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Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje rozvoj veřejné dopravy a z tohoto důvodu 

navrhuje níže doplnění Koncepce o problematiku týkající se zejména železniční osobní dopravy, její 

kvality pro cestující a obnovy jejích vozidel. Dále upozorňujeme např. na fenomén private hire 

vozidel. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. K materiálu obecně – podnět pro novou Koncepci 

Nová Koncepce veřejné dopravy by se měla zabývat také dopadem nového fenoménu nárůstu 

počtu řidičů taxi bez taxametru a jeho dopadu na rozvoj dopravní situace, bezpečnost přepravy 

apod. S ohledem na nárůsty počtu těchto řidičů v řádu tisíců z roku na roku je nutno se možnými 

negativními dopady zabývat. 

 

Odůvodnění: 

O zvyšujícím se počtu „taxi bez taxametru“ hovoří i odhady ministerstva dopravy, kdy se počet 

těchto vozů zvýšil v Praze za poslední dva roky zhruba o 400 %. Na tento nový fenomén reagoval 

například již v minulosti dopravní akční plán pro Londýn (Taxi and Private Hire Action Plan 2016). 

V současnosti nadále roste potřeba systémově řešit toto téma i ve větších městech ČR. 

 

2. Ke kapitole Vyhodnocení plnění, odstavci 9, str. 2 

Žádáme na konci odstavce doplnit nový text týkající se převodu kompetenci v objednávání dopravy 

a nutnosti zachování „síťovosti“ železnice. 

 

Návrh na doplnění: 

„Převedení kompetence v objednávání regionální dopravy je pochopitelným krokem vzhledem 

k financování a organizaci dopravy, nicméně s sebou přináší i řadu úskalí. Nejvíce komplikací 

přináší objednávky regionální dopravy krajů v oblastech na hranicích s dalšími kraji. Některé 

kraje jsou schopny se na „přeshraniční“ dopravě alespoň v základních obrysech dohodnout. Ne 

všude je však tato situace ideální – v takových oblastech, kde je na „přeshraničních“ tratích 

snížena objednávka, dochází k degradaci síťového efektu, snižování atraktivity pro cestující a tím 

i vylidňování hraničních oblastí.“ 
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Odůvodnění: 

Zachování síťového charakteru železniční dopravy na celém území ČR je předpokladem pro její 

rozvoj a současně důležitým faktorem pro samotné fungování páteřní železniční dopravy. 

Nedostatečné či nesprávně fungující dopravní napojení je i jednou z příčin vylidňování některých 

oblastí - viz Koncepce rozvoje venkova, Program RE:START či Strategie regionálního rozvoje, které 

se naopak jiné resorty a politiky pokouší řešit. Je třeba vytvářet horizontální synergie. 

 

3. Ke kapitole Vyhodnocení plnění, odstavci 10, str. 3 

Poslední větu odstavce žádáme nahradit textem týkajícím se některých dopadů nárůstu 

přepravních výkonů. 

 

Návrh na doplnění: 

„Požadované hodnoty byly vysoce překročeny, místo požadovaných 5 % činí nárůst 32 %. Tedy ČR 

získala za finance vložené do podpory železniční dopravy o 27 % větší efekt, než původně 

předpokládala. To má velmi zásadní přínos pro snížení spotřeby energie i pro snížení emisí oxidu 

uhličitého a pro snížení emisí zdraví škodlivých látek. Mezi roky 2014 a 2017, kdy vzrostly 

přepravních výkony osobní železniční dopravy v ČR o 22 %, došlo podle statistik SŽDC ke zvýšení 

dopravní nabídky jen o 6 % v parametru dopravní výkon (tkm) a pouze o 4 % v parametru vlakový 

výkon (vl. km). To znamená, že došlo k významnému růstu obsazení vlaků. To je z hlediska 

ekonomiky a energetiky jejich vozby přínosné, ale děje se tak v některých případech na úkor 

kvality cestování, kdy část vlaků jezdí přeplněných. Česká železnice dosáhla již v roce 2018 

v osobní dopravě přepravních výkonů, které měla podle Dopravní sektorové strategie dosáhnout 

až v roce 2050. To je z hlediska plnění cílů ČR v oblasti dopravy, energetiky i životního prostředí 

velmi pozitivní. Avšak zvládnutí této přepravní poptávky vyžaduje nejen kvalitativní, ale 

i kvantitativní rozvoj parku vozidel, aby byla železnice schopna uspokojit všechny zájemce 

o přepravu.“ 

 

Odůvodnění: 

Růst přepravních výkonů je pozitivní zprávou, avšak na druhou stranu se sebou nese objektivní 

potřebu investovat do nových vozidel, současné kapacity již nestačí, a růst vytrvale pokračuje. 

 

4. Ke kapitole Vyhodnocení plnění, odstavci 13, str. 4 

Žádáme na konci odstavce doplnit nový text týkající se kvalitativních požadavků objednavatelů 

dopravy. 

 

Návrh na doplnění: 

„Kvalitativní požadavky jsou často ze strany objednatelů (MD, kraje, obce) vhodně nastaveny, 

zásadní je však problém v tom, že tyto požadavky nejsou v rámci celé ČR nijak harmonizovány. 

U každé jednotlivé smlouvy/soutěže si objednatel sám nastavuje kvalitativní požadavky, 

a v tomto důsledku pak vznikají kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými regiony. To samé se týká 

i požadavku na „nízkopodlažnost“ u jednotlivých souborů linek (někde je striktně požadována, 

jinde nikoliv). 
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Díky odmítnutí povinného „místenkování“ současně s kvalitativními požadavky na jednotlivých 

dálkových linkách dochází k častému přeplnění souprav vlivem rostoucí poptávky. Pozitivní efekt 

se pak vytrácí.“ 

 

Odůvodnění: 

Tato skutečnost vede k nelogické roztříštěnosti poskytovaných služeb, navíc dochází k pomalé 

modernizaci vozidlového parku. Nekvalita z přeplnění povede k syndromu z 90. let a může se 

projevit ztrátou zájmu cestujících o železniční dopravu. 

 

5. Ke kapitole Vyhodnocení plnění, odstavci 19, str. 6 

Žádáme o doplnění odstavce o text týkající se liberalizace železniční osobní dopravy. 

 

Návrh na doplnění: 

„Otevírání trhu železniční dopravy konkurenci s sebou přináší celou řadu výhod (úspora nákladů, 

zlepšení kvalitativních parametrů), ale vlivem vyčerpané kapacity železniční dopravní cesty často 

dochází ke zpožďování vlaků. Na tomto faktu se podílí také odebrání rezerv v jízdních dobách tak, 

aby se uspokojila veškerá poptávka po spojích, a současně nekoordinované plánování výluk.“ 

 

Odůvodnění: 

Častá zpoždění se projeví ztrátou zájmu cestujících o železniční dopravu. 

 

6. Ke kapitole Vyhodnocení plnění, odstavci 20, str. 7 

Žádáme o doplnění odstavce o text týkající se nedostatečné obnovy vozového parku. 

 

Návrh na doplnění: 

„Nedostatečné tempo obnovy vozidel (zejména v dálkové osobní železniční dopravě) má velmi 

negativní důsledky a nedostatky: 

 Každým rokem roste průměrné stáří vozidel, u lokomotiv i u osobních vozů již překročilo 

35 let (výrobci garantovaná životnost těchto vozidel je 30 let). 

 Oddělení provozování dráhy od drážní dopravy nemůže vést k desintegraci parametrů 

infrastruktury a vozidel, je naopak třeba zajistit co nejvyšší harmonizaci. Tomu musí 

odpovídat i nastavení případné finanční podpory. 

 Parametry části vozidel nedovolují využívat parametry tratí (řada vlaků jezdí z důvodu na 

straně lokomotiv či vozů rychlostí jen 140 km/h i na tratích, které umožňují rychlost jízdy 

160 km/h a v brzké době budou k dispozici i tratě na rychlost 200 km/h). 

 V ČR již je cca 490 km tratí vybavena stacionární částí jednotného evropského vlakového 

zabezpečovače ETCS. Avšak tato státem vynaložená investice v hodnotě 4 mld. Kč ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy není využívána, neboť vozidla zajišťující veřejnou osobní 

dopravu v závazku státu i krajů nejsou vybavena palubními jednotkami tohoto 

zabezpečovače. 
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 V souladu s cíli a závazky ČR v oblasti energetiky a klimatu připravuje SŽDC liniovou 

elektrizaci dalších železničních tratí. Centrální komise MD ČR již schválila liniovou 

elektrizaci dalších cca 500 km tratí, což je postupně realizováno. K využití potenciálu 

těchto investic do rozvoje dráhy však potřebují mít dopravci místo naftových vozidel 

vozidla elektrická. Již jsou na trhu k dispozici i dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor, 

která zhodnocují efekt liniové elektrizace rozšířením bezemisní elektrické vozby i na 

přilehlé traťové úseky bez liniové elektrizace. 

 Zejména na atraktivních linkách dálkové dopravy převyšuje přepravní poptávka 

přepravní nabídku. Cestující se buď do vlaku nedostanou (nejsou volné místenky), nebo 

cestují ve stoje, což zásadním způsobem snižuje kulturu cestování. 

 Je nezbytné, aby veřejný sektor vytvořil podmínky pro prosazení alternativních zdrojů 

v železniční dopravě.“ 

 

Odůvodnění: 

Zanedbanost obnovy parku vozidel, zajišťujících v ČR veřejnou osobní železniční dopravu, zejména 

v dálkové dopravě, již má nejen kvalitativní dimenzi (nízká rychlost a nízká úroveň kultury 

cestování), ale i kvantitativní dimenzi (nedostatečná kapacita). 

 

7. Ke kapitole Vyhodnocení plnění, odstavci 21, str. 7 

Žádáme o doplnění odstavce o text týkající se tarifní roztříštěnosti. 

 

Návrh na doplnění: 

„Pro jízdní řád 2020 došlo bohužel vlivem postupu některých krajů k chaosu způsobenému 

roztříštěností tarifních podmínek. Navíc došlo k situaci, kdy některé kraje začínají uznávat pouze 

krajské tarify a nikoliv tarify dopravců. Tento krok je navíc nelogický (a z hlediska cestujícího 

nepraktický) v okamžiku, kdy není zaveden Systém jednotného tarifu. V této oblasti je třeba 

zajistit dohled MD nad tarifními podmínkami tak, aby k podobným excesům nedocházelo.“ 

 

Odůvodnění: 

Tarifní roztříštěnost vede k chaosu. Cestující se v jednotlivých nabídkách špatně orientují a toto 

může ve svém důsledku vést ke snížení jejich zájmu o vlakovou dopravu. 

 

8. Ke kapitole Závěry a doporučení, str. 10 

Žádáme do kapitoly doplnit nový odstavec týkající se systémového řešení financování nákupu 

nových vozidel. 

 

Návrh na doplnění: 

„(35) Dosažený růst přepravních výkonů osobní železniční dopravy, zejména dálkové, je velmi 

pozitivním trendem. A to jak z pohledu zapojování celé plochy územní státu do společného 

systému tvorby a spotřeby hodnot, tak i z pohledu snižování zdraví škodlivých emisí v ovzduší, 

úspor energie a emisí oxidu uhličitého. Avšak mnoho let zanedbávaná obnova parku vozidel 

pořízením nových vozidel již přesáhla meze únosnosti. Tato skutečnost se projevuje jak 
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kvalitativně (stará vozidla nenabízí potřebnou úroveň kultury cestování, jsou pomalá a údržbově 

náročná), tak i kvantitativně (na důležitých linkách jezdí vlaky přeplněné, železnice odmítá 

cestující - nejsou volné místenky). Všechny dosud slibované mechanizmy k pořízení nových vozidel 

nebyly naplněny (včetně např. nákupu z úvěru EIB). Objednatelé veřejné dopravy (stát i kraje) si 

ve svých rozpočtech navykli na ceny vlakové dopravy zajišťované starými již odepsanými vozidly 

(respektive vozidly pořízenými s podporou dotací) a nejsou ochotni dopravcům platit v ceně 

objednávané vlakové dopravy odpisy nových vozidel. 

Současná situace již je neúnosná, systémové řešení financování nákupu nových vozidel pro osobní 

železniční dopravu je nutností.“ 

 

Odůvodnění: 

Jde o důležitou skutečnost, o které je nutno informovat. 


