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Abstrakt 
 
Tato studie přináší přehled nejvýznamnějších současných a budoucích finančních 
nástrojů a zdrojů pro dopravní infrastrukturu EU, zejména pro síť TEN-T. Kromě 
toho obsahuje analytičtější diskusi o těchto nástrojích v souvislosti se změnami 
základního politického rámce. 
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SHRNUTÍ 

Souvislosti a cíl studie 

Transevropská dopravní síť (TEN-T) je základem dopravní politiky EU. Nynější víceletý 
finanční rámec skončí koncem roku 2013 a Komise v této souvislosti v říjnu 2011 zveřejnila 
návrhy na přezkoumání politiky TEN-T a regionální politiky. 
 
Výbor Parlamentu pro dopravu a cestovní ruch zadal provedení této studie za účelem 
získání přehledu o nejdůležitějších nynějších i budoucích finančních nástrojích a o zdrojích 
pro dopravní infrastrukturu EU, zejména pro síť TEN-T. 
 

Přezkum politiky TEN-T 

Komise při přezkumu stávající politiky TEN-T dospěla k závěru, že mnoho nejdůležitějších 
(prioritních) projektů se oproti plánu opožďuje, přičemž jedním z důvodů je nedostatečné 
financování projektů. Politika TEN-T doposud přinesla pouze množství špatně propojených 
vnitrostátních projektů, a nikoli plně propojenou celoevropskou síť. Je proto třeba věnovat 
větší pozornost přeshraničním spojením, integraci intermodální dopravy a lepší 
interoperabilitě. 
 

Návrhy Komise a financování projektu TEN-T 

Návrhy Komise1 řeší zjištěné nedostatky různými způsoby. Především byla zavedena 
dvouúrovňová struktura sítě, sestávající z hlavní sítě propojující všechny nejdůležitější 
hospodářské aglomerace a největší přístavy a letiště a z širší globální sítě, jejíž součástí 
jsou všechny hlavní mezinárodní dopravní spojení. Kromě toho by měly být 
upřednostňovány projekty, které posilují přeshraniční spojení a přispívají k plnění cílů 
v oblasti klimatu. 
 
Bílá kniha o dopravě z roku 2011 uvádí záměr dokončit transevropskou dopravní síť (TEN-
T) v roce 2050 a hlavní síť do konce roku 2030. Komise odhadla, že na dokončení celé sítě 
TEN-T budou do roku 2020 zapotřebí investice ve výši zhruba 500 miliard EUR, z čehož asi 
250 miliard EUR bude nutno investovat do hlavní sítě (COM(2011)665/3). 
 
Očekává se, že celkový objem investic do sítě TEN-T v období 2007–2013 bude činit 
390 miliard EUR, přičemž největší podíl – 73 %, tj. 285 miliard EUR – bude pocházet 
z ostatních (vnitrostátních) zdrojů. Zbývajících 27 % (105 miliard EUR) je financováno 
z fondů EU a Evropskou investiční bankou. 
 
Rozpočet nově navrženého nástroje pro propojení Evropy (CEF) je téměř čtyřikrát vyšší než 
rozpočet stávajícího programu TEN-T – 31,7 miliardy EUR ve srovnání s 8 miliardami EUR. 
Toto navýšení je zčásti výsledkem toho, že z rozpočtu Fondu soudržnosti bylo na nástroj 
CEF vyhrazeno 10 miliard EUR, čímž byla upřednostněna v zemích, jež jsou způsobilé pro 
čerpání podpory, síť TEN-T před jinými druhy dopravní infrastruktury. 
 
Kromě toho je cílem Komise k investicím do projektů TEN-T lákat soukromé, například 
institucionální investory. Za účelem těchto pobídek byl vytvořen návrh iniciativy 
projektových dluhopisů, která může díky poskytnutým zárukám zvýšit úvěrový rating 

                                                 
1  K těmto návrhům patří návrh na přezkoumání pokynů pro TEN-T a návrhy týkající se nástroje pro propojení 

Evropy a Fondu soudržnosti. Pro přehled všech příslušných návrhů a dokumentů EU viz kapitoly 2.2 a 3. 
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projektů. Znamená to, že se některá rizika spojená s projekty přenesou na EIB, která 
obdrží v pilotní fázi (období 2012–2013) z programu TEN-T fixní příspěvek ve výši 
230 milionů EUR. Tento krok je zdůvodněn nápravou selhání trhu: uvádí se přitom 
nedostatečná likvidita na trhu a neochota k podstupování rizika, je však sporné, zda 
v tomto případě jde skutečně o selhání trhu. Evropská komise očekává, že iniciativa 
projektových dluhopisů vytvoří pákový efekt, který přinese 15násobek až 20násobek 
příspěvku Komise, nicméně přesný účinek tohoto efektu není jistý (SEC(2011)1237).  
 
Pozornost si zaslouží rovněž využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 
Tato partnerství představují způsob, jak projekt strukturovat a přilákat finance ze 
soukromého sektoru. Projekty PPP, ačkoliv jsou stále oblíbenější, nejsou univerzálním 
řešením – v nedávné době přinesly spíše smíšené výsledky. Některé se staly finančně 
neudržitelnými, často kvůli mnohem menšímu objemu dopravy, než pro jaký byly 
navrženy. Obzvláště výhodné je využití partnerství veřejného a soukromého sektoru, pokud 
projekt stavební společnosti poskytuje svobodu při projektování i výstavbě. Partnerství PPP 
vždy vyžadují kvalitní poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek a neměla by být 
uzavírána proto, aby se projekty dostaly mimo rozvahu, jak se to stávalo v minulosti. 
Velkou pozornost vyžadují takové projekty PPP, jejichž mechanismy plateb závisí na 
dostupnosti nebo výkonnosti. 
 

Strategický a provozní soulad fondů EU 

Zatímco z programu TEN-T je většinou financována železniční a vnitrozemská vodní 
infrastruktura, asi polovina mnohem větších příspěvků z Fondu soudržnosti a EFRR na 
dopravu směřuje do silniční infrastruktury. I když to logicky vyplývá z odlišných cílů 
různých fondů EU a je to v souladu s multimodální povahou globální sítě, existuje riziko, že 
dojde k přílišnému zaměření se na silniční dopravu a ztíží se tím dosažení velmi 
ambiciózních cílů přechodu na jiné druhy dopravy stanovených v bílé knize o dopravě 
z roku 2011. 
 
Cíle a stanovené priority různých nástrojů jsou v návrzích Komise lépe sladěny než dříve. 
K většímu strategickému souladu přispěje vyčlenění 10 miliard EUR z Fondu soudržnosti na 
nástroj CEF a předběžné podmínky v rámci politiky soudržnosti. Kromě toho umožní návrh 
nástroje CEF o 10 procentních bodů vyšší míru spolufinancování projektů, jež přispívají ke 
snížení emisí uhlíku nebo k posílení přeshraničních spojení. Stěžejní však bude zavedení 
vhodných kritérií pro posouzení těchto cílů. Kromě toho sice celkový soubor politických 
opatření usiluje o přispění ke snížení emisí uhlíku a k přechodu na jiné druhy dopravy, 
neodhaduje se už ale, v jaké míře by případně mohly nové návrhy týkající se TEN-T 
k dosažení těchto cílů přispět. 
 
Z provozního hlediska si zasluhují pozornost otázky vymezení a přípravy projektů. Také je 
obtížné zvládnout koordinaci podávání žádostí o grant s veřejnými výběrovými řízeními, a 
to zvláště v případě projektů veřejného a soukromého partnerství. K překonání těchto 
překážek by mohly napomoci předběžné podmínky, jejichž cílem je budování kapacity, další 
využívání Evropského odborného centra pro partnerství veřejného a soukromého sektoru 
(EPEC) a nástroj JASPERS a větší koordinace mezi nástrojem JASPERS a centrálně 
spravovanými fondy. 
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Politická doporučení 

Stanovení správného rámce je nezbytnou, ale nikoli postačující podmínkou pro správnou 
konkrétní realizaci projektů. Zvláštní pozornost si zasluhují kritéria a mechanismy, které 
budou použity k určování důležitosti projektů. Hodnocení dopadů projektů TEN-T na 
hospodářství a klima dosud nebylo vždy účinné. Mohlo by být zlepšeno zavedením 
přísnějších závazných požadavků na kvantifikaci čistých hospodářských dopadů (analýza 
nákladů a přínosů) a dopadů na klima (hodnocení z hlediska emisí uhlíku) a rovněž na 
základní modelování dopravy. Kromě toho by k nezávislým, vědecky řádně podloženým a 
transparentnějším postupům hodnocení mohlo přispět ověřování nezávislými orgány 
(nejlépe členskými státy, které nemají na projektu vlastní zájem) a vydávání osvědčení pro 
dopravní modely. Mělo by se dbát na to, aby byly při hodnoceních dopadů na hospodářství 
a klima použity totožné modely dopravy. Výsledek těchto hodnocení by mohl sloužit jako 
základ pro určování pořadí důležitosti různých projektů anebo pro rozhodování o míře 
spolufinancování. 
 
Klíčovou úlohu mohou sehrát poplatky uživatelů a internalizace externích nákladů, protože 
optimalizují využívání infrastruktury, zvyšují příjmy, které lze použít na (křížové) 
financování nové infrastruktury, a pomáhají zapojit soukromé investory. Podle stávajících 
pravidel financování z Fondu soudržnosti a EFRR se zisk z poplatků odečítá od celkové 
částky na projekt způsobilé ke spolufinancování. Současná pravidla tak odrazují od 
zavádění poplatků a nepřímo zvýhodňují silniční infrastrukturu, protože členské státy EU 
mají povinnost vybírat poplatky za železniční infrastrukturu, ale nikoli za silnice a 
vnitrozemské vodní cesty. Propojení různých cílů by mohlo být posíleno konkrétními 
požadavky na vybírání poplatků v rámci kritérií způsobilosti projektů nebo alespoň 
některých druhů projektů. Poplatky by také mohly být zohledněny v rámci stanovování 
pořadí důležitosti financování ze strany EU nebo při rozlišování maximální míry 
spolufinancování v souvislosti s dopady na čisté snížení emisí skleníkových plynů. Takto by 
mohla politika TEN-T přispívat také k cíli bílé knihy, jímž je úplná internalizace externích 
nákladů. 
 
Pokud jde o inovativní nástroje, dospěli jsme k závěru, že obecně mohou přispět 
k překlenutí mezery ve financování a snížení finanční zátěže veřejného sektoru. Projekty by 
mohly těžit z finanční kázně soukromých investorů. Je však zapotřebí dosáhnout jejich 
konsolidace, zefektivnění a standardizace. 
 

Scénář méně náročný na zdroje 

Zkušenosti ukázaly, že je velmi obtížné shromáždit dostatečné zdroje na rozsáhlé investice 
do dopravní infrastruktury, a za stávajících podmínek to může být dokonce ještě 
náročnější. Proto může být v případě, že investice veřejného nebo soukromého sektoru 
nedosahují výše předpokládané v návrzích, zapotřebí zvážit alternativní scénář nebo plán B. 
 
Plán B může znamenat, že je v případě nedostatku zdrojů nebo nižší míry hospodářského 
růstu zapotřebí v rámci předem určených sítí přehodnotit priority. Jako základ by při tom 
mohly posloužit výsledky zdokonalené a zcela nezávislé analýzy nákladů a přínosů a 
hodnocení z hlediska emisí uhlíku. K dalším krokům v případě takové eventuality by mohlo 
patřit větší zaměření se na poplatky a inteligentní dopravní systémy, aby bylo zajištěno 
účinnější využívání dostupné kapacity infrastruktury. Doporučuje se další rozpracovávání 
stávajících návrhů Komise v tomto smyslu. 


