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Shrnutí
I Velké infrastrukturní projekty hrají při realizaci transevropské dopravní sítě EU

klíčovou úlohu. Od roku 2013 je jedním z hlavních cílů EU dokončení „hlavní sítě“
dopravních infrastruktur do roku 2030 a „globální sítě“ zajišťující přístupnost a
propojení všech regionů v EU do roku 2050.

II Evropská komise je pověřena vypracováním a prováděním dopravní politiky na

úrovni EU, určováním a podporou projektů společného zájmu a řízením podpory EU na
spolufinancování těchto velkých projektů; ty pak provádějí členské státy a
navrhovatelé projektů.

III Tento dokument není zprávou o auditu; jde o přezkum vycházející z veřejně

dostupných informací nebo z materiálů shromážděných zvláště k tomuto účelu. Jeho
cílem je porovnat rámec EU pro realizaci rozsáhlých infrastrukturních projektů s rámci
dalších hodnocených zemí (Austrálie, Kanady, Spojených států, Švýcarska, Francie a
Norska), a určit tak příklady jiných postupů, které by mohly být v budoucnu užitečné
pro Komisi i pro tvůrce politik při poskytování podpory EU. Přezkum má rovněž sloužit
jako příspěvek k probíhající revizi nařízení o TEN-T.

IV Určili jsme pět klíčových kroků procesu pro realizaci velkých dopravních projektů

(definice strategie, koordinace projektů, výběr projektů pro financování, monitorování
projektů a hodnocení projektů ex post). U každého z těchto procesů poskytujeme
informace o klíčových prvcích rámce EU. Popisujeme rovněž nedostatky, které byly
dříve zjištěny v rámci našich auditů v kontextu EU. U některých nedostatků
identifikujeme příklady jiných postupů, které jsme zjistili v kontrolovaných zemích.
Provádění těchto postupů jsme sice nekontrolovali, domníváme se však, že jejich
koncepce může pomoci při řešení těchto nedostatků, pokud by byly dobře
přizpůsobeny kontextu EU a účinně prováděny.

V Při zasazování nedostatků zjištěných v rámci EU do globální perspektivy jsme ve

vybraných zemích nezjistili žádnou praxi, která by mohla řešit nedostatky související
s procesem vymezování strategie. Kromě toho má většina šesti projektů
spolufinancovaných EU, které byly vybrány pro analýzu, v porovnání s globální
referenční hodnotou menší odchylky mezi skutečnými náklady a odhadovanými
rozpočty. U postupů týkajících se koordinace, výběru, monitorování a hodnocení
ex post se však domníváme, že Komise a tvůrci politik by se mohli inspirovat postupy
zjištěnými v zahraničí, jak jsou popsány v tomto přezkumu. To se týká i zpoždění, neboť
většina z daných šesti projektů spolufinancovaných EU zaznamenala v průměru větší
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zpoždění harmonogramu než srovnatelné projekty na celém světě. I když není možné
tyto jiné postupy přímo provést do stávajícího rámce EU, mohly by nicméně sloužit
jako základ pro úvahy a případně by mohly být přizpůsobeny kontextu EU.

VI V této souvislosti jsme určili čtyři výzvy pro Komisi, pokud jde o její budoucí
podporu velkých dopravních projektů. Jsou jimi:
o

Jak dosáhnout většího souladu mezi dopravními strategiemi EU a národními
dopravními strategiemi a zajistit lepší dohled nad plánováním a realizací projektů
na hlavních dopravních koridorech?

o

Jak zajistit, aby byla ve fázi výběru projektů provedena dostatečná kontrola analýz
nákladů a přínosů? Jak přehodnotit svůj přístup k výběru projektů a přidělování
finančních prostředků EU s cílem dále snížit administrativní zátěž navrhovatelů
projektů?

o

Jak přejít k přístupu více založenému na posouzení rizik při monitorování projektů
spolufinancovaných EU a zároveň rozšířit jeho rozsah tím, že navrhovatelé
projektů budou muset podávat zprávy také o ukazatelích výsledků a přijetí ze
strany zúčastněných stran?

o

Jak zajistit, aby velké projekty dopravní infrastruktury spolufinancované EU byly
systematicky vyhodnocovány ex post se zaměřením spíše na dosažené výsledky
než na finanční ukazatele nebo výstupy?
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Úvod
Velké projekty dopravní infrastruktury

01 Velké projekty dopravní infrastruktury (velké dopravní projekty) hrají

v dopravních sítích klíčovou úlohu. Na celosvětové úrovni ani na úrovni EU však
neexistuje obecně dohodnutá definice toho, co představuje velký dopravní projekt.
Nejčastěji používaným kritériem jsou celkové náklady projektu, při jejichž překročení se
projekt považuje za velký infrastrukturní projekt: společnými prahovými hodnotami
jsou 1 miliarda USD 1 (tj. přibližně 830 milionů EUR) nebo 500 milionů EUR 2.

Transevropská dopravní síť (TEN-T)

02 Cílem dopravní politiky EU je vytvořit společný dopravní prostor v celé Evropě .
3

Od 90. let minulého století je jedním z hlavních operačních cílů dokončení
transevropské dopravní sítě (TEN-T), tj. celoevropské sítě pro silniční, železniční,
vnitrozemskou vodní, námořní a leteckou přepravu cestujících a zboží. První hlavní
směry TEN-T 4 se soustředily na seznam „prioritních projektů“, z nichž většinu lze
považovat za velké dopravní projekty.

1

B. Flyvbjerg, „What you should know about megaprojects and why: an overview“, Project
Management Journal, Vol. 45, No. 2, 2014, s. 6–19.

2

COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in
the European Union, 2010.

3

Články 170 až 172 konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie,
Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 47.

4

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, Úř. věst. L 228,
9.9.1996, s. 1–103.
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03 V roce 2013 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení , které určuje „hlavní síť“
5

dopravních infrastruktur, včetně devíti koridorů hlavní sítě, které tvoří páteř evropské
udržitelné multimodální dopravní sítě (viz obrázek 1), jež má být dokončena do roku
2030. Souběžně s tím má rozvoj „globální sítě“ za cíl zajistit do roku 2050 dostupnost a
propojení všech regionů v EU, a to včetně odlehlých, ostrovních a nejvzdálenějších
regionů. Toto nařízení o TEN-T je v současné době předmětem revize 6.

Obrázek 1 – Koridory hlavní sítě TEN-T

NAŘÍZENÍ (EU) č. 1316/2013 – Úř. věst. L 348 – 20.12.2013

Zdroj: Evropská komise. Prosinec 2020.

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, Úř. věst. L 348,
20.12.2013, s. 1–128. Toto nařízení bylo aktualizováno dne 14. července 2021 nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje
Nástroj pro propojení Evropy, Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 38–81.

6

Článek 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě,
Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1–128.
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04 Velké dopravní projekty mají strategický význam pro dokončení hlavní sítě TEN-T,

neboť přispívají k odstraňování úzkých míst a řešení chybějících spojení, často
umístěných na přeshraničních úsecích. Vzhledem k tomu, že jejich očekávaný dopad na
dopravní síť je velmi vysoký, jsou často považovány za kritické „činitele změn“ pro
budoucí toky cestujících i nákladu 7. Týkají-li se druhů dopravy šetrnějších k životnímu
prostředí a udržitelnějších druhů dopravy, jako jsou železnice, jsou rovněž základním
kamenem politik zaměřených na dosažení přechodu na jiný druh dopravy (tj. přechod
z jednoho druhu dopravy na jiný) a splnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu
uvedených v Zelené dohodě pro Evropu 8.

Plánování a provádění dopravní politiky a rozsáhlých projektů
v oblasti infrastruktury spolufinancovaných EU

05 Za rozvoj a provádění dopravní politiky na úrovni EU odpovídá Evropská komise,

zejména její Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE). Děje se tak
především vypracováváním politických dokumentů a legislativních návrhů. Pokud jde
o síť TEN-T, úlohou Komise je stanovit hlavní směry, identifikovat a podporovat
projekty společného zájmu a provádět opatření k zajištění interoperability 9. Komisi je
nápomocen výbor (výbor pro TEN-T), v němž jsou zastoupeny členské státy, který
rovněž vydává závazná stanoviska k legislativním návrhům Komise týkajícím se
prováděcích aktů 10.

06 Do činností souvisejících s velkými dopravními projekty mohou být rovněž

zapojena další generální ředitelství Komise, zejména pokud je u těchto projektů žádáno
o spolufinancování EU (viz též bod 10). Například generální ředitelství pro životní
prostředí (GŘ ENV) může přezkoumat soulad žádostí s právním rámcem EU v oblasti
životního prostředí včetně nezbytného zapojení zúčastněných stran.

7

Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, prosinec 2012, s. 16–17.

8

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Zelená dohoda pro Evropu, COM(2019) 640 final,
11.12.2019.

9

Článek 171 konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úř. věst. C 202,
7.6.2016, s. 47.

10

Článek 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě,
Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1–128.
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07 Členské státy odpovídají za vypracování svých vnitrostátních strategií nebo plánů
pro dopravní infrastrukturu v souladu s cíli dohodnutými na úrovni EU (viz bod 03).
Rozhodují rovněž o tom, které projekty se budují a jak jsou realizovány a financovány.
Vnitrostátní orgány poskytují nezbytná posouzení vlivů na životní prostředí a stavební
povolení.

08 Za vlastní realizaci těchto velkých infrastrukturních projektů odpovídají

navrhovatelé projektů, kteří jsou zřízeni buď jako subjekty provádějící projekty na
úrovni členských států, nebo jako přeshraniční společné podniky.

Spolufinancování EU pro velké projekty dopravní infrastruktury

09 Pro granty na velké projekty dopravní infrastruktury existují dva hlavní zdroje
spolufinancování EU:
o

evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), mezi něž patří Evropský fond
pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond soudržnosti (FS). Jejich řízení sdílí Komise a
členské státy. U těchto fondů schvaluje Generální ředitelství Komise pro
regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) investiční programy navržené členskými
státy a sleduje jejich provádění. Rozhodnutí o spolufinancování konkrétních
projektů je delegováno na vnitrostátní nebo regionální řídící orgány;

o

programy TEN-T a Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 11 řízené přímo Komisí, která
je odpovědná za udělování grantů a sledování jejich provádění. Hlavní činnosti
v oblasti řízení grantů provádí jménem GŘ MOVE Evropská výkonná agentura pro
klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA).

10 Vzhledem k tomu, že velké dopravní projekty nejsou v právním rámci EU

definovány jako samostatná kategorie, nejsou k dispozici žádné komplexní údaje o výši
spolufinancování EU pro tyto projekty. V období 2007–2020 bylo v rozpočtu EU na
projekty dopravní infrastruktury v síti TEN-T (bez ohledu na jejich velikost) vyčleněno
více než 109 miliard EUR. Tabulka 1 uvádí podrobnosti o tomto přídělu pro poslední
dvě období víceletého finančního rámce (VFR) včetně stávajícího návrhu VFR na období

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým
se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy, Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129–171.

10
2021–2027. Spolufinancování ze strany EU může představovat až 85 % celkových
způsobilých nákladů na projekty 12, přičemž rozdíl je hrazen z vnitrostátních rozpočtů.

Tabulka 1 – Příděly z rozpočtu EU na projekty dopravní infrastruktury
v rámci sítě TEN-T na období 2007–2020 a plánované částky na období
2021–2027 (v mld. EUR)
Program financování

2007–2013

2014–2020

Celkem

2021–2027

EFRR a Fond
soudržnosti/ESI fondy

44,2

33,3

77,5

Bude
definováno
v operačních
programech

TEN-T/CEF – Doprava

8,0

24,2

32,2

25,7

52,2

57,5

109,7

Celkem

Zdroj: EÚD na základě veřejně dostupných údajů. V roce 2014 nahradil Nástroj pro propojení Evropy
program TEN-T.

11 Vedle těchto programů financovaných z rozpočtu EU poskytla Evropská investiční
banka na dopravní projekty v EU na období 2007–2020 úvěry ve výši 150,6 miliardy
EUR.

Naše předchozí audity a přezkumy

12 V posledních letech jsme zveřejnili několik auditních zpráv a přezkumů týkajících
se dopravní politiky EU a také velkých projektů dopravní infrastruktury (viz příloha I).

13 V roce 2020 jsme samostatně posuzovali, jak Komise řídí velké projekty dopravní

infrastruktury spolufinancované EU 13. Zkoumali jsme velké projekty dopravní
infrastruktury s přeshraničním dopadem, které se nacházejí v sedmi z devíti koridorů
hlavní sítě TEN-T. Celkové náklady na každý z těchto projektů byly vyšší než 1 miliarda
EUR. Tento přezkum umožňuje dále analyzovat příslušné postupy a porovnávat je
s postupy uplatňovanými v jiných zemích.

12

Pokud jde o Nástroj pro propojení Evropy, viz článek 11 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení
Evropy, Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129-171.

13

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“.

11

Cíl, rozsah a koncepce tohoto
přezkumu
14 Tato zpráva poskytuje užitečné informace zúčastněným stranám a veřejnosti tím,

že procesy používané pro realizaci velkých dopravních projektů spolufinancovaných EU
začleňuje do globálnějšího kontextu. Bude rovněž sloužit jako příspěvek k probíhající
revizi nařízení o TEN-T.

15 Tento dokument není zprávou o auditu, ale jde o přezkum vycházející z veřejně

dostupných informací nebo z materiálů shromážděných zvláště k tomuto účelu. Jeho
cílem je porovnat rámec EU pro realizaci velkých infrastrukturních projektů s rámcem
jiných zemí vybraných pro analýzu, a určit tak příklady odlišných postupů, které by
v budoucnu mohly být užitečné pro Komisi a tvůrce politik při poskytování podpory EU.

16 Za tímto účelem jsme určili pět klíčových procesních kroků pro realizaci velkých

dopravních projektů (viz tabulka 2). Poté jsme s přihlédnutím k mezinárodně
doporučeným prvkům účinného a efektivního provádění projektů (např. MMF, OECD –
viz příloha II) porovnávali postupy přijaté na úrovni EU s podobnými procesy
zavedenými v hodnocených zemích. Pokud jde o postupy výběru, monitorování a
hodnocení ex post, zaměřili jsme svou analýzu na granty Nástroje pro propojení Evropy
(viz bod 10). Analyzovali jsme též dodržování nákladových a časových plánů – ve
srovnání s harmonogramy původně dohodnutými v okamžiku rozhodnutí o výstavbě
projektu – šesti velkých dopravních projektů spolufinancovaných EU na základě
srovnávacího souboru údajů, který spravuje externí odborník. Tento datový soubor
obsahuje informace o několika stovkách dopravních projektů prováděných po celém
světě (viz příloha III).

12

Tabulka 2 – Procesy, jichž se přezkum týkal
Proces

Cíle procesu

Rámec EU relevantní
pro přezkum

Vymezení strategie

Vypracování
dlouhodobého
strategického dopravního
plánu

Dokumenty k politikám a
současné hlavní směry
TEN-T

Koordinace projektů

Koordinované plánování a
provádění vzájemně
souvisejících projektů a
sladění dopravních
strategií na všech
úrovních správy

Úloha koordinátorů EU a
dostupné právní nástroje

Výběr projektů pro
financování

Stanovení priorit pro
spolufinancování projektů
s nejvyšší přidanou
hodnotou při současném
omezení administrativní
zátěže pro navrhovatele
projektů

Výběr opatření
navrhovaných pro
financování z Nástroje pro
propojení Evropy

Monitorování
financovaných projektů

Sledování pokroku při
provádění projektů
zaměřených na rizika
provádění a sledování
výkonnosti, pokud jde
o výstupy a výsledky

Monitorování provádění
grantů z Nástroje pro
propojení Evropy

Hodnocení financovaných
projektů ex post

Hodnocení výsledků
spolufinancovaných
projektů po jejich uvedení
do provozu s cílem zvýšit
odpovědnost a
transparentnost, pokud
jde o využívání veřejných
prostředků, a vyvodit
poučení pro budoucnost

Hodnocení ex post
projektů podporovaných
z Nástroje pro propojení
Evropy

Zdroj: EÚD na základě doporučení OECD a MMF.
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17 U každého z pěti procesů uvádíme v následujícím oddíle informace o klíčových
prvcích rámce EU. Dále popisujeme nedostatky, které byly dříve zjištěny při našich
auditech v kontextu EU a které se mohou objevit i u velkých projektů dopravní
infrastruktury kdekoli na světě. U některých nedostatků identifikujeme příslušné
příklady postupů, které jsme zjistili v kontrolovaných zemích. Ačkoli jsme provádění
těchto postupů nekontrolovali, domníváme se, že jejich koncepce může pomoci při
řešení těchto nedostatků, pokud by byly přizpůsobeny kontextu EU a účinně
prováděny.

18 Pro účely našeho přezkumu jsme vybrali čtyři země, které nejsou členy EU:

Austrálii, Kanadu, Švýcarsko a Spojené státy. Všechny čtyři hodnocené země se liší
rozlohou, obyvatelstvem, topografickým a infrastrukturním dědictvím (viz příloha IV).
Jedná se o důležité faktory, které ovlivňují konfiguraci sítě infrastruktury. Například
Austrálie má nejvyšší délku silniční a železniční sítě na obyvatele, což lze vysvětlit
nízkou hustotou obyvatelstva a velkou rozlohou. V těchto čtyřech zemích je zároveň
úroveň konkurenceschopnosti jejich dopravní infrastruktury 14 podobná a existuje
systém víceúrovňové správy, kde federální subjekty provádějí rozsáhlé projekty
v oblasti infrastruktury ve spolupráci s regionálními nebo místními orgány.

19 Kromě toho jsme rovněž zahrnuli Norsko a Francii vzhledem k jejich rozsáhlým

zkušenostem, pokud jde o hodnocení velkých dopravních projektů ex post, na což se
často poukazuje v politických studiích a akademické literatuře 15.

20 Jako východisko pro náš přezkum jsme zvolili připomínky uvedené v předchozích

zprávách EÚD, jako je náš audit dopravní infrastruktury EU v roce 2020 16, jakož i postoj
Komise k souvisejícím doporučením (viz příloha V). Při přezkumu jsme rovněž vycházeli
z rozhovorů a konzultací s těmito subjekty:
o

zástupci Evropské komise (GŘ ENV, GŘ MOVE a GŘ REGIO), CINEA a Evropské
investiční banky;

14

World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2019.

15

Mezi jiným International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments
and Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, Ex-post evaluations in Norway
and France“, Transportation Research Procedia, svazek 26, 2017, s. 144-155.

16

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“.

14
o

zástupci příslušných orgánů veřejné správy a subjektů pověřených realizací
velkých dopravních projektů v hodnocených zemích;

o

odborníci v této oblasti (viz příloha VI).

21 Přezkum se nezabývá podrobnými plánovacími a stavebními procesy pro

jednotlivé velké dopravní projekty, neboť ty jsou často odpovědností navrhovatelů
projektů, a nikoli vlády, která tyto projekty spolufinancuje. Podobně se nezabýváme
otázkami souvisejícími s provozem a údržbou infrastruktury po jejím uvedení do
provozu (viz obrázek 2).

Obrázek 2 – Pět postupů na podporu realizace projektů
Koordinace
mezi projekty
Výběr projektů
pro financování

Projekt
dopravní
infrastruktury

Fáze plánování
Fáze návrhu
Fáze výstavby

Hodnocení financovaných
projektů ex post

Vymezení strategie
Provoz
dopravní
infrastruktury

Fáze předání
Provoz a údržba

Dodání projektů
dopravní
infrastruktury
Monitorování
financovaných projektů

Zdroj: EÚD.

15

Analýza
Pět analyzovaných procesů
Vymezení strategie

22 Velké dopravní projekty jsou kapitálově náročné a vyžadují dlouhé prováděcí

lhůty. Jakmile budou zprovozněny, budou mít pravděpodobně významný dopad na
výkonnost dopravní sítě po celá desetiletí, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni
členských států. Proto je klíčové, aby takové projekty byly plánovány v rámci širší
strategie nebo plánu dopravní infrastruktury.

23 Tabulka 3 uvádí přehled klíčových prvků, které byly přezkoumány z hlediska
definice strategie, dále specifických nedostatků v kontextu EU a příkladů dalších
postupů, které jsme zjistili v hodnocených zemích.

Tabulka 3 – Vymezení strategie: hlavní prvky, nedostatky v kontextu EU
a další postupy v zemích mimo EU
Hlavní prvky
EU

Austrálie

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Existence

Ano

Ano

Ne (probíhá)

Ano

Ano

Závazné a
nezávazné
aspekty

Ano

Ano

–

Ano

Ano

Odpovědný
subjekt

Evropský
parlament a
Rada (nařízení
TEN-T)
Komise
(politické
dokumenty)

Federální
zákonodárce a
ministerstvo
(DITRDC1)

Ministerstvo
(Transport
Canada)

Federální
zákonodárce a
ministerstvo
(DETEC2)

Federální
zákonodárce a
ministerstvo
(DOT3)

Rozsah

Osobní a
nákladní

Osobní a
nákladní

–

Osobní a
nákladní

Nákladní

Druh priority infrastruktury
Dokončení
sítě

Ano

Ne

–

Ne

Ne

Zvýšení
stávající
kapacity sítě

Ano

Ano

–

Ano

Ano
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Hlavní prvky
EU
Nové nebo
modernizoObojí
vané projekty

Austrálie

Švýcarsko

Spojené státy

–

Modernizované Obojí

Hlavní cíl

Životní
prostředí,
propojení a
Obchod
překlenutí
mezery
v infrastruktuře

–

Životní
prostředí

Obchod

Odhady
finančních
potřeb

Ano

Ne

–

Ano

Ne

Lhůta pro
dokončení

Ano

Ne

–

Ne

Ne

Nedostatky v kontextu EU

Obojí

Kanada

Další postupy zjištěné v hodnocených zemích
Austrálie

Příliš ambiciózní cíle vzhledem
Žádné nebyly
k dostupným finančním
zjištěny
prostředkům

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Žádné nebyly
zjištěny

Žádné nebyly
zjištěny

Žádné nebyly
zjištěny

1

Ministerstvo infrastruktury, dopravy, regionálního rozvoje a komunikací.

2

Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací.

3

Ministerstvo dopravy.

Zdroj: EÚD.

24 EU a všechny hodnocené země mají zastřešující strategický rámec pro dopravní
infrastrukturu, s výjimkou Kanady, kde se na tomto plánu stále pracuje.

25 V EU i v hodnocených zemích daný rámec tvoří soubor závazných a nezávazných

aspektů. V EU je rámec dopravní strategie definován v bílých knihách, které Komise
zveřejňuje přibližně jednou za deset let a jež stanovují hlavní strategické cíle, jichž by
EU měla v odvětví dopravy dosáhnout. Nejnovější bílá kniha byla zveřejněna v roce
2011 17 a obsahuje cíle pro horizont let 2020, 2030 a 2050. Komise rovněž vypracovává
další strategické dokumenty, které doplňují cíle bílé knihy týkající se konkrétních druhů
dopravy nebo průřezových otázek. Nedávno (v prosinci 2020) zveřejnila Komise

17

Evropská komise, Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, COM(2011) 144,
28.3.2011.

17
Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu 18 s cílem aktualizovat příslušné cíle pro
odvětví dopravy v EU ve světle iniciativy Zelená dohoda pro Evropu (viz bod 04). Žádný
z těchto strategických dokumentů ale není právně závazný. Pokud jde o infrastrukturní
projekty, dlouhodobé vymezení dopravní sítě a minimální požadavky na projekty
v jejím rámci jsou zakotveny v právně závazném nařízení o TEN-T z roku 2013 (viz
bod 03).

26 Strategie EU a ostatních zemí se liší, pokud jde o rozsah a o druh priorit v oblasti

infrastruktury. Zatímco strategické dokumenty EU usilují o dokončení sítě a zvýšení její
kapacity, všechny ostatní země se zaměřují na zvýšení stávající kapacity sítě. V tomto
ohledu švýcarská strategie výslovně upřednostňuje modernizaci stávajících
infrastrukturních projektů před výstavbou nových projektů. Všechny dopravní strategie
s výjimkou strategie Spojených států se týkaly jak cestujících, tak nákladu.

27 Dopravní strategie, které jsme přezkoumávali, se rovněž liší, pokud jde o jejich

hlavní cíle. Dopravní strategie EU je motivována environmentálními aspekty (včetně
přechodu na jiný druh dopravy), které byly nedávno ještě více posíleny v souvislosti se
Zelenou dohodou pro Evropu (viz bod 25). Jejím cílem je rovněž zlepšit propojení a
překlenout rozdíly v infrastruktuře mezi členskými státy a regiony. Ve švýcarském
rámci jsme zaznamenali podobný environmentální cíl, který je definován v právních
předpisech. Austrálie a Spojené státy se namísto toho zaměřují na potřebu zlepšit
vnitřní a přeshraniční obchodní toky.

28 Pouze strategie EU a Švýcarska obsahovaly odhad celkových potřebných investic
do projektů dopravní infrastruktury ke splnění stanovených cílů. Strategie EU je navíc
jedinou strategií, která stanoví lhůtu pro dokončení celé sítě (rok 2030 pro hlavní síť a
rok 2050 pro globální síť).

18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů, Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování
evropské dopravy do budoucnosti, COM(2020) 789, 9.12.2020.

18
Příliš ambiciózní cíle vzhledem k dostupným finančním prostředkům

29 V předchozích zprávách

jsme konstatovali, že strategické cíle EU v oblasti
dopravy – zejména dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 – jsou příliš ambiciózní, a
to i s ohledem na dostupné finanční prostředky. Zjistili jsme například, že plán Komise
ztrojnásobit délku vysokorychlostní železniční sítě do roku 2030 pravděpodobně
nebude splněn a že by měl být vypracován realistický dlouhodobý plán zavádění.
19

30 Naše analýza však nezjistila žádný příklad osvědčených postupů ve vybraných
zemích, které by tyto nedostatky řešily.

Koordinace mezi projekty

31 Velké dopravní projekty mají zásadní význam pro odstraňování úzkých míst a

řešení chybějících spojení, která se v EU často nacházejí na přeshraničních úsecích.
Jejich účinnost při zvyšování propojení sítě však často závisí na vzájemně propojených
projektech, jako jsou projekty prováděné různými členskými státy podél jednoho
koridoru nebo železniční přístupové tratě k projektu tunelové infrastruktury. To
vyžaduje sladění unijních a vnitrostátních plánů pro dopravní infrastrukturu a
koordinované plánování a provádění vzájemně souvisejících projektů.

32 Tabulka 4 uvádí přehled klíčových prvků, které byly přezkoumány z hlediska

koordinace velkých dopravních projektů, konkrétních nedostatků v kontextu EU a
příkladů dalších postupů, které jsme zjistili v hodnocených zemích.

19

Přezkum EÚD č. 9/2018 „Směrem k udržitelnému dopravnímu odvětví v EU: problémy,
které je třeba řešit“, bod 66; zvláštní zpráva EÚD č. 19/2018 „Vysokorychlostní železnice
v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako důsledek neexistence celoevropské sítě“,
bod 23.

19

Tabulka 4 – Koordinace projektů: hlavní prvky, nedostatky v kontextu EU
a další postupy v zemích mimo EU
Hlavní prvky
EU

Austrálie

Kanada
13
subfederálních
subjektů
(provincie
nebo území)

Převážně
federální

50
subfederálních
subjektů
(státy)

ministerstvo
(Transport
Canada)

ministerstvo
(Federální
dopravní úřad,
FOT)

ministerstvo
(DOT)

Pravomoc
k provádění
projektů

27 členských
států

8
subfederálních
subjektů
(státy/území)

Odpovědný
subjekt

Evropská
komise spolu
s evropskými
koordinátory

ministerstvo
(DITRDC)

Nedostatky v kontextu EU

Nesladěnost mezi strategiemi a
projekty dopravní infrastruktury
EU a členských států.

Omezený dohled Komise nad
plánováním a realizací projektů
podél koridorů

Zdroj: EÚD.

Švýcarsko

Spojené státy

Další postupy zjištěné v hodnocených zemích
Austrálie

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Žádné nebyly
zjištěny

Regionální
dopravní plány
jsou
vypracovávány
na základě
podrobných
federálních
pokynů a
předávány
federální vládě
(bod 36).

Regionální
dopravní plány
jsou
vypracovávány
na základě
podrobných
federálních
pokynů a
předávány
federální vládě
(bod 36).

Seznam
projektů
navrhuje
nezávislá
agentura
(bod 39).

Žádné nebyly
zjištěny

Žádné nebyly
zjištěny

Federální
úroveň se jako
řádný člen
účastní
dozorčích rad
projektů, které
financuje
(bod 42).

Federální
úroveň se jako
řádný člen
účastní
dozorčích rad
projektů, které
financuje
(bod 42).
Výbor pro
parlamentní
dohled a
poradní výbory
zřízené FOT
(bod 43).

Žádné nebyly
zjištěny

Žádné nebyly
zjištěny

Žádné nebyly
zjištěny

20

33 V EU mají pravomoc realizovat projekty členské státy. To je podobné ve všech

hodnocených zemích, kde tuto pravomoc mají subfederální subjekty (např. státy nebo
provincie). Výjimkou je Švýcarsko, kde je za realizaci projektů na železniční síti a
částech silniční sítě přímo odpovědná federální úroveň, přičemž druhá část
odpovědnosti je na straně kantonů. V důsledku toho byly vyvinuty koordinační nástroje
a mechanismy k zajištění konvergence mezi federálními a subfederálními prioritami.

34 V kontextu EU Komise za tímto účelem jmenovala evropské koordinátory, kteří

mají usnadnit provádění všech projektů infrastruktury v rámci každého z devíti
dopravních koridorů hlavní sítě stanovených v nařízení o TEN-T. Tito koordinátoři
spolupracují s tvůrci rozhodnutí na vysoké úrovni i s místními zúčastněnými stranami v
členských státech podél koridoru a organizují setkání fóra koridorů, kde Komise,
vnitrostátní a regionální orgány a zúčastněné strany projednávají priority a poskytují
aktuální informace o plánovaných a probíhajících projektech.
Nesladěnost mezi strategiemi a projekty dopravní infrastruktury EU a členských států

35 V EU by členské státy měly ve svých vnitrostátních dopravních strategiích

zohlednit politicky dohodnuté priority dopravní infrastruktury EU stanovené v nařízení
o TEN-T 20. Neexistuje však žádná právní povinnost tak učinit a členské státy v současné
době ani nepředkládají Komisi své vnitrostátní dopravní plány a programy pro
informaci. To vede k riziku nesladěnosti mezi strategickými prioritami EU a
strategickými prioritami členských států. V nedávné studii 21 provedené jménem
Komise bylo upozorněno na rozdíly v oblasti rozsahu dopravních plánů schválených
členskými státy a také na míru jejich souladu se lhůtou do roku 2030 pro dokončení
sítě TEN-T. V důsledku toho je obtížné zajistit koordinaci mezi projekty. Například
změna priorit ve Francii oddálila zahájení prací na francouzské vysokorychlostní
železniční trati. Tento projekt měl v souvislosti s atlantickým koridorem zajistit
napojení na španělský baskický železniční projekt, který je již ve výstavbě 22.

20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 o logistice v EU a multimodální
dopravě v nových koridorech transevropské dopravní sítě (TEN-T), 2015/2348(INI),
Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 15–23.

21

Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans
and programmes in Member States, 2021.

22

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, rámeček 1.

21

36 Ve Spojených státech jsme zjistili další postup: státy jsou ze zákona povinny

zahrnout do svých dopravních plánů minimální soubor informací a analýz stanovený
federální úrovní. Federální úroveň rovněž poskytuje podrobné metodické pokyny
k tomu, jak takové analýzy provádět, a státy sdílejí své plány s federální vládou, aby
umožnily sladění 23. Podobná povinnost existuje i ve Švýcarsku 24.

Omezený dohled Komise nad plánováním a realizací projektů podél koridorů

37 V předchozích auditech

jsme zjistili, že Komise má nad plánováním a realizací
projektů podél koridorů jen omezený dohled. V tomto ohledu jsou priority členských
států určovány především v národním kontextu, a mohou se tak zanedbat přeshraniční
úseky, v nichž se nacházejí velké projekty v oblasti infrastruktury spolufinancované EU.
Tak tomu bylo například v případě Brennerského patního tunelu, kde Německo nemělo
výstavbu severní přístupové trasy do tunelu jako prioritu, ačkoli EU spolu s Rakouskem
a Itálií investovala do tohoto přeshraničního tunelu již od roku 1986.
25

38 Jedním z faktorů, které k tomu přispívají, je skutečnost, že nařízení o TEN-T

neurčuje na úrovni EU prioritní úseky nebo projekty, které mají být realizovány podél
koridorů. Namísto toho je v rámci fóra pro koridor vypracován neformální seznam
konkrétních projektů, které mají členské státy upřednostnit (viz bod 33), který
obsahuje informace získané od členských států a navrhovatelů projektů.

39 V Austrálii byla zjištěna další praxe, kdy federální vláda zřídila nezávislou

agenturu, která na základě nezávislé analýzy potřeb dopravní sítě navrhuje seznam
projektů infrastruktury považovaných za prioritu (viz rámeček 1).

23

Fixing America's Surface Transportation Act neboli zákon „FAST“, paragraf 8001
(49 USC 70202).

24

Sachplan Verkehr, oddíl 1.2 „Kantonale Richtpläne“.

25

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, rámeček 1 a bod 24; zvláštní zpráva EÚD
č. 19/2018 „Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako
důsledek neexistence celoevropské sítě“, bod 27; zvláštní zpráva EÚD č. 8/2016 „Námořní
doprava v EU: v neklidných vodách – mnoho neúčinných a neudržitelných investic“, bod 85.

22

Rámeček 1
Infrastructure Australia
V roce 2008 australská federální vláda zřídila agenturu Infrastructure Australia
(IA), která má za cíl poskytovat nezávislé poradenství ohledně investic do
infrastruktury všem úrovním veřejné správy, jakož i investorům a navrhovatelům
projektů. Tato agentura není financujícím subjektem. Je nezávislá na vládě, kterou
je ale financována.
Každých pět let provádí tato agentura strategické audity infrastruktury, které
představují výhledové posouzení budoucích potřeb Austrálie v oblasti
infrastruktury. Na základě toho připravuje průběžný 15letý plán infrastruktury
obsahující doporučení týkající se možných reforem politiky a správy věcí
veřejných. Rovněž vede průběžný seznam prioritních projektů v oblasti
infrastruktury, které by přidaly největší přidanou hodnotu pro veřejné finance,
pokud jde o rozšíření kapacity sítě. Tento seznam obsahuje projekty předložené
státy a územími, jakož i projekty určené na základě vlastní analýzy.

40 Pokud jde o provádění projektů podél koridorů, Komise neměla žádné právní

prostředky k tomu, aby od členských států vyžadovala výstavbu nebo modernizaci
konkrétních úseků podél koridorů nebo realizaci do konkrétního data před lhůtou roku
2030. V roce 2018 se toto změnilo a Komise začala používat prováděcí rozhodnutí,
která jsou pro dotčené členské státy právně závazná a jejichž cílem je zajistit sladění
pracovních plánů v různých částech projektu. Tato rozhodnutí byla dosud přijata pro tři
projekty, konkrétně vysokorychlostní trať Rail Baltica přes pobaltské státy a Polsko,
spojení Seina-Šelda mezi Belgií a Francií a vysokorychlostní železniční spojení EvoraMérida mezi Španělskem a Portugalskem.

41 Tato prováděcí rozhodnutí posílila dohled Komise nad dokončením koridorů

hlavní sítě členskými státy 26, neboť zakotvují právo evropských koordinátorů a
personálu Komise účastnit se jako pozorovatelé schůzí orgánů pro řízení projektů.
Komise však může přijímat tato rozhodnutí pouze u projektů na přeshraničních úsecích
a se souhlasem dotčených členských států.

26

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, bod 89.

23

42 Identifikovali jsme dva další postupy federálního dohledu nad prováděním

projektů. V Austrálii a Švýcarsku je federální úroveň zastoupena jako řádný člen
v dozorčích radách nebo řídících výborech projektů, na něž poskytuje finanční
prostředky. Vyžaduje-li to stupeň přeshraniční koordinace nebo složitosti projektu,
může federální vláda v Austrálii rovněž zřídit zvláštní strukturu, která bude přímo
dohlížet na fázi plánování a výstavby, dokud nebude dokončená infrastruktura předána
státům ke každodennímu provozu.

43 Kromě toho byl ve Švýcarsku zřízen stálý parlamentní výbor pro dohled

nad
novým železničním spojením v rámci Alp (NRLA), jehož součástí je výstavba několika
základních tunelů (např. Gotthardského tunelu). Švýcarské spolkové ministerstvo
dopravy (FOT) rovněž zřídilo zvláštní poradní výbory, v nichž dotčené kantony a další
zúčastněné strany mohly projednávat jakékoli otázky týkající se provádění projektu.
Podle švýcarských orgánů tento přístup umožnil řešit otázky vznesené zúčastněnými
stranami v rané fázi, sloužil jako fórum pro navrhování řešení v případě, že se čelí
problémům s prováděním, a omezil využívání zdlouhavých a nákladných soudních
řízení, která mají tendenci plánování a výstavbu velkých dopravních projektů
zpožďovat. Po dobu 20ti let trvání výstavby nebyla NRLA zúčastněnou stranou žádného
soudního řízení vedeného subfederálními orgány nebo nevládními organizacemi.
27

Výběr projektů, které mají být financovány

44 Důkladné výběrové řízení je zásadní pro určení projektů, u nichž je

pravděpodobné, že budou mít nejvýznamnější dopad na síť a její kapacitu, a tím
i nejvyšší přidanou hodnotu.

45 Tabulka 5 uvádí přehled klíčových prvků, které byly přezkoumány v oblasti

výběrových řízení, konkrétní nedostatky v kontextu EU a příklady dalších postupů,
které jsme zjistili v hodnocených zemích.

27

Článek 19 federálního zákona Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen EisenbahnAlpentransversale.
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Tabulka 5 – Výběr projektů: hlavní prvky, nedostatky v kontextu EU a
další postupy v zemích mimo EU
Hlavní prvky
EU

Austrálie

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Odpovědný
subjekt

Evropská
komise spolu
s výkonnou
agenturou
(CINEA)

ministerstvo
(DITRDC)

ministerstvo
(Transport
Canada)

ministerstvo
(FOT)

ministerstvo
(DOT)

Rámce
financování

Nástroj pro
propojení
Evropy

Vnitrostátní
dohody
o partnerství

Národní fond
pro obchodní
koridory

Program
rozšíření
železnic STEP

Programy
TIGER/BUILD a
INFRA

Konkurenční
výzva
Způsob výběru
k předkládání
návrhů

Výběr ze
seznamu
projektů dříve
sjednaných se
státy a
územími

Konkurenční
výzva
k předkládání
návrhů

Konkurenční
výzva
k předkládání
návrhů

Konkurenční
výzva
k předkládání
návrhů

Četnost výzev
k předkládání
návrhů

Roční a
víceleté

–

Průběžná výzva Čtyři až pět let

Roční

Ne

Ano, na
základě
velikosti
projektu

Ne

Ano, na
základě
velikosti
projektu

Zvláštní
postup výběru
velkých
projektů

Nedostatky v kontextu EU

Ne

Další postupy zjištěné v hodnocených zemích
Austrálie

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Nedostatečná kontrola analýz
nákladů a přínosů při výběru
projektů

Navrhovatelé projektů předkládají nezpracované údaje a federální
úroveň znovu provádí analýzu ex ante (bod 50).

Administrativní zátěž
v důsledku přístupu
k financování

Probíhající
projekty jsou
automaticky
zahrnuty do
následujícího
programu
financování až
do konečného
provedení,
nezávisle na
pětiletém
životním cyklu
programu
(bod 54).

Zdroj: EÚD.

Projekty jsou
financovány
z trvalých fondů
Dvoustupňová
a rozhodnutí
aplikace snižuje
o financování se
Žádné nebyly
riziko
vztahuje na celý
administrativní
zjištěny
rozsah projektu
zátěže
bez ohledu na
(bod 51).
dobu trvání
provádění
(bod 54).
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46 V rámci programu CEF vybírá Komise projekty v oblasti infrastruktury, které
budou těžit ze spolufinancování EU, a určuje finanční příspěvek EU na základě
konkurenčních pravidelných výzev k předkládání návrhů.

47 Většina ostatních zemí, které byly předmětem přezkumu, rovněž používá

konkurenční výzvy k předkládání návrhů – jejichž četnost se liší – k výběru projektů
dopravní infrastruktury, které mají být financovány. Tak tomu není v případě Austrálie,
kde probíhá výběr projektů na základě seznamu, který byl dříve sjednán mezi federální
úrovní a státy a územími.
Nedostatečná kontrola analýz nákladů a přínosů při výběru projektů

48 V EU, ale také v Kanadě a Švýcarsku postup výběru nezávisí na velikosti projektu.
Naopak v Austrálii jsou velké dopravní projekty, které usilují o více než 160 milionů
EUR z federálního financování, předmětem zvláštních výběrových řízení. Spojené státy
rovněž předpokládají zvláštní požadavky na výběr projektů přesahujících určité náklady
v závislosti na programu financování (například přibližně 80 milionů EUR na projekty
v oblasti infrastruktury pro obnovu Ameriky (INFRA)). To jim umožňuje provádět
zvláštní kontroly při výběru velkých dopravních projektů.

49 V předchozích zprávách

jsme konstatovali, že předběžné plánování a navrhování
velkých projektů v oblasti infrastruktury ze strany členských států a navrhovatelů
projektů vyžaduje zlepšení, zejména pokud jde o analýzy nákladů a přínosů.
Navrhovatelé projektů a hodnotitelé obvykle používají analýzy nákladů a přínosů pouze
jako povinný administrativní krok, a nikoli jako nástroj pro lepší rozhodování. Komise
navíc při poskytování spolufinancování ne vždy provedla kritický přezkum předpokladů
souvisejících s plánováním. Tak tomu bylo například v případě úseku vysokorychlostní
železnice ve Francii, kde bylo poskytnuto spolufinancování ze strany EU, ačkoli analýza
nákladů a přínosů naznačila, že socioekonomické náklady projektu pravděpodobně
převýší jeho přínosy 29.
28

28

Přezkum EÚD č. 9/2018 „Směrem k udržitelnému dopravnímu odvětví v EU: problémy,
které je třeba řešit“, bod 75; zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU:
aby se účinky sítě projevily včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, bod 46.

29

Zvláštní zpráva EÚD č. 19/2018 „Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý
systém jako důsledek neexistence celoevropské sítě“, bod 50.
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50 Od roku 2015 zavedla Komise zvláštní posouzení analýzy nákladů a přínosů

projektů specializovanými externími odborníky. Toto posouzení však vychází výhradně
z informací v návrhu projektu. Naproti tomu ve všech hodnocených zemích musí
navrhovatelé projektů velkých dopravních projektů ve své žádosti předložit
nezpracované údaje a analýzy použité pro analýzu nákladů a přínosů. Při výběru
projektů to umožňuje znovu provést ekonomickou analýzu projektu a sociálněekonomickou analýzu a ověřit spolehlivost zvolených údajů a předpokladů, čímž se
zlepší rozhodování.
Administrativní zátěž v důsledku přístupu k financování

51 I když požadavek dodatečných informací a analýz může přispět k řádnému

procesu výběru, může to také vést k další administrativní zátěži pro navrhovatele
projektů, zejména pokud jejich návrhy projektů nejsou vybrány pro financování.
V Kanadě se návrhy projektů na federální spolufinancování řídí v zájmu zmírnění
tohoto rizika dvoustupňovým přístupem, kdy jsou navrhovatelé projektů vyzváni
k předložení komplexního návrhu projektu až po schválení jejich vyjádření zájmu (viz
rámeček 2).

Rámeček 2
Kanadský národní fond pro obchodní koridory
Národní fond pro obchodní koridory má rozpočet ve výši 4,2 miliardy CAN
(2,9 miliardy EUR) na závazky na projekty podporující obchod, které mohou být
dokončeny do pěti následujících let. Výběr projektů pro část tohoto fondu probíhá
na základě průběžné výzvy k předkládání návrhů bez pevně stanovené lhůty pro
podání žádostí.
Proces podávání žádostí probíhá ve dvou krocích:
o

Zaprvé, navrhovatelé projektů musí předložit vyjádření zájmu; to obsahuje
jen omezené informace. Navrhovatelé by v tomto vyjádření zájmu měli
prokázat, jak projekt řeší cíl výzvy, a poskytnout konkrétní a kvantitativní
informace o hospodářských odvětvích, která by z projektu měla prospěch,
o předpokládaném objemu dopravy a objemu obchodu a o mezinárodních
trzích, pro něž by byl obchod usnadněn.

o

Zadruhé, po schválení tohoto vyjádření zájmu jsou navrhovatelé projektů
vyzváni, aby do dvou měsíců předložili komplexní návrh projektu.
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52 Velké dopravní projekty vyžadují značnou dobu na realizaci. Například průměrná

očekávaná doba výstavby velkých dopravních projektů spolufinancovaných EU, které
jsme prověřovali v rámci našeho auditu v roce 2020, činila 15 let 30. Tento časový rámec
přitom nezahrnuje plánovací období, kdy může být projekt spolufinancován také
z prostředků EU na opatření, jako jsou studie.

53 Vzhledem k tomu, že spolufinancování ze strany EU probíhá na základě

sedmiletého víceletého finančního rámce, jsou velké dopravní projekty často
spolufinancovány prostřednictvím několika následných grantů, z nichž každý vyžaduje
nový návrh projektu a postup výběru. To vede k duplicitě úsilí 31 navrhovatelů projektů
a veřejných orgánů, což zvyšuje administrativní zátěž.

54 Dvě z hodnocených zemí poskytují dlouhodobou finanční podporu velkým
dopravním projektům jiným způsobem:
o

V Austrálii se federální vláda a státy a území dohodnou, což je předpoklad pro
financování, na seznamu projektů, které mají být zahrnuty do pětileté dohody
o národním partnerství (NPA). U těchto projektů poskytuje australská vláda
finanční prostředky na konkrétní fázi projektu na základě žádosti subfederálních
subjektů. Projekty, které již započaly v rámci předchozí NPA, jsou automaticky
zahrnuty do následujících NPA až do konečné realizace financované fáze a
nezávisle na pětiletém životním cyklu NPA.

o

Podobně ve Švýcarsku přijímá federální vláda rozhodnutí o financování
jednotlivých projektů v rámci programů rozšiřování sítí (STEP), které pokrývají
období pěti let. Financování těchto programů probíhá prostřednictvím dvou
centrálně řízených fondů, jednoho pro železnice a jednoho pro investice do
silniční a místní dopravy, které pokrývají 100 % výdajů vybraných projektů a jsou
trvalé. Jakmile jsou proto projekty v oblasti železniční nebo silniční dopravy
vybrány k financování, rozhodnutí o financování se vztahuje na celý jejich rozsah,
bez ohledu na dobu trvání jeho provádění.

30

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, bod 45.

31

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, bod 85.
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Monitorování provádění projektu

55 Plánování a výstavba velkých dopravních projektů předpokládá řízení značných

finančních, technických a lidských zdrojů po dlouhou dobu – v kontextu mnoha nejistot
a mnohonásobných rizik. Komplexní monitoring provádění těchto projektů je zásadní,
aby se mohla zjistit potřeba včasných nápravných opatření.

56 Tabulka 6 uvádí přehled klíčových prvků, které byly přezkoumány v rámci procesu
monitorování, konkrétních nedostatků v kontextu EU a příkladů dalších postupů, které
jsme zjistili v hodnocených zemích.

Tabulka 6 – Monitorování projektů: hlavní prvky, nedostatky v kontextu
EU a další postupy v zemích mimo EU
Hlavní prvky
EU

Austrálie

Odpovědný
subjekt

Výkonná
agentura
(CINEA)

ministerstvo
(DITRDC)

ministerstvo
(Transport
Canada)

ministerstvo
(FOT)

ministerstvo
(DOT)

Četnost
formálních
zpráv

Roční

Měsíční

Liší se
v závislosti
na projektu

Jednou za šest
měsíců

Jednou za tři
měsíce

Nedostatky v kontextu EU

Žádný přístup k monitorování
založený na posouzení rizik

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Další postupy zjištěné v hodnocených zemích
Austrálie
Přijetí projektů
zúčastněnými
stranami je
průběžně
sledováno
(bod 65).

Monitorování se zaměřilo
Žádné nebyly
především na finanční vstupy a
zjištěny
výstupy spíše než na výsledky

Kanada

Žádné nebyly
zjištěny

Žádné nebyly
zjištěny

Švýcarsko

Spojené státy

Velké nebo
vysoce rizikové
projekty mají
posílené
monitorovací
mechanismy
(bod 64).

Projekty
s vysokým
rizikovým
profilem mají
posílené
monitorovací
mechanismy
(bod 64).

Žádné nebyly
zjištěny

Ukazatele
výsledků jsou
definovány při
přípravě dohod
o financování
(bod 67).

Zdroj: EÚD.

57 Ve všech hodnocených zemích federální úroveň monitoruje velké dopravní

projekty, na něž poskytuje finanční prostředky prostřednictvím ministerstva dopravy
nebo specializovaných správních orgánů v rámci ministerstva dopravy.
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58 To je podobné jako v EU, kde provádění projektů spolufinancovaných z Nástroje

pro propojení Evropy monitoruje agentura CINEA. Toto monitorování vychází mezi
jiným z výročních zpráv o pokroku, které připravují příjemci projektů a schvalují
dotčené členské státy. V případě potřeby, například v případě nepředvídaných událostí,
jež mohou mít dopad na plánované vyplacení grantu, CINEA rovněž provádí další
monitorovací činnosti (včetně návštěv ad hoc navíc ke standardním návštěvám jednou
za dva roky).

59 Četnost monitorování se značně liší v závislosti na rámci, od měsíčních zpráv
(Austrálie) po výroční zprávy (EU).

Žádný přístup k monitorování založený na posouzení rizik

60 V předchozích zprávách

jsme zjistili, že u mnoha projektů spolufinancovaných
EU dochází k překročení nákladů a značným zpožděním ve srovnání s původními
odhady ve fázi plánování projektu.
32

61 Abychom to uvedli do širší perspektivy, porovnali jsme pro tento přezkum

rozpočet a časový plán překročení šesti velkých dopravních projektů
spolufinancovaných EU, které jsme již zkoumali v rámci našeho auditu v roce 2020 33, se
souborem několika set dopravních projektů realizovaných po celém světě. Přehled
použité metodiky je uveden v příloze III.

62 Při auditu v roce 2020

jsme zjistili, že u všech vybraných velkých dopravních
projektů se náklady ve srovnání s původními odhady zvýšily a že průměrné překročení
rozpočtu činilo více než 2 miliardy EUR na projekt, což je 47% nárůst oproti původním
odhadům. Pokud však jde o širší perspektivu, jak ukazuje obrázek 3, čtyři ze šesti
velkých dopravních projektů spolufinancovaných EU měly v době přezkumu lepší
výkonnost v rozpočtovém plánování, než je globální referenční hodnota, pokud se
34

32

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, body 50 a 53; zvláštní zpráva EÚD
č. 19/2018 „Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako
důsledek neexistence celoevropské sítě“, body 53–57; zvláštní zpráva EÚD č. 23/2016
„Námořní doprava v EU: v neklidných vodách – mnoho neúčinných a neudržitelných
investic“, body 56–58 a 61.

33

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“.
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Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, bod 50.
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jejich současné odhadované náklady porovnávaly s původně odhadovanými náklady
(tj. doleva od značky P50). Konstatujeme zároveň, že na rozdíl od projektů zahrnutých
do referenční hodnoty není těchto šest projektů EU zatím dokončeno, a proto může
dojít k dalšímu zvýšení nákladů před jejich uvedením do provozu.

Obrázek 3 – Překročení rozpočtu ve srovnání s mezinárodní referenční
hodnotou (n = 1 463)
140 %

Překročení rozpočtu (%)

120 %
100 %

Doprava

80 %
60 %
Fehmarnská
úžina

40 %
20 %

Baskická trať Y
Rail Baltica*

0%

Lyon -Turín

–20 %

Rail Baltica

Průplav Seina
Severní Evropa

Brennerský patní tunel

–40 %

P5

P10

P15

P20

P25

P30

P35

P40

P45

P50

P55

P60

P65

P70

P75

P80

P85

P90

P95

Percentil projektů

* Odhad EÚD založený na posouzení rizik zveřejněný ve zvláštní zprávě Dopravní infrastruktury EU.
Pozn.: Modrá linie představuje kumulativní výkonnost souboru světových projektů (např. v prvním grafu
má projekt umístěný na P25 překročení rozpočtu o 0 % a očekává se, že bude mít stejně špatné nebo
horší výsledky než 25 % srovnatelných projektů, pokud jde o plánování rozpočtu, a lepší než 75 % z nich).
Zdroj: EÚD.

63 Zároveň pokud jde o zpoždění, je šest projektů spolufinancovaných EU horší ve

srovnání s mezinárodním měřítkem (viz obrázek 4) a zaznamenalo v průměru delší
zpoždění než srovnatelné dopravní projekty na celém světě. Potenciálními příčinami
těchto větších zpoždění jsou specifické problémy v oblasti koordinace, jimž čelí
přeshraniční projekty, a to, že při svém výběru byly stále ovlivněny nejistotou, jako je
přijetí ze strany zúčastněných stran nebo chybějící povolení v oblasti životního
prostředí. Při auditu v roce 2020 35 jsme zjistili, že průměrné zpoždění týkající se
vybraných velkých dopravních projektů trvalo 11 let a že tato zpoždění ohrožují
efektivnost spolufinancování EU.

35

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, bod 53.
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Obrázek 4 – Zpoždění ve srovnání s mezinárodní referenční hodnotou
(n = 529)
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* Odhad EÚD založený na posouzení rizik zveřejněný ve zvláštní zprávě Dopravní infrastruktury EU.
Zdroj: EÚD.

64 Možným prvkem pro lepší řešení zpoždění v EU a zkvalitnění řízení překračování

nákladů by mohlo být systematické sledování velkých dopravních projektů na základě
rizik. Ve Spojených státech a ve Švýcarsku takový mechanismus existuje pro projekty,
které jsou vystaveny vysokým rizikům při provádění nebo u nichž dochází
k výraznému zvýšení či zpoždění nákladů:
o

Ve Spojených státech provádí Federální správa dálnic (FHWA) každoroční
posouzení rizik na základě informací poskytnutých státy o probíhajících a
budoucích vysoce rizikových velkých dopravních projektech. Rizikový profil
vychází z řady úvah, jako jsou náklady a harmonogram projektu, složitost a
zapojení zúčastněných stran. Projekty s nejvyšším rizikovým profilem jsou
automaticky přidělovány zvlášť určeným vedoucím pracovníkům pro dohled nad
projekty, kteří poskytují nezávislé zprávy o technickém pokroku a podílejí se na
řízení projektů a dohledu na místě jménem federální úrovně. Kromě toho jsou
v případě odchylek od původního plánování zavedeny posílené automatické
monitorovací mechanismy. Například zvýšení nákladů oproti odhadovanému
rozpočtu o více než 2 % ročně vyžaduje, aby navrhovatel projektu častěji podával
zprávy federální vládě, a může také vést k přidělení vedoucích pracovníků dozoru
k projektu.
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o

Podobně ve Švýcarsku se posílený monitorovací mechanismus vztahuje na velké
železniční projekty s celkovými odhadovanými náklady nad 500 milionů CHF
(tj. 452 milionů EUR), na všechny tunely a také na další projekty s vysokým
finančním rizikem. Federální vláda a navrhovatel projektu určí a předem vyčíslí
konkrétní rizika spolu s jejich pravděpodobností výskytu, přijatou odchylkou od
stanovených cílů a případnými zmírňujícími opatřeními. Navrhovatel projektu pak
musí každých šest měsíců podat zprávu o vývoji rizik a vyhodnotit potenciální
dopad všech realizovaných rizik na projekt včetně odhadů času a nákladů.

65 V Austrálii je pak průběžně sledováno přijetí od zúčastněných stran jako jeden

z hlavních faktorů pro provádění velkých dopravních projektů v rámci harmonogramu.
Navrhovatelé projektů mají povinnost při každé žádosti o platbu na federální úrovni
systematicky podávat zprávy o tomto aspektu. To umožňuje včas určit problémy
týkající se provádění projektu a navrhnout zmírňující opatření k jejich řešení.
Monitorování se zaměřilo především na finanční vstupy a výstupy spíše než na
výsledky

66 V EU se monitorování projektu prováděné agenturou CINEA zaměřuje především

na finanční aspekty a výstupy (např. km silnic nebo vybudovaných tunelů) a
nezaměřuje se na širší výsledky projektu (např. počet cestujících využívajících
infrastrukturu) a na dopady (např. zlepšení dopravního toku, zkrácení doby cestování),
a to ani v případě, že se tyto výsledky již realizovaly během výstavby. V důsledku toho
existují pouze omezené údaje z monitorování, které jsou vhodné pro následné
hodnocení těchto projektů. Ve většině hodnocených zemí se monitorování zaměřuje
spíše na finanční vstupy a výstupy než na výsledky.

67 To se liší u některých programů ve Spojených státech, kde navrhovatelé projektů
musí podávat zprávy o výsledcích, a to na základě standardizovaných ukazatelů a
počínaje zahájením projektu (viz rámeček 3).
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Rámeček 3
Monitorování ukazatelů výsledků pro projekty financované
federálním financováním ve Spojených státech
V souvislosti s procesem dohody o financování se příjemci programů „Dopravní
investice vedoucí k hospodářské obnově“ (TIGER), „Lepší využití investic k rozvoji
pákového efektu“ (BUILD) 36 a programy INFRA s federální správou dohodnou na
souboru ukazatelů, které mají být sledovány ze seznamu 40 možných ukazatelů,
které jsou na federální úrovni definovány (např. toky cestujících nebo pohyb
zboží).
Před dokončením projektu pak příjemci předloží předběžnou zprávu o projektu,
která bude sloužit jako základ pro srovnání. Po dokončení projektu musí federální
vládě poskytovat skutečné údaje po dobu až 5 let a vypracovat zprávu o dokončení
projektu. Zvláštní dodavatel přezkoumává kvalitu těchto zpráv a vyvozuje poučení
pro budoucí projekty. Ministerstvo dopravy USA má v úmyslu tyto údaje o měření
výkonnosti zpřístupnit veřejnosti on-line.
Nedostatečná výkonnost, pokud jde o ukazatele výsledků, může vést ke snížení
grantu, ačkoli k tomu dosud došlo pouze jednou.

Hodnocení projektů ex post

68 Jakmile je velký dopravní projekt uveden do provozu, neznamená to ještě konec
projektového cyklu. Navrhovatelé projektů a orgány spravující financování by měli
porovnat skutečné výsledky projektu s plánovanými výsledky, aby se zvýšila
transparentnost a bylo vyhodnoceno ponaučení relevantní pro stanovení budoucích
strategických cílů a realizaci budoucích projektů 37.

69 Tabulka 7 uvádí přehled klíčových prvků, které byly přezkoumány v oblasti

hodnocení projektů ex post, konkrétních nedostatků v kontextu EU a příkladů dalších
postupů, které jsme zjistili v hodnocených zemích.

36

V roce 2021 byl program BUILD dále nahrazen programem Rebuilding American
Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE).

37

International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy
Interventions, 28.2.2017.
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Tabulka 7 – Hodnocení projektů ex post: hlavní prvky, nedostatky
v kontextu EU a další postupy v hodnocených zemích
Hlavní prvky postupu hodnocení ex post
EU

Austrálie

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

Norsko

Francie

Systematické
hodnocení
programů
ex post

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Subjekt
odpovědný
(za programy)

Komise
(GŘ MOVE)

–

–

ministerstvo
(FOT)

–

–

–

Zjištěné nedostatky v EU

Chybějící systematické
hodnocení velkých dopravních
projektů

Další postupy zjištěné v hodnocených zemích
Austrálie

Žádné
nebyly
zjištěny

Kanada

Žádné
nebyly
zjištěny

Švýcarsko

Žádné
nebyly
zjištěny

Spojené státy

Navrhovatelé
projektů
provádějí
hodnocení
projektů
ex post
(bod 72).

Norsko

Francie

Nezávislí
výzkumní
pracovníci
provádějí
hodnocení
projektů
ex post
(bod 72).

Navrhovatelé
projektů
provádějí
hodnocení
projektů
ex post
(bod 72).

Metaanalýzy
se provádějí
na základě
jednotlivých
hodnocení
ex post
(bod 72).

Metaanalýzy
se provádějí
na základě
jednotlivých
hodnocení
ex post
(bod 72).

Zdroj: EÚD.

70 Pouze Švýcarsko a EU provádějí systematická hodnocení programů ex post. V EU

tato hodnocení, která slouží jako podklad pro definování budoucích legislativních
návrhů, politik a strategií, pravidelně vypracovává Komise na úrovni programů
financování a politických iniciativ v rámci standardního přístupu ke zlepšování právní
úpravy 38. Tento proces vyžaduje, aby Komise konzultovala zúčastněné strany, provedla
předběžné posouzení dopadů navrhovaných změn politiky a monitorovala rámec a
provedla jeho následné hodnocení s cílem zhodnotit výsledky a dopady předchozích
politik a poskytnout informace pro budoucí cykly tvorby politik.

38

Přezkum EÚD č. 2/2020 „Tvorba právních předpisů v EU po téměř dvaceti letech zlepšování
právní úpravy“.
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Chybějící systematické hodnocení velkých dopravních projektů

71 Komise však dosud neprovádí systematická hodnocení ex post jednotlivých

velkých dopravních projektů spolufinancovaných EU ani nevyžaduje, aby
navrhovatelé projektů takováto hodnocení prováděli. Důvod je ten, že neexistuje
takováto právní povinnost 39. V roce 2007 provedla Komise hodnocení ex post
jednotlivých velkých dopravních projektů přímo financovaných v rámci programu
TEN-T 40 s cílem zhodnotit jejich celkovou výkonnost. Tato praxe však byla uplatněna
pouze jednou a Komise se zaměřila na finanční ukazatele, jako je čerpání dostupných
finančních prostředků EU.

72 Tři z hodnocených zemí uplatňují odlišný přístup a systematicky provádějí
hodnocení projektů ex post:
o

Od roku 2005 vyžadují Spojené státy u projektů financovaných Federální správou
dopravy (FTA) od navrhovatelů projektů, aby provedli hodnocení ex post do 36
měsíců od dokončení projektu.

o

Ve Francii jsou také navrhovatelé projektů povinni vypracovat následná
hodnocení dokončených projektů v oblasti dopravy financovaných z veřejných
prostředků („Bilan Loti“ 41) podle metodiky stanovené vládou. Ke kvalitě těchto
analýz pak vydává stanoviska nezávislý subjekt, Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD). Zveřejňuje rovněž
metaanalýzy, které vycházejí z hodnocení ex post jednotlivých projektů s cílem
určit horizontální problémy.

o

V Norsku se provádí systematická hodnocení ex post projektů infrastruktury mimo
jiné v oblasti dopravy. Od roku 2012 se tato hodnocení provádějí prostřednictvím
koncepčního výzkumného programu na Norské vědecké a technologické univerzitě
(NTNU). Norsko také nedávno začalo vypracovávat metaanalýzy.

73 V tabulce 8 jsou uvedeny podrobnější informace o tom, jak jsou tato hodnocení
projektů ex post prováděna.

39

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“, body 66 a 78.

40

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996
o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, Úř. věst. L 228,
9.9.1996, s. 1–103.

41

Zákon č. 82-1153 ze dne 30.12.1982.
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Tabulka 8 — Hodnocení projektů ex post v USA, Norsku a Francii –
přehled
USA (FTA)

Norsko (Concept)

Francie (Loti)

Všechny projekty
nad 300 milionů
USD, tj. 245 milionů
EUR, nebo granty
nad 100 milionů
USD, tj. 82 milionů
EUR

Výběr projektů nad
1 miliardu NOK
(tj. přibližně 100
milionů EUR)

Všechny projekty
nad 83 milionů EUR
a zvláštní kategorie
dálnic, letišť,
železnic a
vnitrozemských
vodních cest

Rozsah

Srovnání skutečných
a předpokládaných
výsledků
u omezeného počtu
ukazatelů výsledků
(např. náklady,
použití)

Širší soubor
ukazatelů, včetně
sociálněekonomických
výsledků projektu,
jeho účinnosti a
efektivnosti,
relevance pro
vnitrostátní dopravní
politiku;
neočekávané efekty
projektu a úvahy
týkající se
dlouhodobé
udržitelnosti

Srovnání skutečných
a předpokládaných
výsledků a analýza
sociálněekonomických a
environmentálních
výsledků projektů,
jakož i aspekty
účinnosti a
efektivnosti

Odpovědný subjekt
provádějící
hodnocení

Navrhovatel
projektu

Výzkumní pracovníci
NTNU podporovaní
konzultanty

Navrhovatel
projektu

Metodika

Vypracovaná
navrhovatelem
projektu, ale
schvalovaná FTA

Vypracovaná v rámci
výzkumného
programu

Vypracovaná vládou

Financování

Financované
spolkovým
financováním pro
příjemce jako
způsobilé výdaje pro
granty

Výzkumný program
financovaný
z veřejných
prostředků

Financován
navrhovatelem
projektu (často
veřejnoprávním
subjektem)

Počet následných
posouzení
provedených
u dopravních
projektů

26 (2007–2020)

15 (2002–2020)

51 (1999–2016)1

Prahová hodnota
pro posouzení
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USA (FTA)

1

Norsko (Concept)

Francie (Loti)

Zveřejňování
hodnocení

Ano

Ano

Ano

Mechanismy pro
vyvození získaných
zkušeností

Dostupnost zpráv
pro navrhovatele
nových projektů ke
zlepšení kvality jejich
návrhů

Metaanalýzy a
kontrola plánovacích
odhadů budoucích
projektů s dosavadní
výkonností
podobných projektů

Metaanalýzy

Na základě počtu stanovisek vydaných CGEDD.

Zdroj: EÚD.
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Závěrečné poznámky
74 Naše předchozí zprávy o projektech dopravní infrastruktury spolufinancovaných
EU v členských státech často poukazovaly na nedostatky, které mají vliv na realizaci
velkých dopravních projektů.

75 Při uvádění těchto nedostatků do globální perspektivy jsme ve vybraných zemích
nezjistili žádnou praxi, která by mohla řešit nedostatky v oblasti definování strategie
(viz bod 30). Kromě toho čtyři ze šesti projektů spolufinancovaných EU, které jsme
analyzovali, vykazovaly menší odchylky mezi skutečnými náklady a odhadovanými
rozpočty než globální referenční hodnota (viz bod 62).

76 Domníváme se však, že v případě postupů týkajících se koordinace, výběru,

monitorování a hodnocení ex post by se Komise a tvůrci politik mohli při poskytování
budoucí podpory EU inspirovat postupy pozorovanými v zahraničí, jak jsou popsány
v tomto přezkumu. Totéž platí i pro zpoždění, neboť jsme zjistili, že většina z šesti
projektů spolufinancovaných EU zaznamenala v průměru větší zpoždění
harmonogramu než srovnatelné projekty na celém světě (viz bod 63). Vybrané postupy
by mohly sloužit jako východisko reflexe a v případě potřeby by mohly být uzpůsobeny
kontextu EU. V této souvislosti náš přezkum identifikuje čtyři výzvy pro Komisi, pokud
jde o její budoucí podporu pro realizaci velkých projektů dopravní infrastruktury, jednu
pro každý příslušný postup.
Výzva 1 – Jak dosáhnout většího souladu mezi dopravními strategiemi EU a
národními dopravními strategiemi a zajistit lepší dohled nad plánováním a realizací
projektů na hlavních dopravních koridorech?

77 Zjistili jsme riziko nesladění mezi strategickými prioritami EU a členských států (viz

bod 35). Tohoto sladění je dosaženo ve Švýcarsku a ve Spojených státech za použití
zvláštních pokynů pro kantony a státy pro vypracování jejich vlastních vnitrostátních
plánů (viz bod 36). Dále jsme zdůraznili, že dohled Komise nad plánováním projektů a
jejich realizací podél koridorů je jen omezený (viz bod 37). V této souvislosti jsme
zaznamenali praxi v Austrálii, která umožňuje koordinované určení prioritních projektů,
což vede k vytvoření formálního seznamu prioritních projektů (viz rámeček 1). Rovněž
jsme poukázali na postupy v Austrálii a Švýcarsku (viz bod 42) k posílení zapojení na
federální úrovni s hospodářskými subjekty a místními zúčastněnými stranami, jako je
například jejich účast jako řádný člen v dozorčí radě nebo využívání koordinačních
výborů dohledu, jako je tomu ve Švýcarsku (viz bod 43).
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Výzva 2 – Jak zajistit, aby byla ve fázi výběru projektů provedena dostatečná kontrola
analýz nákladů a přínosů? Jak přehodnotit svůj přístup k výběru projektů a
přidělování finančních prostředků EU s cílem dále snížit administrativní zátěž
navrhovatelů projektů?

78 Zdůraznili jsme, že v EU se ve fázi výběru projektů neprovádí dostatečná kontrola

analýz nákladů a přínosů (viz bod 49) a že přístup EU k financování může vést
k administrativní zátěži (viz bod 51). Ve všech ostatních zemích vybraných v analýze
jsme zaznamenali mechanismy pro výběr velkých dopravních projektů (viz bod 50),
které zahrnují požadavek, aby navrhovatelé projektů poskytli klíčové podkladové údaje
pro analýzy obsažené v návrhu projektu. Hodnotitelé tak mohou znovu analyzovat
klíčové prvky žádosti a posoudit opodstatněnost použitých předpokladů, čímž se zlepší
rozhodování. Kromě toho jsme v zájmu omezení administrativní zátěže navrhovatelů
projektů upozornili na postupy, v nichž se postup výběru řídí dvoustupňovým
aplikačním přístupem, jako je tomu v Kanadě (viz rámeček 2), nebo kdy je poskytována
dlouhodobá finanční podpora velkým dopravním projektům, jako je tomu v Austrálii a
Švýcarsku (viz bod 54).
Výzva 3 – Jak přejít k přístupu více založenému na posouzení rizik při monitorování
projektů spolufinancovaných EU a zároveň rozšířit jeho rozsah tím, že navrhovatelé
projektů budou muset podávat zprávy také o ukazatelích výsledků a přijetí ze strany
zúčastněných stran?

79 Zdůraznili jsme, že v EU neexistuje přístup k monitorování velkých dopravních

projektů založený na posouzení rizik (viz bod 64) a že stávající monitorování se
zaměřuje spíše na finanční vstupy a výstupy než na výsledky (viz bod 66). V USA a
Švýcarsku jsme zjistili postupy založené na posouzení rizik, jejichž cílem je řešit
zpoždění a řídit překračování nákladů. U těchto postupů dochází k systematické úpravě
monitorovacího přístupu u projektů s vysokým rizikem provádění nebo u projektů, kde
dochází k významnému nárůstu nákladů či zpožděním (viz bod 64). V Austrálii existuje
doplňková praxe, kdy jsou navrhovatelé projektů povinni podávat zprávy o přijetí
zúčastněných stran, aby včas identifikovali a řešili problémy spojené s prováděním
projektu (viz bod 65). Pokud jde o výsledky, upozornili jsme na praxi ve Spojených
státech, kdy příjemci vykazují společný soubor ukazatelů výsledků (viz rámeček 3).
Výzva 4 – Jak zajistit, aby velké projekty dopravní infrastruktury spolufinancované EU
byly systematicky vyhodnocovány ex post se zaměřením spíše na dosažené výsledky
než na finanční ukazatele nebo výstupy?
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80 Konstatovali jsme, že v EU chybí systematické hodnocení velkých dopravních

projektů (viz bod 71). Poukázali jsme na postupy, kdy shromážděné údaje o výkonnosti
přímých výsledků projektů slouží jako vstupy pro systematická následná hodnocení
navrhovatelů projektů nebo nezávislých odborníků (jak bylo provedeno ve Spojených
státech, Norsku a Francii, viz body 72–73). Tato hodnocení, která mohou být ve
Spojených státech spolufinancována jako způsobilé výdaje na granty, zvyšují
transparentnost pro veřejnost, pokud jde o účinnost projektů, a umožňují vyvodit
poučení pro budoucí velké projekty v oblasti infrastruktury.

Tento přezkum přijal senát II, jemuž předsedá Iliana Ivanovová, členka Účetního dvora,
v Lucemburku dne 12. listopadu 2021.
Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner Lehne
předseda
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Přílohy
Příloha I – Nedávné publikace EÚD o dopravní politice EU
Použitá zkratka
a název
ZS Dopravní
infrastruktury EU
Zvláštní zpráva
č. 10/2020
„Dopravní
infrastruktury EU:
aby se účinky sítě
projevily včas, je
potřeba urychlit
realizaci
megaprojektů“

ZS INEA
Zvláštní zpráva
č. 19/2019 „INEA:
přínosy byly
realizovány, ale
nedostatky CEF je
třeba řešit“

Popis/závěry

Hlavní doporučení

Kontrolovali jsme, jak Komise řídí osm
přeshraničních dopravních
megaprojektů (stěžejní projekty
dopravní infrastruktury) ve třinácti
členských státech. Podle našich zjištění
je zprovoznění hlavní sítě do roku
2030 podle původního plánu z roku
2013 nepravděpodobné. Zpoždění ve
výstavbě klíčových megaprojektů a
v jejich uvádění do provozu ohrožují
účinné fungování pěti z devíti koridorů
TEN-T. Zjistili jsme příklady špatného
plánování a neefektivní realizace
projektů. Dohled Komise nad včasným
dokončením sítě má nedostatky a
provádí se jen na dálku, nicméně
Komise má k dispozici nástroj, který
může uplatnit ke zvýšení výkonnosti.

Komise by měla revidovat a uplatňovat
stávající nástroje k prosazování
dlouhodobého plánování a před
rozhodnutím o poskytnutí
spolufinancování megaprojektů ze
strany EU (podobně jako TFI) by měla
požadovat lepší analýzu. Podobně by
Komise měla posílit své řízení
spolufinancování EU pro opatření, která
jsou součástí megaprojektů (podobná
projektům TFI), a vycházet ze zkušeností
s prováděním rozhodnutí, včetně
posílení úlohy evropských koordinátorů.

Zjistili jsme, že INEA splnila úkoly, jimiž
byla pověřena, jak jí je stanoví její
mandát, a s určitými limity danými
omezeními svého rámce realizovala
očekávané přínosy. Zjistili jsme
nedostatky v jinak dobře
organizovaných výběrových řízeních
CEF, rizika v provádění programu a
nedostatky ve vykazování výkonnosti.

Komise a INEA by měly zlepšit potenciál
pro součinnost mezi různými programy
financování a posílit rámec pro řízení
delegovaných programů agenturou INEA
tím, že budou využívat cíle a ukazatele
více zaměřené na výsledky. Měly by
rovněž zajistit větší harmonizaci a
transparentnost postupů pro výběr
projektů a stanovit lepší podmínky pro
včasné provádění programu CEF.
V neposlední řadě by měly přepracovat
výkonnostní rámec, aby lépe
monitorovaly výsledky projektů, a to
rozdělením cílů programu Nástroje pro
propojení Evropy na jasné a měřitelné
ukazatele, které by se vztahovaly na
všechna odvětví CEF a očekávané
výsledky projektů, a využitím těchto cílů
v rámci postupů výběru a monitorování.
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Použitá zkratka
a název
Situační zpráva
o dopravě
Přezkum č. 9/2018
„Směrem
k udržitelnému
dopravnímu
odvětví v EU:
problémy, které je
třeba řešit“
(situační zpráva)

ZS
o vysokorychlostní
železnici
Zvláštní zpráva
č. 19/2018
„Vysokorychlostní
železnice v Evropě:
neúčinný a
nesouvislý systém
jako důsledek
neexistence
celoevropské sítě“

ZS o námořní
dopravě
Zvláštní zpráva
č. 23/2016
„Námořní doprava
v EU: v neklidných
vodách – mnoho
neúčinných a
neudržitelných
investic“

Popis/závěry

Hlavní doporučení

Přezkum popsal a analyzoval úlohu EU v oblasti dopravy. Zaměřujeme se na
investice do infrastruktury financované z rozpočtu EU a prezentujeme průřezová
témata, která jsme určili v posledních auditech u pěti hlavních druhů dopravy:
silniční, železniční, letecké, vnitrozemské vodní a námořní. Přezkum poukázal na
tyto problémy: a) sladit příslušné a dosažitelné cíle a priority v oblasti dopravy
s dostupnými zdroji; b) vytvořit účinné nástroje prosazování předpisů na úrovni
EU, aby se zajistilo, že rozhodnutí členských států v oblasti infrastruktury budou
více v souladu s prioritami EU, a věnovat přitom zvláštní pozornost přeshraničním
úsekům; c) zaměřit financování z EU na priority s nejvyšší přidanou hodnotou EU;
d) zlepšit plánování, provádění a monitorování projektů financovaných EU; e)
zajistit, aby byla infrastruktura adekvátně udržována a byla udržitelná; f)
zintenzivnit úsilí o přesun většího objemu zboží mimo silniční dopravu. Produkty
z přezkumu EÚD neobsahují žádná doporučení.
Není pravděpodobné, že stávající
dlouhodobý plán EU pro
vysokorychlostní železnici bude
realizován, a EU nemá žádnou
promyšlenou celoevropskou
strategickou koncepci v této oblasti.
Evropská vysokorychlostní železniční
síť je pouze nesouvislým systémem
vnitrostátních tratí bez řádné
přeshraniční koordinace, které členské
státy plánují a budují izolovaně, a
jehož výsledkem jsou nedostatečné
spoje. Komise nemá k dispozici žádné
právní nástroje ani žádné rozhodovací
pravomoci, aby zajistila, že členské
státy učiní rychlý pokrok směrem
k dokončení koridorů hlavní sítě.

Evropská komise by měla: zajistit
realistické dlouhodobé plánování,
dosáhnout dohody s členskými státy
o klíčových strategických úsecích, které
mají být realizovány jako první,
provázené důsledným monitoringem a
právně vymahatelnými pravomocemi
s cílem zajistit, aby byly dodrženy
závazky týkající se dokončení hlavní
vysokorychlostní železniční sítě EU;
provázat spolufinancování EU
s vytyčenými strategickými prioritními
projekty, účinnou hospodářskou soutěží
na železnici a dosahováním výsledků;
zjednodušit zadávání veřejných zakázek
u přeshraničních projektů, využívat
„jednotná kontaktní místa“ k vyřizování
formalit a odstranění všech
administrativních a regulačních
překážek interoperability; zlepšit
bezproblémový provoz
vysokorychlostních železnic pro
cestující, například pomocí
elektronických jízdenek a zjednodušení
poplatků za přístup k trati.

V letech 2000 až 2013 byla třetina
výdajů EU na zařízení, jako jsou
přístavní hráze, doky a vlnolamy
v námořních přístavech EU, neúčinná a
neudržitelná. U kontrolovaných
projektů bylo každé třetí euro (194
milionů EUR) vynaloženo na projekty
týkající se stejných zařízení, jaká
existovala v okolních přístavech.
Celkem bylo 97 milionů EUR
investováno do infrastruktury, která se
buď nevyužívala, nebo se využívala
velmi málo více než tři roky po svém
dokončení.

Komise by měla: přehodnotit současný
počet 104 „hlavních přístavů“ a stanovit
plán rozvoje přístavů v rámci celé EU;
posoudit možnost vyloučení podpory EU
pro přístavní infrastrukturu pro
překládku a skladování kontejnerů,
jakož i nadstavby, které nespadají do
působnosti veřejného sektoru; zajistit,
aby byly veškeré potřebné informace
o navrhovaných půjčkách EIB sdíleny
mezi EIB a Komisí; upřednostnit základní
přístavní infrastruktury a klíčové vodní
cesty s podporou z EU jen pod
podmínkou, že u nich bude prokázána
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Použitá zkratka
a název

Popis/závěry

Hlavní doporučení
jasná přidaná hodnota EU a zajištěny
dostatečně velké soukromé investice;
vydat pokyny týkající se státní podpory
pro námořní přístavy a monitorovat a
návazně sledovat předešlá rozhodnutí
o státní podpoře; snížit administrativní
zátěž a prodlení prosazováním
„jednotných kontaktních míst“ pro
vydávání povolení a souhlasů; zlepšit
konkurenční postavení námořní dopravy
oproti ostatním druhům dopravy dalším
zjednodušením námořní dopravy a
celních formalit.

ZS o železniční
nákladní dopravě
Zvláštní zpráva
č. 8/2016
„Železniční
nákladní doprava
v EU: stále není na
správné cestě“

ZS Transevropské
železniční osy
Zvláštní zpráva
č. 8/2010
„Zlepšování
dopravní
výkonnosti na
transevropských
železničních osách:
splnily investice EU
do železniční
infrastruktury svůj
účel?“

ZS TEN-T, 2005
Zvláštní zpráva
č. 6/2005
„Transevropská

Přestože Evropská komise stanovila cíl
spočívající v přesunu nákladní dopravy
ze silnice na železnici, ve skutečnosti
se od roku 2011 podíl železnic na
nákladní dopravě v EU mírně snížil.
Železnice je šetrnější k životnímu
prostředí a používá méně dovážené
ropy, ale nereaguje na konkurenci
silniční dopravy.

Komise a členské státy by se měly
zabývat nedostatky, které byly zjištěny
v souvislosti s liberalizací trhu železniční
nákladní dopravy, postupy řízení
provozu, správními a technickými
omezeními, monitorováním a
transparentností výkonnosti železniční
nákladní dopravy a spravedlivou
hospodářskou soutěží mezi různými
druhy dopravy. Aby byly lépe využívány
finanční prostředky EU, měly by Komise
a členské státy jednotněji zajišťovat
soulad mezi cíli politiky a přidělováním
prostředků a měly by zlepšit výběr,
plánování a řízení projektů a údržbu
železniční sítě.

Dospěli jsme k závěru, že
prostřednictvím spolufinancování
rozvoje železniční infrastruktury
přispěla EU k poskytnutí nových
možností pro transevropskou
železniční dopravu. Na zajištění
optimálnějšího využití prostředků EU
by však bylo možné podniknout
několik kroků.

Komise by při vymezování prioritních
projektů v budoucnu měla
spolupracovat s členskými státy a
železničními subjekty při určování
transevropských koridorů, po nichž již
existuje nebo se očekává výrazná
poptávka, a v případě potřeby posílit
poznatky a analytická východiska na
evropské úrovni. Komise by měla zvážit
větší důraz na zmírnění praktických
omezení u přeshraniční železniční
dopravy, která se nevztahují
k infrastruktuře jako takové, a v tomto
smyslu podpořit a zprostředkovat
spolupráci mezi železničními subjekty
v členských státech.

Zjistili jsme, že provádění 14
prioritních projektů TEN-T bylo
zpožděno a zejména přeshraniční
úseky čelily velkým obtížím, neboť na
vnitrostátní úrovni získaly menší
prioritu a vyžadovaly větší úsilí

Komise by měla: a) společně s členskými
státy upřednostňovat financování úseků
projektů TEN-T, zejména přeshraničních,
jejichž dokončení je nezbytné, má-li síť
TEN-T dosáhnout své evropské přidané
hodnoty; b) upravit a doplnit hlavní
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Použitá zkratka
a název
dopravní síť
(TEN-T)“

Popis/závěry
o koordinaci. Finanční pomoc v rámci
TEN-T byla přidělována příliš
rozdrobeným způsobem. Komise
zavedla složité roční postupy pro
hodnocení a výběr projektů a
informace, které příjemci Komisi
poskytli, byly často příliš omezené na
to, aby umožnily projektovým
úředníkům hodnotit a monitorovat
projekty.

Hlavní doporučení
aspekty svého vzorového rozhodnutí
o financování; c) vypracovat logickou a
vnitřně provázanou metodiku
hodnocení TEN-T a snížit počet různých
formulářů žádostí a vyhodnocování;
d) posílit sledování projektů stanovením
minimálních norem pro předkládání
zpráv o stavu projektu a častějším
prováděním kontrol projektů na místě a
následných hodnocení dopadů; e) zvážit
návrat k centralizované formě řízení
projektů TEN-T; f) stanovit, popřípadě
ve spolupráci s členskými státy, vhodné
právní základy, postupy a nástroje ke
zlepšení koordinace v oblasti
financování dopravní infrastruktury a
identifikování potenciální případů
potenciální případy nadměrného nebo
dvojího financování.

Pozn.: Naše zprávy a odpovědi Komise na naše zjištění a doporučení jsou zveřejněny na webových
stránkách EÚD (http://eca.europa.eu).
Zdroj: EÚD.
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Příloha II – Mezinárodní dokumenty s pokyny, které byly
předmětem přezkumu
IMF, Public Investment Management Assessment – Review and update, 2018,
https://www.imf.org/en/Publications/PolicyPapers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessmentreview-and-update
OECD, Good Practices for Performance Budgeting, 2019,
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305en.htm
OECD, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategicinvestment-packages
OECD, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017,
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453en.htm
OECD, „Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport”, ITF Roundtable
Reports, No. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
OECD, „Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice”, International
Transport Forum Policy Papers, No. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en
OECD, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017,
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investmentsand-policy-interventions-9789282108154-en.htm
OECD, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-PublicInvestment.pdf
OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991,
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Příloha III – Metodika a klíčové ukazatele pro analýzu rozpočtu
a plánu překročení

01 Šest projektů spolufinancovaných EU bylo analyzováno jak z hlediska překročení
rozpočtu, tak nedodržení harmonogramu. Překročení rozpočtu je definováno jako
procentní nárůst skutečných nákladů projektu oproti odhadovaným nákladům
stanoveným k datu rozhodnutí o výstavbě. Podobně je překročení harmonogramu
definováno jako procentní nárůst skutečného časového rámce od data rozhodnutí
k výstavbě až po dokončení projektu oproti odhadovanému časovému rámci k datu
rozhodnutí o výstavbě. Pokud jde o překročení rozpočtu i harmonogramu, nižší
hodnoty znamenají vyšší výkonnost v procesu realizace projektu.

02 Datum rozhodnutí o výstavbě je obvykle mezi dokončením představebních studií

a zahájením zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že tyto projekty prošly několika
milníky plánování a realizace, provedli jsme na základě dokumentace a znalostí
z předchozích auditů 42 určení konkrétních termínů pro rozhodnutí o výstavbě projektu.
Volba jiného data rozhodnutí o výstavbě by mohla ovlivnit výsledek analýzy. Vzhledem
k tomu, že těchto šest analyzovaných velkých dopravních projektů spolufinancovaných
EU ještě není dokončeno, vycházeli jsme pro účely těchto analýz z toho, že u nich
nedojde do dokončení a uvedení do provozu ke vzniku dalších nákladů nebo překročení
harmonogramu.

03 Zatímco srovnání v naší analýze vychází z data rozhodnutí o výstavbě, ve zvláštní

zprávě o dopravní infrastruktuře EU 43 bylo provedeno srovnání s údaji o rozpočtu a
časovým rozvrhem předpokládaným v prvních původních plánovacích dokumentech.
U většiny projektů se toto plánování uskutečnilo před datem rozhodnutí o výstavbě,
které jsme v současné analýze považovali za referenční bod.

04 Tabulka 9 uvádí přehled klíčových ukazatelů použitých pro analýzu šesti
vybraných velkých dopravních projektů spolufinancovaných EU.

42

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“.

43

Zvláštní zpráva EÚD č. 10/2020 „Dopravní infrastruktury EU: aby se účinky sítě projevily
včas, je potřeba urychlit realizaci megaprojektů“.
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Tabulka 9 – Hlavní ukazatele pro analýzu šesti projektů spolufinancovaných EU

Dopravní
projekt

Baskická
trať Y

Brennerský
patní tunel

Druh dopravy

Spolufinancující
členský stát
(členské státy)

Milník
rozhodnutí
o výstavbě

První
přidělení
finančních
prostředků
na stavební
práce

Odhadované
Odhadované
náklady
Nejaktuálnější Odhadovaný
Odhadovaný
náklady
v době
odhad
rok uvedení
Nejaktuálnější
Rok
harmonogram
Nejaktuálnější
v době
rozhodnutí
nákladů
do provozu
odhad roku
rozhodnutí
v době
odhad
rozhodnutí
o výstavě
v cenách roku
v době
uvedení do
o výstavbě
rozhodnutí
harmonogramu
o výstavbě
v cenách
2019
rozhodnutí
provozu
A)
o výstavbě
(F - A +1)
(v mld. EUR) roku 2019
(v mld. EUR)2 o výstavbě
F)
(E
A
+1)
B)
(v mld. EUR)2
D)
E)
C)

2006

4,2

4,6

6,5

2010

5

2023

18

Konečný
odhad
nákladů před
povolením
Rakousko, Itálie
k zahájení
výstavby
v hlavním
tunelu

2011

7.51

8,5

8,5

2022

12

2028
(2030)4

18
(20)

Podpis státní
smlouvy mezi
Dánskem a
Německem
o výstavbě

2008

4,4

5,0

7,6

2018

11

2029

22

Železnice

Španělsko

Železniční tunel

Tunel pod
Železniční/silniční
Fehmarnskou
Dánsko
podvodní tunel
úžinou
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Dopravní
projekt

Lyon - Turín

Rail Baltica

Druh dopravy

Železniční tunel

Železnice

Spolufinancující
členský stát
(členské státy)

Milník
rozhodnutí
o výstavbě

Odhadované
Odhadované
náklady
Nejaktuálnější Odhadovaný
Odhadovaný
náklady
v době
odhad
rok uvedení
Nejaktuálnější
Rok
harmonogram
Nejaktuálnější
v době
rozhodnutí
nákladů
do provozu
odhad roku
rozhodnutí
v době
odhad
rozhodnutí
o výstavě
v cenách roku
v době
uvedení do
o výstavbě
rozhodnutí
harmonogramu
o výstavbě
v cenách
2019
rozhodnutí
provozu
A)
o výstavbě
(F - A +1)
(v mld. EUR) roku 2019
(v mld. EUR)2 o výstavbě
F)
(E
A
+1)
B)
(v mld. EUR)2
D)
E)
C)

Francie, Itálie

Dohoda
o financování
a zřízení
nového
navrhovatele
projektu pro
výstavbu

2012

8,6

9,2

9,6

2023

12

2030

19

Estonsko,
Lotyšsko, Litva

Mezivládní
dohoda
podepsaná
Estonskem,
Lotyšskem a
Litvou

2017

5,8

6,2

7,0
(5,8)3

2026

10

2029
(2026)5

13
(10)
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Dopravní
projekt

Druh dopravy

Průplav
Vnitrozemská
Seina-Severní
vodní cesta
Evropa

Spolufinancující
členský stát
(členské státy)

Francie

Milník
rozhodnutí
o výstavbě

Odhad
nákladů
projektu
v návaznosti
na
rozhodnutí
o realizaci
projektu
v rámci
tradičního
zadávání
veřejných
zakázek

Odhadované
Odhadované
náklady
Nejaktuálnější Odhadovaný
Odhadovaný
náklady
v době
odhad
rok uvedení
Nejaktuálnější
Rok
harmonogram
Nejaktuálnější
v době
rozhodnutí
nákladů
do provozu
odhad roku
rozhodnutí
v době
odhad
rozhodnutí
o výstavě
v cenách roku
v době
uvedení do
o výstavbě
rozhodnutí
harmonogramu
o výstavbě
v cenách
2019
rozhodnutí
provozu
A)
o výstavbě
(F - A +1)
(v mld. EUR) roku 2019
(v mld. EUR)2 o výstavbě
F)
(E
A
+1)
B)
(v mld. EUR)2
D)
E)
C)

2014

4,5

4,7

5,0

2024

11

2028

15

1

Odhad nákladů byl proveden s použitím roku 2010 jako hodnotového roku.

2

Náklady v cenách roku 2019 se v případě potřeby vypočítávají pomocí implicitních deflátorů HDP jednotlivých zemí z otevřené databanky Světové banky z roku 2019.
U projektů spolufinancovaných více než jedním členským státem byly provedeny úpravy inflace podle podílu jejich spolufinancování.

3

Odhad nákladů ve výši 7 miliard EUR zahrnuje rezervy na rizika budoucího zvýšení nákladů, jak auditoři uvedli ve zvláštní zprávě č. 10/2020, příloze III. Oficiální odhad
navrhovatele projektu dosud činí 5,8 miliardy EUR.

4

Ve zvláštní zprávě č. 10/2020 jsme upozornili na riziko dalšího zpoždění až do roku 2030.

5

Datum 2029 zahrnuje i rezervu pro riziko vypočtenou navrhovatelem projektu ve vztahu k oficiálnímu termínu zprovoznění 2026.

Zdroj: EÚD.
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Příloha IV – Obecné ukazatele
Ukazatele

EU

Počet obyvatel (v milionech)1

Austrálie

Kanada

Švýcarsko

Spojené státy

448

25

38

9

328

4 173

7 741

9 880

41

9 832

112

3

4

215

36

HDP na obyvatele (v tisících USD)1

35

55

46

82

65

Roční investice do infrastruktury vnitrozemské dopravy (% HDP)3

0,7

1,5

0,6

1,2

0,5

Roční investice do silniční infrastruktury (v miliardách EUR)4

50

14

8

4

81

Roční investice do železniční infrastruktury (v miliardách EUR)5

29

4

1

3

12

4 9308

8789

56511

8313

6 70014

2018

4110

4212

613

22014

4 680

312

493

104

6 558

407

17

2

21

33

1 707

220

269

17

2 955

415

413

446

11

2 445

4

5

2

5

Rozloha (v tisících km²)2
Hustota obyvatelstva (obyvatel na km²)2

Síť silniční dopravní infrastruktury (v tisících km)
Síť železniční dopravní infrastruktury (v tisících km)
Přepravené osobokilometry v silniční dopravě za rok (v miliardách)6
Přepravené osobokilometry v železniční dopravě za rok (v miliardách)6
Přepravené tunokilometry v silniční dopravě za rok (v miliardách)6
Přepravené tunokilometry v železniční dopravě za rok (v miliardách)6
Množství CO2 vyprodukovaného dopravou, v tunách na obyvatele7

2

Zdroj: EÚD na základě různých zdrojů. World Bank Open Data, 2019. World Bank Open Data, 2018. OECD, 2017; EU: údaj o HDP jsou z Eurostatu, 2017, přičemž tento
údaj nezahrnuje data za Kypr, Maltu, Nizozemsko a Portugalsko. 4 OECD, 2017; EU: údaj nezahrnuje data za Kypr, Maltu, Nizozemsko a Portugalsko. 5 OECD, 2017; EU: údaj
nezahrnuje data za Kypr, Nizozemsko a Portugalsko. 6 OECD, 2017; EU: Evropská komise, 2017. 7 OECD, 2017; EU: Evropská agentura pro životní prostředí, 2017. 8 Evropská
komise, 2018. 9 National Freight and Supply Chain Strategy, 2019. 10 National Transport Commission, 2016. 11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Swiss
Federal Office of Statistics, 2020. 14 US Department of Transportation, 2018.
1

2

3
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Obrázek 5 – Zeměpisné a dopravní ukazatele pro EU a čtyři hodnocené
země
Počet obyvatel (v milionech)

448

328

Evropská
unie

Spojené
státy

38

25

Kanada

Austrálie

Rozloha (v tisících km²)

9
Švýcarsko

Evropská unie

4 173

Kanada

9 880

Spojené státy

9 832

Austrálie

7 741
41

Švýcarsko

Délka silniční a železniční dopravní sítě (v tis. km)
Evropská unie

Spojené státy

Austrálie

Kanada

Švýcarsko

4 930
201
6 700
220
878
41
565
42
83
6

Počet obyvatel na čtvereční kilometr

Počet km na obyvatele (10 000 obyvatel)
Silnice
Železnice

351

204
149
110

112

215

36

4

3

Evropská
unie

Švýcarsko

Spojené
státy

Kanada

Austrálie

Zdroj: EÚD na základě výše uvedených zdrojů.

92
4

16

Evropská
unie

Austrálie

7
Spojené
státy

11
Kanada

7
Švýcarsko
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Příloha V – Příslušné auditní závěry a doporučení EÚD týkající
se analyzovaných procesů
Strategie
Předchozí závěry a doporučení EÚD
Zjistili jsme, že vzhledem ke zpožděním při provádění vybraných
velkých dopravních projektů a jejich přístupových tratí je
nepravděpodobné, že hlavní dopravní síť EU dosáhne své plné
kapacity do roku 2030.
Doporučili jsme Komisi, aby s přihlédnutím ke zbývajícímu
časovému rámci pro dokončení sítě přehodnotila relevantnost
technických požadavků na hlavní a globální síť. Komise
doporučení přijala.
Dospěli jsme k závěru, že plán Komise ztrojnásobit délku
vysokorychlostní železniční sítě do roku 2030 pravděpodobně
nebude splněn.
V souvislosti s revizí nařízení TEN-T jsme Komisi doporučili
přijmout realistický dlouhodobý plán zavádění pro vybudování
zbývající infrastruktury potřebné k dokončení hlavní
vysokorychlostní železniční sítě EU. Komise doporučení přijala.
Dospěli jsme k závěru, že na úrovni EU bylo identifikováno příliš
mnoho „hlavních přístavů“.
Doporučili jsme Komisi tento počet revidovat s ohledem na
zachování odpovídající úrovně přístupnosti pro EU jako celek.
Komise doporučení přijala.
Zjistili jsme, že při stanovování ceny, kterou mají uživatelé platit
za přístup k infrastruktuře, nejsou plně zohledněny externality
způsobené železniční a silniční dopravou. To má negativní
dopad na cíle EU týkající se přechodu na jiný druh dopravy.
Doporučili jsme, aby Komise prosazovala rovné podmínky mezi
různými způsoby dopravy tím, že v případě potřeby zavede
další regulační a/nebo jiná opatření na podporu železniční
nákladní dopravy. Komise doporučení přijala.

Zpráva EÚD

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Zvláštní zpráva
o vysokorychlostních
železnicích, 2018

Zvláštní zpráva
o námořní dopravě,
2016

Zvláštní zpráva
o železniční nákladní
dopravě, 2016
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Koordinace
Předchozí závěry a doporučení EÚD
Dospěli jsme k závěru, že o tom, zda a kdy
budovat vysokorychlostní železniční
infrastrukturu, rozhodují členské státy. Práce
na vysokorychlostních železničních hraničních
přechodech nebyly dokončeny
koordinovaným způsobem.
Doporučili jsme Komisi přijmout nápravná
opatření, pokud projekty v prioritních úsecích
nezačaly podle dohodnutého
harmonogramu, pokud byly zpožděny, nebo
pokud se zdá, že problémy s koordinací podél
různých hranic pravděpodobně zabrání
uvedení tratě do provozu podle plánu.
Komise doporučení přijala.
Dospěli jsme k závěru, že Evropská komise
má omezené právní nástroje k prosazování
realizace sítě do roku 2030.
Doporučili jsme Komisi zavést ustanovení
k posílení soudržnosti mezi vnitrostátními
dopravními plány a závazky v oblasti TEN-T
s cílem zajistit řádné prosazování a provádění
nařízení TEN-T. Komise doporučení přijala.
Dospěli jsme k závěru, že bez ohledu na
prostor pro zlepšení byla prováděcí
rozhodnutí krokem k účinnějšímu dohledu
nad dokončením koridorů hlavní sítě
členskými státy.
Doporučili jsme navrhnout posílit roli
evropských koordinátorů tím, že se budou
více prosazovat pracovní plány pro koridory,
které budou klást důraz na prioritní úseky,
umožní se jim přítomnost na klíčových
jednáních správních rad a zvýší jejich role při
informování o cílech politiky TEN-T. Komise
doporučení přijala.

Zpráva EÚD

Zvláštní zpráva
o vysokorychlostních
železnicích, 2018

Zjištěný postup

Švýcarsko a
Spojené státy:
regionální plány
jsou vypracovávány
s pokyny
poskytnutými
spolkovou úrovní a
předávány jí.

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Austrálie: seznam
projektů spravuje
nezávislá agentura.
Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Rakousko a
Švýcarsko:
federální úroveň se
účastní dozorčích
rad a řídících
výborů projektů, na
něž poskytuje
finanční
prostředky.
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Výběr projektů
Předchozí závěry a doporučení EÚD
Dospěli jsme k závěru, že u všech dopravních
infrastruktur (TFI) v našem vzorku nebyly
analýzy nákladů a přínosů řádně využívány
jako nástroj pro rozhodování na celkové
úrovni TFI.
Doporučili jsme Komisi, aby vedle podrobné
analýzy týkající se jednotlivých úseků
požadovala také spolehlivou, komplexní a
transparentní celkovou socioekonomickou
analýzu nákladů a přínosů ke každému
megaprojektu. Komise toto doporučení
nepřijala.
Zjistili jsme, že kvalita posouzení potřeb
investic do vysokorychlostní železnice v
členských státech je nízká a rozhodnutí
o výstavbě jsou vnitrostátní a politická a
zřídka vycházejí z řádných analýz nákladů a
přínosů.
Doporučili jsme Komisi provázat
spolufinancování EU s posouzením potřeby
vysokorychlostních tratí. Komise doporučení
částečně přijala.
Dospěli jsme k závěru, že u poloviny
kontrolovaných finančních prostředků
nebyly přístavní infrastruktury využívány
nebo byly využívány velmi málo. To následně
poukázalo na nedostatky v předběžném
posouzení potřeb.
Doporučili jsme Komisi financovat přístavní
infrastruktury (jiné než napojení na
vnitrozemí) pouze za zvláštních podmínek,
včetně zjištěné potřeby a prokázané přidané
hodnoty EU. Komise doporučení částečně
přijala.
Zjistili jsme, že EU poskytuje
spolufinancování velkým dopravním
projektům prostřednictvím řady opatření, a
to i v důsledku sedmiletého programového
období EU. Tento způsob spolufinancování
vede k duplicitám.
Komisi jsme doporučili řídit výběr opatření
v rámci megaprojektů tak, aby se zvýšila

Zpráva EÚD

Zjištěný postup

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Zvláštní zpráva
o vysokorychlostních
železnicích, 2018

Všechny země
vybrané pro
přezkum:
nezpracované údaje
a doprovodné
analýzy, které
použili navrhovatelé
projektů, se
předloží spolu se
žádostí a na
federální úrovni se
znovu provede
analýza, přičemž se
ověří správnost
údajů a zvolených
předpokladů.

Zvláštní zpráva
o námořní dopravě,
2016

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Kanada:
dvoustupňová
aplikace snižuje
riziko
administrativní
zátěže.
Austrálie a
Švýcarsko: jsou
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Předchozí závěry a doporučení EÚD

Zpráva EÚD

efektivnost řízení. Komise toto doporučení
nepřijala.

Zjištěný postup
zavedeny
mechanismy, které
propojují období
způsobilosti
financování
s dlouhým časovým
rámcem provádění
velkých dopravních
projektů.

Monitorování
Předchozí závěry a doporučení EÚD
Dospěli jsme k závěru, že účinnost při
provádění velkých dopravních projektů je
nízká a v rámci Komise neexistuje žádný
specializovaný útvar zaměřený na velké
dopravní projekty, který by překladatelům
projektů poskytoval pokyny a řídil by je.

Zpráva EÚD

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Doporučili jsme Komisi vytvoření takového
střediska. Komise toto doporučení nepřijala.
Dospěli jsme k závěru, že překročení nákladů
a zpoždění při výstavbě kontrolovaných
vysokorychlostních železničních tratí jsou
standardem a že uvedení tratí do provozu,
jakmile byly vybudovány, trvalo dlouhou
dobu.
Dospěli jsme k závěru, že Komise stále váže
spolufinancování opatření ze strany EU
výhradně na výstupy.
Doporučili jsme Komisi, aby do budoucích
prováděcích rozhodnutí zahrnula prohlášení
o očekávaných výsledcích (např. přechod na
jiný druh dopravy, cíle prognóz dopravy).
Komise doporučení částečně přijala.
Doporučili jsme Komisi spojit
spolufinancování EU pro příjemce nejen
s dosahováním výstupů, ale také
s dosahováním plánovaných výsledků.
Komise toto doporučení nepřijala.

Zvláštní zpráva
o vysokorychlostních
železnicích, 2018

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Zvláštní zpráva
o vysokorychlostních
železnicích, 2018

Zjištěný postup
Spojené státy:
speciálně určení
manažeři pro
dohled nad
projekty a
automatický
mechanismus pro
posílení
monitorování.
Švýcarsko: vyspělé
mechanismy pro
sledování
výkonnosti.

Spojené státy:
definice ukazatelů
výsledků při výběru
projektů a při
vypracovávání
grantových dohod.
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Hodnocení ex post
Předchozí závěry a doporučení EÚD
Dospěli jsme k závěru, že Komise neprovádí
žádné systematické hodnocení ex post
jednotlivých velkých dopravních projektů.
Doporučili jsme Komisi, aby do prováděcích
rozhodnutí zahrnula závazek všech členských
států sdílet s Komisí výsledky hodnocení
ex post. Komise doporučení částečně přijala.

Zpráva EÚD

Zvláštní zpráva
o dopravní
infrastruktuře EU,
2020

Doporučili jsme Komisi zavést výkonnostní
bonus pro příjemce, pokud lze z hodnocení
ex post doložit, že očekávané výsledky byly
překročeny. Komise doporučení nepřijala.

Zvláštní zpráva
o vysokorychlostních
železnicích, 2018

Doporučili jsme Komisi provádět posouzení
dopadů ex post častěji, aby bylo možné se
poučit o tom, jak účinněji provádět TEN-T.
Komise doporučení přijala.

Zvláštní zpráva
o TEN-T, 2005

Zdroj: EÚD.

Zjištěný postup
Spojené státy:
navrhovatelé
projektů jsou
povinni provést
posouzení ex post,
jehož náklady jsou
způsobilými výdaji
v rámci grantového
programu.
Norsko: nezávislí
výzkumní
pracovníci
provádějí
hodnocení ex post
na základě
výchozích hodnot
stanovených ve fázi
plánování.
Francie:
navrhovatelé
projektů jsou
povinni provádět
hodnocení ex post
(Bilan LOTI)
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Příloha VI – Složení odborných skupin
Odborníci

Organizace/instituce

Austrálie
Peter Abelson

výkonný ředitel Applied Economics P/L a člen Economic
Society of Australia

Stephen Alchin

ředitel, SD Alchin Advisory Pty Ltd

Martin Locke

hostující profesor, Institute of Transport and Logistics
Studies, The University of Sydney Business School

John Stanley

hostující profesor, Institute of Transport and Logistics
Studies, The University of Sydney Business School

Peter Thornton
Marion Terrill

ředitel, Transportation Associates Pty Ltd
ředitelka programu pro oblast dopravy a měst, Grattan
Institute

Kanada
Mary R. Brooks

emeritní profesorka, Rowe School of Business, Dalhousie
University, Halifax

G. Kent Fellows

docent a zástupce ředitele programu (Canadian Northern
Corridor), School of Public Policy, University of Calgary

Anthony Perl
Matti Siemiatycki

profesor, Simon Fraser University, Vancouver
profesor, University of Toronto, Toronto

Švýcarsko
Brian T. Adey

profesor na Institutu pro řízení staveb a infrastruktury (IBI),
ETH Curych (ETHZ)

Yves Crozet

emeritní profesor, Institut politických studií (Univerzita
Lyon, Francie)

Heinz Ehrbar

hostující profesor na Institutu pro řízení staveb a
infrastruktury (IBI), ETH Curych (ETHZ)

Yves Putallaz

generální ředitel konzultační firmy IMDM (Switzerland) a
odborný asistent na University of Applied Sciences
St. Pölten (Austria)
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Spojené státy americké
Daniel Behr
Bruce Lambert
Paul Lewis

Analýza výkonnosti z hlediska
nákladů a časového rozvrhu šesti
velkých dopravních projektů
spolufinancovaných EU
Zdroj: EÚD.

konzultant pro sektor mezinárodní dopravy s obzvláštním
zaměřením na železniční dopravu, Behr & Associates Inc.
doktorand, Univerzita Antwerpy
místopředseda pro politiku a finance Eno Center for
Transportation

Oxford Global Projects Ltd.
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Zkratková slova a zkratky
BUILD: Lepší využití investic k rozvoji pákového efektu (Better Utilizing Investments to
Leverage Development, Spojené státy)
CEF: Nástroj pro propojení Evropy
CINEA: Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí
EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj
ESI fondy: evropské strukturální a investiční fondy
Eurostat: Statistický úřad Evropské unie
FHWA: Federální správa dálnic (Federal Highway Administration, Spojené státy)
FOT: Spolkový úřad pro dopravu (Federal Office of Transport, Švýcarsko)
FS: Fond soudržnosti
FTA: Federální správa dopravy (Federal Transit Administration, Spojené státy americké)
GŘ ENV: Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise
GŘ MOVE: Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise
GŘ REGIO: Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise
HDP: hrubý domácí produkt
IA: Infrastructure Australia
INEA: Výkonná agentura pro inovace a sítě
INFRA: Infrastruktura pro obnovu Ameriky (Infrastructure For Rebuilding America,
Spojené státy)
LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Francie)
MMF: Mezinárodní měnový fond
NPA: národní dohoda o partnerství (National Partnership Agreement, Austrálie)
NRLA: Nové železniční spojení přes Alpy (New Railway Link through the Alps)
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NTNU: Norská univerzita vědy a techniky (Norwegian University of Science and
Technology)
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
STEP: Program rozšíření sítě (Švýcarsko)
TEN-T: transevropská dopravní síť
TIGER: dopravní investice vedoucí k hospodářské obnově (Transportation Investment
Generating Economic Recovery, Spojené státy)
VFR: víceletý finanční rámec
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Slovník pojmů
Analýza nákladů a přínosů: porovnání odhadovaných nákladů na navrhovaný postup
s očekávanými přínosy.
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí: nástupce
Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA), kterou zřídila Evropská komise za účelem
řízení technického a finančního provádění programu CEF a starších programů.
Evropské strukturální a investiční fondy: pět hlavních fondů EU, které společně
podporují hospodářský rozvoj v celé EU: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
a Evropský námořní a rybářský fond.
Evropský fond pro regionální rozvoj: fond EU, který posiluje hospodářskou a sociální
soudržnost v EU financováním investic, které snižují nerovnováhu mezi regiony.
Fond soudržnosti: fond EU, který má za cíl zmírňovat hospodářské a sociální nerovnosti
v EU financováním investic v členských státech, jejichž hrubý národní důchod na
obyvatele je menší než 90 % průměru EU.
Grant: nevratná platba z rozpočtu EU ve prospěch příjemce na provádění způsobilého
projektu či programu.
Nástroj pro oživení a odolnost: mechanismus finanční podpory EU na zmírnění
hospodářského a sociálního dopadu pandemie onemocnění covid-19 a stimulaci
oživení za současné podpory ekologické a digitální transformace.
Nástroj pro propojení Evropy (CEF): nástroj, z něhož se poskytuje finanční pomoc pro
vytváření udržitelné a propojené infrastruktury v odvětvích energetiky, dopravy a
informačních a komunikačních technologií.
Navrhovatel projektu: subjekt, veřejný či soukromý, odpovědný za realizaci rozsáhlého
projektu infrastruktury, včetně žádosti o environmentální a stavební povolení a
o jakékoli dostupné financování na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU.
Přímé řízení: řízení fondu či programu EU prováděné pouze Komisí, které se liší od
sdíleného řízení či nepřímého řízení.
Referenční úroveň: referenční bod nebo norma, podle nichž lze výkonnost nebo
dosažené výsledky posuzovat.
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Sdílené řízení: způsob provádění výdajů z rozpočtu EU, při němž na rozdíl od přímého
řízení Komise deleguje úkoly na členské státy, avšak konečná odpovědnost zůstává
Komisi.
Strategie pro udržitelnost a chytrou mobilitu: strategie EU, navržená v roce 2020, pro
90% snížení emisí z dopravy do roku 2050 pomocí konkurenceschopnějšího,
bezpečnějšího, přístupnějšího a dostupnějšího systému dopravy.
TEN-T (transevropské dopravní sítě): plánovaný soubor silničních, železničních,
leteckých a vodních dopravních sítí v Evropě. Sítě TEN-T jsou součástí širší soustavy
transevropských sítí (TEN), kam patří i telekomunikační síť a energetická síť.
Ukazatel: informace použité k měření nebo posouzení určitého aspektu výkonnosti.
Víceletý finanční rámec: výdajový plán EU, v němž jsou stanoveny priority (na základě
cílů příslušných politik) a stropy, povětšinou na sedm let. Je strukturou, v jejímž rámci
se stanovují roční rozpočty EU a jež omezuje výdaje v každé kategorii. Současný VFR se
vztahuje na období 2021–2027.
Výkonná agentura: organizace zřízená a řízená Komisí na omezenou dobu, aby jejím
jménem a na její odpovědnost prováděla zvláštní úkoly související s programy či
projekty EU.
Zelená dohoda pro Evropu: strategie EU pro růst schválená v roce 2019, jejímž cílem je
zajistit, aby EU dosáhla do roku 2050 klimatické neutrality.
Zrušení závazku: zrušení celého nevyužitého závazku nebo jeho části Komisí.
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Tým EÚD
Tento přezkum EÚD „Rámec EU pro velké projekty dopravní infrastruktury:
mezinárodní srovnání“ poukazuje na příklady mezinárodních postupů a uvádí
problémy, s nimiž se Komise potýká, pokud jde o její budoucí podporu těchto projektů.
Tuto zprávu přijal senát II „Investice pro soudržnost, růst a sociální začleňování“, jemuž
předsedá členka EÚD Iliana Ivanova. Audit vedla členka EÚD Annemie Turtelboomová a
podporu jí poskytovali vedoucí kabinetu Florence Fornaroliová a tajemník kabinetu
Celil Ishik, vyšší manažer Helder Faria Viegas, vedoucí úkolu Guido Fara a auditoři
Manja Ernstová, Nils Odins a Luc T'Joen. Jazykovou podporu poskytoval
Adrian Williams.

Zleva doprava: Florence Fornaroliová, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas,
Annemie Turtelboomová, Luc T'Joen, Manja Ernstová, Nils Odins.

Velké infrastrukturní projekty hrají při realizaci
transevropské dopravní sítě EU klíčovou úlohu.
V tomto přezkumu se porovnává rámec EU pro
provádění těchto projektů s praxí ve vybraných
zemích a hledají se postupy, jimiž by se Komise
a tvůrci politik mohli inspirovat a případně je
upravit pro kontext Evropské unie.
Nenalezli jsme žádný postup, který by mohl
pomoci řešit nedostatky EU týkající se strategie.
U postupů týkajících se koordinace, výběru,
monitorování a hodnocení ex post však
poukazujeme na relevantní příklady.
Rovněž jsme analyzovali stávající překročení
rozpočtu a harmonogramu u šesti projektů
spolufinancovaných EU. U čtyř z těchto projektů
došlo ve srovnání s globální referenční hodnotou
k menšímu překročení rozpočtu, většina z daných
šesti projektů ale zároveň v průměru zaznamenala
větší zpoždění ve svém harmonogramu realizace.

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO
Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

