
Případová studie o fiskálních rizicích PPP

V Království pohádek připravuje ministerstvo 
financí a ministerstvo dopravy posouzení projektu 
tramvajové dopravy nazvaného Šalinka. 
Předběžný návrh záměru byl vypracován týmem 
externích konzultantů a právě rozeslán příslušným 
ministerstvům.

Když vláda před dvěma roky Šalinku schválila, 
byl to projekt tramvajové dopravy, který měl 
využít starou železniční trať ze starobylého 
hlavního nádraží města Divohrady do čtvrti 
Předhradí, která leží na jeho okraji. Měl sloužit 
pro 50.000 lidí a stát 90 milionů eur (asi 2,5 mld. 
Kč).

Nyní byly po vypracování nových studií  
zavedeny některé změny s cílem zajistit 
obslužnost širší oblasti a zvýšit kvalitu projektu. 
Aby se do středu města dalo dojet bez přesedání 
na jiný druh dopravy, stal se součástí projektu 
dvoukilometrový tunel, který linku vede přes Staré 
město. Jednokolejná trať bude kvůli urychlení 
přepravy zdvojena, jelikož odborníci mají za to, že 
cesta tramvají po jednokolejné trati z Předhradí do 
centra by byla mnohem pomalejší než cesta 
vlakem po staré železnici stejnou trasou, 
především proto, že tramvaj má mnohem více 
zastávek, než mělo původní vlakové spojení. A 
konečná linky je nyní přemístěna z oblasti s vyšší 
hustotou osídlení do zchátralé průmyslové zóny, 
kde vláda chce postavit nový univerzitní areál. 
Otevření areálu dosud není rozhodnutou věcí kvůli 
problémům s kontaminací půdy, ale pokud ho 
vláda schválí, univerzitní areál by mohl být hotov 
do tří let a sloužil by pro 20.000 studentů, nejméně 
však pro 3.000. Investice do nové linky, která má 
sloužit většímu počtu obyvatel (70.000), si nyní 
podle odhadu vyžádá asi 235 milionů eur (asi 6,6 
mld. Kč). Očekávaná poptávka by mohla 
dosáhnout 30.000 cestujících denně, i když reálné 
číslo bude záviset na vlivu nového expresního 
vlaku, který spojuje nádraží ve čtvrti Předhradí 
s hlavní linkou metra. Předběžný návrh záměru 
uvádí, že projekt s touto poptávkou a trvalým 
každoročním reálným nárůstem jízdného je 
schopen vytvořit dostatečné výnosy pro pokrytí 
všech těchto nákladů.

Navržený kontrakt je PPP: soukromý partner bude 
zodpovídat za projekt a výstavbu tramvajové linky 
a za její údržbu po dobu 30 let a také za využívání 
služby během téhož období. Soukromý partner 
plně nese stavební riziko (pouze s výjimkou 
událostí vyšší moci nebo archeologických nálezů). 
Výnosy soukromého partnera budou pocházet 
z jízdného (jelikož soukromý partner ponese 
riziko poptávky, musejí uchazeči navrhnout 

výchozí jízdné za osobu/kilometr, které uplatní, a 
také roční procentuální nárůst jízdného ve stálých 
cenách) a dále z vládní investiční dotace. Zadávací 
kritéria upřednostňují uchazeče, kteří předloží 
nabídku s nejnižší vládní investiční dotací. 
V zájmu ochrany soukromého partnera před 
zasahováním vlády smlouva obsahuje ustanovení, 
že vláda uhradí soukromým partnerům odškodné 
v případě, že se rozhodne změnit výši jízdného.

Aby se podařilo přilákat potenciální cestující, 
bude konečná stanice v blízkosti univerzity malým 
nákupním centrem s knihkupectvími, malými 
restauracemi, kopírnami a internetovou kavárnou. 
Tyto malé projekty přilákají investory, kteří by se 
na projektu PPP mohli podílet. Protože nákupní 
centrum je vnímáno jako vysoce zisková investice 
schopná spolufinancovat tramvajovou linku a 
univerzitní areál, smlouva stanoví, že výstavbu 
konečné stanice hradí univerzita; provozovatel 
tramvajové dopravy zajistí správu budovy a 
rozdělí se s univerzitou napůl o všechen zisk 
z komerčního pronájmu prostor nákupního centra 
na konečné stanici. Aby byl zajištěn závazek 
provozovatele dopravně obsluhovat univerzitu, 
smlouva dává provozovateli výhradní právo 
využívat veškeré komerční oblasti univerzitního 
areálu, včetně výstavby a údržby (na dobu 30 let 
po dostavbě) několika výzkumných středisek, 
která se v areálu plánují, i všechny aktivity 
hromadné dopravy uvnitř areálu.

Vzhledem k tomu, že projekt už byl vládou 
schválen, nijak nezatíží státní rozpočet, a 
vzhledem k potřebě mít systém tramvajové 
dopravy připravený už při otevření areálu 
univerzity, navrhuje se v záměru do dvou měsíců 
zveřejnit výzvu k předkládání nabídek.

Otázky:

- Jaký máte první dojem z tohoto projektu? 
- Jsou naznačená rizika pro stát vysoká nebo nízká?
- Bude cena jízdenky vysoká nebo nízká v prvních 
letech projektu?
- K otázce konečné stanice u areálu univerzity: jaká 
rizika by měl nést soukromý partner a jaká stát?
- Jak vnímáte počet přepravených osob za den – je 
dostatečný? Budou mít navrhované další projekty 
nějaký dopad na tento počet?
- Vypracujte užší seznam vysokých a nízkých rizik 
projektu a uveďte, kdo by je měl nést. Pamatujte: 
vysoká rizika znamenají vyšší cenu, nízká rizika 
naopak nízkou cenu.
- Pokuste se navrhnout doplnění projektu, která by 
přilákala uchazeče.
- Jak lze zvýšit kvalitu plnění veřejné služby v tomto 
projektu?


