame názor, že táto suma bola vynaložená neúčinne 

z hľadiska dosiahnutia potenciálnych prínosov. 

– Čo je však dôležitejšie, v Grécku (ktoré je zďaleka najväčším príjemcom príspevkov EÚ 

s 59 % podielom na celkovej výške EÚ alebo 3,3 mld. EUR) sa náklady na km troch 

posudzovaných diaľnic zvýšili až o 69 %, pričom sa rozsah týchto projektov súčasne znížil 

až o 55 %. Bolo to spôsobené najmä finančnou krízou a zle pripravenými projektmi 

verejným partnerom, čo viedlo k predčasným a nedostatočne účinným zmluvám 

so súkromnými koncesionármi. 

– Veľký rozsah, vysoké náklady a dlhé trvanie typickej infraštruktúry PPP si vyžadujú 

osobitné úsilie. Zistili sme však, že predbežné analýzy boli založené na nadmerne 

optimistických scenároch, pokiaľ ide o budúci dopyt a využívanie plánovanej 

infraštruktúry, čo viedlo k mieram využívania projektov, ktoré boli o 69 % (IKT) a 35 % 

(diaľnice) nižšie než prognózy, nezohľadňujúc pretrvávajúce riziko veľmi málo 

využívaných diaľnic v Grécku po ich dokončení. 

– Pozitívne je, že deväť dokončených projektoch, ktoré sme kontrolovali, preukázalo 

dobrú úroveň služieb a údržby a majú potenciál udržať si túto úroveň aj po zvyšok 

trvania projektov. 

– Pri väčšine kontrolovaných projektov bola možnosť PPP zvolená bez predchádzajúcej 

komparatívnej analýzy alternatívnych možností, napr. porovnávací nástroj verejného 

sektora, takže sa nepreukázalo, že táto voľba predstavovala maximálnu hodnotu 

za vynaložené prostriedky a najviac ochraňovala verejný záujem tým, že zabezpečila 

rovnaké podmienky pre PPP a tradičné obstarávanie. 
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– Rozdelenie rizík medzi verejného a súkromného partnera bolo často neprimerané, 

nejednotné a neúčinné, zatiaľ čo vysoké miery zhodnotenia (do 14 %) rizikového 

kapitálu súkromného partnera nezodpovedali vždy znášaným rizikám. Okrem toho, 

väčšina zo šiestich kontrolovaných projektov IKT nebola ľahko kompatibilná s dlhým 

trvaním zmlúv, pretože podliehali rýchlym zmenám technológií. 

IV. Úspešná realizácia PPP projektov si vyžaduje značné administratívne kapacity, ktoré 

možno zabezpečiť len prostredníctvom vhodného inštitucionálneho a právneho rámca 

a dlhodobými skúsenosťami s realizáciou PPP projektov. Zistili sme, že takéto kapacity má 

v súčasnosti len niekoľko členských štátov EÚ. Táto situácia preto nezodpovedá cieľu EÚ 

čerpať väčšiu časť fondov EÚ prostredníctvom kombinovaných projektov, vrátane PPP. 

V. Kombinovanie financovania EÚ s PPP predstavuje dodatočné požiadavky a neistoty. 

Okrem toho, možnosť zaznamenávať PPP projekty ako podsúvahové položky je dôležitým 

faktorom pri výbere možnosti PPP, ale v praxi tiež predstavuje riziko zníženia hodnoty 

za vynaložené prostriedky a transparentnosti. 

Odporúčame preto nasledovné: 

a) nepresadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP projektov, kým sa nevyriešia 

zistené problémy a úspešne nevykonajú nasledujúce odporúčania; 

b) zmierniť finančný dosah oneskorení a prerokúvaní nákladov na PPP projekty, ktoré nesie 

verejný partner; 

c) zakladať výber možnosti PPP na dôkladnej komparatívnej analýze najlepšieho spôsobu 

obstarávania; 

d) stanoviť jasné politiky a stratégie pre PPP; 

e) zlepšiť rámec EÚ pre lepšiu účinnosť PPP projektov. 
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ÚVOD 

Čo je PPP? 

1. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje verejno-súkromné 

partnerstvá (PPP) ako „dlhodobé zmluvné dojednania medzi verejným a súkromným 

partnerom, ktorý poskytuje a financuje verejné služby využijúc pri tom svoje aktíva 

a zdieľajúc súvisiace riziká”3. Z tejto širokej definície vyplýva, že PPP možno navrhnúť tak, 

aby dosiahli široké spektrum cieľov v rôznych sektoroch, napr. v doprave, sociálnom bývaní 

a zdravotnej starostlivosti, a môžu byť štruktúrované na základe rôznych prístupov. 

2. PPP sa z hľadiska charakteru a výsledkov nelíšia od tradične obstarávaných projektov, 

ale preukazujú určité rozdiely, pokiaľ ide o riadenie projektov a zmlúv. Hlavným rozdielom 

medzi PPP a tradičnými projektmi je zdieľanie rizík medzi verejným a súkromným partnerom. 

V zásade by riziká pri PPP projekte mali byť na tej strane, ktorá ich dokáže najlepšie riadiť, 

aby sa tak dosiahla optimálna rovnováha medzi prenášaním rizík a kompenzáciou pre stranu, 

ktorá tieto riziká nesie. Súkromný partner často zodpovedá za riziká súvisiace s návrhom, 

výstavbou, financovaním, prevádzkou a údržbou infraštruktúry, zatiaľ čo verejný partner 

zvyčajne preberá regulačné a politické riziká. 

3. Najbežnejšou formou PPP projektov je zmluva „Design-Build-Finance-Maintain-

Operate” (DBFMO) t. j. navrhnúť – vybudovať – financovať – uviesť do prevádzky4. V tomto 

prípade je súkromný partner poverený všetkými fázami projektu od návrhu až po výstavbu, 

prevádzku a údržbu infraštruktúry, a to aj vrátane získania financovania. Táto dlhodobá 

perspektíva je tiež známa ako „celoživotný prístup”. 

4. Na ilustrácii 1 sa nachádza grafické znázornenie rôznych fáz PPP projektu typu DBFMO, 

zobrazujúc zodpovednosti verejného a súkromného partnera. Verejný partner začne platiť 

                                                      

3 OECD, „Zásady správy vecí verejných vo verejno-súkromných partnerstvách”, 2012. 

4 Tri hlavné kategórie PPP projektov sú: a) koncesie, pri ktorých zvyčajne koneční užívatelia 
služieb platia súkromnému partnerovi priamo bez odmeny (alebo so zníženou odmenou) od 
verejného sektoru; b) spoločné podniky alebo inštitucionálne PPP, pri ktorých sa verejný 
aj súkromný sektor stávajú akcionármi v tretej spoločnosti; c) zmluvné PPP, pri ktorých sa vzťah 
medzi stranami riadi zmluvou. 
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súkromnej strane za využívanie služieb po dokončení fázy výstavby. Výška splátok zvyčajne 

závisí od dostupnosti infraštruktúry (PPP založené na dostupnosti) alebo od toho, do akej 

miery sa infraštruktúra využíva (PPP založené na dopyte), aby sa zabezpečilo dosahovanie 

požadovaných štandardov kvality počas celého trvania projektu. 

Ilustrácia 1 – Schéma typického DBFMO PPP projektu založeného na dostupnosti5 

 

Zdroj: Európsky dvor audítorov. 

                                                      

5 PPP projekty, pri ktorých verejný partner platí súkromnému partnerovi za poskytované služby. 
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Dôvody realizovania PPP 

5. Podľa príslušnej literatúry a výskumu6 sa PPP projekty realizujú najmä s cieľom 

dosiahnuť potenciálne prínosy v porovnaní s tradičnými spôsobmi verejného obstarávania. 

Ide o nasledujúce prínosy: 

a) skoršie ukončenie plánovaného programu kapitálových investícií, pretože PPP projekty 

môžu zabezpečiť dôležité dodatočné financovanie, ktoré dopĺňa tradičné rozpočtové 

prostriedky; 

b) možnosť zvýšenia efektívnosti pri realizácii projektov dokončením jednotlivých 

projektov rýchlejšie; 

c) možnosť zdieľať riziká so súkromným partnerom a optimalizovať náklady počas celého 

trvania projektu; 

d) možnosť lepších úrovní údržby a služieb než pri tradičných projektoch prostredníctvom 

celoživotného prístupu; 

e) možnosť kombinovať verejné a súkromné odborné znalosti najúčinnejším spôsobom 

na hĺbkové posúdenie projektu a optimalizáciu rozsahu projektu. 

6. Účtovný rámec EÚ (ESA 2010)7 navyše umožňuje za určitých okolností zaznamenať 

verejnú angažovanosť v PPP projektoch ako podsúvahové položky. Tieto stimuly využívajú 

na zlepšenie dodržiavania konvergenčných kritérií pre euro, tiež známych ako maastrichtské 

kritériá8. 

                                                      

6 Pozri napríklad Infraštruktúrne centrum Svetovej banky pre PPP; EPEC, „Nefinančné výhody PPP 
projektov – Preskúmanie konceptov a metodiky”, jún 2011; Časopis OECD o rozpočtovaní. 
zväzok 2011/1, „Ako dosiahnuť hodnotu za peniaze: Porovnanie PPP projektov a tradičného 
verejného obstarávania infraštruktúry”; EPEC, „PPP projekty, motivácie a výzvy pre verejný 
sektor”, október 2015. 

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom 
systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010) (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, 
s. 1) platné pre všetky členské štáty od septembra 2014. 

8 Konvergenčné kritériá pre euro, tiež známe ako „maastrichtské kritériá“, sú založené na článku 
140 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Členské štáty sú povinné splniť tieto kritériá, aby mohli 
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Európsky trh s PPP 

7. Podľa Európskeho odborného centra pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC) bolo 

na trhu EÚ s PPP v rokoch 1990 až 2016 finančne uzavretých 1 749 PPP projektov v celkovej 

hodnote 336 mld. EUR. Pred finančnou a hospodárskou krízou zaznamenal trh s PPP výrazný 

nárast objemu, ale od roku 2008 počet nových PPP projektov značne klesá (pozri 

ilustráciu 2). V roku 2016 súhrnná hodnota transakcií 64 PPP projektov, ktoré boli finančne 

uzavreté na trhu EÚ, bola 10,3 mld. EUR. Väčšina projektov bola v sektore dopravy, ktorá 

v roku 2016 predstavovala jednu tretinu všetkých investícií do PPP, po nej nasledoval sektor 

zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. 

Ilustrácia 2 – Trh PPP v EÚ v rokoch 1990 až 2016 

 

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe informácií poskytnutých EPEC. 

                                                      

vstúpiť do tretej fázy hospodárskej a menovej únie a prijať euro ako svoju menu. Fiškálne 
kritériá sú, že ročný deficit verejných financií nesmie prekročiť 3 % HDP pri trhových cenách 
a pomer verejného dlhu k HDP nesmie prekročiť 60 % na konci rozpočtového roka. 
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8. Ako je znázornené na ilustrácii 3, trh PPP v EÚ je zväčša sústredený v Spojenom 

kráľovstve, vo Francúzsku, v Španielsku, Portugalsku a Nemecku, ktoré realizovali projekty 

v hodnote 90 % celého trhu v období rokov 1990 – 2016. Zatiaľ čo niektoré členské štáty 

realizovali mnoho PPP projektov, napr. Spojené kráľovstvo viac než 1 000 PPP projektov 

v hodnote takmer 160 mld. EUR v priebehu daného obdobia, po ňom nasledovalo 

Francúzsko so 175 PPP projektmi v hodnote takmer 40 mld. EUR, 13 z 28 členských štátov 

realizovalo menej než päť PPP projektov. 

Ilustrácia 3 – Trh PPP v EÚ podľa členských štátov v rokoch 1990 až 2016 

 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých EPEC. 
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10. Je tendencia smerom k intenzívnejšiemu pákovaniu verejných finančných prostriedkov 

súkromnými financiami prostredníctvom PPP. Napríklad v stratégii Európa 20209 sa 

zdôrazňuje dôležitosť PPP projektov. Podľa tejto stratégie pákovanie finančných prostriedkov 

kombinovaním súkromných a verejných financií a vytváraním inovatívnych nástrojov 

na financovanie potrebných investícií je jedným z kľúčových aspektov, ktoré Európa musí 

sledovať, aby dosiahla ciele stratégie Európa 2020. 

11. Komisia vo svojej Bielej knihe o doprave z roku 201110 okrem iného vyzýva členské štáty, 

aby viac využívali PPP projekty, pričom súčasne uznáva, že nie všetky projekty sú vhodné 

pre tento mechanizmus. Ďalej uznáva, že finančnými nástrojmi možno podporovať 

financovanie PPP projektov vo väčšej miere. 

12. Vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 Komisia zvažovala intenzívnejšie 

pákovanie verejných financií súkromnými finančnými prostriedkami a úlohu, ktorú PPP 

projekty môžu hrať v tejto súvislosti. 

13. V nariadení o spoločných ustanoveniach (NSU) na obdobie rokov 2014 – 2020 

aj v nariadení o NPE11 sa PPP projekty vnímajú ako potenciálne účinný spôsob realizovania 

infraštruktúrnych projektov, ktoré zabezpečujú dosiahnutie cieľov verejnej politiky spojením 

rôznych foriem verejných a súkromných zdrojov. 

14. V nariadení o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) prijatom v roku 2015 sa 

tiež predpokladá využívanie širokého spektra finančných produktov s cieľom mobilizovať 

súkromné investície. EFSI možno využiť aj na podporu PPP12. 

                                                      

9 Oznámenie Komisie – EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, COM (2010) 2020 final. 

10 COM(2011) 144 final z 28. marca 2011, „Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného 
priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho 
zdroje“, s. 28. 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení 
Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa 
nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129). 

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde 
pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli 
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Projekty podporené EÚ do roku 2014 

15. Pri zhromažďovaní údajov o PPP projektoch podporených EÚ na účely tohto auditu 

(apríl 2016) sme určili 84 kombinovaných PPP projektov s celkovými projektovými nákladmi 

29,2 mld. EUR a príspevkom EÚ vo výške 5,6 mld. EUR v období rokov 2000 – 2014. Zďaleka 

najväčším príjemcom príspevkov EÚ bolo Grécko (59 % z celkovej sumy alebo 3,3 mld. EUR). 

V 13 členských štátoch nepodporila EÚ žiadne PPP projekty (pozri prílohu I). Ako je uvedené 

v tabuľke 1, sektor dopravy mal najväčší podiel na celkových nákladoch (88 %), zatiaľ čo 

informačné a komunikačné technológie (IKT) predstavovali približne 5 % a všetky ostatné 

sektory (oddych, vodohospodárstvo, životné prostredie atď.) mali 7 % podiel. 

Tabuľka 1 – Finančné prostriedky vyčlenené na PPP projekty podporené EÚ v rokoch 2000 

– 2014 v mil. EUR podľa sektora 

Sektory Počet projektov Celkové náklady % Príspevok EÚ % 
Doprava 24 25 538 87 4 555 81 
IKT 28 1 740 6 472 8 
Všetky ostatné sektory 32 1 964 7 613 11 
Spolu 84 29 242 100 5 640 100 

Zdroj: EDA na základe údajov poskytnutých Komisiou, EPEC a vybranými členskými štátmi. 

16. Granty zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu boli hlavným zdrojom financovania 

PPP projektov zo strany EÚ (67 z 84 projektov) v období rokov 2000 – 2014. Komisia 

podporila ďalších 17 PPP projektov prostredníctvom finančných nástrojov, často v spolupráci 

s Európskou investičnou bankou (EIB): 

a) Šesť PPP projektov bolo podporených z Nástroja záruk za úvery pre projekty 

transeurópskych dopravných sietí (LGTT) a štyri z Iniciatívy dlhopisov na projekty (PBI)13, 

ktoré realizovala a riadila EIB na základe dohôd o spolupráci s Komisiou. 

                                                      

investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky 
fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1). 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti 
transeurópskych dopravných a energetických sietí (Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1), zmenené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 670/2012 z 11. júla 2012. 
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b) Štyri PPP projekty boli financované z fondu Marguerite14 – iniciatívy EIB, vnútroštátnych 

podporných bánk a Komisie na realizovanie kapitálových investícií do projektov 

infraštruktúry EÚ. 

c) Tri PPP projekty boli financované prostredníctvom Spoločnej európskej podpory 

pre udržateľné investície v mestských oblastiach (JESSICA). 

17. Podľa Komisie15 finančné nástroje ako LGTT a priame investície EÚ vo fonde Marguerite 

(80 mil. EUR) by mali zvýšiť mieru a rýchlosť nasadenia TEN-T infraštruktúry a zvýšiť dosah 

fondov TEN-T. 

Najnovší vývoj 

18. Neskôr, v roku 2015 Komisia a EIB oficiálne spustili dlhový nástroj NPE, ktorý nasledoval 

a staval na portfóliách, ktoré sa predtým vybudovali v rámci LGTT a PBI. Kapitálový nástroj 

v rámci NPE, ktorého cieľom bude poskytovať kapitálové alebo kvázi-kapitálové financovanie 

menším a riskantnejším projektom, sa v čase konania auditu vyvíjal. 

19. Od roku 2015 boli PPP projekty často financované z EFSI, ktorý je spoločnou iniciatívou 

Komisie a EIB. 18 z celkového počtu 224 projektov schválených do júna 2017 bolo 

označených ako PPP. 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 

20. Hlavným cieľom nášho auditu bolo preskúmať, či PPP projekty financované EÚ boli 

účinne riadené a poskytli primeranú hodnotu za vynaložené prostriedky, zohľadniac pri tom 

trend smerom k intenzívnejšiemu pákovaniu verejných financií súkromnými finančnými 

prostriedkami prostredníctvom PPP. Konkrétne sme preskúmali, či: 

                                                      

14 Rozhodnutie Komisie K(2010) 941 z 25. februára 2010 o účasti Európskej únie v európskom 
fonde 2020 pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru (fond Marguerite). 

15 Rozhodnutie Komisie C(2010) 796 final z roku 2010, ktorým sa zriaďuje ročný plán práce 
pre udeľovanie finančnej pomoci v oblasti transeurópskych dopravných (TEN-T) na rok 2010. 
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a) kontrolované projekty umožnili využiť prínosy, ktorých dosiahnutie sa od PPP projektov 

očakáva (pozri body 24 až 26); 

b) kontrolované projekty boli založené na dôkladnej analýze a vhodných prístupoch (pozri 

body 47 až 59); 

c) celkový inštitucionálny a právny rámec v kontrolovaných členských štátoch bol 

primeraný pre úspešnú realizáciu PPP projektov (pozri body 60 až 76). 

21. Audítorská práca bola vykonaná od mája 2016 do septembra 2017 v Komisii (GR MOVE, 

REGIO, ECFIN a ESTAT) a v štyroch členských štátoch: vo Francúzsku, v Írsku, Grécku 

a Španielsku. 

22. Preskúmali sme príslušné politiky, stratégie, legislatívu a projektovú dokumentáciu; 

uskutočnili sme rozhovory s Komisiou a verejnými orgánmi a súkromnými partnermi 

v štyroch členských štátoch, a vykonali sme kontroly na mieste 12 PPP projektov v oblasti 

cestnej dopravy (šesť projektov) a IKT (šesť projektov16) spolufinancovaných EÚ (pozri 

ilustráciu 4 a prílohu III), ktoré sme vybrali zo súboru 84 PPP projektov podporených EÚ 

(pozri bod 15). 

23. Týmto výberom dosiahol audítorský tím nasledujúce pokrytie: 

a) vybrané členské štáty predstavovali približne 70 % celkových nákladov na PPP 

podporené EÚ v rokoch 2000 – 2014 (20,4 z 29,2 mld. EUR) a 71 % príspevku EÚ na PPP 

(4,0 z 5,6 mld. EUR), pozri prílohu I; 

b) sektor dopravy a IKT predstavovali 93 % celkových nákladov na PPP podporené EÚ (27,3 

z 29,2 mld. EUR), pozri tabuľku 1; 

                                                      

16 Vzhľadom na to, že rôzne členské štáty majú odlišný výklad a definíciu PPP projektov (napr. 
koncesie sa považujú za PPP v Grécku, ale nie vo Francúzsku), audítorský tím prijal širší výklad 
PPP, zahŕňajúci rôzne formy viacročnej spolupráce verejných a súkromných partnerov. Vybrali 
sme preto dva IKT projekty v Írsku, ktoré írske orgány oficiálne nepovažovali za PPP a neboli tak 
obstarávané, ale majú určité charakteristiky PPP projektov. 
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c) celkové náklady na vybrané projekty dosiahli 9,6 mld. EUR a príspevok EÚ bol vo výške 

2,2 mld. EUR (pozri prílohu III); 

d) vybrané projekty boli financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

a prostredníctvom finančných nástrojov. 

Ilustrácia 4 – 12 PPP projektov spolufinancovaných EÚ, ktoré boli posúdené v rámci tohto 

auditu 

 

Zdroj: Európsky dvor audítorov. 

Le numérique au service des Girondins
SPTHD Communauté de l’agglomération de Pau Pyrénées
Proximit-e širokopásmové pripojenie v Meurthe-et-
Moselle
Haute-Pyrénées numériques
Vnútroštátny program širokopásmového pripojenia
Metropolitná sieť 

Diaľnica N17/N18
Centrálna diaľnica E-65
Diaľnica Olympia
Diaľnica Moreas
Diaľnica A-1
Diaľnica C-25

DopravaIKT
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PRIPOMIENKY 

Kontrolované PPP projekty umožnili rýchlejšie vykonávanie politiky a mali potenciál dobrej 

úrovne prevádzky a údržby, ale neboli vždy účinné pri dosahovaní ich potenciálnych 

prínosov 

24. Analyzovali sme, či kontrolované projekty dokázali využiť ich potenciálne prínosy 

z hľadiska včasného dodania projektu, rozpočtu a miery, do akej sa vybudovaná 

infraštruktúra využívala. 

Voľba PPP umožnila verejným orgánom obstarať veľké infraštruktúrne plány 

prostredníctvom jedného postupu 

25. Pri tradičnom verejnom obstarávaní sa súkromné spoločnosti zapojené do projektov 

infraštruktúry vyplácajú v priebehu výstavby, ktorá zvyčajne trvá určitý počet rokov. Verejné 

orgány preto musia zabezpečiť dostatočné rozpočtové zdroje na financovanie celej výstavby 

v pomerne krátkom časovom období. Ak financovanie nepostačuje, projekty možno rozdeliť 

do niekoľkých rôznych častí, ktoré sa obstarajú v rôznych rokoch, ako to umožňuje rozpočet, 

a tým sa rozloží výstavba celej infraštruktúry na viac rokov. 

26. Na druhej strane, pri PPP projektoch sa zvyčajne od súkromného partnera požaduje, 

aby financoval celú výstavbu a potom ho verejný partner alebo užívatelia vyplácajú 

v priebehu prevádzkového obdobia zmluvy, ktoré trvá zvyčajne viac než 20 rokov a často 

môže byť aj 30 rokov. To umožňuje verejnému partnerovi okamžite začať s výstavbou celej 

infraštruktúry, a tak urýchliť jej dokončenie a dosiahnutie všetkých výhod vyplývajúcich 

z infraštruktúry ako celku. 

27. Bolo tomu tak v prípade kontrolovaných projektov diaľnic v Írsku, Grécku a Španielsku, 

ktoré boli všetky obstarané na jeden raz. Napríklad grécke orgány zvolili možnosť PPP, 

aby získali prístup k súkromnému financovaniu, bez ktorého by podľa ich názoru nemohli 

projekty napredovať. V dôsledku toho bola výstavba a/alebo modernizácia 744 km ciest 

(174 km centrálnej diaľnice, 365 km úseku Olympia – Odos a 205 km Moreas) obstaraná len 

v troch postupoch verejného obstarávania, čo je v ostrom protiklade s predchádzajúcimi 

skúsenosťami s výstavbou tradične obstarávaných diaľnic v Grécku. Napríklad výstavba 
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dvoch predchádzajúcich úsekov diaľnice Olympia v celkovej dĺžke 82 km trvala 20 rokov 

a vyžiadala si 31 postupov verejného obstarávania17. Rozsah dvoch kontrolovaných projektov 

v Grécku sa však počas ich realizácie značne znížil (pozri tabuľku 3). 

Obstarávanie PPP projektov zvýšilo riziko nedostatočnej súťaže a v niektorých prípadoch 

čelilo oneskoreniam 

28. Zatiaľ čo tradičné projektové práce možno rozdeliť do častí, aby sa prilákalo viac 

uchádzačov, PPP projekty si vyžadujú určitú minimálnu veľkosť na odôvodnenie nákladov 

na obstarávanie a získanie úspor z rozsahu, ktoré sú potrebné na zvýšenie efektívnosti 

prevádzky a údržby. Veľmi veľký rozsah projektu však niekedy môže znížiť mieru súťaže, 

pretože zvyčajne len málo spoločností má finančné prostriedky na predloženie ponúk. Pri 

zákazkách s veľmi vysokou hodnotou len nízky počet prevádzkovateľov, možno len jeden, 

dokáže ponúknuť požadované výrobky či služby. To môže postaviť verejného obstarávateľa 

do pozície závislosti. 

29. Dôkazy tohto sme našli napríklad pri centrálnej diaľnici v Grécku, ktorej celkové 

plánované náklady boli 2 375 mil. EUR. Zo štyroch spoločností vyzvaných na predloženie 

ponúk tak urobili dve, ale len jedna ponuka bola hodnotená v záverečnej fáze obstarávania. 

Hodnotenie aspoň dvoch ponúk by postavilo verejného partnera do lepšej rokovacej pozície, 

aby dosiahol výhodnejšie zmluvné podmienky. 

30. Na zadanie PPP zákazky je potrebné určiť a prerokovať všetky aspekty týkajúce sa 

realizácie, financovania, prevádzky a údržby projektu, vrátane ukazovateľov a systémov 

merania výkonnosti, ktoré zvyčajne nie sú súčasťou tradičného obstarávania projektov 

a obyčajne trvajú dlhšie. V rámci PPP môže dôjsť k ďalším oneskoreniam v dôsledku potreby 

súkromného partnera získať prostriedky na financovanie projektu. S piatimi rokmi trvalo 

obstaranie diaľnice N17/N18 v Írsku podstatne dlhšie, ako je priemer 15 mesiacov potrebný 

na PPP projekty v Írsku. Nedostatočná likvidita po finančnej kríze zväčšila ťažkosti 

                                                      

17 Modernizácia 64 km úseku Elefsina – Korinthos na diaľnicu si vyžiadala 20 rokov (od roku 1986 
do roku 2006) a 21 tradičných postupov zadávania verejnej zákazky. Podobne modernizácia 
18 km úseku Elefsina – Korinthos na diaľnicu si vyžiadala 11 rokov (od roku 1991 do roku 2002) 
a 10 tradičných postupov zadávania verejnej zákazky. 
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súkromného partnera nájsť dostatočné finančne zdroje na dosiahnutie finančného 

uzatvorenia projektu, čo viedlo k oneskoreniu v dĺžke aspoň troch rokov18. 

31. Okrem toho, využitie možnosti PPP nemalo nijaký prínosný účinok na dve najčastejšie 

príčiny oneskorenia, a to súdne konania a neúplné prípravné štúdie, ktoré, ako sme zistili, 

mali vplyv nielen na mnoho tradične obstaraných projektov, ktoré sme kontrolovali v sektore 

dopravy19, ale aj na tri diaľnice obstarané ako PPP v Grécku. Tie si vyžiadali v priemere 6,5 

roka od začiatku postupu do nadobudnutia účinnosti zmlúv. Okrem toho, 3,5 mesiaca tohto 

oneskorenia bolo možné pripísať výlučne zvoleniu možnosti PPP, pretože zmluvy musel 

ratifikovať parlament v tom čase bez existencie náležitého právneho rámca pre koncesie 

na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. 

32. Diaľničné projekty v Španielsku boli obstarané včas, ale zmluvy boli opätovne čoskoro 

prerokované (pozri bod 34 písm. a), čo nastoľuje otázky, či bolo obstarávanie dobre riadené. 

Napriek dodatočnej zložitosti prístupu PPP projekty širokopásmového pripojenia 

vo Francúzsku a v Írsku boli vo všeobecnosti obstarané včas, ale ich rozsah bol menší než 

kontrolované projekty diaľnic. 

Väčšina kontrolovaných projektov bola ovplyvnená značnými oneskoreniami vo výstavbe 

a prekročením nákladov 

Väčšina kontrolovaných projektov nebola dokončených včas a v rámci rozpočtu 

33. Podľa príslušnej literatúry je pravdepodobnejšie, že projekty infraštruktúry realizované 

prostredníctvom PPP budú efektívnejšie v porovnaní s tradičnými projektmi tým, že sa 

                                                      

18 Na rozdiel od tradičných projektov, pri ktorých sa súkromný partner vypláca v priebehu 
infraštruktúrnych prác, v prípade PPP súkromný partner musí nájsť zdroje na financovanie 
všetkých nákladov na infraštruktúru pred tým, ako sa začne s jeho odmeňovaním. Na 
realizovanie projektu preto musí nájsť a uzavrieť zmluvy s tretím stranami, veriteľmi. 

19 Pozri osobitnú správu č. 23/2016 „Námorná doprava v EÚ: v rozbúrených vodách – príliš 
neúčinné a neudržateľné investície“ a osobitnú správu č. 4/2012 „Je využívanie štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na spolufinancovanie dopravných infraštruktúr v námorných 
prístavoch účinnou investíciou?” (http://eca.europa.eu). 

http://eca.europa.eu/
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výstavba projektov dokončí včas a v rámci rozpočtu20. Je to spôsobené tým, že súkromný 

partner má zvyčajne silný stimul na to, aby dokončil stavebné práce podľa zmluvy, aby tak 

umožnil včasné začatie platieb za dostupnosť alebo poplatkov užívateľov a vyhol sa nárastu 

nákladov, pri ktorých zvyčajne nesie riziká. 

34. Zistili sme však, že potenciálne prínosy PPP projektov často nenastali, pretože 

infraštruktúra nebola dokončená v rámci plánovaného času a nákladov. Pri siedmich 

z deviatich dokončených projektov21 s projektovými nákladmi vo výške 7,8 mld. EUR sa 

oneskorenia pohybovali od dvoch do 52 mesiacov a celkové náklady vzrástli takmer 

o 1,5 mld. EUR, z čoho EÚ spolufinancovala približne 30 %. V Grécku náklady vzrástli 

o 1,2 mld. EUR (niesol ich verejný partner a EÚ spolufinancovala vo výške 36 %) 

a v Španielsku o 0,3 mld. EUR (niesol ich verejný partner), zatiaľ čo vo Francúzsku náklady 

vzrástli o 13 mil. EUR alebo 73 % – najväčší zaznamenaný relatívny nárast nákladov spomedzi 

kontrolovaných projektov (podrobností pozri v prílohe III): 

a) Zmluvy na španielske diaľnice boli prerokované čoskoro po ich podpísaní z dôvodu 

požadovaných zmien v plánovaných prácach, čo viedlo k navýšeniu nákladov o približne 

300 mil. EUR, ktoré niesol verejný partner. Náklady na diaľnicu A-1 sa zvýšili o 33 % 

(158 mil. EUR), projekt sa oneskoril o dva roky, zatiaľ čo náklady na diaľnicu C-25 sa 

zvýšili o 20,7 % (143,8 mil. EUR, vrátane 88,9 mil. EUR finančných nákladov) a oneskorila 

sa o 14 mesiacov. 

b) Náklady na projekt IKT Pau Pyrénées vo Francúzsku sa zvýšili o 73 % (z 18 na 31 mil. 

EUR) na zabezpečenie súladu s regulačnými zmenami. Hoci bola infraštruktúra projektu 

Girondins dokončená načas, uvedenie projektu do prevádzky sa oneskorilo o 16 

mesiacov z administratívnych dôvodov. 

                                                      

20 Pozri napríklad „Nefinančné výhody PPP projektov – Preskúmanie konceptov a metodiky”, EPEC, 
jún 2011. 

21 Grécko 3 projekty, Španielsko 2 projekty, Francúzsko 2 projekty. 
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c) Fáza výstavby projektu IKT Metropolitná sieť (MAN) v Írsku bola zle naplánovaná, takže 

sa celý projekt následne zmenšil, čo viedlo k realizácii nižšieho počtu MAN (66 miest 

namiesto 95) a zvýšeniu nákladov o 4,2 % (50 953 EUR) na jedno mesto. 

d) Výstavba troch diaľnic v Grécku sa výrazne oneskorila (v priemere o štyri roky) 

a opätovné prerokovanie PPP znamenalo značné dodatočné náklady (1,2 mld. EUR), 

ktoré niesol verejný partner, hoci sa rozsah dvoch projektov značne znížil (pozri časť 

nižšie). 

Grécky „reset“: Čo sa stane, ak nastanú problémy s PPP a kto zaplatí účet? Takmer 1,2 mld. 

EUR zaplatených navyše verejnosťou 

35. Prvá vlna PPP projektov v Grécku bola zadaná v 90-tych rokoch a zahŕňala projekty ako 

most Rion Antirion, cestný okruh v Aténach a nové medzinárodné letisko v Aténach. Druhá 

vlna PPP projektov bola zadaná v rokoch 2007 – 2008 a zahŕňala zväčša výstavbu diaľnic 

(pozri ilustráciu 5). Kontrolovali sme tri z týchto diaľnic. 
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Ilustrácia 5 – Koncesné diaľnice v Grécku 

 

Zdroj: Grécky riadiaci orgán OP Dopravná infraštruktúra, životné prostredie a udržateľný rozvoj. 

36. Tieto projekty boli financované do značnej miery príjmami z mýta na vopred určených 

úsekoch diaľnice, ktoré prevádzkoval súkromný partner. Závažná finančná a hospodárska 
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pod najpesimistickejšie scenáre22, a tak aj pokles skutočných a odhadovaných príjmov troch 

kontrolovaných koncesií. Konkrétne, od roku 2011 do „resetu“ (pozri bod 37) tri 

kontrolované diaľnice čelili značnému poklesu príjmov pre zníženie premávky aspoň o 63 % 

(centrálna diaľnica), 49 % (diaľnica Olympia) a 20 % (diaľnica Moreas) oproti prognózam23. 

Vzhľadom na to, že verejné orgány zväčša preniesli riziká súvisiace s dopytom (premávkou) 

na súkromných partnerov (koncesionárov) v zmluvách o PPP, zníženie príjmov závažne 

ovplyvnilo finančnú rovnováhu zmlúv a viedlo veriteľov k pozastaveniu financovania 

projektov, pretože už neverili v ich finančnú životaschopnosť, čo viedlo k okamžitému 

zastaveniu prác. 

37. Po odsúhlasení zmluvného ustanovenia (rozšírená vyššia moc pre súkromného partnera 

v prípade výnimočných okolností) sa grécke orgány sami dostali do situácie, v ktorej mali len 

možnosť: 

a) buď zastaviť výstavbu diaľnic a vystaviť sa tak právnym sporom a možnej úhrade pokút 

a kompenzácií; 

b) alebo prerokovať koncesné zmluvy s koncesionármi (a veriteľmi), aby obnovili svoju 

životaschopnosť, ale pri dodatočných verejných nákladoch.  

Grécke orgány zastávali názor, že prvý scenár, t. j. zastavenie výstavby diaľnic, bol menej 

výhodný vzhľadom na širšie makroekonomické a spoločenské dôsledky takéhoto 

rozhodnutia. Preto po troch rokoch rokovaní boli zmluvy s koncesionármi prerokované 

(„reset“) v novembri 2013 (diaľnica Olympia a centrálna diaľnica E-65) a v decembri 2015 

(Moreas) (pozri tabuľku 2). To, ako je uvedené podrobne nižšie, znamená, že verejný partner 

musel niesť dodatočné náklady vo výške takmer 1,2 mld. EUR (pozri bod 39). 

                                                      

22 Pred uzavretím úverových zmlúv veritelia projektov vypracovali stresové scenáre, v ktorých sa 
v najhoršom prípade predpokladal pokles premávky o 20 % v porovnaní so základným 
scenárom. 

23 Pozri tiež rozhodnutia o štátnej pomoci C(2013) 9274 final, Vec: štátna pomoc SA.36893 
(2013/N), C(2013) 9253 final, štátna pomoc SA.36878 (2013/N), C(2014)7798 final, štátna 
pomoc SA.39224 (2014/N). 
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Tabuľka 2 – Oneskorenia v realizácii projektov po ‚„resete“ 

Realizácia Centrálna 
diaľnica Olympia Odos Moreas 

Počiatočný dátum koncesie 31.3.2008 4.8.2008 3.3.2008 
Pôvodný dátum dokončenia 30.9.2013 3.8.2014 31.8.2012 
Dátum pozastavenia prác 26.6.2011 26.6.2011 30.11.2013 
Revidované predpokladané dokončenie po resete 31.12.2015 31.12.2015 30.4.2015 
Odhadovaný/skutočný dátum dokončenia projektu 31.8.2017 31.8.2017 31.12.2016 
Predpokladané oneskorenie v mesiacoch v porovnaní 
s pôvodným dátumom dokončenia 47 37 52 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých gréckymi orgánmi. 

38. Hoci konečný dátum zostal pre koncesie nezmenený, „resetom“ sa dosiahlo rozhodnutie 

odložiť výstavbu významných úsekov diaľnice (45 % diaľnice Olympia a 55 % centrálnej 

diaľnice) a predĺžiť termíny dokončenia všetkých troch projektov, čo viedlo ku kratším 

prevádzkovým obdobiam na preplácanie nákladov na infraštruktúru. Oneskorenie projektov 

a zníženie ich rozsahu malo vplyv na cieľ rozšíriť sieť gréckych diaľnic a dominový efekt 

na celú TEN-T. Okrem toho pretrváva riziko, že sa projekt centrálnej diaľnice a úsek Lefktro – 

Sparta diaľnice Moreas veľmi málo využívajú, čo nie je v súlade s kritériami riadneho 

finančného hospodárenia (pozri najmä rámček 1). 

39. Verejný partner navyše musel na seba prevziať dodatočné náklady vo výške takmer 

1,2 mld. EUR (pozri tabuľku 3). Po vyššie uvedenom rozhodnutí o prerokovaní zmlúv: 

a) Dodatočný finančný príspevok vo výške 470 mil. EUR (vrátane 422 mil. EUR z fondov EÚ) 

bol vyplatený na výstavbu diaľnice Olympia a centrálnej diaľnice na pokrytie medzier 

vo financovaní, ktoré vznikli najmä poklesom príjmov vyplývajúcich zo znížených 

objemov premávky a výrazného nárastu finančných nákladov na projekty v dôsledku 

finančnej krízy, ktorá výrazne zmenila finančnú rovnováhu zmlúv. 

b) Verejný partner musel tiež vyplatiť dodatočných 705 mil. EUR koncesionárom týchto 

troch diaľnic najmä pre dohody o urýchlení prác, ktoré nevyžadovali kapacitné potreby, 

a pre následné oneskorenia pripísateľné verejnému partnerovi: 

– za vyčistenie archeologických nálezov; 

– za získanie požadovaných environmentálnych povolení; 
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– za dokončenie potrebného vyvlastnenia pôdy. 

Vysoká suma týchto platieb bola spôsobená aj zle pripravenými projektmi a obzvlášť 

skutočnosťou, že zmluvy o PPP boli podpísané skôr, ako sa vyriešili príslušné problémy, 

a pretože oneskorenia neviedli automaticky k zmene konca prevádzkových období. 

Namiesto toho zostalo súkromným partnerom menej času na vyzbieranie príjmov 

a dosiahnutie očakávanej ziskovosti. 

Tabuľka 3 – Náklady na kontrolované projekty pred a po „resete“ 

Náklady  
Diaľnice 

Centrálna 
diaľnica Olympia Odos Moreas 

Pôvodne plánované    
Dĺžka cesty v km 174,0 365,0 205,0 
Celkové náklady na projekt v mil. EUR 2 375,0 2 825,0 1 543,0 
Celkové náklady na projekt v mil. EUR na km 13,7 7,7 7,5 
Po resete       
Dĺžka cesty v km 79,0 202,0 205,0 
Celkové náklady na projekt v mil. EUR 1 594,0 2 619,0 1 791,0 
Z toho:    
Dodatočný štátny finančný príspevok: 469,9 mil. EUR 231,4 238,5 - 
(z toho spolufinancované EÚ: 422,1 mil. EUR) 203,6 218,5 - 
Štátne platby koncesionárom: 705,2 mil. EUR 181,4 439,7 84,1 
Celkové náklady na projekt v mil. EUR na km 20,2 13,0 8,7 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých gréckymi orgánmi. 

40. V dôsledku štátnej platby koncesionárom a značného nárastu finančných nákladov 

celkové projektové náklady na km diaľnice Olympia vzrástli o 69 % zo 7,7 na 13,0 mil. EUR, 

zatiaľ čo dĺžka diaľnice Olympia, ktorá sa mala vybudovať, sa skrátila o 45 %. Podobne 

celkové projektové náklady na km centrálnej diaľnice vzrástli o 47 % z pôvodných 13,7 

na 20,2 mil. EUR na km, zatiaľ čo sa cesta, ktorá sa mala vybudovať, skrátila o 55 % (pozri 

ilustráciu 6). Celkovo sa pre reset celkové projektové náklady týchto troch diaľnic zvýšili 

o 36 % z 9,1 na 12,4 mil. EUR na km, z čoho príspevok EÚ na celkové projektové náklady 

na km vzrástli o 95 % z 2,1 mil. EUR na km na 4,1 mil. EUR na km24. 

                                                      

24 1,6 mld. EUR za 744 km oproti 2,0 mld. EUR za 486 km. 
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Ilustrácia 6 – Nárast nákladov na km po „resete“ 

 

Zdroj: EDA na základe informácií poskytnutých gréckymi orgánmi. 

Väčšina kontrolovaných projektov má potenciál udržať si dobré štandardy služieb a údržby 

41. Ďalšou potenciálnou výhodou PPP je možnosť zabezpečiť lepšiu úroveň údržby a služieb 

než tradičné projekty prostredníctvom celoživotného prístupu, pretože súkromný partner 

poverený výstavbou zodpovedá aj za prevádzku a údržbu infraštruktúry počas celého trvania 

projektu – oveľa dlhšie než zvyčajné záručné obdobie v rámci tradičných pravidiel verejného 

obstarávania. To si vyžaduje, aby súkromný partner plánoval vzhľadom na dlhodobé náklady 

na prevádzku a údržbu, ktoré bude musieť niesť, a dlhodobé poskytovanie služieb, 

ku ktorému sa zaviazal v zmluve o PPP. Preto musí venovať osobitnú pozornosť kvalite 

výstavby. 

42. Okrem toho, tradične obstarané projekty zvyčajne nezahŕňajú rozpočtové zdroje, ktoré 

sú potrebné na prevádzku a údržbu projektovej infraštruktúry, pretože tieto aspekty sa 

zazmluvňujú samostatne. Keďže zmluvy o PPP zahŕňajú ustanovenia o prevádzke a údržbe, 

umožňujú viazať potrebné finančné prostriedky od začiatku výstavby, čím sa zabezpečuje, 

že nepodliehajú rozhodovacím právomociam verejných orgánov. 

43. Väčšina z deviatich kontrolovaných projektov, ktoré boli dokončené v čase konania 

nášho auditu, preukázala dobré štandardy služieb a údržby, napr. štrukturálnu integritu, 
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horizontálne a vertikálne označenie diaľnic, a pri IKT čas odozvy na požiadavky zákazníkov 

o širokopásmové pripojenie a mnohé ďalšie aspekty. Tieto projekty majú potenciál udržať si 

dobré štandardy služieb a údržby počas ďalšieho trvania zmlúv v budúcnosti. Bolo to 

pripísateľné zmluvným podnetom a pokutám, ktoré by mali vplyv na výšku ročných platieb. 

S výnimkou diaľnice C-25 v Španielsku a troch kontrolovaných diaľnic v Grécku, kde sa 

na pokuty vzťahujú ad hoc postupy, ročné platby možno automatiky znížiť v prípade zlej 

údržby alebo zvýšiť, ak je úroveň údržby a služieb vynikajúca. 

PPP projekty nechránia verejného partnera pred nadmerným optimizmom z hľadiska 

budúceho dopytu a využívania plánovanej infraštruktúry 

44. Možnosť kombinovať verejné a súkromné odborné znalosti pri navrhovaní PPP sa 

vo všeobecnosti považuje za výhodu pri poskytovaní realistického posúdenia budúceho 

využívania plánovanej infraštruktúry. Avšak skutočnosť, že platby možno rozložiť na obdobie 

20 – 30 rokov, znižuje tlak optimalizovať rozsah projektu v súlade so skutočnými potrebami, 

a preto sa zvyšuje riziko, že verejné subjekty vstúpia do väčších projektov infraštruktúry, ako 

sú potrebné, alebo ktoré by si inak mohli dovoliť25. Spolu s príliš optimistickými scenármi 

budúceho dopytu a využívania plánovanej infraštruktúry to môže viesť k nedostatočne 

využívaným projektom a poskytovať nižšiu hodnotu za vynaložené prostriedky a menej 

prínosov, ako sa očakávalo. 

45. Bol to aj prípad troch kontrolovaných projektov diaľnic, pri ktorých je riziko 

nedostatočného využívania, napr. centrálnej diaľnice (pozri rámček 1), a úseku Lefktro – 

Sparta diaľnice Moreas v Grécku a dokončenej diaľnice A-1 v Španielsku, ktoré čelili objemu 

premávky, ktorý bol o 35 % nižší, ako sa pôvodne predpokladalo (20 463 vozidiel namiesto 

31 719). 

Rámček 1 – Príklad diaľnice v Grécku, ktorej hrozí veľmi malé využívanie 

Keď sa začal projekt centrálnej diaľnice E-65 v Grécku, neočakávalo sa veľmi, že pritiahne vysoký 

objem premávky (predpokladalo sa len 4 832 vozidiel denne v prvom roku prevádzky, čo nie je 

dostatočný objem premávky na odôvodnenie diaľnice podľa kritérií riadneho finančného 

                                                      

25 Táto situácia sa často nazýva „ilúzia dostupnosti“. 
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hospodárenia). V roku 2013 odhady premávky klesli ešte viac na 1 792 vozidiel denne, t. j. viac než 

63 % zníženie v porovnaní s pôvodnými odhadmi. Je veľmi pravdepodobné, že infraštruktúra bude 

značne nevyužitá. Napriek tomu boli špecifikácie tejto diaľnice stanovené bez dostatočného zváženia 

možnosti vybudovať menej nákladnú alternatívu k diaľnici26. Rozsah projektu sa navyše značne znížil, 

takže len stredná časť (79 km) plánovanej diaľnice je v súčasnosti vo výstavbe (pozri ilustráciu 7), 

ale nie odložený severný a južný úsek, ktoré ju prepájajú s existujúcimi diaľnicami. Bez týchto 

prepojení bude v budúcnosti objem premávky pravdepodobne oveľa nižší než odhadované objemy 

premávky, ktoré sú už nízke. 

Ilustrácia 7 – Stavebné práce na centrálnej diaľnici E-65 v Grécku 

 

Zdroj: Európsky dvor audítorov. 

46. Aj kontrolované projekty širokopásmového pripojenia vo Francúzsku a v Írsku 

zaznamenali nižší počet nových zákazníkov, niekedy značne nižší, ako sa pôvodne očakávalo. 

Projekt v Meurthe-et-Moselle (Francúzsko) mal príjmy takmer o 50 % nižšie oproti 

predpokladom (pozri tabuľku 4) a pri projekte NBS (Írsko) boli číselné údaje o počte nových 

zákazníkov o 69 % nižšie oproti prognózam (42 004 zákazníkov namiesto 135 948). 

                                                      

26 Podľa osobitnej správy EDA č. 5/2013 „Vynakladajú sa finančné prostriedky EÚ v rámci politiky 
súdržnosti na cesty dobre?” by zvolenie rýchlostných ciest často viedlo v priemere k 43 % 
úspore v porovnaní s diaľnicami. 
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Tabuľka 4 – Počet nových zákazníkov pri francúzskych PPP projektoch v Gironde, Meurthe-

et-Moselle a Hautes-Pyrénées 

Projekt 
(dátum začiatku) 

Gironde 

(2009) 
Meurthe-et-Moselle 

(2008) 
Hautes-Pyrénées 

(2010) 

Skutočné príjmy 
do konca roka 2015 
(% odhadovaných 
príjmov do konca roka 
2015) 

7,8 mil. EUR 
 

(83,9 %) 

7,0 mil. EUR 
 

(50,9 %) 

9,2 mil. EUR 
 

(89,6 %) 

 

Oneskorenia, nárasty nákladov a nedostatočné využívanie boli čiastočne pripísateľné 

neprimeraným analýzam a nevhodným prístupom 

47. S cieľom určiť dôvody možných nedostatkov v realizácii projektov (prehľad 

potenciálnych prínosov a rizík a súvisiace audítorské pripomienky pozri v prílohe IV) sme 

posúdili, či bola vykonaná dostatočná predbežná analýza na odôvodnenie výberu a rozsahu 

každej možnosti PPP. Takisto sme skúmali, či zvolený prístup PPP bol primeraný 

za konkrétnych okolností. 

Pri väčšine kontrolovaných projektov bola možnosť PPP zvolená bez predchádzajúcej 

komparatívnej analýzy, aby sa preukázalo, že sa ňou maximálne zvýši hodnota 

za vynaložené prostriedky 

48. Vzhľadom na to, že mnoho krajín nepožaduje, aby sa náklady na PPP rozpočtovali 

vopred v čase uzatvárania záväzku a ročné poplatky sa uznávajú až niekoľko rokov 

po schválení projektu a ukončení výstavby, je akýkoľvek výkaz nákladov na PPP značne 

oneskorený a objaví sa dlho po prijatí kľúčových rozhodnutí. Orgány prijímajúce rozhodnutia 

môžu kontrolovať PPP menej podrobne než tradičné zákazky, pretože kapitálové náklady 

na ne sa rozpočtujú vopred a musia súťažiť s inými projektmi o limitovaný finančný rozpočet. 

Okrem toho sa verejní partneri často spoliehajú na kontrolu veriteľmi, ktorých ciele môžu byť 

veľmi odlišné. 

49. Keďže majú PPP dlhodobé dôsledky pre ďalšie generácie, ich výber si vyžaduje dôkladnú 

analýzu a odôvodnenie. V postupoch dobrého riadenia sa predpokladá vykonanie 
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komparatívnej analýzy rôznych spôsobov verejného obstarávania (napr. tradičný oproti PPP), 

aby sa vybral spôsob, ktorý ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené prostriedky. Bežne 

používaným nástrojom je porovnávací nástroj verejného sektora (PSC). Ak sa zvolí možnosť 

PPP bez komparatívnej analýzy zaručujúcej rovnaké podmienky pre rôzne spôsoby verejného 

obstarávania, neexistuje záruka, že sa ňou čo najviac zvýši hodnota za vynaložené 

prostriedky a že ochraňuje verejný záujem. 

50. Pri troch z 12 kontrolovaných projektov sa vo vnútroštátnych pravidlách verejného 

obstarávania nepredpokladala komparatívna analýza, napr. PSC, aby sa určil najvhodnejší 

spôsob verejného obstarávania, pretože sa pri týchto projektoch nepredpokladali priame 

platby verejnosťou. Odôvodnenie výberu piatich zo zvyšných deviatich kontrolovaných 

projektov (pozri prílohu III), t. j. všetky kontrolované diaľničné projekty v Grécku 

a Španielsku, však nebolo založené na komparatívnej analýze, ktorá by poskytla dodatočné 

kvantitatívne prvky a zváženia ohľadom hodnoty za vynaložené prostriedky ako základ 

pre rozhodnutie o spôsobe obstarávania (príklad relevantnosti takejto analýzy sa nachádza 

v rámčeku 2). Okrem toho, pri jednom z deviatich projektov bol Dvoru audítorov zamietnutý 

prístup k príslušnej dokumentácii (pozri bod 51). 

51. Hoci investície Komisie do fondu Marguerite spadajú pod nariadenie o TEN, v ktorom sa 

Dvoru audítorov udeľujú práva na audit aj v prípade, keď je príjemcom súkromný partner27, 

írske orgány odmietli poskytnúť Dvoru audítorov PSC a súťažné podklady k diaľničnému 

projektu N17/18, ktoré nemala k dispozícii ani Komisia. Nemohli sme preto posúdiť 

odôvodnenie návrhu a obstarania tohto projektu a voľbu PPP ako možnosti namiesto iných 

spôsobov verejného obstarávania (napr. tradičné verejné obstarávanie a koncesia). 

                                                      

27 Príspevok Komisie do fondu Marguerite sa financoval na základe nariadenia č. 680/2007 
(nariadenie o TEN), v ktorom sa predpokladá v článku 11, že členské štáty majú určité 
povinnosti, napr. „aby sa vykonali projekty spoločného záujmu, na ktoré bola udelená finančná 
pomoc Spoločenstva podľa tohto nariadenia”, „v úzkej spolupráci s Komisiou vykonávajú 
technickú a finančnú kontrolu projektov” a „vydajú osvedčenie o skutočnej výške a oprávnenosti 
výdavkov, ktoré boli vynaložené na projekty alebo časti projektov” bez rozdielu medzi rôznymi 
spôsobmi financovania. Pokiaľ ide o realizáciu, monitorovanie a finančnú kontrolu projektov 
podporených z fondu Marguerite, Dvor audítorov by mohol požiadať priamo členské štáty, 
aby mu poskytli príslušné informácie na účely auditu vrátane tých, ktoré sa týkajú 
vnútroštátnych postupov vykonaných na účely zadania zákaziek PPP. 
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Rámček 2 – Relevantnosť porovnávacích nástrojov verejného sektora pri projektoch infraštruktúry 

Porovnávacie nástroje verejného sektora sa môžu ukázať ako obzvlášť relevantné pri posudzovaní 

hodnoty za vynaložené prostriedky možnosti PPP pre projekty infraštruktúry. Keďže súkromní 

partneri zvyčajne nesú vyššie finančné náklady a požadujú vysokú odmenu za ich rizikový kapitál28, 

majú tendenciu minimalizovať náklady na dlhodobú údržbu zlepšovaním kvality výstavby, čo 

implikuje aj vyššie stavebné náklady. V dôsledku toho je potrebné, aby úspory na nákladoch 

na údržbu dostatočne kompenzovali vyššie stavebné a finančné náklady. Je preto dôležité, aby sa 

porovnávacím nástrojom verejného sektora posúdilo, do akej miery je možné dosiahnuť dlhodobé 

úspory a či je PPP správnou voľbou pre danú infraštruktúru. Je to obzvlášť relevantné 

pri infraštruktúre, ako je cesta či diaľnica, pri ktorej ročné výdavky na údržbu nedosahujú viac než 3 % 

nákladov na infraštruktúru a ktorá preto ponecháva len obmedzenú maržu pre dlhodobé úspory 

na údržbe29. 

52. Hoci boli porovnávacie nástroje verejného sektora použité pri troch preskúmaných 

francúzskych PPP založených na dostupnosti, boli obmedzené nedostatkom spoľahlivých 

údajov o nákladoch a systematicky očakávanými príliš optimistickými výškami príjmov30, 

ktorým vo väčšine prípadov nezodpovedal skutočný počet nových zákazníkov (pozri bod 46), 

čo viedlo k nižšej účinnosti, ako sa plánovalo. Okrem toho, projektu v Pau-Pyrénées 

vo Francúzsku a projektu MAN v Írsku tiež chýbala celková analýza nákladov a prínosov, čo 

sťažovalo určenie očakávaných prínosov a optimalizáciu veľkosti a rozsahu projektov. Pri 

projekte MAN to viedlo k zmenšeniu rozsahu projektu z 95 na 66 MAN a náklady 

na obsluhovanú samosprávu sa zvýšili o 4,2 % (pozri bod 34 písm. c). 

                                                      

28 Súkromní partneri zvyčajne majú prístup k drahším úverovým podmienkam než vlády štátov 
a požadujú vysokú odmenu za rizikový kapitál, ktorý pri kontrolovaných projektoch niekedy 
dosiahol 14 % mieru ročne. 

29 Z finančných modelov, ktoré sme vypracovali, vyplynulo, že čím viac si infraštruktúra vyžaduje 
vysoké náklady na údržbu a čím nižší je rozdiel medzi úrokmi zaplatenými verejným 
a súkromným partnerom, tým je pravdepodobnejšie, že PPP môžu dosiahnuť dostatočné 
dlhodobého úspory. 

30 Nedostatky pri využívaní porovnávacích nástrojov verejného sektora zaznamenal aj Francúzsky 
účtovný dvor vo svojej audítorskej správe Les partenariats public-privé des collectivités 
territoriales: des risques à maîtriser, Cour des comptes française, Rapport public annuel 2015. 
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53. Z nášho posúdenia kontrolovaných PPP projektov vyplynulo, že niektoré aspekty môžu 

značne ovplyvniť výkonnosť projektov, a preto by mohli spadať do rozsahu špecifického 

posúdenia Komisiou. Hoci štruktúrovanie, verejné obstarávanie a realizovanie PPP projektov 

je výhradnou kompetenciou členských štátov, Komisia môže zohrávať dôležitú úlohu, 

keď musí schváliť veľké projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ. Až do programového 

obdobia 2007 – 2013 však nezaviedla špecifické hodnotiace nástroje (napr. kritériá 

hodnotenia projektov na preukázanie pridanej hodnoty EÚ, hodnoty za vynaložené 

prostriedky a porovnateľnosť s dlhodobými zmluvami) na analýzu dosahu konkrétnych čŕt 

PPP na jednotlivé veľké projekty31. 

Riziko bolo často rozdelené neprimerane, čo viedlo k menším stimulom či nadmernému 

vystaveniu sa riziku na strane súkromného partnera 

54. Jedným z dôvodov voľby PPP je možnosť rozdelenia rizík (napr. výstavba, dopyt, 

dostupnosť) podľa zásady, že by ich mal niesť ten partner, ktorý ich dokáže najlepšie riadiť. 

55. Schopnosť identifikovať a rozdeliť projektové riziká správne tak, aby sa dosiahla 

optimálna rovnováha medzi presunom rizika a kompenzáciou pre stranu, ktorá tieto riziká 

nesie, je kľúčovým faktorom úspechu PPP. Ak sa to neurobí, môže to mať finančné dôsledky 

pre verejného partnera a brzdiť dosiahnutie cieľov projektu. Neoptimálne opatrenia 

na zdieľanie rizík môžu viesť k menším stimulom pre súkromného partnera alebo vyšším 

nákladom na projekt a nižšej odmene pre verejného partnera. 

56. Hoci sme zistili aspoň jeden osvedčený postup – pri francúzskom projekte 

širokopásmového pripojenia v Gironde sa zohľadnilo dosiahnutie očakávaných úrovní služby 

a stanovili sa pokuty, ak by počet nových zákazníkov nebol v súlade s finančnými modelmi 

predloženými v ponuke uchádzača – našli sme aj niekoľko prípadov, v ktorých neboli riziká 

rozdelené jednotne. Napríklad: 

                                                      

31 V rámci programového obdobia EŠIF na roky 2007 – 2013 z 968 veľkých projektov v hodnote 
155,2 mld. EUR schválených Európskou komisiou, 28 tvorili PPP projekty v hodnote 11,8 mld. 
EUR s príspevkom EÚ vo výške 4,8 mld. EUR. Projekty spolufinancované z fondu Marguerite sú 
schvalované investičným výborom fondu. Komisia nie je členom tohto výboru. 
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a) Riziká neboli rozdelené v súlade s kritériami zadania PPP zákazky: hoci uchádzači v rámci 

projektu Meurthe-et-Moselle vo Francúzsku boli vybraní v súlade s kritériami 

na vyhodnotenie ponúk, ktoré zahŕňali, aby súkromní partneri navrhli finančné modely 

na komercializáciu služieb širokopásmového pripojenia, komerčné riziká neniesli oni, 

ale verejný partner. Súkromní partneri teda nezodpovedali za prognózy svojich príjmov 

vo fáze predkladania ponúk. V rámci auditu sme zistili, že príjmy boli takmer o 50 % 

nižšie oproti predpokladom. Jednotnejšie rozdelenie rizík by poskytlo silnejšie stimuly 

zabezpečiť účinnú komercializáciu služieb širokopásmového pripojenia. 

b) Rozdelenie rizík nebolo v súlade s odmenou za súkromný rizikový kapitál: V prípade 

jedného diaľničného projektu súkromný partner niesol riziko dostupnosti, ale nie riziko 

dopytu. Vzhľadom na to, že riziko dostupnosti závisí viac od úrovne údržby dosiahnutej 

súkromným partnerom než od vonkajších faktorov, súkromný partner čelí menšej 

neistote a mal by mať preto nižšiu mieru odmeny za svoj kapitál, ako je to pri riziku 

dopytu. V tomto prípade však bola v zmluve o PPP stanovená miera návratnosti takmer 

14 % ročne za vlastný kapitál súkromného partnera, čo bola jedna z najvyšších mier 

spomedzi kontrolovaných projektov. 

c) Neprimerané rozdelenie rizík – nadmerné riziká nesené súkromným partnerom: 

pri kontrolovaných projektoch v Grécku sa ukázalo, že ak je podiel rizika súkromného 

partnera nadmerne vysoký, ako napríklad pri projekte diaľnice Olympia, keď verejný 

partner presunul celé riziko dopytu na súkromného partnera, hoci nijako nemohol 

ovplyvniť dopyt po premávke, môžu sa objaviť veľké výzvy v podobe zvýšeného rizika 

bankrotu súkromného partnera, a tak dodatočných nákladov a zníženej hodnoty 

za vynaložené prostriedky pre verejného partnera (body 36 až 40). Podobné rozdelenie 

rizík bolo plánované aj pri projekte NBS v Írsku, pri ktorom sa skutočný počet nových 

zákazníkov ukázal byť oveľa nižší, ako sa pôvodne plánovalo (pozri bod 46). Ak by nebol 

súkromný partner dobre finančne situovaný, dosiahnuté značne nižšie príjmy by ohrozili 

celý projekt. 

d) Neúčinné rozdelenie rizík: Pri projekte diaľnice A-1 v Španielsku (pozri ilustráciu 8) sa 

riziko dopytu aj riziko dostupnosti presunulo na súkromného partnera, pretože 

odmeňovanie v rámci projektu bolo založené na tieňovom mýte platenom verejným 



39 

 

partnerom prispôsobenom tak, aby zahŕňalo bonusy alebo pokuty za kvalitu údržby 

infraštruktúry. Zatiaľ čo bol objem premávky značne nižší oproti očakávaniam, kvalita 

údržby (ktorá bola uľahčená nízkym objemom premávky) vytvorila bonusy, ktoré vyvážili 

všetky straty súkromného partnera vyplývajúce z rizika dopytu. A preto, hoci súkromný 

partner znášal všetky riziká, v skutočnosti nemal takmer nijakú finančnú nevýhodu, 

zatiaľ čo verejný partner bol zmluvne viazaný vyplatiť značne vyššie sumy, 

aby zabezpečil vynikajúcu údržbu na nedostatočne využívanej diaľnici. 

Ilustrácia 8 – Diaľnica A-1 v Španielsku 

 

Zdroj: Európsky dvor audítorov. 
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Dlhodobé zmluvy o PPP nie sú vhodné pre rýchlo sa meniace technológie 

57. Cieľom PPP je zvyčajne maximalizovať ich prínosy kombinovaním príslušných silných 

stránok verejných a súkromných odborných znalostí a stavaním na nich. Takto sa od nich 

očakáva vytvárať dodatočnú kvalitu infraštruktúry a služieb a poskytovať stimuly na určenie 

inovatívnych riešení pre poskytovanie verejných služieb32. 

58. Kontrolované projekty širokopásmového pripojenia boli realizované ako PPP najmä 

z toho dôvodu, že verejní partneri zastávali názor, že nemali technické schopnosti realizovať 

ich tradičným spôsobom bez toho, aby čelili vysokému riziku technických problémov 

s rozhraním. Narazili však na bežný problém, ktorému čelia PPP v oblasti nových technológií, 

pri ktorých je voľba najvhodnejších technologických riešení kľúčovým faktorom úspešnej 

realizácie dlhodobých zmlúv. Zaviazanie sa k danej technológii a jej príslušnej výkonnosti 

zvyčajne v priebehu dlhého trvania zmlúv o PPP vystavilo projekty značnému riziku 

technologickej zastaranosti, ktorá by nevyhnutne znamenala pokles príjmov, hneď ako by 

bola dostupná nová technológia. 

59. Napríklad tri zo štyroch kontrolovaných PPP projektov širokopásmového pripojenia 

vo Francúzsku majú fungovať 18 až 24 rokov a sú založené na mixe technológií, vrátane 

rozsiahleho využívania bezdrôtových technológií, ktoré si vyžadujú nákladné aktualizácie 

každých päť či šesť rokov (pozri tiež rámček 3). Po prijatí francúzskej stratégie 

pre vysokorýchlostný internet33, aby sa zaviedla príslušná infraštruktúra, bude potrebné 

začať nové postupy verejného obstarávania, aby sa pokryli oblasti, ktoré boli práve pokryté 

bezdrôtovou technológiou a pre ktoré už existuje zmluva o PPP do roku 2030 aj neskôr. To 

pravdepodobne povedie k dvom alebo aj viacerým prekrývajúcim sa zmluvám o PPP 

na pokrytie tej istej oblasti – jedna z nich bude založená na zastaranej technológii – ako 

                                                      

32 Pozri napríklad „Nefinančné výhody PPP projektov – Preskúmanie konceptov a metodiky”, EPEC, 
jún 2011. 

33 Plan France Très Haut Débit 2013 – 2022 spustený vo februári 2013. Vláda sa v ňom zaviazala 
dosiahnuť 100 % pokrytie širokopásmovou infraštruktúrou s optickým vláknom do roku 2022. 
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aj k možným prerokovaniam existujúcich zmlúv o PPP, nárastu nákladov a nepredvídateľným 

následkom pre celú sieť. 

Rámček 3 – PPP čeliace rýchlej zmene technológií – projekt v Meurthe-et-Moselle 

V kritériách na vyhodnotenie ponúk projektu širokopásmového pripojenia v Meurthe-et-Moselle sa 

zdôrazňoval faktor rýchlosti na dosiahnutie požadovaného geografického pokrytia, ale žiadne body 

neboli udelené za kvalitu technických riešení navrhovaných uchádzačmi. V dôsledku toho, hoci bolo 

95 % domácností pokrytých pripojením s rýchlosťou 6 Mb/s, v mnohých prípadoch je to 

prostredníctvom satelitu alebo Wifi-MAX, menej trvácnych a menej výkonných technológií, ktoré nie 

sú v súlade s tendenciou rozširovať pokrytie domácností optickým vláknom. Preto museli byť 

vyčlenené značné dodatočné zdroje na pravidelnú aktualizáciu kvality siete, takže náklady na údržbu 

a obnovu veľkej infraštruktúry (vo výške 32 mil. EUR) tvoria 84,4 % celkových projektových 

investičných nákladov vo výške 37 mil. EUR – značne vyšší podiel než pri iných projektoch 

širokopásmového pripojenia, pri ktorých sa viac používa optické vlákno. 

Inštitucionálny a právny rámec zatiaľ nie je primeraný pre PPP projekty podporené EÚ 

60. Posúdili sme, či si právny a inštitucionálny rámec EÚ dokáže poradiť s vyšším počtom 

PPP projektov v členských štátoch. Zvážili sme dostupnosť príslušnej legislatívy týkajúcej sa 

PPP, poradné útvary pre PPP na podporu realizácie PPP projektov formou poradenstva, 

štandardné zmluvy, modely komparatívnej analýzy a primerane fungujúce mechanizmy 

na uľahčenie vykonávania všetkých týchto systémov, ako aj vhodné stratégie využívania PPP 

v rámci celkovej investičnej politiky. 

Hoci sú kontrolované členské štáty oboznámené s PPP projektmi, nie všetky majú dobre 

vypracovaný inštitucionálny a právny rámec 

61. Na to, aby boli PPP projekty úspešné, vyžadujú si dôkladné a ucelené právne 

a inštitucionálne rámce a procesy. Okrem toho, úspešné dokončenie PPP tiež závisí 

do značnej miery od administratívnej kapacity príslušných orgánov. 

62. Preskúmali sme inštitucionálne a právne rámce štyroch kontrolovaných členských štátov 

a zistili sme niektoré nedostatky, ktoré brzdia úspešnú realizáciu PPP projektov: 
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a) vo Francúzsku a v Írsku rámec pre PPP funguje len pre konkrétne typy PPP na ústrednej 

úrovni: vo Francúzsku ucelený inštitucionálny rámec fungoval najmä pre Contrats de 

Partenariat (CP), napr. schéma typického DBFMO PPP projektov založených 

na dostupnosti, ktoré sa prerokúvajú na vnútroštátnej úrovni. Na ďalšie formy PPP, 

napr. „Délégation de Service Public“ (koncesie typu PPP) a CP na regionálnej úrovni 

nepodliehali podobným opatreniam. V Írsku zmluvné rámce, ako tie pre projekt MAN, 

nepodliehajú rovnakým postupom kontroly a komparatívnej analýzy ako PPP založené 

na dostupnosti, čo by mohlo zabrániť zlému plánovaniu v tomto prípade (pozri bod 34 

písm. c)). 

b) V Grécku funguje rámec pre PPP len pre projekty so stavebnými nákladmi nižšími než 

500 mil. EUR, čo vylučuje veľmi veľké infraštruktúrne projekty, ako sú tri diaľnice 

vybrané pre náš audit34, z povinného posúdenia stanoveného v zákone o PPP. Táto 

situácia neuľahčuje ministerstvu zodpovednému za PPP uplatňovať stanovené postupy 

a konzistentne využívať skúsenosti útvaru PPP pri rozsiahlych projektoch. 

c) Španielsko nemalo vyčlenené ministerstvo alebo útvar pre PPP na podporu realizácie 

kontrolovaných PPP projektov: pri PPP sa preto nemohli využiť štandardné zmluvné 

ustanovenia, usmernenia a nástroje na ústrednej úrovni. Španielske PPP projekty 

nepodliehali komparatívnej analýze s ostatnými možnosťami verejného obstarávania 

(pozri bod 50), alebo iným špecifickým posúdeniam hodnoty za vynaložené prostriedky, 

ktoré by boli prispôsobené PPP projektom. 

63. Okrem toho sme zistili, že len málo členských štátov nazhromaždilo dostatok 

dlhodobých skúseností a odborných znalostí verejného sektora s realizáciou úspešných PPP 

projektov (pozri obrázok 3). Našou analýzou PPP projektov financovaných z EFSI sa potvrdilo, 

že sa sústreďujú v členských štátoch, ktoré majú najviac skúseností s touto možnosťou 

verejného obstarávania: 14 z 18 PPP schválených v rámci EFSI k júnu 2017 sa nachádzalo 

vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Taliansku, Nemecku, Írsku a Grécku. To 

potvrdzuje aj stanovisko Dvora audítorov k návrhu na predĺženie a rozšírenie súčasného 

                                                      

34 PPP projekty s vyššími nákladmi môžu podliehať zákonu o PPP na základe jednohlasného 
rozhodnutia medziministerského výboru pre PPP. 
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nariadenia o EFSI35, v ktorom sa poukazuje na závažné zemepisné nerovnováhy a sektorové 

sústreďovanie vzhľadom na to, že 63 % financovania z EFSI v rámci okna pre infraštruktúru 

a inovácie ide do Spojeného kráľovstva, Talianska a Španielska, a to najmä v sektore 

energetiky (46 %) a dopravy (19 %). 

Napriek dlhodobým vplyvom PPP projektov kontrolované členské štáty nevypracovali 

jasnú stratégiu ich využívania 

64. Jedným z potenciálnych prínosov PPP projektov je skoršie ukončenie plánovaného 

programu kapitálových investícií, pretože PPP projekty môžu zabezpečiť dôležité dodatočné 

financovanie, ktoré dopĺňa tradičné rozpočtové prostriedky. 

65. Financovanie veľkých infraštruktúrnych projektov a zaviazanie sa k ročným platbám 

za ich výstavbu, prevádzku a údržbu však má dlhodobé dosahy na rozpočty a politické 

rozhodovanie členských štátov, ktoré vyžadujú od vlád vypracovať strategický prístup a určiť, 

v ktorých oblastiach a za akých okolností je voľba PPP najvhodnejšia a kedy môže byť vhodné 

viazať rozpočet z dlhodobého hľadiska. Zistili sme, že väčšina kontrolovaných členských 

štátov nemala jasnú politiku a stratégiu využívania PPP: 

a) V Írsku a Grécku sa PPP považovali hlavne za zdroj dodatočného financovania, či už 

na financovanie zväčša doplnkových investícií, t. j. dodatočných projektov, ktoré 

nemohli byť kryté štátnym kapitálovým rozpočtom, prostredníctvom PPP (Írsko) alebo 

na prilákanie súkromných finančných prostriedkov (Grécko). 

b) Francúzsko nemá strategický prístup k využívaniu PPP. Vláda sa snažila podporiť 

využívanie PPP ako proticyklické opatrenie voči finančnej a hospodárskej kríze, 

ale nestanovila jasne, akú úlohu by mali PPP zohrávať v investičných stratégiách. 

Napríklad kontrolované PPP projekty v sektore širokopásmového pripojenia boli 

realizované bez celkovej stratégie na vnútroštátnej úrovni s cieľom dosiahnuť cieľ 

zabezpečiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých (pozri bod 59); 

                                                      

35 Stanovisko č. 2/2016, „EFSI: predčasný návrh na predĺženie a rozšírenie“ 
(http://www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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c) V Španielsku boli PPP projekty určené na základe ich pokročilosti a nie na základe ich 

relevantnosti, dosahu či hodnoty za vynaložené prostriedky, čo vysvetľuje, prečo 

napríklad pokročilejší projekt s menej intenzívnou premávkou na úseku diaľnice A-1 bol 

realizovaný prostredníctvom PPP. 

66. Z hľadiska európskej infraštruktúrnej politiky šesť kontrolovaných projektov 

širokopásmového pripojenia vo Francúzsku a v Írsku riešilo hlavné priority EÚ v oblasti IKT. 

Zistili sme však, že dve tretiny kontrolovaných diaľničných projektov36 neboli súčasťou 

vysoko prioritnej základnej siete TEN-T, pri ktorej sa zdôrazňuje cieľ dokončiť túto sieť 

do roku 2030, ale komplexnej siete, ktorá sa má dokončiť až v roku 2050. Hoci majú PPP 

potenciál ako ďalšia alternatíva k tradičným spôsobom verejného obstarávania prispieť 

k dokončeniu prioritných veľkých infraštruktúrnych plánov, je otázne, či stálo za to a či bolo 

odôvodnené prebrať ďalšie komplexné požiadavky a riziká súvisiace s voľbou PPP pri týchto 

projektoch, ktoré nie sú súčasťou základnej siete, ktorá sa má dokončiť v roku 2030, a ktoré 

sa ukázali byť obzvlášť problematické, ako sme na to poukázali v tejto správe. 

67. Úloha, ktorú by PPP mali zohrávať v širších investičných stratégiách, by mohla byť 

založená na jednotných strategických prístupoch. Zo štyroch kontrolovaných členských 

štátov Írsko a v menšej miere Grécko zvážili obmedziť využívanie PPP, aby neviazali 

nadmerné sumy z budúcich rozpočtov, využitím chýbajúceho predbežného rozpočtu 

a kontrol. Írsko plánovalo ohraničiť výdavky na PPP na 10 % celkovej ročnej súhrnnej výšky 

kapitálových výdavkov, zatiaľ čo v Grécku by celkové platby na PPP podľa právneho rámca 

PPP nemali prekročiť 10 % ročného verejného investičného programu a celkové ročné platby 

za dostupnosť súkromným prevádzkovateľom by nemali prevýšiť 600 mil. EUR37. 

                                                      

36 Diaľnica N17/N18 v Írsku, diaľnica C-25 v Španielsku a centrálna diaľnica, diaľnica Moreas 
a zostávajúce úseky diaľnice Olympia v Grécku. 

37 Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na rozsiahle PPP projekty nad 500 mil. EUR, ktoré nespadajú 
do rámca PPP. 
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68. Vo Francúzsku a v Španielsku nie je strop pre celkové ročné platby na PPP. Riziko 

zníženia fiškálnej pružnosti z dôvodu vyššieho objemu kapitálu, ako si možno dovoliť 

vzhľadom na súčasné a dlhodobého rozpočtové obmedzenia, bolo zrejmé najmä 

na regionálnej úrovni (pozri rámček 4). 

Rámček 4 – Príklad zníženej fiškálnej pružnosti v Katalánsku 

Katalánsko v Španielsku má významný program investícií do PPP, ktorého ekonomické odôvodnenie 

siaha späť k optimistickým výhľadom verejných financií, ktoré boli založené na rýchlom 

hospodárskom raste pred hospodárskou a finančnou krízou. V roku 2007 výdavky na PPP projekty 

dosiahli výšku 178,8 mil. EUR, 8,9 % ročného rozpočtu (2 000 mil. EUR) ministerstva zodpovedného 

za dopravnú infraštruktúru. Toto ministerstvo zastávalo názor, že táto finančná záťaž by neohrozila 

udržateľnosť budúcich rozpočtov, pretože v tom čase ekonomika rástla rýchlym tempom. 

V nadväznosti na krízu však bol ročný rozpočet ministerstva znížený na 300 mil. EUR, čo viedlo 

k tomu, že platby na PPP majú teraz na ňom najväčší podiel. To ponechalo veľmi malý priestor 

na fiškálnu pružnosť, a tak ohrozilo schopnosť tohto regiónu prispôsobiť sa novým prioritám 

či financovať naliehavé investície. 

Kombinovanie financovania EÚ s PPP predstavuje dodatočné požiadavky a neistoty 

69. Len veľmi málo členských štátov systematicky realizovalo PPP projekty využitím podpory 

EÚ (pozri body 9 až 19). Našimi návštevami Írska, Francúzska, Španielska a Grécka sa 

potvrdilo, že jednou z hlavných prekážok kombinovaných PPP projektov sú komplikovanejšie 

požiadavky stanovené v proces žiadosti o grant EÚ navyše k zložitému procesu obstarávania 

a riadenia PPP. Táto situácia môže podnietiť oboch partnerov, aby sa vyhli využitiu 

kombinovaných finančných prostriedkov (PPP) od počiatku a namiesto toho zvolili tradičné 

verejné obstarávanie, alebo aby realizovali PPP bez akejkoľvek podpory EÚ. 

70. Popri ostatných faktoroch, ako sú vplyvy finančnej a hospodárskej krízy, politické 

preferencie a obmedzená schopnosť verejného sektora vysporiadať sa s PPP, doterajšie 

veľmi obmedzené využívanie podpory EÚ na PPP bolo do istej miery spôsobené praktickými 

ťažkosťami spojenými s predchádzajúcimi nariadeniami EÚ o ich financovaní. V nariadeniach 

o štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde na programové obdobie 2007 – 2013 sa 

nenachádzali špecifické ustanovenia o PPP, pretože boli v zásade prispôsobené tak, 
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aby fungovali pre schvaľovanie grantov a mechanizmy vyplácania finančných prostriedkov 

na tradičné formy verejného obstarávania. 

71. V ustanoveniach nového NSU na programové obdobie 2014 – 2020 sa zaviedla osobitná 

kapitola pre PPP, aby sa objasnili možnosti poskytované EŠIF na podporu PPP projektov 

a vyriešili niektoré hlavné praktické ťažkosti. To viedlo napríklad k zjednodušeniu výpočtu 

medzery vo financovaní a možnosti predĺžiť obdobie vyplatenia grantu (podrobnosti pozri 

v prílohe II). Hoci tieto ustanovenia môžu podporiť väčšie využívanie kombinovaných PPP 

projektov EÚ, v čase konania auditu (september 2017) ich bolo pripravených veľmi málo. 

Možnosť zaznamenať PPP projekty ako podsúvahové položky predstavuje riziko zníženia 

transparentnosti a hodnoty za vynaložené prostriedky 

72. Zistili sme, že štatistické spracovanie PPP je pre verejné orgány dôležité pri rozhodovaní, 

či využijú tento spôsob verejného obstarávania. Podľa ESA 2010 (pozri bod 6) by PPP mali byť 

zaznamenané v súvahe ekonomického vlastníka aktív, konkrétne tej strany, ktorá nesie 

najväčší podiel rizík a má právo na najväčšiu odmenu spojenú s aktívami. V závislosti od 

rozdelenia rizík/odmien medzi verejným a súkromným partnerom umožňujú pravidlá dve 

možnosti: 

a) PPP možno zaznamenať v súvahe verejnej správy podobne ako tradične obstarávané 

projekty. Pri tejto voľbe sa k aktívam PPP pristupuje ako k verejnej investícii, ktorou sa 

zvyšuje verejný dlh zodpovedajúc danej investícii, a preto má vplyv na dodržiavanie 

maastrichtských kritérií;  

b) PPP možno zaznamenať v podsúvahe verejnej správy presunutím investičných nákladov 

z kapitálového rozpočtu do ročných prevádzkových rozpočtov v budúcich rokoch. 

Výhodu je, že podiel dlhu súvisiaci s PPP sa nezohľadňuje na účely dodržiavania 

maastrichtských kritérií. 

73. Rozdelenie rizík medzi verejného a súkromného partnera je jednou z kľúčových čŕt 

zmluvy o PPP (pozri bod 54). Vzhľadom na to, že zaznamenanie PPP v podsúvahe verejnej 

správy znamená presunúť väčšinu rizík a prínosov na súkromného partnera, je inherentné 

riziko, že mechanizmy distribúcie budú skôr ovplyvnené uprednostňovaným štatistickým 
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spracovaním než zásadou, že riziká by mala niesť tá strana, ktorá ich dokáže lepšie riadiť 

a dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu za vynaložené prostriedky. Vo všeobecnosti zaznamenanie 

PPP aktív v súvahe môže zabezpečiť rovnocennejšie podmienky pre rôzne formy verejného 

obstarávania, ponechajúc tak voľbu výlučne na zváženie hodnoty za vynaložené prostriedky. 

74. Z analýzy politík, stratégií a projektov PPP v štyroch kontrolovaných členských štátoch 

vyplynulo, že:  

a) V Írsku okrem kľúčového zváženia hodnoty za vynaložené prostriedky možnosť 

zaznamenať PPP v podsúvahe verejného sektora bola kľúčovým faktorom výberu 

možnosti PPP. Dva kontrolované projekty s celkovými nákladmi vo výške 1,2 mld. EUR 

boli zaznamenané v podsúvahe a jeden v súvahe; 

b) V Grécku bolo kľúčovým faktorom pri zvažovaní výberu možnosti PPP prilákanie 

súkromného financovania. Obavy v súvislosti so štatistickým spracovaním tiež zohrali 

úlohu, takže tri kontrolované koncesie v celkovej hodnote 6,7 mld. EUR boli najprv 

zaznamenané v podsúvahe. Avšak boli preklasifikované do súvahy po tom, ako sa 

prerokovali a značne zmenili podmienky (pozri body 37 až 40). Ani pri jednom projekte 

nebolo uskutočnené komparatívne posúdenie hodnoty za vynaložené prostriedky oproti 

iným možnostiam verejného obstarávania. 

c) Francúzsko systematicky zaznamenáva PPP v súvahe verejnej správy, ponechajúc tak 

voľbu PPP výlučne na zváženie hodnoty za vynaložené prostriedky. Štyri kontrolované 

projekty boli zaznamenané v súvahe a s výnimkou projektu Pau Pyrénées, kde bola 

uskutočnená komparatívna analýza s alternatívnymi možnosťami verejného 

obstarávania. 

d) Zaznamenanie PPP projektov bolo kľúčovým faktorom úvah aj pre španielske orgány. Vo 

všeobecnosti PPP, ktoré by mali vplyv na súvahu verejnej správy, neboli podporené 

a kontrolované PPP neboli posúdené oproti alternatívnym možnostiam uplatnením 

kritérií hodnoty za vynaložené prostriedky. Napríklad v štúdii uskutočniteľnosti projektu 

diaľnice A1 sa riešilo rozdelenie rizík s cieľom zaznamenať projekt v podsúvahe verejnej 
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správy, a tak ponechať „jednu z kľúčových výhod PPP”38. Národný účtovný úrad však 

rozhodol, že dva kontrolované projekty museli byť zaznamenané v súvahe, pretože 

súkromný partner neniesol dostatočné riziká. 

75. Zistili sme, že pri piatich z 12 kontrolovaných projektov (s celkovými nákladmi vo výške 

7,9 mld. EUR) sa vo veľkej miere zvažovala možnosť zaznamenať PPP v podsúvahe pri výbere 

možnosti PPP. Takýmito postupmi sa zvyšujú riziká negatívnych vedľajších účinkov, ktoré 

môžu znížiť hodnotu za vynaložené prostriedky, napr. náklonnosť k PPP projektom aj keď by 

zváženie hodnoty za vynaložené prostriedky mohlo viesť k iným voľbám, nevyvážené 

zdieľanie rizík a vyššie náklady pre verejného partnera. 

76. Spolu s chýbajúcimi verejne dostupnými databázami PPP projektov39 preukazujúcimi 

záväzok verejných subjektov v nasledujúcich rokoch znižuje zaznamenávanie PPP projektov 

v podsúvahe verejnej správy mieru transparentných informácií poskytovaných širšej 

verejnosti o dlhodobých záväzkoch v súvislosti s PPP a s nimi súvisiacimi pasívami, a preto 

o ich vplyve na výšku dlhu a deficitu príslušného členského štátu. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

77. Zistili sme, že hoci majú PPP projekty potenciál zabezpečiť rýchlejšie vykonávanie 

politiky a zabezpečiť dobrú úroveň údržby počas celého životného cyklu, kontrolované PPP 

projekty podporené EÚ neboli vždy účinne riadené a neposkytli primeranú hodnotu 

za vynaložené prostriedky. Potenciálne výhody kontrolovaných PPP projektov sa často 

nedosiahli, pretože podobne ako pri tradičných projektoch čelili oneskoreniam, nárastu 

nákladov a nedostatočnému využívaniu výsledkov projektov, čo viedlo k neefektívnym 

a neúčinným nákladom vo výške 1,5 mld. EUR, z toho 0,4 mld. EUR z fondov EÚ. 

78. Okrem toho chýbali primerané analýzy potenciálu PPP projektov poskytnúť dodatočnú 

hodnotu za vynaložené prostriedky, ako aj primerané stratégie využívania PPP projektov 

                                                      

38 Estudio de viabilidad Económica Financiera Autovía A-1 Tramo 2 P.K. 101 a 247, s. 15, marec 
2006. 

39 Členské štáty sú povinné zasielať Eurostatu zoznam desiatich najväčších PPP projektov každých 
šesť mesiacov, ale tento zoznam nie je verejne dostupný. 
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a inštitucionálny a právny rámec. Keďže len niekoľko členských štátov má primeraný stupeň 

skúseností a odborných znalostí v oblasti realizovania úspešných PPP projektov, existuje 

značné riziko, že PPP projekty neprispejú k cieľu čerpať väčší podiel fondov EÚ 

prostredníctvom kombinovaných projektov, ktorý je okrem iného vyjadrený v Bielej knihe 

o doprave, v súčasnom nariadení o NPE a EFSI. 

Odporúčanie 1 – Nepresadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP projektov, 

kým sa nevyriešia zistené problémy a úspešne nevykonajú nasledujúce odporúčania 

Komisia a členské štáty by nemali presadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP 

projektov, kým sa nevyriešia zistené problémy a úspešne nevykonajú nasledujúce 

odporúčania, konkrétne zlepšenie inštitucionálneho a právneho rámca a riadenia projektov 

a zvýšenie záruky, že voľba možnosti PPP poskytne vyššiu hodnotu za vynaložené prostriedky 

a že PPP projekty budú pravdepodobne úspešne riadené. 

Plánovaný dátum vykonania: okamžite. 

Kontrolované PPP projekty neboli vždy účinné pri dosahovaní ich očakávaných prínosov 

79. V príslušných stratégiách a nariadeniach EÚ sú ustanovenia na využívanie PPP projektov 

ako potenciálne účinného spôsobu realizovania infraštruktúrnych projektov, ktoré 

zabezpečujú dosiahnutie cieľov verejnej politiky spojením rôznych foriem verejných 

a súkromných zdrojov. Zistili sme však, že realizovanie projektov na väčšej než zvyčajnej 

miere a spojenie návrhu, financovania, výstavby, prevádzky a údržby projektov do jedinej 

zmluvy predstavuje zvýšené riziko malej konkurencie, čo stavia verejný orgán do pozície 

závislosti a spôsobuje celkovú zložitosť projektu. 

80. Zvolená možnosť PPP pri väčšine kontrolovaných projektoch nepriniesla očakávané 

prínosy PPP projektov z hľadiska včasného dokončenia projektov a v rámci rozpočtu. Ako 

sme už zaznamenali pri tradične obstarávaných projektoch, aj väčšina kontrolovaných PPP 

projektov (sedem z dvanástich projektov s nákladmi 7,8 mld. EUR) boli ovplyvnené 

neefektívnosťou, vrátane zdĺhavých postupoch obstarávania (až do 6,5 roka) a fázy výstavby 

(oneskorenia od dvoch do 52 mesiacov). Potenciál PPP projektov dosiahnuť tieto prínosy bol 

v skutočnosti obmedzený, pretože niektoré oneskorenia boli spôsobené faktormi, ktoré 
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voľba PPP nemohla ovplyvniť (oneskorenia pri získavaní príslušných schválení a povolení, 

právne spory súvisiace s postupmi verejného obstarávania alebo prerokovania projektov), 

ale iné boli priamo pripísateľné voľbe PPP (napr. ťažkosti s dosiahnutím finančného 

uzatvorenia projektu a väčšia zraniteľnosť pri hospodárskom a finančnom poklese, čo viedlo 

k stiahnutiu sa veriteľov a značným dodatočným nákladom, ktoré niesol verejný partner 

(1,5 mld. EUR). 

81. Možnosť financovať rozsiahle projekty počas dlhšieho obdobia znižuje tlak optimalizovať 

veľkosť projektov v súlade so skutočnými potrebami, a preto sa zvyšuje riziko, že verejné 

subjekty budú realizovať väčšie infraštruktúrne projekty, ako sú potrebné. Pri 

kontrolovaných projektoch posúdenia zo strany verejného a súkromného partnera 

a veriteľov nezabránili formulovaniu príliš optimistických scenárov budúceho dopytu 

a využívania plánovanej infraštruktúry. Napríklad odhady premávky na niektorých úsekoch 

gréckych a španielskych diaľnic boli hlboko pod potenciálnou kapacitou a skutočné číselné 

údaje o počte nových zákazníkov pri kontrolovaných projektoch širokopásmového pripojenia 

vo Francúzsku a v Írsku boli oveľa nižšie než prognózy (až o 69 %), a tak poskytli nižšiu 

hodnotu za vynaložené prostriedky, ako sa očakávalo. 

Odporúčanie 2 – Zmierniť finančný dosah oneskorení a prerokúvaní nákladov na PPP 

projekty, ktoré nesie verejný partner 

S cieľom lepšie zdieľať náklady spôsobené oneskoreniami a opätovnými rokovaniami medzi 

partnermi, aby sa znížil finančný dosah oneskorení pripísateľných verejnému partnerovi 

a prerokovaniam zmlúv na finančné náklady na PPP nesené verejným partnerom, 

odporúčame, aby: 

a) členské štáty identifikovali a navrhli štandardné zmluvné ustanovenia, ktorými sa 

obmedzí výška dodatočných nákladov nesených verejným partnerom; 

b) členské štáty posúdili každé včasné prerokovanie zmluvy s cieľom zabezpečiť, 

aby následné náklady nesené verejným partnerom boli náležite odôvodnené a v súlade 

so zásadami hodnoty za vynaložené prostriedky. 

Plánovaný dátum vykonania: okamžite. 
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Oneskorenia, nárasty nákladov a nedostatočné využívanie boli čiastočne pripísateľné 

neprimeraným analýzam a nevhodným prístupom 

82. Zistili sme, že možnosť PPP bola často zvolená bez dostatočne dôkladnej analýzy. Pri 

väčšine kontrolovaných projektov nebola vykonaná komparatívna analýza, napr. porovnávací 

nástroj verejného sektora, aby sa preukázalo, že PPP ponúka maximálnu hodnotu 

za vynaložené prostriedky alebo na ochranu verejného záujmu zabezpečením rovnakých 

podmienok pre rôzne spôsoby verejného obstarávania. 

83. Hoci investície Európskej komisie do fondu Marguerite spadajú pod nariadenie o TEN-T, 

v ktorom sa Dvoru audítorov udeľujú práva na audit aj v prípade, keď je príjemcom 

súkromný partner, írske orgány nám odmietli poskytnúť PSC a súťažné podklady 

k diaľničnému projektu N17/18, ktoré nemala k dispozícii ani Komisia. Nemohli sme teda 

posúdiť odôvodnenie návrhu a obstarania tohto projektu a voľbu PPP ako možnosti 

namiesto iných spôsobov verejného obstarávania (napr. tradičné verejné obstarávanie 

a koncesia). 

84. Pri väčšine kontrolovaných PPP projektov sa preukázala neprimeranosť využitia voľby 

PPP. Opatrenia na zdieľanie rizík boli zle koncipované, čo viedlo k neúčinnému alebo 

nejednotnému rozdeleniu rizík, alebo k nadmernému vystaveniu súkromného partnera 

rizikám. V jednom kontrolovanom prípade vysoká miera odmeny vo výške 14 % za rizikový 

kapitál súkromného partnera nebola v súlade s nízkymi rizikami, ktoré mu boli pridelené. 

Okrem toho, kombinácia nových technológií, napr. v sektore IKT, s dlhodobými zmluvami 

nebola vždy dobre riadená, pretože verejní partneri museli udržať zmluvu v účinnosti, 

aj keď rýchle napredovanie viedlo k zastaranosti technológie. 
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Odporúčanie 3 – Zakladať výber možnosti PPP na dôkladnej komparatívnej analýze 

najlepšieho spôsobu obstarávania 

S cieľom zabezpečiť, aby sa voľbou PPP čo najviac zvýšila hodnota za vynaložené prostriedky, 

odporúčame, aby: 

a) členské štáty volili možnosť PPP na základe dôkladných komparatívnych analýz, napr. 

porovnávacieho nástroja verejného sektora, a primeraných prístupov, ktorými sa 

zabezpečí, že možnosť PPP sa zvolí len vtedy, ak sa ňou čo najviac zvýši hodnota 

za vynaložené prostriedky aj v pesimistických scenároch; 

b) Komisia zabezpečila, aby mal Dvor audítorov úplný prístup k potrebným informáciám 

na posúdenie voľby spôsobu verejného obstarávania a jeho realizovania verejnými 

orgánmi aj vtedy, keď sa podpora EÚ poskytuje priamo súkromným subjektom 

prostredníctvom finančných nástrojov. 

Plánovaný dátum vykonania: september 2018 

Inštitucionálny a právny rámec zatiaľ nie je primeraný pre PPP projekty podporené EÚ 

85. Nedostatky zistené v rámci nášho auditu poukazujú na to, že sú potrebné značné 

administratívne kapacity na realizovanie úspešných PPP projektov a že je to možné 

zabezpečiť len prostredníctvom primeraného inštitucionálneho a právneho rámca 

a rozsiahlych skúseností. Zistili sme, že tieto podmienky v súčasnosti spĺňa len veľmi málo 

členských štátov, čo je v rozpore so zvýšeným dôrazom EÚ na rozsiahlejšie a intenzívnejšie 

pákovanie verejných financií súkromnými finančnými prostriedkami a úlohu, ktorú PPP môžu 

zohrávať v tejto súvislosti. 

86. Potvrdzuje to veľká zemepisná a sektorová koncentrácia posudzovaných projektov 

(59 % celkovej sumy EÚ alebo 3,3 mld. EUR poskytnutých Grécku; 88 % celkových nákladov 

projektov podporených EÚ v sektore dopravy), a vzor projektov financovaných z EFSI, 

pretože 63 % financovania EFSI sa sústredilo v Spojenom kráľovstve, Taliansku a Španielsku 

a najmä v sektore energetiky (46 %) a dopravy (19 %). 
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87. Okrem toho, hoci tri kontrolované členské štáty (Francúzsko, Grécko a Španielsko) mali 

skúsenosti s realizáciou PPP projektov, nemali primeraný inštitucionálny rámec, 

aby zabezpečili úspešné riadenie PPP projektov. 

88. Kontrolovaným členským štátom chýbal – v rôznej miere – primeraný strategický prístup 

k využívaniu PPP projektov, ktoré sa považovali za spôsob prilákania dodatočného 

financovania v podobe súkromných finančných prostriedkov, ale nebolo jasne určené, akú 

úlohu majú PPP hrať vo vnútroštátnych investičných stratégiách, alebo v ktorých oblastiach 

by sa odporúčalo viazať značný podiel budúcich rozpočtov. 

89. Hoci majú PPP potenciál ako ďalšia možnosť k tradičným spôsobom verejného 

obstarávania prispieť k dokončeniu prioritných veľkých infraštruktúrnych plánov a zabezpečiť 

dobré štandardy služieb a údržby, zistili sme, že dve tretiny kontrolovaných diaľničných 

projektov sa nenachádzali vo vysoko prioritnej základnej sieti TEN-T, pri ktorej sa zdôrazňuje 

cieľ dokončiť túto sieť do roku 2030, ale v komplexnej sieti, ktorá sa má dokončiť až v roku 

2050. Okrem toho sa niektoré z kontrolovaných PPP projektov realizovali v sektoroch (ako 

IKT), ktoré podliehajú rýchlym zmenám technológií, ktoré nie sú ľahko kompatibilné 

s dlhodobými zmluvami. 

90. A napokon, len niekoľko členských štátov predpokladalo ohraničiť využívanie PPP, 

aby neviazali nadmerné sumy z budúcich rozpočtov, čo by verejného partnera viazalo 

aj v obdobiach hospodárskeho poklesu a neumožnilo by vykonávanie budúcich politík. 

Odporúčanie 4 – Stanoviť jasné politiky a stratégie v oblasti PPP 

S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty potrebné administratívne kapacity a jasné 

politiky a stratégie v oblasti PPP na úspešné realizovanie PPP projektov podporovaných EÚ, 

odporúčame, aby: 

a) členské štáty stanovili jasné politiky a stratégie v oblasti PPP, v ktorých sa jasne určí, akú 

úlohu majú PPP hrať v ich infraštruktúrnych investičných politikách s cieľom určiť 

sektory, pre ktoré sú PPP najvhodnejšie a stanoviť možné obmedzenia rozsahu, 

v ktorom môžu byť PPP využívané účinne; 
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b) Komisia navrhuje legislatívne zmeny, aby sústredila finančnú podporu na budúce PPP 

v sektoroch, ktoré považuje za vysoko strategicky relevantné a kompatibilné 

s dlhodobými záväzkami PPP, napr. základná sieť TEN-T. 

Cieľový dátum vykonania: od ďalšieho programového obdobia 

91. Päť z 12 posúdených PPP projektov s celkovými nákladmi vo výške 7,9 mld. EUR bolo 

pôvodne zaznamenaných v podsúvahe. Hoci je to v súlade s účtovným rámcom EÚ, týmto 

postupom sa zvyšuje riziko negatívnych vedľajších účinkov, ktoré znižujú hodnotu 

za vynaložené prostriedky, napr. náklonnosť k PPP projektom aj keď by zváženie hodnoty 

za vynaložené prostriedky mohlo viesť k iným voľbám, a transparentnosť. 

92. Kombinovanie financovania EÚ s PPP viedlo k dodatočnej zložitosti a neistotám, ktoré 

nepodporili ich využívanie. Počet PPP projektov podporených EÚ ako podiel na celom trhu 

s PPP bol stále nízky. V nových nariadeniach o EŠIF sa čiastočne objasnili možnosti fondov 

na financovanie PPP a odstránili sa niektoré zložitosti, ktoré by sa kombinovaním vytvorili, 

ale je ďalší priestor na zjednodušenie. 

Odporúčanie 5 – Zlepšiť rámec EÚ pre lepšiu účinnosť PPP projektov 

S cieľom zmierniť riziko náklonnosti k výberu možnosti PPP, na presadzovanie väčšej 

transparentnosti a zabezpečenie, aby PPP mohli byť účinne podporované z fondov EÚ, Dvor 

audítorov odporúča, aby: 

a) Komisia spojila podporu EÚ na PPP projekty s uistením, že voľba PPP bola odôvodnená 

zvážením hodnoty za vynaložené prostriedky, a teda nebola nenáležite ovplyvnená 

úvahami v súvislosti s rozpočtovými obmedzeniami či ich štatistickým spracovaním; 

b) členské štáty zvýšili transparentnosť uverejňovaním pravidelných zoznamov PPP 

projektov, vrátane dostatočných a zmysluplných údajov o financovaných aktívach, ich 

budúcich záväzkoch a prístupu k nim v súvahe, pri súčasnom zachovaní ochrany 

dôverných a komerčne citlivých údajov; 
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c) Komisia posúdila dodatočnú zložitosť kombinovaných PPP projektov EÚ s cieľom ďalších 

opatrení na zjednodušenie príslušných pravidiel a postupov platných pre programy EÚ. 

Plánovaný dátum vykonania: do konca roku 2019. 

 

 

Túto správu prijala komora II, ktorej predsedá Iliana IVANOVA, členka Dvora audítorov, 

v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 7. februára 2018. 

 Za Dvor audítorov 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 predseda 
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PRÍLOHA I 

Verejno-súkromné partnerstvá podporené EÚ v období rokov 2000 – 2014 v mil. EUR podľa 

krajiny 

Krajiny 
Počet 

projektov 
Celkové 
náklady Príspevok EÚ % príspevku EÚ 

Grécko 8 6 806 3 301 58,53 % 
Portugalsko 3 2 379 564 10,00 % 
Francúzsko 21 9 856 324 5,74 % 
Španielsko 4 2 422 311 5,51 % 
Poľsko 4 388 272 4,82 % 
Nemecko 14 2 147 254 4,50 % 
Taliansko 6 553 210 3,72 % 
Spojené kráľovstvo 3 2 212 110 1,95 % 
Belgicko 2 686 101 1,79 % 
Írsko 3 1 286 81 1,44 % 
Litva 3 99 40 0,71 % 
Slovinsko 10 52 36 0,64 % 
Chorvátsko 1 331 20 0,35 % 
Malta 1 21 12 0,21 % 
Estónsko 1 4 4 0,07 % 
Spolu 84 29 242 5 640 100,00 % 

Zdroj: Tabuľka vypracovaná EDA na základe údajov poskytnutých Komisiou, EPEC a vybranými 
členskými štátmi. Zdrojmi príspevku EÚ boli: EFRR, Kohézny fond, fond Marguerite, LGTT, PBI 
a JESSICA. 

Vo zvyšných 13 členských štátoch EÚ nepodporila PPP projekty. 
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PRÍLOHA II 

Hlavné ťažkosti s kombinovanými PPP projektmi v období rokov 2007 – 2013 a zmeny 

zavedené do nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 2014 – 2020 

2007 – 2013 2014 – 2020 

Potreba vybrať súkromného partnera pred začatím 
žiadosti o grant vystavilo verejné orgány riziku, 
že nebudú mať schválený grant, ale pritom už prijali 
záväzok PPP. 

Hoci žiadať o grant až po dokončení verejného 
obstarávania PPP zostalo možnosťou, v nových 
ustanoveniach sa umožňuje aj podmienečné 
schválenie súkromného partnera ako príjemcu 
grantu pred jeho oficiálnym výberom v rámci 
postupu verejného obstarávania PPP. To umožňuje 
obstarávateľovi pokračovať v žiadosti o grant 
súbežne s postupom verejného obstarávania a získať 
podmienečné schválenie grantu pred zadaním 
zákazky PPP, čo poskytuje viac jasnosti a istoty 
ohľadom zdrojov financovania od počiatočnej fázy 
a odstraňuje riziko, že verejnému partnerovi nebude 
schválený grant, pričom už ale prijal záväzok PPP. 

Požiadavka vyplatiť granty do dvoch rokov od roku 
ich pridelenia (pravidlo n+2) obmedzovala využitie 
grantov na uhradenie počiatočných kapitálových 
nákladov a nebola vhodná pre štruktúry PPP, 
pri ktorých sa platby uhrádzajú v priebehu oveľa 
dlhšieho obdobia. 

V nových ustanoveniach sa stanovuje predĺžené 
obdobie vyplácania grantu, ktoré môže byť rovnako 
dlhé ako trvanie PPP. Grant sa presúva na viazaný 
účet kontrolovaný verejným partnerom, čo 
umožňuje uhrádzať platby viac v súlade s dlhodobým 
platobným profilom PPP. 

Zložitosť a neistota výpočtu presnej maximálnej 
sumy pomoci EÚ (medzera vo financovaní) 
pri projektoch vytvárajúcich príjmy pred ukončením 
verejného obstarávania PPP vystavovala verejné 
orgány riziku financovania v prípade, že bola výška 
grantu nižšia, ako sa očakávalo. 

Hoci je metóda medzery vo financovaní stále 
dostupná pre výpočet podpory EÚ pri projektoch 
vytvárajúcich príjmy, v nových ustanoveniach sú 
stanovené značne zjednodušené alternatívy využitím 
vopred stanovených paušálnych sadzieb medzery 
vo financovaní v konkrétnych sektoroch. 

 Nové ustanovenia umožňujú nahradiť súkromného 
partnera-príjemcu bez straty grantu, čím viac 
vyhovujú právam vstupu a substitučným právam 
veriteľa. 

1 Projekty vytvárajúce príjmy sú projekty, pri ktorých užívatelia priamo platia za služby. Zásada je, 
že EŠIF by sa mali používať len na vyplnenie medzery, ktorá zostáva medzi nákladmi na projekt 
a vytvorenými príjmami. Výška vnútroštátneho príspevku a príspevku EÚ nemôže prevýšiť 
medzeru vo financovaní. 
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PRÍLOHA III 
Kontrolované projekty 

 Sektor/Projekty Stav a trvanie 
zmluvy 

Oneskorenie 
v mesiacoch 

Plánované 
celkové 
náklady 

na projekt 

Predbežné 
celkové 
náklady 

na projekt 

Dodatočné 
náklady nesené 

verejným 
partnerom 

% nárast 
nákladov Poznámky Podpora EÚ 

Zdroj 
financovania 

EÚ 
Súvaha/podsúvaha 

Porovnávací 
nástroj 

verejného 
sektora 

    mil. EUR   mil. EUR    
  Grécko            

1 
Doprava: 
Centrálna 
diaľnica E-651 

30-ročná koncesia 
(do roku 2038), 
výstavba – prebieha 

47 2 375 1 594 413 pozri 
poznámku 

Predbežné celkové náklady sú nižšie než plánované celkové 
náklady z dôvodu zníženia rozsahu projektu o 55 %. 
Celkové náklady na km sa však zvýšili o 47 %. Suma 413 mil. 
EUR zahŕňa dodatočný štátny finančný príspevok vo výške 
231,4 mil. EUR a platby koncesionárovi vo výške 181,4 mil. 
EUR. 

647,6 
EFRR 

a Kohézny 
fond 

Pôvodne 
v podsúvahe, 
zaznamenané 

v súvahe až 
po resete 

nie 

2 Doprava: 
Diaľnica Olympia2 

30-ročná koncesia 
(do roku 2038), 
výstavba – prebieha 

37 2 825 2 619 678 pozri 
poznámku 

Predbežné celkové náklady sú nižšie než plánované celkové 
náklady z dôvodu zníženia rozsahu projektu o 45 %. 
Celkové náklady na km sa však zvýšili o 69 %. Suma 678 mil. 
EUR zahŕňa dodatočný štátny finančný príspevok vo výške 
238,5 mil. EUR a platby koncesionárovi vo výške 439,7 mil. 
EUR. 

1 012,4 
EFRR 

a Kohézny 
fond 

Pôvodne 
v podsúvahe, 
zaznamenané 

v súvahe až 
po resete 

nie 

3 Doprava: 
Diaľnica Moreas3 

30-ročná koncesia 
(do roku 2038), 
výstavba – 
dokončená 

52 1 543 1 791 84 pozri 
poznámku 

Celkové náklady na km sa zvýšili o 16 %. Suma 84 mil. EUR 
je za platby koncesionárovi. 328,6 

EFRR 
a Kohézny 

fond 

Pôvodne 
v podsúvahe, 
zaznamenané 

v súvahe až 
po resete 

nie 

             

 Španielsko            

4 Doprava: 
Diaľnica A-14 

19-ročná koncesia 
(do roku 2026), 
výstavba – 
dokončená 

24 475 633 158 33 % Požadované zmeny v plánovaných prácach. 2,2 Fond 
Marguerite podsúvaha nie 

5 Doprava: 
Diaľnica C-255 

33-ročná koncesia 
(do roku 2044), 
výstavba – 
dokončená 

14 695 838 144 21 % Požadované zmeny v plánovaných prácach a prerokovanie 
zmluvy. 70 LGTT podsúvaha nie 

             

 Írsko            

6 Doprava: 
Diaľnica N17/186 

25-ročná koncesia 
(do roku 2042), 
výstavba – prebieha 

nie je 
k dispozícii 946 nie je 

k dispozícii 
nie je 

k dispozícii 
pozri 

poznámku 
V čase konania auditu výstavba tohto projektu stále 
prebiehala. 2,7 Fond 

Marguerite podsúvaha nie je 
k dispozícii 

7 

IKT: 
Vnútroštátny 
program 
širokopásmového 
pripojenia7 

5,7-ročná projektová 
zmluva, výstavba – 
dokončená 

0 223 169 nie je 
k dispozícii 

pozri 
poznámku 

Projekt vytvoril nižšie príjmy, ako sa očakávalo v porovnaní 
s pôvodným tendrom pre značne nižší počet nových 
zákazníkov. To malo vplyv aj na celkové prevádzkové 
výdavky, pokleslo pôvodne plánované financovanie 
projektu. 

36 EFRR podsúvaha nie je 
k dispozícii 

8 
IKT: 
Metropolitné 
siete8 

Do 25 rokov od 
posledného 
osvedčenia MAN 

nie je 
k dispozícii 117 84 nie je 

k dispozícii 
pozri 

poznámku 

Rozsah projektu sa znížil, 4,2 % nárast priemerných 
nákladov na mesto pokrytý. Z tohto číselného údaju je 
vyčlenená prevádzka a údržba infraštruktúry, na ktorú je 
osobitná zmluva, a príspevok miestnych orgánov. 

42,1 EFRR podsúvaha nie je 
k dispozícii 
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 Sektor/Projekty Stav a trvanie 
zmluvy 

Oneskorenie 
v mesiacoch 

Plánované 
celkové 
náklady 

na projekt 

Predbežné 
celkové 
náklady 

na projekt 

Dodatočné 
náklady nesené 

verejným 
partnerom 

% nárast 
nákladov Poznámky Podpora EÚ 

Zdroj 
financovania 

EÚ 
Súvaha/podsúvaha 

Porovnávací 
nástroj 

verejného 
sektora 

    mil. EUR   mil. EUR    
 Francúzsko             

9 

IKT: 
Le numérique au 
service des 
Girondins9 

20-rokov (do roku 
2029), výstavba – 
dokončená 

16 146 143 -4 -2 % 
Vybudovanie infraštruktúry bolo dokončené včas, ale došlo 
k 16-mesačnému oneskoreniu s uvedením projektu 
do prevádzky z administratívnych dôvodov. 

12,5 EFRR podsúvaha áno 

10 

IKT: 
SPTHD 
Communauté de 
l’agglomération 
de Pau 
Pyrénées10 

15-rokov (do roku 
2018), výstavba – 
prebieha 

nie je 
k dispozícii 18 31 13 73 % 

V čase konania auditu realizovanie tohto projektu stále 
prebiehalo. 73 % nárast nákladov na zabezpečenie súladu 
s regulačnými zmenami. 

7,7 EFRR podsúvaha nie je k 
dispozícii 

11 

IKT: 
Proximit-e 
broadband in 
Meurthe et 
Moselle11 

26 rokov (do roku 
2034), výstavba – 
dokončená  

2 148 148 0 0 %  5,9 EFRR podsúvaha áno 

12 
IKT: 
Haute Pyrénées 
numérique12 

22 rokov (do roku 
2031), výstavba – 
dokončená  

0 107 106 -1 -1 %  0,9 EFRR podsúvaha áno 

 Spolu   9 618 8 156 1 490   2 169    
 
1  Projekt zahŕňa: a) návrh, financovanie, výstavbu, prevádzku, údržbu 174 km novej diaľnice a b) prevádzku, údržbu a využívanie úseku diaľnice Atény – Solún medzi mestami Skarfia a Raches (57 km), ktorý vybudoval grécky štát (DBFMO). 
2  Projekt zahŕňa: a) návrh, výstavbu, prevádzku, údržbu a využívanie 283,7 km novej diaľnice prepájajúcej grécke mestá Korinthos a Tsakona a b) prevádzku, údržbu a využívanie dvoch existujúcich úsekov diaľnice z mesta Elefsina, blízko 

Atén, do Korinthosu (dĺžka 63,2 km) a diaľničného obchvatu mesta Patra (dĺžka 18,3 km) (DBFMO). 
3  Projekt zahŕňa: a) návrh, výstavbu, prevádzku, údržbu a využívanie 76 km novej diaľnice spájajúcej mesto Tripoli a Kalamata a ďalšej novej diaľnice s dĺžkou 47 km spájajúcej mesto Lefktro so Spartou, ako aj b) modernizáciu, prevádzku, 

údržbu a využívanie 82 km úseku existujúcej diaľnice medzi mestami Korint a Tripoli (DBFMO). 
4  Projekt zahŕňa modernizáciu na diaľničné štandardy a údržbu diaľnice A-1 (úsek Santo Tomé del Puerto – Burgos) v celkovej dĺžke 150,12 km (DBFMO). 
5  Projekt zahŕňa vybudovanie dvoch jazdných pruhov, modernizáciu na diaľničné štandardy a údržbu vozovky (DBFMO). 
6 Projekt DBFMO na zelenej lúke 53 km dvojpruhovej diaľnice z mesta Gort do mesta Tuam a obchvatu západne od mesta Tuam + 4 km dvojpruhového cestného obchvatu západne od Tuamu (DBFMO). 
7  Cieľom NBS je podporovať a zabezpečovať dostupné služby širokopásmového pripojenia v určených cieľových oblastiach, v ktorých nie sú takéto služby v súčasnosti dostupné (projektová zmluva). 
8  Druhá fáza programu zahŕňajúca tradičné verejné obstarávanie tzv. middle-mile otvorených neutrálnych sietí na báze optických vlákien verejnými orgánmi a následná koncesia jedinému súkromnému partnerovi na riadenie, údržbu 

a veľkoobchodný predaj operátorom komunikácií (tradičné verejné obstarávanie a koncesia). 
9  Tento projekt zahŕňa vybudovanie a využívanie vysokorýchlostnej telekomunikačnej infraštruktúry v regióne Gironde. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť vysokorýchlostné internetové služby (t. j. viac než 30 Mb/s) (très haut débit), 

zónam hospodárskej činnosti a verejných subjektom, ako aj vysokorýchlostné internetové služby (t. j. viac než 2 Mbps) (haut débit) obyvateľom v bielych zónach, v ktorých chýba súkromná iniciatíva prevádzkovateľov služieb z dôvodu zlej 
ziskovosti (contrat de partenariat). 

10  Tento projekt zahŕňa využívanie a obchodný predaj vysokorýchlostnej telekomunikačnej infraštruktúry v aglomerácii Pau-Pyrénées. Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť vysokorýchlostné internetové služby (t. j. viac než 10 Mb/s) (haut 
débit) všetkým užívateľom v obvode Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées (délégation de service public). 

11  Tento projekt zahŕňa vybudovanie a prevádzku vysokorýchlostnej telekomunikačnej siete v regióne Meurthe et Moselle. Cieľom projektu bolo zabezpečiť základnú sieťovú infraštruktúru na báze optického vlákna a 100 % internetové 
pokrytie s minimálnou rýchlosťou 2 Mbps, vrátane 95 % rýchlosti nad 6 Mbps, využitím mixu technológií: optické vlákno, ADSL a WiFiMax (contrat de partenariat). 

12  Tento projekt zahŕňa vybudovanie a prevádzku vysokorýchlostnej telekomunikačnej siete v regióne Meurthe et Moselle. Cieľom projektu bolo zabezpečiť základnú sieťovú infraštruktúru na báze optického vlákna a 100 % internetové 
pokrytie s minimálnou rýchlosťou 2 Mb/s a nad 20 Mb/s pre všetky verejné mieste a obchodné zóny, využitím mixu technológií vrátane optického vlákna, ADSL, WiFiMax a satelitu (contrat de partenariat). 
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PRÍLOHA IV 

Projekty verejno-súkromných partnerstiev – Prehľad potenciálnych prínosov a rizík v porovnaní s audítorskými pripomienky k rozsahu auditu 

Teoretické výhody PPP Riziká Audítorské pripomienky k rozsahu auditu: 12 PPP spolufinancovaných EÚ 
(šesť projektov diaľnic a šesť projektov IKT) v štyroch členských štátoch: 

vo Francúzsku, v Írsku, Grécku a Španielsku 

Pozitíva Negatíva 

Môže umožniť realizovať rozsiahle 
projekty na jeden raz 

Menšia konkurencia z dôvodu veľkosti 
infraštruktúry, ktorá sa má obstarať. 
Ilúzia dostupnosti, t. j. využitie 
štátneho rozpočtu na viac projektov 
alebo väčšie projekty, ako by bolo 
za bežných okolností dostupných. 

Dodatočné financovanie umožnilo 
verejným orgánom dokončiť rozsiahle 
infraštruktúrne plány. 

Realizovanie rozsiahlych projektov 
zvýšilo riziko nízkej úrovne 
konkurencie, čo stavia verejný orgán 
do pozície závislosti a spôsobuje 
celkovú zložitosť projektu. To bolo 
napríklad v prípade diaľnice v Grécku, 
kde zo štyroch uchádzačov vyzvaných 
na predloženie ponuky tak urobili 
dvaja, ale len jedna ponuka bola 
hodnotená v záverečnej fáze 
obstarávania. 

Zoskupenie fázy návrhu, financovania, 
výstavby, prevádzky a údržby projektu 
do jedinej zmluvy môže zabezpečiť 
celoživotný prístup s dlhodobými 
prínosmi. 

Financovanie všetkých nákladov 
na výstavbu cez súkromného partnera 
môže skomplikovať a oddialiť 
finančné uzatvorenie projektu, zvýšiť 
finančné náklady a vystaviť 
súkromného partnera väčším 
finančným rizikám. 
Kombinovanie rôznych fáz v jedinej 
zmluve pridáva komplikované 
požiadavky a riziká pre postup 

 Pri jednom diaľničnom projekte v Írsku 
sa verejné obstarávanie oneskorilo 
o tri roky, čo viedlo k celkovému 
trvaniu verejného obstarávania v dĺžke 
5 rokov pre ťažkosti s dosiahnutím 
finančného uzatvorenia projektu. 
Všetky tri diaľničné projekty v Grécku 
boli pozastavené, pretože sa veritelia 
stiahli z projektu. 
Kombinovanie PPP obstarávania a IKT 
projektov v prostredí rýchlo sa 
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Teoretické výhody PPP Riziká Audítorské pripomienky k rozsahu auditu: 12 PPP spolufinancovaných EÚ 
(šesť projektov diaľnic a šesť projektov IKT) v štyroch členských štátoch: 

vo Francúzsku, v Írsku, Grécku a Španielsku 

Pozitíva Negatíva 
verejného obstarávania a môže viesť 
k oneskoreniam. 
Dlhodobé zmluvy nie sú kompatibilné 
s rýchlo sa meniacimi technológiami. 

meniacich technológií viedlo 
k dodatočným nákladom 
a potenciálnemu prekrývaniu 
s budúcimi iniciatívami (ako 
vo Francúzsku, tri zo štyroch projektov 
širokopásmového pripojenia). 

Zdieľanie rizík a pridelenie rizík tej 
strane, ktorá ich dokáže najlepšie 
riadiť. 

Rozdelenie rizík môže byť ovplyvnené 
negociačnými schopnosťami 
príslušných strán s neuspokojivými 
výsledkami. 
Rozdelenie rizík môže byť ovplyvnené 
úvahami v súvislosti so štatistickým 
prístupom k projektu. 

 Rozdelenie rizík bolo buď nejednotné 
(napr. 14 % odmena za rizikový kapitál 
súkromného partnera napriek nízkemu 
vystaveniu sa riziku) alebo 
neprimerané, pretože nadmerné riziká 
spojené s dopytom boli presunuté 
na súkromného partnera (t. j. celé 
riziko súvisiace s premávkou). 
Okrem toho, v jednom prípade sa 
pokuty a bonusy navzájom rušili, čo 
viedlo k nulovému riziku 
pre súkromného partnera (= neúčinné 
rozdelenie rizík). 

Náklady a časová efektívnosť 

Dodatočné požiadavky 
pravdepodobne predĺžia trvanie 
verejného obstarávania, čo vyvažuje 
akúkoľvek efektívnosť pri výstavbe. 
Dôvody oneskorenia často nezávisia 
od toho, či bol projekt obstaraný 
tradične alebo ako PPP. 

 Výrazné oneskorenia verejného 
obstarávania z dôvodu využitia 
možnosti PPP alebo pre faktory, ktoré 
nemohol ovplyvniť. 
Okrem toho sa počas fázy výstavby 
oneskorilo sedem z deviatich 
dokončených projektov (o 2 až 52 
mesiacov), čo viedlo k dodatočným 
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Teoretické výhody PPP Riziká Audítorské pripomienky k rozsahu auditu: 12 PPP spolufinancovaných EÚ 
(šesť projektov diaľnic a šesť projektov IKT) v štyroch členských štátoch: 

vo Francúzsku, v Írsku, Grécku a Španielsku 

Pozitíva Negatíva 
Vplyv nedostatkov pri plánovaní 
a realizácii projektov sa znásobuje 
a môže viesť k značným platbám 
znášaných verejným partnerom. 

nákladom vo výške 1,5 mld. EUR 
(najmä v Grécku 1,2 a Španielsku 0,3), 
ktoré niesol verejný partner (z toho 
30 % spolufinancovaných EÚ), pričom 
oneskorenia boli spôsobené 
okolnosťami, za ktoré bol zodpovedný 
najmä verejný partner. 

Realistickejšie a dôkladnejšie 
posúdenie potrieb požadovanej 
infraštruktúry a jej využitia 
v budúcnosti 

Verejný partner sa môže spoliehať 
na posúdenia uskutočnené 
súkromnými partnermi a veriteľmi, 
ktorých ciele nemusia byť 
vo verejnom záujme. 
Platenie za infraštruktúru 
vo viacerých splátkach a v niektorých 
prípadoch bez začlenenia 
infraštruktúry do rozpočtu môže 
stlmiť podnet prispôsobiť rozsiahle 
projekty primerane požiadavkám. 

 Pri väčšine kontrolovaných projektov 
bola možnosť PPP zvolená bez 
dôkladnej analýzy (napr. porovnávací 
nástroj verejného sektora), takže sa 
nepreukázalo, že táto voľba 
predstavovala maximálnu hodnotu 
za peniaze a najviac ochraňovala 
verejný záujem tým, že zabezpečila 
rovnaké podmienky pre rôzne spôsoby 
verejného obstarávania (PPP 
a tradičné obstarávanie). 
Voľba možnosti PPP nezabránila 
formulovaniu príliš optimistických 
scenárov budúceho dopytu 
a využívania plánovanej infraštruktúry 
(napr. pri projekte IKT boli skutočné 
číselné údaje o počte nových 
zákazníkov o 69 % nižšie, ako sa 
očakávalo). 
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Teoretické výhody PPP Riziká Audítorské pripomienky k rozsahu auditu: 12 PPP spolufinancovaných EÚ 
(šesť projektov diaľnic a šesť projektov IKT) v štyroch členských štátoch: 

vo Francúzsku, v Írsku, Grécku a Španielsku 

Pozitíva Negatíva 

Lepšie štandardy údržby a služieb 

Absencia automatických úprav pokút 
môže najmä pri dlhodobých zmluvách 
znížiť stimul pre súkromného 
partnera, aby zabezpečil dobrú kvalitu 
údržby. 

Dlhodobé rozpočtovanie, obzvlášť 
v súvislosti s údržbou, má potenciál 
udržať dobrú úroveň služieb a údržby 
počas celého trvania zmluvy. 

 

Za istých okolností môže účtovný 
rámec EÚ umožniť verejnú účasť 
na PPP a zaznamenať ju ako 
podsúvahové položky, čo podporuje 
ich využívanie na účely lepšieho 
dodržiavania konvergenčných kritérií 
pre euro. 

Potenciálna absencia rovnakých 
podmienok medzi rôznymi spôsobmi 
verejného obstarávania môže viesť 
k zaujatému výberu. 
Menšie zohľadnenie hodnoty 
za vynaložené prostriedky pri výbere 
možnosti PPP. 
Zaznamenanie PPP projektov 
v podsúvahe nemusí poskytnúť úplné 
informácie. 

Len v jednom zo štyroch 
kontrolovaných členských štátov 
(Francúzsko) sa PPP projekty 
systematicky zaznamenávajú 
v súvahe. 

Zistili sme, že pri piatich z 12 
kontrolovaných projektov (s celkovými 
nákladmi vo výške 7,9 mld. EUR) sa 
vo veľkej miere zvažovala možnosť 
zaznamenať PPP v podsúvahe 
pri výbere možnosti PPP. To zvyšuje 
riziká negatívnych vedľajších účinkov, 
ktoré môžu znížiť hodnotu 
za vynaložené prostriedky, nevyvážené 
zdieľanie rizík a transparentnosť. 

Ucelený právny a inštitucionálny 
rámec môže podporiť realizáciu PPP 
projektov. 

Chýbajúce vhodné stratégie 
využívania PPP v rámci celkovej 
investičnej stratégie a primeraných 
zákonov o PPP a štandardných zmlúv 
môžu spolu s chýbajúcimi náležitými 
administratívnymi kapacitami viesť 
k nižšej realizácii PPP projektov. 

 Inštitucionálne a právne rámce 
Komisie a členských štátov prispeli 
k nedostatočnej výkonnosti 
zaznamenanej na úrovni projektov, 
napr. obmedzené skúsenosti 
a kapacity verejného sektora 
realizovať PPP a nejednotný 
strategický prístup k využívaniu PPP. 
Nezodpovedajú preto úvahám EÚ 
ohľadom rozšírenejšieho 
a intenzívnejšieho pákovania 
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Teoretické výhody PPP Riziká Audítorské pripomienky k rozsahu auditu: 12 PPP spolufinancovaných EÚ 
(šesť projektov diaľnic a šesť projektov IKT) v štyroch členských štátoch: 

vo Francúzsku, v Írsku, Grécku a Španielsku 

Pozitíva Negatíva 
verejných financií súkromnými 
finančnými prostriedkami a úlohou, 
ktorú PPP projekty môžu zohrať v tejto 
súvislosti. 
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ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV 

VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ PODPORENÉ EÚ: ROZSIAHLE 

NEDOSTATKY ZNAČNE ZNIŽUJÚ ICH POTENCIÁLNE PRÍNOSY 

ZHRNUTIE 

III. 

Prvá zarážka: Komisia sa nedomnieva, že veľmi veľký rozsah a veľkosť projektu nutne znižuje 

úroveň hospodárskej súťaže, keďže na takéto projekty sa vyhlasujú medzinárodné výzvy na 

predkladanie ponúk. Vo všeobecnosti sú stavebné trhy EÚ a EHP dosť veľké na to, aby sa umožnila 

dostatočná hospodárska súťaž. 

Komisia konštatuje, že rozsiahle projekty najčastejšie realizujú konzorciá, a to práve preto, aby sa 

mohli združiť všetky potrebné technické, ľudské a finančné zdroje, čo vybranému uchádzačovi 

umožní ponúkať všetky požadované výrobky alebo služby. 

Druhá zarážka: Komisia zdôrazňuje, že obdobie oneskorenia, ktoré bolo možné výlučne pripísať 

výberu možnosti PPP, tvorilo pri väčšine dotknutých projektov len zlomok z celkového trvania 

celého procesu obstarávania. Spôsobila ho skutočnosť, že v niektorých prípadoch (Grécko) musel 

zmluvy ratifikovať národný parlament, ako sa to predpokladá vo vnútroštátnych právnych 

predpisoch v prípade takýchto rozsiahlych zmlúv. 

Pozri aj odpovede Komisie na body 30 a 31. 

Tretia zarážka: Komisia uznáva, že kontrolované projekty boli oneskorené a prekročili náklady. 

Domnieva sa však, že v prípade príkladov uvedených v odseku 34 tieto oneskorenia a zmeny 

nákladov nemusia nevyhnutne súvisieť s výberom prístupu vo forme obstarávania. Pripomína aj 

účinky krízy štátneho dlhu a recesie, ktoré ovplyvnili európske hospodárstvo. 

Komisia pripomína, že výber verejno-súkromného partnerstva patrí do rozsahu právomoci 

členských štátov (zdieľané hospodárenie) alebo predkladateľa projektu. Pre projekty infraštruktúry, 

a najmä veľké projekty, je typický dlhý čas prípravy a vývoja, ktorý nesúvisí s modelom 

obstarávania. 

Štvrtá zarážka: Komisia konštatuje, že dokončené projekty diaľnic v Grécku kontrolované 

Európskym dvorom audítorov významne prispievajú k dokončeniu základnej siete TEN-T aj 

napriek nesmierne nepriaznivým hospodárskym podmienkam, ktoré panujú v Grécku od roku 2009. 

Konštatuje aj to, že z údajov o premávke týkajúcich sa diaľnice Moreas, ktoré sú dostupné do konca 

roka 2017, vyplýva, že premávka sa veľmi blíži predpokladom operácie „reset“. Pokiaľ ide 

o diaľnicu Olympia, z dôvodov uvedených v odpovedi na bod 38 sa Komisia domnieva, že možno 

opodstatnene očakávať, že údaje o objeme premávky za rok 2018, teda prvý celý rok používania 

kompletného projektu, sa zlepšia. 

Komisia ďalej zdôrazňuje, že finančná kríza, o ktorej Európsky dvor audítorov taktiež hovorí, mala 

závažný vplyv na pôvodne predpokladaný objem premávky a výnosov projektov (vypracovaných 

v období rokov 2000 až 2006) a zároveň spôsobila krízu likvidity a zásadnú neochotu riskovať zo 

strany všetkých zúčastnených bánk, čo podľa názoru Komisie vytvorilo neobvyklé podmienky, za 

ktorých sa kontrolované grécke diaľnice stavali. Komisia konštatuje, že z polovice 90. rokov 

existujú v Grécku príklady verejno-súkromných partnerstiev, ktoré znamenali skutočný prínos. 

Piata zarážka: Pokiaľ ide o projekty gréckych diaľnic a financované úseky uvedené v bode 45, 

Komisia pripomína, že štruktúrovanie gréckych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti diaľnic 

bolo výlučným rozhodnutím gréckych orgánov. Tieto projekty sú odôvodnené svojimi sociálno-

ekonomickými prínosmi. 
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Pokiaľ ide o projekt Vnútroštátny program širokopásmového pripojenia (NBS) v Írsku, Komisia 

pripomína, že počet pripojení sa v zmluve o NBS neuvádza. Číselné údaje týkajúce sa celkového 

očakávaného využitia boli založené na trhovej prognóze úspešného uchádzača. 

Pozri odpovede Komisie na body 45, 46 a rámček 1. 

Siedma zarážka: Komisia konštatuje, že zodpovednosť za analýzu potenciálu verejno-súkromných 

partnerstiev v oblasti vytvárania ďalšej hodnoty za vynaložené prostriedky leží na členských 

štátoch. 

Pokiaľ ide o realizáciu veľkých projektov financovaných z fondov EŠIF ako verejno-súkromné 

partnerstvá, Komisia poukazuje na to, že v nariadení NSU sa v rámci analýzy nákladov a prínosov 

uvádza hospodárska a finančná analýza verejno-súkromných partnerstiev na obdobie rokov 2014 až 

2020. Pozri odpoveď Komisie na bod 53. 

Komisia zdôrazňuje, že použitie porovnávacieho nástroja verejného sektora podlieha splneniu 

veľkého počtu podmienok. Pozri odpoveď Komisie na bod 50. 

Pokiaľ ide o niektoré z príslušných kontrolovaných projektov, počas výberového konania sa 

vypracovali rôzne analýzy, ktoré viedli k záveru, že jedinou životaschopnou možnosťou je 

skombinovanie dostupných zdrojov EÚ a vnútroštátnych zdrojov so súkromnými prostriedkami. 

Pozri odpoveď Komisie na body 50 a 52. 

Ôsma zarážka: Rozdelenie rizík v rámci danej zmluvy je viacstranné. Komisia sa domnieva, že pri 

posudzovaní takých prvkov ako príslušné miery návratnosti, ktoré dosiahli súkromní partneri, sú 

všetky tieto aspekty dôležité. Keďže medzi jednotlivými verejno-súkromnými partnerstvami 

existujú veľké rozdiely, domnieva sa, že konkrétne otázky by sa mali posudzovať individuálne. 

Hoci Komisia uznáva, že niektoré postupy mohli byť jednotnejšie, konštatuje aj to, že nemá právny 

základ na zasiahnutie do rokovaní medzi partnermi. 

Výber možnosti verejno-súkromného partnerstva nemusí nevyhnutne znamenať začlenenie 

ustanovení, ktorými sa zabezpečuje potrebná flexibilita na sledovanie vývoja v dôsledku 

technologických zmien. Pokiaľ ide o širokopásmový projekt vo Francúzsku, pozri aj odpovede 

Komisie na rámček 3. 

IV. Komisia zdôrazňuje, že členské štáty už majú k dispozícii rôzne kanály ponúkajúce pomoc, ako 

sú napríklad JASPERS, poradenské centrum EIB, Európske odborné centrum pre verejno-súkromné 

partnerstvá (EPEC) a služba na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) vytvorená v rámci 

programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Okrem toho, oznámením z 3. novembra 

2017 Komisia zavádza asistenčnú službu, mechanizmus oznamovania a mechanizmus výmeny 

informácií zamerané na pomoc členským štátom a verejným obstarávateľom pri príprave veľkých 

projektov infraštruktúry. 

Pozri odpovede Komisie na body 85 až 87. 

V. Komisia uznáva, že verejno-súkromné partnerstvá sú zložitejšie než čisto verejné projekty, 

pretože si vyžadujú potrebné odborné znalosti vnútroštátnych orgánov. Hoci je rozhodnutie 

o výbere modelu obstarávania v rámci verejno-súkromných partnerstiev v kompetencii jednotlivých 

štátov, Komisia poskytuje vnútroštátnym orgánom na ich žiadosť podporu (pozri príklady 

v odpovedi Komisie na bod IV) v oblasti prípravy kvalitných projektov vrátane verejno-

súkromných partnerstiev. 

Pokiaľ ide o možnosť podsúvahového spracovania verejno-súkromných partnerstiev, Eurostat 

v spolupráci s EPEC už vypracoval usmernenie k štatistickému spracovaniu verejno-súkromných 

partnerstiev, ktoré zainteresované strany dobre prijali. (Pozri odpoveď Komisie na bod 72.) Podľa 

usmernenia sa vyžaduje, aby sa verejno-súkromné partnerstvá realizovali na základe hodnoty za 
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vynaložené prostriedky, vhodného rozdelenia rizík a prevádzkovej účinnosti s osobitným dôrazom 

na cenovú dostupnosť a dlhodobú fiškálnu zodpovednosť. 

a) Komisia akceptuje odporúčanie v rozsahu, v akom sa jej týka, podľa odpovedí Komisie na 

odporúčania 2 až 5. Pozri aj odpoveď Komisie na odporúčanie 1. 

b) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie (odporúčanie 2) je určené členským štátom. 

c) Komisia konštatuje, že časť súvisiaceho odporúčania (odporúčania 3a) je určená členským 

štátom. Pokiaľ ide o veľké projekty financované z fondov EŠIF, pozri odpoveď Komisie na bod 53. 

Pozri aj odpoveď Komisie na odporúčanie 3a. 

Pokiaľ ide o tú časť odporúčania, ktorú Komisia akceptuje, a ktorá sa týka zabezpečenia prístupu 

Dvora audítorov k požadovaným informáciám (odporúčanie 3b), Komisia sa domnieva, že už bola 

implementovaná. Pozri odpoveď Komisie na odporúčanie 3b. 

d) Komisia konštatuje, že časť súvisiaceho odporúčania (odporúčania 4a) je určená členským 

štátom. 

Z dôvodov uvedených v odpovedi Komisie na odporúčanie 4b Komisia neakceptuje tú časť 

odporúčania, v ktorej sa od nej vyžaduje, aby navrhla legislatívne zmeny na účely koncentrácie 

finančnej podpory pre budúce PPP iba do tých sektoroch, ktoré majú podľa nej veľký strategický 

význam a sú v súlade s dlhodobými záväzkami verejno-súkromných partnerstiev, ako je základná 

sieť TEN-T (odporúčanie 4b). 

e) Pokiaľ ide o časť odporúčania 5, v ktorej sa Komisia vyzýva, aby spojila projekty verejno-

súkromného partnerstva podporené EÚ s uistením, že výber možnosti verejno-súkromného 

partnerstva je odôvodnený hodnotou za vynaložené prostriedky (odporúčanie 5a), a teda nie je 

neprimerane ovplyvnený rozpočtovými obmedzeniami alebo ich štatistickým spracovaním, Komisia 

ju neakceptuje z dôvodov uvedených v odpovedi Komisie na odporúčanie 5a. 

Pokiaľ ide o časť odporúčania 5, v ktorej sa členské štáty vyzývajú, aby zvýšili transparentnosť 

uverejňovaním pravidelných zoznamov projektov verejno-súkromného partnerstva vrátane 

dostatočných a zmysluplných údajov o financovaných aktívach, ich budúcich záväzkoch a prístupu 

k nim v súvahe, pričom zároveň zabezpečovali ochranu dôverných a citlivých obchodných údajov 

(odporúčanie 5b), Komisia konštatuje, že je určená členským štátom. 

Pokiaľ ide o časť odporúčania, v ktorom sa Komisia vyzýva, aby posúdila dodatočnú zložitosť 

kombinovaných projektov verejno-súkromného partnerstva EÚ s cieľom ďalších opatrení na 

zjednodušenie príslušných pravidiel a postupov programov EÚ (odporúčanie 5c), Komisia ho 

akceptuje, ako je vysvetlené v odpovedi Komisie na odporúčanie 5c. 

ÚVOD 

6. Hoci rámec ESA 2010 umožňuje zaznamenávanie verejno-súkromných partnerstiev mimo 

štátnych súvah, v prípade, ak sa väčšina rizík a odmien týka súkromného partnera, neexistuje žiadna 

jednoznačná korelácia, pokiaľ ide o stimuly. V niekoľkých krajinách sa verejno-súkromné 

partnerstvá vždy začleňujú do štátnych súvah. 

10. Počas vykonávania stratégie Európa 2020 sa pravidelne posudzujú vnútroštátne rámce verejno-

súkromných partnerstiev a vypracúvajú odporúčania s cieľom dosiahnutia ich lepšej účinnosti. 

PRIPOMIENKY 

27. Komisia sa domnieva, že stanovisko gréckych orgánov, a to že dostupné verejné vnútroštátne 

prostriedky a prostriedky EÚ nepostačovali na dokončenie transeurópskych diaľnic v Grécku 

v primeranej lehote, je opodstatnené. Značné oneskorenia, ktoré sa v minulosti systematicky 

vyskytovali pri výstavbe iných úsekov základnej diaľničnej siete obstarávaných gréckymi orgánmi 

ako stavebné práce, odôvodňujú voľbu možnosti PPP. Preto bolo päť koncesií na diaľnice 
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začlenených do národného strategického referenčného rámca pre Grécko v rámci programového 

obdobia rokov 2007 až 2013 pre fondy EFRR a KF. 

Následné zúženie rozsahu dvoch koncesií na diaľnice bolo odôvodnené hospodárskou krízou. 

28. Komisia sa nedomnieva, že veľmi veľký rozsah a veľkosť projektu nutne znižuje úroveň 

hospodárskej súťaže, keďže na takéto projekty sa vyhlasujú medzinárodné výzvy na predkladanie 

ponúk. Vo všeobecnosti sú stavebné trhy EÚ a EHP dosť veľké na to, aby sa umožnila dostatočná 

hospodárska súťaž. 

Okrem toho Komisia konštatuje, že takéto rozsiahle projekty najčastejšie realizujú konzorciá, a to 

práve preto, aby sa mohli združiť všetky potrebné technické, ľudské a finančné zdroje, čo 

vybranému uchádzačovi umožní ponúkať všetky požadované výrobky alebo služby. 

29. Komisia uznáva špecifiká osobitnej situácie týkajúcej sa centrálnej diaľnice v Grécku. 

V Grécku však veľký objem výziev na predloženie ponúk vypísaných v prípade PPP na diaľničné 

projekty pritiahol uchádzačov z celej Európy. 

30. Komisia sa domnieva, že problémy, ktoré sa vyskytli na trhoch pod vplyvom krízy z roku 2008, 

nemohli, vzhľadom na neočakávanú povahu a rozsah krízy, súvisieť s mechanizmami PPP, ani so 

súvisiacou potrebou komplexného prístupu k vykonávaniu, financovaniu, prevádzke a údržbe 

projektov. Zváženie otázky dlhodobejších projektov možno v mnohých prípadoch pokladať za 

dobrý postup. 

31. Komisia uznáva, že iba 3,5 mesiaca z celkového trvania 6,5 roka potrebného na obstaranie 

gréckych diaľnic možno výlučne pripísať výberu možnosti PPP. Ratifikácia zmlúv gréckym 

parlamentom sa podľa vnútroštátnych právnych predpisoch realizuje v prípade každého 

jednotlivého PPP a koncesionárskeho projektu, ktorého celkové náklady prekračujú 500 miliónov 

EUR. Nesúvisí to s neexistenciou právneho rámca EÚ pre koncesie, skôr s potrebou upravovať na 

vnútroštátnej úrovni také otázky ako výber mýta, letiskové poplatky atď. 

34. Komisia sa domnieva, že zmeny nákladov a oneskorenia uvedené v tomto príklade nemusia 

nevyhnutne súvisieť s prístupom vo forme obstarávania. 

V prípade Francúzska riešila občasný nárast rozpočtových potrieb súkromná strana pri plnom 

dodržaní zmluvných podmienok verejno-súkromných partnerstiev. 

a) Pokiaľ ide o projekt diaľnice C-25 v Španielsku, podľa informácií získaných od EIB sa finančné 

ukončenie projektu naozaj podstatne oneskorilo, to však nastalo v dôsledku celosvetovej finančnej 

krízy; pri prerokovaní koncesnej zmluvy sa zohľadňoval vplyv krízy na finančné náklady projektu 

a objem premávky. Infraštruktúra bola sprístupnená verejnosti v januári 2013, teda sedem mesiacov 

pred augustom 2013, t. j. lehotou naplánovanou po prerokovaní. 

b) Komisia konštatuje, že projekt IKT Pau Pyrénées bol v danom čase nesmierne inovačný, keďže 

žiadny iný miestny francúzsky orgán takýto projekt nezačal realizovať. Špecifikácie ponuky boli 

vymedzené, ale žiadny súkromný subjekt nedokázal splniť požiadavky, pričom pre tento druh 

projektu nebola na regionálnej ani vnútroštátnej úrovni k dispozícii žiadna štandardná zmluva. 

Systém financovania bol predložený francúzskemu regionálnemu orgánu auditu. Z projektu 

vyplynuli tieto pozitívne výsledky: cieľ vybudovať digitálnu infraštruktúru vo vnútrozemí bol plne 

dosiahnutý, cena za každé pripojenie pre jednotlivých spotrebiteľov zodpovedá cene 

v prípade najnovších projektov, v posledných rokoch bolo možné dosiahnuť celkovo pozitívnu 

finančnú bilanciu a konkrétny cieľ dosiahnuť 55 000 pripojení bol dokonca prekročený. 

c) Komisia vie, že írske orgány uskutočnili po veľmi významných zmenách na telekomunikačných 

trhoch a v dostupnosti širokopásmového pripojenia v Írsku proces preskúmania s cieľom opätovne 

zvážiť 95 miest vybratých pre projekt MAN. Výsledkom tohto preskúmania bolo, že projekt MAN 
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sa realizoval v 66 mestách, nie v 95. Toto preskúmanie bolo potrebné po vykonaní obstarávania 

a začatí realizácie niektorých projektov MAN. 

Vyššie náklady na jednotlivé projekty MAN vyplývali z rozhodnutia vybudovať v množstve miest 

v rámci projektu MAN účinnejšie optické siete namiesto bezdrôtových riešení. Toto rozhodnutie 

bolo vo svojej podstate strategické, keďže viedlo k sprístupneniu kritickej modernej infraštruktúry, 

ktorá odoláva skúške času. 

35. Tieto tri kontrolované koncesné zmluvy, ktoré boli podpísané v roku 2007, predstavujú celkové 

plánované projektové náklady vo výške 6,743 miliardy EUR, t. j. približne 25 % celkových 

nákladov všetkých projektov verejno-súkromného partnerstva kontrolovaných Európskym dvorom 

audítorov v rámci tohto auditu. Predmetné zmluvy však vychádzali z analýzy údajov a predpovedí 

premávky a výnosov, ktorá bola vykonaná v období rokov 2000 až 2006, keď grécky hrubý domáci 

produkt (HDP) rástol v priemere približne o 3 % ročne. Tieto predpovede samozrejme ovplyvnila 

kríza v Grécku z roku 2009, a to tak, že najskôr sa bezprecedentne znížila premávka a výnosy 

v prípade diaľnic vo fáze výstavby, a potom nastala kríza likvidity a zásadná neochota riskovať zo 

strany všetkých zúčastnených bánk. Je potrebné pripomenúť, že kríza gréckeho štátneho dlhu, ktorá 

vypukla v roku 2009, vyvolala najhlbšiu a najdlhšiu recesiu zaznamenanú v dejinách jednej krajiny 

za posledné dve storočia. Z týchto dôvodov sa Komisia domnieva, že podmienky, za ktorých sa 

stavali kontrolované grécke diaľnice, boli neobvyklé. Komisia konštatuje, že z polovice 90. rokov 

existujú v Grécku príklady verejno-súkromných partnerstiev, ktoré znamenali skutočný prínos. 

38. Komisia sa domnieva, že dodatočné sumy, ktoré sprístupnili EÚ a vnútroštátny verejný sektor 

v Grécku, boli odôvodnené potrebou umožniť „reset“ zastavených diaľničných projektov. Tento 

„reset“ naozaj umožnil, aby sa v marci 2017 dokončili kontrolované koncesie na diaľnice, ktoré 

v rokoch 2009 až 2013 utrpeli v dôsledku gréckej hospodárskej krízy veľkú ranu. 

Komisia konštatuje, že dokončené projekty významne prispievajú k dokončeniu základnej siete 

TEN-T aj napriek nesmierne nepriaznivým hospodárskym podmienkam, ktoré panujú v Grécku od 

roku 2009. 

Konštatuje aj to, že z údajov o premávke týkajúcich sa diaľnice Moreas, ktoré sú dostupné do konca 

roka 2017, vyplýva, že premávka sa veľmi blíži predpokladom operácie „reset“, čo umožňuje 

optimistické vyhliadky v rámci budúcich objemov premávky. Pokiaľ ide o projekt Olympia Odos, 

ktorý bol úplne dokončený a plne sprístupnený používateľom až v auguste 2017, zaznamenaný 

objem premávky za rok 2017 je o 15 % nižší než odhady ročného objemu premávky očakávaného 

po úplnom dokončení projektu, ktoré boli vypracované v rámci operácie „reset“. Možno 

opodstatnene očakávať, že údaje o objeme premávky za rok 2018, prvý celý rok využívania 

dokončeného projektu, budú lepšie. 

V prípade koncesie na diaľnicu Moreas sa objem ročnej premávky a výnosov meria v podstate na 

úrovni celej koncesie, a nie podľa jednotlivých úsekov, ako napríklad úseku Lefktron – Sparta. 

Úsek centrálnej diaľnice bol dokončený 22. decembra 2017, pričom nie sú k dispozícii žiadne údaje 

o premávke. 

39. 

Tretí pododsek: Komisia konštatuje, že koncesné zmluvy obsahujú jednoznačné ustanovenia 

o rizikách oneskorenia v dôsledku archeologických environmentálnych povolení a vyvlastňovania 

pozemkov. 

40. 

Komisia konštatuje, že v prípade koncesií na diaľnicu Olympia v Grécku boli kapitálové výdavky 

na výstavbu diaľnice v rámci operácie „reset“ znížené z 2,220 miliardy EUR na 1,238 miliardy 

EUR, keďže sa zásadne zúžil fyzický rozsah projektu. 
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45. Komisia konštatuje, že štruktúrovanie verejno-súkromných partnerstiev týkajúcich sa gréckych 

diaľnic bolo výlučným rozhodnutím gréckych orgánov. Okrem toho, tieto projekty sú odôvodnené 

svojimi sociálno-ekonomickými prínosmi. Z výnosov ziskovejších úsekov majú prospech aj dva 

diaľničné projekty v rámci verejno-súkromných partnerstiev, pričom táto dohoda prispieva 

k dosahovaniu cieľov regionálneho rozvoja. 

Rámček 1 – Príklad diaľnice v Grécku, ktorej hrozí veľmi malé využívanie 

Komisia konštatuje, že výstavba diaľnice E-65 bola odložená. Rozhodnutie o realizácii 

zostávajúcich úsekov je na Grécku. V programovom období rokov 2014 až 2020 pre fondy EFRR 

a KF sa počíta so spolufinancovaním južného úseku z Lamie do Xyniady. Komisia posúdi projekty 

podľa príslušných ustanovení platného nariadenia týkajúceho sa fondov EŠIF, keď sa Komisii 

predloží žiadosť o financovanie z prostriedkov EÚ. 

46. Pokiaľ ide o francúzsky projekt, objem poplatkov a príjmov sa odhadoval na základe štúdií 

uskutočniteľnosti a hodnotení pred začatím projektu. Výnosy už boli upravené podľa aktuálne 

dosiahnutých výnosov, a nie podľa teoretických príjmov. Tieto údaje boli vyhodnotené za 10 rokov 

až do roku 2020, no nedosahujú pôvodné očakávania. 

Vnútroštátny program širokopásmového pripojenia (NBS), ktorý sa začal realizovať v januári 2009, 

dosiahol v zmluve stanovený cieľ sprístupniť širokopásmové pripojenie do jesene 2010 vo všetkých 

určených oblastiach pokrytia NBS. Hoci je pravdou, že využitie nedosiahlo očakávanú úroveň, 

počet pripojení nebol v zmluve o NBS uvedený. Číselné údaje týkajúce sa celkového očakávaného 

využitia boli založené na trhovej prognóze úspešného uchádzača. Pokiaľ ide o celkové prijatie 

širokopásmového pripojenia, na NBS reagovali ďalší prevádzkovatelia. Do roku 2011 dosiahlo 

celkové pripojenie do širokopásmovej siete v oblastiach NBS (NBS aj komerčné) dve tretiny 

pôvodného cieľa. 

50. V prípade gréckych diaľnic sa pred príslušnými výzvami na predkladanie ponúk uskutočnila 

analýza premávky, finančná analýza, technická analýza a právna analýza, ktoré vykonali 

konzultanti vybraní vo verejnej súťaži a súťažnom konaní. Všetky tieto analýzy viedli k záveru, že 

jedinou životaschopnou možnosťou na dokončenie projektov diaľničnej siete TEN v Grécku 

v priebehu nasledujúcich 10 rokov je kombinácia dostupných zdrojov EÚ a vnútroštátnych zdrojov 

so súkromnými prostriedkami. Použitie porovnávacieho nástroja verejného sektora podlieha 

splneniu veľkého počtu podmienok, keďže jeho metodika vychádza z hypotetických predpokladov 

týkajúcich sa najpravdepodobnejšej a najúčinnejšej formy realizácie zo strany verejného sektora, 

ktorú možno použiť na splnenie všetkých prvkov špecifikácie výstupu. 

V každom prípade by porovnávací nástroj verejného sektora nebol vzhľadom na neustále 

zlyhávanie tradičného verejného obstarávania vôbec prínosný pre rozhodnutie o štruktúre zmlúv 

týkajúcich sa koncesií na diaľnice v Grécku. Oneskorenia, ktoré sa vyskytovali pri tradičných 

zákazkách na uskutočnenie stavebných prác, a nedostatok primeraných finančných zdrojov svedčili 

v prospech výberu riešenia vo forme PPP. 

Pokiaľ ide o prístup Európskeho dvora audítorov k dokumentácii, Komisia odkazuje na svoju 

odpoveď na bod 51. 

51. Komisia už začlenila do dokumentácie o prostriedkoch, ktoré investuje, klauzuly, ktorými sa 

poskytuje Európskemu dvoru audítorov prístup k dokumentácii o prostriedkoch. Okrem toho si 

Komisia vyhradzuje právo vyžiadať od členského štátu informácie, ktoré sú potrebné na kontrolu 

zákonnosti, riadnosti a výkonu výdavkov v rámci auditov, ktoré môže Komisia uskutočňovať 

v súlade s platnými regulačnými a zmluvnými podmienkami. Informácie, ktoré možno získať 

v tomto rámci, sa môžu v prípade potreby sprístupniť Európskemu dvoru audítorov. 

Komisia sa domnieva, že prístup k dokumentom o identifikácii, plánovaní a obstarávaní, o ktorých 

hovorí Európsky dvor audítorov, by mal poskytnúť príslušný členský štát, keďže ten musí 
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zabezpečiť zákonnosť, riadnosť a kritériá výkonnosti pri postupe obstarávania v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi predpismi. 

52. V prípade írskeho projektu bola jedným z kritérií preskúmania, ktoré viedlo k zmenšeniu 

rozsahu projektu MAN, realizácia fázy II projektu MAN nákladovo účinným spôsobom, hoci 

formálna analýza nákladov a prínosov sa podľa zákona nevyžadovala a v skutočnosti sa ani 

nevykonala. Toto preskúmanie bolo potrebné po vykonaní obstarania a začatí realizácie niektorých 

projektov MAN. 

Komisia odkazuje na svoju odpoveď uvedenú v bode 34 písm. c). 

53. Pokiaľ ide o veľké projekty v rámci fondov EŠIF, v prípade verejno-súkromných partnerstiev sa 

už ako súčasť analýzy nákladov a prínosov pre veľké projekty podľa článku 101 nariadenia NSU 

pre súčasné programové obdobie rokov 2014 až 2020 [ako sa podrobnejšie uvádza vo vykonávacom 

nariadení Komisie (EÚ) 2015/207] predpokladá úplná hospodárska a finančná analýza. 

56. Komisia zdôrazňuje, že rozdelenie rizík v rámci danej zmluvy je viacstranné. Domnieva sa, že 

pri posudzovaní takých prvkov ako príslušné miery návratnosti, ktoré dosiahli súkromní partneri, sú 

všetky tieto aspekty dôležité. 

b) Rozdelenie rizík v rámci danej zmluvy je viacstranné. Komisia uznáva, že niektoré postupy 

mohli byť jednotnejšie, konštatuje však aj to, že nemá právny základ na zasiahnutie do rokovaní 

medzi zmluvnými partnermi. 

c) Závažnosť a trvanie hospodárskej krízy ovplyvnili všetky stavebné práce a stavebné projekty 

v Grécku. V prípade Grécka bolo, pokiaľ ide o diaľnice E-65 a Moreas, uskutočnené posúdenie 

rizika dopytu. Počas prevádzkovej fázy týchto projektov sa predpokladali štátne dotácie. 

58. Pokiaľ ide o technologickú zastaranosť, infraštruktúra NBS poslúžila pri následnom spustení 

technológie 4G v príslušných oblastiach. 

59. Výber možnosti verejno-súkromného partnerstva nemusí znamenať začlenenie ustanovení, 

ktorými sa zabezpečuje potrebná flexibilita na sledovanie vývoja v dôsledku technologických 

zmien. 

Pozri aj odpoveď Komisie na rámček 3. 

Rámček 3 – PPP čeliace rýchlej zmene technológií – projekt v Meurthe-et-Moselle 

Projekt Meurthe-et-Moselle obsahuje a zohľadňuje technologický vývoj. Celkovo sa musia 

pravidelne modernizovať zariadenia všetkých telekomunikačných sietí. Preto je, pokiaľ ide 

o riadenie a plánovanie, potrebné zabezpečovať investície do vývoja takmer na úrovni pôvodných 

investícií. Navrhovaná optická sieť mala od začiatku slúžiť ako základná štruktúra, ale aj ako 

prenosová sústava pre budúcu sieť FTTH, ktorou sa obmedzia investície v súlade s budúcimi 

zariadeniami. 

62. 

b) Komisia konštatuje, že grécke právne predpisy súvisiace s rozsiahlymi projektmi infraštruktúry 

nad 500 mil. EUR vrátane DPH, ako je päť gréckych diaľnic, musí najskôr schváliť 

medziministerský výbor (IMC) pre verejno-súkromné partnerstvá a koncesie na základe návrhu 

príslušného ministerstva. Po kladnom stanovisku výboru IMC musí národný parlament zákonne 

preskúmať a prípadne ratifikovať verejno-súkromné partnerstvo a koncesné zmluvy. Preto sa 

z rozsahu legislatívneho rámca pre verejno-súkromné partnerstvá podľa zákona č. 3389/2005 

vylučujú verejno-súkromné partnerstvá a koncesie nad 500 mil. EUR. 

Prípravu a realizáciu verejno-súkromných partnerstiev a koncesií do 500 mil. EUR v Grécku 

koordinujú medziministerský výbor a osobitný sekretariát pre verejno-súkromné partnerstvá na 

ministerstve hospodárstva. Tri projekty verejno-súkromného partnerstva podľa zákona 
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č. 3389/2005. Takéto projekty a koncesie verejno-súkromného partnerstva podporuje osobitný 

sekretariát vo fáze ich prípravy a realizácie. Tri predmetné projekty získali nedávno medzinárodné 

uznania a ocenenia: a) projekty verejno-súkromného partnerstva týkajúce sa 24 škôl získali 

ocenenie Vzdelávacia dohoda roka 2014 od časopisu World Finance; b) západomacedónsky projekt 

verejno-súkromného partnerstva týkajúci sa nakladania s odpadom získal od toho istého časopisu 

ocenenie Dohoda o odpade roka 2014 a c) projekt verejno-súkromného partnerstva týkajúci sa 

širokopásmovej siete vo vidieckych regiónoch získal od Európskej komisie ocenenie Európska 

širokopásmová sieť 2017 v kategórii Územná súdržnosť vo vidieckych a vzdialených regiónoch. 

66. Právne akty, ktorými sa upravuje vykonávanie fondov EÚ a plnenie rozpočtu EÚ, vždy 

obsahujú konkrétnu oblasť pôsobnosti nástrojov EÚ, pričom tieto osobitné podmienky sa vzťahujú 

aj na využívanie verejno-súkromných partnerstiev. V takýchto právnych aktoch sa však nestanovujú 

ďalšie požiadavky, ktoré by sa týkali výlučne verejno-súkromných partnerstiev, ako je obmedzenie 

využívania verejno-súkromných partnerstiev na projekty patriace k vysokoprioritnej základnej sieti 

TEN-T atď. 

69. Komisia uznáva, že verejno-súkromné partnerstvá sú nepochybne zložitejšie než čisto verejné 

projekty a na ich prípravu a realizáciu sa vyžadujú potrebné odborné znalosti vnútroštátnych 

orgánov. Komisia sprístupňuje vnútroštátnym orgánom na ich žiadosť podporu pri príprave 

kvalitných projektov vrátane verejno-súkromných partnerstiev, ktorá môže byť v prípade potreby 

skombinovaná s grantmi z fondov EŠIF. Ku kľúčovým nástrojom na pomoc členským štátom 

v tomto smere patrí napríklad JASPERS a poradenské centrum (pozri odpoveď Komisie na bod 85). 

70. Komisia konštatuje, že na programové obdobie 2007 až 2013 v rámci štrukturálnych fondov 

schválila 28 veľkých projektov spolufinancovaných z fondov EFRR a KF, ktoré boli projektmi 

verejno-súkromného partnerstva. 

71. Komisia zdôrazňuje, že v súčasnosti sa v niekoľkých členských štátoch pripravuje množstvo 

projektov verejno-súkromného partnerstva, ktoré sa majú spolufinancovať z grantov alebo 

z finančných nástrojov fondov EŠIF v rámci programového obdobia rokov 2014 až 2020. 

72. Komisia zdôrazňuje, že v niekoľkých krajinách sa verejno-súkromné partnerstvá systematicky 

začleňujú do štátnych súvah. 

S cieľom zlepšiť štatistický rámec vypracoval Eurostat v spolupráci s EPEC usmernenie 

k štatistickému spracovaniu verejno-súkromných partnerstiev, ktoré veľmi kladne prijali všetky 

verejné aj súkromné zainteresované strany vrátane Rady ECOFIN, pričom toto usmernenie 

v súčasnosti propaguje v členských štátoch. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf 

Spoločná odpoveď Komisie na body 73 až 75: 

Hoci je pravdou, že „zaznamenanie verejno-súkromných partnerstiev v podsúvahe znamená 

presunúť väčšinu rizík a prínosov na súkromného partnera“, Komisia chce zdôrazniť, že 

v uvedenom usmernení k štatistickému spracovaniu verejno-súkromných partnerstiev sa uvádza, že 

verejno-súkromné partnerstvá by sa mali realizovať na základe hodnoty za vynaložené prostriedky, 

vhodného rozdelenia rizík a prevádzkovej účinnosti s osobitným dôrazom na cenovú dostupnosť 

a dlhodobú fiškálnu zodpovednosť. 

74. Rozhodnutie vybrať projekt verejno-súkromného partnerstva je v kompetencii jednotlivých 

štátov. Komisia preto nemôže reagovať na tvrdenia Európskeho dvora audítorov. 

 b) Komisia konštatuje, že aj v takej nesmierne zadlženej krajine, ako je Grécko, sa uplatnili platné 

pravidlá ESA a po „resete“ kontrolovaných verejno-súkromných partnerstiev týkajúcich sa 

diaľničných zmlúv sa zmenila ich klasifikácia na súvahové položky. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf
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76. Komisia sa domnieva, že poskytovanie informácií o záväzkoch v súvislosti s verejno-

súkromnými partnerstvami a s nimi súvisiacimi pasívami je v kompetencii jednotlivých štátov. 

Eurostat poskytol informácie o vplyve výšky dlhu a deficitu podmienených záväzkov členských 

štátov vrátane verejno-súkromných partnerstiev na základe informácií poskytnutých národnými 

štatistickými úradmi. 

Závery a odporúčania 

77. Komisia uznáva, že kontrolované projekty boli oneskorené a prekročili náklady. Domnieva sa 

však, že to nemusí nevyhnutne súvisieť s podstatou projektov verejno-súkromného partnerstva. 

Pripomína účinky krízy štátneho dlhu a recesie, ktoré ovplyvnili európske hospodárstvo. Pozri aj 

odpoveď Komisie na bod 34a. 

78. Komisia konštatuje, že zodpovednosť za analýzu potenciálu verejno-súkromných partnerstiev 

v oblasti vytvárania ďalšej hodnoty za vynaložené prostriedky leží na členských štátoch. 

Odporúčanie 1 – Nepresadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP projektov, kým 

sa nevyriešia zistené problémy a úspešne nevykonajú nasledujúce odporúčania 

Komisia akceptuje odporúčanie v rozsahu, v akom sa jej týka, podľa odpovedí Komisie na 

odporúčania 2 až 5. 

Vnútroštátne rámce verejno-súkromných partnerstiev sa pravidelne posudzujú v procese 

koordinácie politík a v prípade zistenia problémov sa jednotlivé členské štáty vyzývajú, aby ich 

riešili. V kontexte európskeho semestra sa môžu odporúčania pre jednotlivé krajiny týkať aspektov 

verejno-súkromných partnerstiev. Pokiaľ ide o európsky semester a stratégiu Európa 2020, 

intenzívnejšie využívanie verejno-súkromných partnerstiev sa osobitne nepodporuje. V tejto 

súvislosti sa v analýzach krajín, ktoré vypracovala Komisia, už uznávajú ciele uvedené 

v odporúčaní. 

Pokiaľ ide o odvetvové nástroje, verejno-súkromné partnerstvá predstavujú len jeden z nástrojov, 

ktoré majú členské štáty a predkladatelia projektov k dispozícii ako možné nástroje na vykonávanie 

politík. Komisia nemá právny základ, podľa ktorého by v porovnaní s bežnými verejnými 

zákazkami od členských štátov žiadala intenzívnejšie alebo menej intenzívne využívanie verejno-

súkromných partnerstiev. 

V rámci zdieľaného hospodárenia fondov EŠIF sa rozhodnutie o využívaní verejno-súkromných 

partnerstiev ponecháva na výlučnú právomoc členských štátov. 

79. Pozri odpovede Komisie na body 10 a 28. 

80. Komisia uznáva, že kontrolované projekty boli oneskorené a prekročili náklady. Domnieva sa 

však, že to nemusí nevyhnutne súvisieť s výberom modelu obstarávania v rámci verejno-

súkromných partnerstiev. Pripomína účinky krízy štátneho dlhu a recesie, ktoré ovplyvnili európske 

hospodárstvo. 

Komisia pripomína, že výber verejno-súkromného partnerstva patrí do rozsahu právomoci 

členských štátov (zdieľané hospodárenie) alebo predkladateľa projektu. Pre projekty infraštruktúry 

je typický dlhý čas prípravy a vývoja, ktorý nesúvisí s modelom obstarávania. 

81. Pozri odpovede Komisie na body 22 a 46. 

Odporúčanie 2 – Zmierniť finančný dosah oneskorení a prerokúvaní nákladov na PPP 

projekty, ktoré nesie verejný partner 

Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

82. Pokiaľ ide o realizáciu veľkých projektov v podobe verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú 

financované z fondov EŠIF, pozri odpoveď Komisie na bod 53. 
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Pokiaľ ide o porovnávací nástroj verejného sektora, pozri odpoveď Komisie na bod 50. 

83. Pozri odpoveď Komisie na bod 51. 

84. Rozdelenie rizík v rámci danej zmluvy je viacstranné. Komisia sa domnieva, že pri posudzovaní 

takých prvkov ako príslušné miery návratnosti, ktoré dosiahli súkromní partneri, sú všetky tieto 

aspekty dôležité. Okrem toho, vzhľadom na to, že medzi jednotlivými verejno-súkromnými 

partnerstvami existujú veľké rozdiely, domnieva sa, že konkrétne otázky by sa mali posudzovať 

individuálne. Hoci Komisia uznáva, že niektoré postupy mohli byť jednotnejšie, konštatuje aj to, že 

nemá právny základ na zasahovanie do rokovaní medzi partnermi. 

Odporúčanie 3 – Zakladať výber možnosti PPP na dôkladnej komparatívnej analýze 

najlepšieho spôsobu obstarávania 

a) Komisia konštatuje, že táto časť odporúčania je určená členským štátom. 

Pokiaľ ide o veľké projekty financované z fondov EŠIF, pozri odpoveď Komisie na bod 53. 

b) Komisia odporúčanie čiastočne akceptuje, ako sa vysvetľuje ďalej. Komisia zastáva názor, že 

táto akceptovaná časť odporúčania bola implementovaná. 

Komisia už začlenila do dokumentácie o prostriedkoch, ktoré investuje, klauzuly, ktorými sa 

poskytuje Európskemu dvoru audítorov prístup k dokumentácii o prostriedkoch. Okrem toho si 

Komisia vyhradzuje právo vyžiadať si od členského štátu informácie, ktoré sú potrebné na kontrolu 

zákonnosti, riadnosti a výkonu výdavkov v rámci auditov, ktoré môže Komisia uskutočňovať 

v súlade s platnými regulačnými a zmluvnými podmienkami. Informácie, ktoré možno v tejto 

súvislosti získať, by sa mohli v prípade potreby sprístupniť Európskemu dvoru audítorov. 

Komisia sa domnieva, že prístup k dokumentom o identifikácii, plánovaní a obstarávaní, o ktorých 

hovorí Európsky dvor audítorov, by mal poskytnúť príslušný členský štát, keďže ten musí 

zabezpečiť zákonnosť, riadnosť a kritériá výkonnosti pri postupe obstarávania v súlade so svojimi 

vnútroštátnymi predpismi. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 85 až 87: 

Komisia zdôrazňuje, že členské štáty už majú k dispozícii rôzne kanály ponúkajúce pomoc. 

Pri príprave a realizácii kvalitných projektov PPP sa môže členským štátom a regiónom na ich 

žiadosť poskytovať pomoc z nástroja JASPERS spolufinancovaného z fondu EFRR a z technickej 

pomoci KF z podnetu Komisie. 

Poradenské centrum fungujúce v rámci EIB môže členským štátom a predkladateľom projektov 

ponúknuť pomoc s verejno-súkromnými partnerstvami na ich žiadosť. 

Európske odborné centrum pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC) bolo založené v roku 2008 

s cieľom podporovať členské štáty EÚ, kandidátske krajiny EÚ a iné subjekty pri práci na verejno-

súkromných partnerstvách. Pôsobí v rámci oddelenia pre poradenské služby Európskej investičnej 

banky (EIB) a slúži 41 členským organizáciám EPEC: vnútroštátnym alebo regionálnym útvarom 

verejno-súkromných partnerstiev a ďalším verejným subjektom, ktoré riadia verejno-súkromné 

partnerstvá, ako aj Európskej komisii. EPEC sa do veľkej miery zaoberá prípravou usmernení 

a nástrojov týkajúcich sa verejno-súkromných partnerstiev, výmenou informácií, skúseností 

a osvedčených postupov v rámci verejno-súkromných partnerstiev a jeho cieľom je pomáhať 

verejnému sektoru pri realizácii riadnych verejno-súkromných partnerstiev, pričom pri rozhodovaní 

o riešení verejno-súkromného partnerstva zostáva neutrálne. Príkladom takého nástroja je nástroj 

stavu prípravy projektu, ktorý sa zameriava na pomoc verejným obstarávateľom pri príprave 

riadnych projektov verejno-súkromného partnerstva a) vypracovaním príslušných zoznamov úloh 

a b) zisťovaním možných a skutočných nedostatkov procesu. 
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Okrem toho Komisia v oznámení z 3. novembra 2017 Napomáhanie investovaniu prostredníctvom 

dobrovoľného ex ante posúdenia aspektov týkajúcich sa verejného obstarávania v súvislosti 

s veľkými projektmi v oblasti infraštruktúry zaviedla a) asistenčnú službu; b) mechanizmus 

oznamovania a c) mechanizmus výmeny informácií zameraný na pomoc členským štátom 

a verejným obstarávateľom pri navrhovaní veľkých projektov infraštruktúry, a to aj v podobe 

verejno-súkromných partnerstiev, v súlade s pravidlami obstarávania EÚ. 

V rámci programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) môže služba na podporu 

štrukturálnych reforiem (SRSS) Komisie poskytovať členským štátom na ich žiadosť technickú 

podporu s cieľom posilniť administratívnu kapacitu, okrem iného vo vzťahu k verejno-súkromnému 

partnerstvu, a to v takom rozsahu, aby sa touto podporou posilnila štrukturálna reforma v členskom 

štáte. 

89. Kritériá uplatňovania podľa toho, ako sú stanovené v konkrétnom právnom predpise, sa 

uvádzajú v rámci fondov EÚ, ako aj v právnych aktoch, ktorými sa upravuje implementácia 

a plnenie rozpočtu EÚ, v prípade potreby aj na prispievanie k projektom verejno-súkromného 

partnerstva. 

Výber možnosti verejno-súkromného partnerstva nemusí nevyhnutne znamenať začlenenie 

ustanovení, ktorými sa zabezpečuje potrebná flexibilita na sledovanie vývoja v dôsledku 

technologických zmien. 

Odporúčanie 4 – Zlepšenie administratívnych schopností členských štátov a stanovenie 

jasných politík a stratégií v oblasti PPP 

a) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

Hoci sa Komisia domnieva, že je dôležité rozvíjať nástroj verejno-súkromných partnerstiev 

a pomáhať členským štátom riešiť prekážky, ktoré stoja v ceste jeho úspešnej realizácii, nepovažuje 

za prínosné koncipovať stratégie s konkrétnymi špecifikáciami sektorov alebo situácií, v ktorých by 

sa verejno-súkromné partnerstvá mali prednostne využívať. Komisia nemá v tejto súvislosti žiadny 

mandát na to, aby zasahovala v oblastiach patriacich do kompetencie verejných obstarávateľov na 

úrovni členských štátov. 

Komisia okrem toho konštatuje, že podstatné usmernenie týkajúce sa problematiky obstarávania 

a realizácie verejno-súkromných partnerstiev v EÚ vypracovalo v súčasnosti EPEC, európske 

odborné centrum podporujúce verejný sektor v Európe pri realizácii lepších verejno-súkromných 

partnerstiev. 

b) Komisia toto odporúčanie neakceptuje. 

Fondy EÚ a právne akty, ktorými sa upravuje ich vykonávanie a plnenie rozpočtu EÚ, vždy 

obsahujú konkrétnu oblasť pôsobnosti nástrojov EÚ a v prípade potreby aj využívania verejno-

súkromných partnerstiev. Komisia nemá v úmysle navrhnúť právne predpisy umožňujúce uloženie 

ďalších politických obmedzení a ďalších kritérií súvisiacich výlučne s projektmi realizovanými vo 

forme verejno-súkromných partnerstiev. 

91. Verejno-súkromné partnerstvá predstavujú zložité dohody, ktoré väčšinou uzatvárajú súkromné 

zainteresované strany, pričom by sa v nich mali jasne vymedziť riziká, a to aj vtedy, ak sa projekty 

klasifikujú mimo štátnych súvah. 

Už v uvedenom usmernení k štatistickému spracovaniu verejno-súkromných partnerstiev sa 

stanovuje, že verejno-súkromné partnerstvá by sa mali realizovať na základe hodnoty za vynaložené 

prostriedky, vhodného rozdelenia rizík a prevádzkovej účinnosti s osobitným dôrazom na cenovú 

dostupnosť a dlhodobú fiškálnu zodpovednosť. 

92. Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 69. 
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Odporúčanie 5 – Zlepšiť rámec EÚ pre lepšiu účinnosť PPP projektov 

a) Komisia toto odporúčanie neakceptuje. 

Hoci Komisia uznáva, že možnosť výberu verejno-súkromného partnerstva zo strany členského 

štátu musí byť odôvodnená hodnotou za vynaložené prostriedky, nepovažuje za realizovateľné 

podmieniť podporu EÚ projektu verejno-súkromného partnerstva prijatím potvrdenia od členského 

štátu o tom, že výber modelu obstarávania (t. j. v súvislosti s rozpočtovými obmedzeniami alebo 

štatistickým spracovaním) nie je na úkor hodnoty za vynaložené prostriedky. Štatistické 

spracovanie možno vo všeobecnosti potvrdiť iba vtedy, keď sa dosiahne finančné ukončenie, ktoré 

sa nemusí uskutočniť v čase prijatia rozhodnutia o poskytnutí finančnej podpory z rozpočtu EÚ na 

projekt verejno-súkromného partnerstva. V rámci zdieľaného hospodárenia s fondmi EŠIF 

v súčasnom období rokov 2014 až 2020 Komisia schvaľuje programy a je informovaná o ich 

vykonávaní vo výročných správach o vykonávaní, ktoré predkladajú členské štáty. S výnimkou 

veľkých projektov, ktoré tvoria súčasť programov, Komisia nie je informovaná o spolufinancovaní 

jednotlivých projektov z fondov EŠIF, ani ho neschvaľuje. Komisia je informovaná o príspevkoch 

z fondov EŠIF na veľké projekty, ktoré už riadiace orgány vybrali, a tie aj schvaľuje (alebo 

zamieta). 

b) Komisia konštatuje, že toto odporúčanie je určené členským štátom. 

c) Komisia odporúčanie akceptuje, ako sa vysvetľuje ďalej. 

Komisia začala hľadať spôsoby zjednodušenia pravidiel systémov vykonávania a riadenia pre ďalší 

viacročný finančný rámec vo všeobecnosti. Zjednodušenie všetkých výdavkových nástrojov vrátane 

grantov a finančných nástrojov je kľúčovým cieľom. 
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Schválenie konečnej správy po námietkovom konaní 7.2.2018 

Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného 
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8.3.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do projektov verejno-súkromného partnerstva je zapojený 
verejný aj súkromný sektor, aby poskytovali tovar a služby, 
ktoré zvyčajne zabezpečuje verejný sektor, uvoľňujúc tak 
prísne rozpočtové obmedzenia kladené na verejné výdavky. 
Zistili sme, že hoci majú PPP projekty potenciál zabezpečiť 
rýchlejšie vykonávanie politiky a zabezpečiť dobré štandardy 
údržby, kontrolované projekty neboli vždy riadené účinne  
a neposkytli primeranú hodnotu za vynaložené prostriedky. 
Potenciálne výhody PPP projektov sa často nedosiahli, 
pretože čelili oneskoreniam, nárastu nákladov  
a nedostatočnému využívaniu, čo viedlo k neúčinným 
nákladom vo výške 1,5 mld. EUR, z toho 0,4 mld. EUR  
z fondov EÚ. Bolo to spôsobené aj chýbajúcimi primeranými 
analýzami, strategickými prístupmi k využívaniu PPP  
a inštitucionálnym a právnym rámcom. Keďže len niekoľko 
členských štátov skonsolidovalo svoje skúsenosti a odborné 
znalosti v oblasti realizovania úspešných PPP projektov, 
existuje vysoké riziko, že PPP projekty neprispejú  
v očakávanej miere k cieľu čerpať väčší podiel fondov EÚ 
prostredníctvom kombinovaných projektov vrátane PPP. 

©Európska únia, 2018.

V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je 
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EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURSKO

Tel. +352 4398-1 

Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx 
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors


	PPP_9_18_cover_SK
	CH2097895SK02-17TT-CH250-17APCFIN-RS-PPP-TR
	Audítorský tím

	SK
	Glosár
	Zhrnutie
	Úvod
	Čo je PPP?
	Dôvody realizovania PPP
	Európsky trh s PPP
	PPP projekty a fondy EÚ
	Projekty podporené EÚ do roku 2014
	Najnovší vývoj


	Rozsah auditu a audítorský prístup
	Pripomienky
	Kontrolované PPP projekty umožnili rýchlejšie vykonávanie politiky a mali potenciál dobrej úrovne prevádzky a údržby, ale neboli vždy účinné pri dosahovaní ich potenciálnych prínosov
	Voľba PPP umožnila verejným orgánom obstarať veľké infraštruktúrne plány prostredníctvom jedného postupu
	Obstarávanie PPP projektov zvýšilo riziko nedostatočnej súťaže a v niektorých prípadoch čelilo oneskoreniam
	Väčšina kontrolovaných projektov bola ovplyvnená značnými oneskoreniami vo výstavbe a prekročením nákladov
	Väčšina kontrolovaných projektov nebola dokončených včas a v rámci rozpočtu
	Grécky „reset“: Čo sa stane, ak nastanú problémy s PPP a kto zaplatí účet? Takmer 1,2 mld. EUR zaplatených navyše verejnosťou

	Väčšina kontrolovaných projektov má potenciál udržať si dobré štandardy služieb a údržby
	PPP projekty nechránia verejného partnera pred nadmerným optimizmom z hľadiska budúceho dopytu a využívania plánovanej infraštruktúry

	Oneskorenia, nárasty nákladov a nedostatočné využívanie boli čiastočne pripísateľné neprimeraným analýzam a nevhodným prístupom
	Pri väčšine kontrolovaných projektov bola možnosť PPP zvolená bez predchádzajúcej komparatívnej analýzy, aby sa preukázalo, že sa ňou maximálne zvýši hodnota za vynaložené prostriedky
	Riziko bolo často rozdelené neprimerane, čo viedlo k menším stimulom či nadmernému vystaveniu sa riziku na strane súkromného partnera
	Dlhodobé zmluvy o PPP nie sú vhodné pre rýchlo sa meniace technológie

	Inštitucionálny a právny rámec zatiaľ nie je primeraný pre PPP projekty podporené EÚ
	Hoci sú kontrolované členské štáty oboznámené s PPP projektmi, nie všetky majú dobre vypracovaný inštitucionálny a právny rámec
	Napriek dlhodobým vplyvom PPP projektov kontrolované členské štáty nevypracovali jasnú stratégiu ich využívania
	Kombinovanie financovania EÚ s PPP predstavuje dodatočné požiadavky a neistoty
	Možnosť zaznamenať PPP projekty ako podsúvahové položky predstavuje riziko zníženia transparentnosti a hodnoty za vynaložené prostriedky


	Závery a odporúčania
	Kontrolované PPP projekty neboli vždy účinné pri dosahovaní ich očakávaných prínosov
	Oneskorenia, nárasty nákladov a nedostatočné využívanie boli čiastočne pripísateľné neprimeraným analýzam a nevhodným prístupom
	Inštitucionálny a právny rámec zatiaľ nie je primeraný pre PPP projekty podporené EÚ


	1_SK_ACT_part1_v2
	timeline-sk
	PPP_9_18_back_cover_SK



