
Případová studie: projekt most Vasco da Gama

Text 1

Roku 1991 se portugalská vláda rozhodla v Lisabonu postavit druhý most přes řeku 
Tagus. Jediný most přes Tagus zvaný most 25. dubna byl již velmi přetížen a 
v průběhu let bylo vytvořeno několik plánů na tunel nebo most, který by zajistil 
lepší přístup do nejhustěji obydlených oblastí na jižním břehu řeky. Vláda se však 
rozhodla postavit most v severní části města, který by propojil oblast s nižší 
hustotou obyvatel na druhé straně řeky.

Tato volba umožnila, aby doprava severojižním směrem byla odkloněna z Lisabonu, 
čímž se vyřešila celá řada otázek spojených s plány na rozvoj města na obou 
březích, ale na druhou stranu most zasahoval do chráněné oblasti. Byl vybudován 
nad 400 hektary opuštěné solné pánve, která je velmi významným místem pro 
miliony tažných ptáků na cestě z Evropy do Afriky. U veřejnosti tyto ekologické 
aspekty samozřejmě vyvolaly velké znepokojení, zejména když vláda rozhodla, že 
tomuto projektu bude udělena výjimka a nebude podroben obvyklému posouzení 
ekologických dopadů. Most byl navíc velmi dlouhý (12 km, z toho 11 km nad 
vodou) a doba stavby byla velmi intenzivně využita, protože bylo třeba vše 
dokončit a most otevřít před slavnostním zahájením výstavy Expo´98.

Výstava představovala velký milník a byla spojena s rozsáhlým projektem 
městské obnovy. Expo´98 se mělo konat v Lisabonu v původně nevzhledné 
oblasti kolem řeky blízko severního ukotvení navrhovaného mostu Vasco da Gama. 
Oblast o rozloze 340 hektarů byla největší průmyslovou zónou uvnitř města. 
Nacházela se tam ropná rafinérie, velká jatka, skládka a čistírny a celá řada 
vojenských a přístavních skladů. Rafinérie byla zastaralá, přístavní zařízení 
nepoužitelná a vybavení bylo ve velmi špatném stavu. Půdu v celé oblasti bylo 
nutno vyčistit a ošetřit. Vláda rozhodla, že projekt obnovy je ve veřejném zájmu, a 
přidělila státní firmě ParqueExpo odpovědnost za nový plán celé zóny.

Úspěch projektu závisel na včasném prodeji pozemků, aby bylo možno získat 
prostředky na demolice, dekontaminaci půdy, obnovení povrchu a výstavbu 
výstavních pavilónů a několika architektonických prvků. Hodnota pozemků závisela 
na důvěryhodnosti závazku vlády celý projekt obnovy dokončit, zajistit dopravní 
obslužnost a infrastrukturu pro veřejnost. Datum zahájení výstavy bylo stanoveno 
pevně a pro úspěch celého projektu bylo spolu se stavbou nového mostu 
rozhodujícím faktorem.

Vzhledem ke stavebním rizikům celého projektu a nutnosti vše dokončit v krátkém 
termínu vláda rozhodla, že práce budou zrealizovány formou PPP. Obrovské 
náklady na výstavbu mostu (900 milionů eur) však nemohly být vyváženy pouze 
výběrem mýtného, a proto vláda udělila koncesionáři v rámci PPP právo na 
provozování mýtného systému a výběr na obou mostech přes Tagus. Nízké mýtné 
na mostě 25. dubna se mělo v průběhu výstavby nového mostu Vasco da Gama 
postupně zvyšovat, aby vybíraná částka byla na obou mostech stejná a zaručila 
dobrou celkovou bilanci. Na projekt neměly být vynaloženy žádné veřejné 
prostředky.

Roku 1994 konsorcium portugalských, britských a francouzských společností s 
názvem Lusoponte vyhrálo mezinárodní výběrové řízení na koncesi navrhnout, 
postavit, financovat a provozovat nový most. Tím také získalo na 28 let výhradní 
práva na všechny budoucí mosty v blízkosti Lisabonu, právo vybírat mýtné na obou 
mostech v předem stanovené výši a převzalo odpovědnost za rozsáhlá opatření na 
ochranu životního prostředí v průběhu stavby i po ní. Smlouva měla být ukončena 
dříve, pokud by celkový objem dopravy (na obou mostech) dosáhl 2250 milionů 
vozidel dříve než za 28 let.
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Najděte hlavní rizika tohoto projektu pro veřejný sektor a diskutujte o 
nich.
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Případová studie: projekt most Vasco da Gama 
Tabulka rizik

Dopad
(nízký/ střední/ vysoký)

Popis rizika

Pravděpodobnost 
výskytu

(nízká/střední/ 
vysoká)

Partner ze 
soukromého 

sektoru

Partner 
z veřejného 

sektoru
Sdílené

Stavební riziko

Dopravní riziko

Ekologické riziko

Finanční riziko

Riziko vyšší moci
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Případová studie: projekt most Vasco da Gama
Text 2

V roce 1994, když už byla uzavřena smlouva, bylo zveřejněno, že uživatelé starého 
mostu 25. dubna budou platit zvýšené mýtné koncesionářům mostu Vasco da 
Gama. Veřejnost toto ovšem vnímala jako dotaci. Po prvním 50% navýšení 
z 0,50 eur na 0,75 eur se proti tomuto plánu zdvihla velká vlna odporu, řidiči na 
protest troubili a došlo k několika blokádám na dálnicích, kdy byl ve špičce 
znemožněn přístup na most. Protesty vládu oslabily a po volbách nová vláda 
ustoupila a rozhodla, že mýtné na mostě 25. dubna bude ponecháno na nízké 
úrovni a Lusoponte obdrží kompenzaci za ztrátu příjmů. Později vzhledem ke 
všem změnám vláda nakonec rozhodla, že celou zakázku a její podmínky znovu 
projedná.

Jak lze řídit rizika pramenící z této události? Jaká rizika souvisejí s touto 
změnou politiky a s udělením kompenzace /novým projednáním smluvních 
podmínek?

Dopad
(nízký/ střední/ vysoký)

Popis rizika

Pravděpodobnost 
výskytu

(nízká/střední/ 
vysoká)

Partner ze 
soukromého 

sektoru

Partner 
z veřejného 

sektoru
Sdílené

Stavební riziko

Dopravní riziko

Ekologické riziko

Finanční riziko

Riziko vyšší moci
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Případová studie: projekt most Vasco da Gama
Text 3

Rozhodnutí vlády vytvořit dvojí systém mýtného (s nižší sazbou mýtného na mostě 
25. dubna) vedlo k dalším změnám pravidel: vláda například na mostě 25. dubna 
po dobu měsíce srpna mýtné zcela zrušila a řidičům nákladních vozidel, kteří po 
mostě často projížděli, poskytovala slevy. Za toto všechno bylo nutno společnosti 
Lusoponte samozřejmě poskytnout kompenzaci.

Aby Lusoponte získalo částečnou náhradu za ušlé příjmy, vláda společnosti nabídla 
zvýhodněný daňový režim. Později Portugalsko vstoupilo do eurozóny. Lusoponte 
projekt refinancovalo a toto všechno způsobilo, že ve smlouvě a ve finanční rozvaze 
došlo k významným změnám.

V průběhu nového vyjednávání o smluvních podmínkách si koncesionář stěžoval 
nejen na ušlý příjem kvůli nižšímu mýtnému na mostě 25. dubna, ale také na 
odklon dopravy. Dále požadoval kompenzaci za některé další drobnější problémy. 
Výsledkem jednání bylo prodloužení smlouvy z 18 let na 35 let a vláda se kromě 
toho zavázala poskytnout příslušnou kompenzaci. Ustanovení o dřívějším 
ukončení smlouvy bylo zrušeno, čímž tedy byla smlouva reálně prodloužena o 7 až 
11 let. Některé povinnosti (např. údržba mostu 25. dubna) a rizika byla převedena 
zpět na stát.

Účetní soudní dvůr (Tribunal de Contas, zpráva z auditu 47/2001, Auditoria ao 
Acordo Global celebrado entre o Estado e a Lusoponte, November 2001) ve své 
zprávě uvedl, že „konečný výsledek nového projednání smluvních podmínek 
nezajišťuje dobrou ochranu veřejného zájmu“, že „na stát byla zpět převedena 
rizika, která měl původně nést koncesionář,“ a že došlo k „zatížení státu a uživatelů 
mostu, zatímco koncesionář měl ze situace jen prospěch“. (Nicméně formální právní 
požadavky byly splněny a soud udělil nové smlouvě souhlas.)

__________________
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Případová studie: projekt most Vasco da Gama
Text 4 (nové umístění letiště, prostor nutný pro nový most přes Tagus)

Předchozí rozhodnutí vlády postavit nové lisabonské letiště v Otě, což je oblast na 
severu od řeky Tagus, bylo roku 2007 zrušeno a (za podpory téměř všech expertů) 
byla vybrána nová lokalita na jižním břehu řeky nedaleko ukotvení mostu Vasco da 
Gama.

Toto rozhodnutí způsobilo, že vláda začala uvažovat o třetím přemostění řeky Tagus 
kvůli zvýšenému objemu dopravy směrem na nové letiště.

Lusoponte samozřejmě ihned upozornilo na svůj monopol na provozování všech 
mostů pro silniční dopravu přes řeku.

OTÁZKY: 

 Jaká rizika vyvolalo/zvýšilo/snížilo toto rozhodnutí o umístění 
letiště?

 Jaká rizika by vyvolala/zvýšila/snížila možná stavba třetího mostu 
přes Tagus?

 Jak je může vláda omezit?

__________________
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