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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) oceňuje vznik Plánu implementace ETCS. Zároveň SP ČR dlouhodobě 

upozorňuje na potřebu výraznější podpory investic do systému ETCS – mobilní i infrastrukturní části, jelikož 

náklady na plné zavedení systému ETCS nemohou krýt sami manažer infrastruktury (provozovatel dráhy) 

a jednotliví dopravci.  

 

Zároveň je potřeba výraznější podpory při pořizování a provozování nových bezemisních železničních 

kolejových vozidel již vybavených ETCS z výroby. Nutné je také více podpořit elektrifikaci tratí či počítat 

s dalším rozvojem systému ETCS.  

 

V tomto smyslu níže přikládá SP ČR své připomínky odrážející postoj manažera infrastruktury, jednotlivých 

dopravců i výrobců. 

 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY  

1. K vyčísleným požadavkům  

Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo na základě jednání se SFDI a MD k dílčím změnám 

v tabulkách popisujících potřebné prostředky pro realizaci traťové části ETCS v jednotlivých letech, je 

nezbytné tyto závěry do dokumentu promítnout a uvést údaje do souladu s poslední verzí dokumentů 

(tabulky, rozpisy) předaných ze strany Správy železnic na MD. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. K dalšímu vývoji ETCS 

Celý koncept dokumentu předpokládá pouze stávající specifikace systému ETCS a nebere v úvahu další 

rozvoj tohoto systému (ATO, L3, satelitní navigace) a zejména autonomní provoz. Navrhujeme 

zaimplementovat ATO vzhledem k jeho plánovanému začlenění do TSI CCS v roce 2022. 

 

Odůvodnění: 

Tento požadavek se týká jak vozidlových instalací a jejich spolupráce s ETCS na vozidle, tak i rozvoje traťové 

části. ATO přináší okamžité zvýšení dopravní propustnosti, úspory energie a zefektivnění provozu na 

železnici. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

3. K ETCS L1 a L2 

Evropská unie za digitalizaci považuje rádiem řízený vlak, tj. ETCS L2 a výše. Předložený dokument nedává 

digitalizaci české železniční sítě dostatečný prostor, neplánuje její budoucí využití s ohledem na 

předpokládané záměry rozvoje s cílem získání většího podílu na přepravním trhu. 

 

V textu je opomenuta zmínka o tom, že implementace ETCS L1 s sebou nese, i přes „uvažovaný“ jednodušší 

způsob realizace, významné náklady na potřebnou a pro správnou funkci, nezbytnou kabelizaci a současně 

přináší konzervaci stávajících systémů zabezpečení, nad nimiž se s instalací uvažuje, na další desítky let. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. Ke GSM-R 

Dokument nereflektuje rozvoj komunikační technologie GSM-R / FRMCS na tratích. Spojení dispečera 

s jedoucím vozidlem je nedílnou součástí zabezpečení a řízení provozu. Současně je již dnes zřejmé, že 

jestli nějaký systém bude limitně zatěžován a bude pracovat na hraně svých kapacit (ve smyslu 

maximálního počtu aktivně realizovaných spojení v jedné lokalitě), je to systém GSM-R dnes použitý 

(primárně) jak pro hlasové, tak nově hlavně i pro datová spojení. Nelze řešit tyto oblasti odděleně. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

5. Ke kapacitám pro správní a homologační řízení 

Pro naplnění tohoto plánu je třeba zajistit dostatečné kapacity pro veškeré správní a homologační řízení. 

Při plánování je třeba brát v úvahu limity, správní lhůty a lhůty na vyjádření příslušných orgánů, které 

plynou z v současnosti platné legislativy. 

 

Z dokumentu není patrné, jak se tyto podmínky propisují do navrženého harmonogramu, zda byla ověřena 

kapacita průmyslu tento plán realizovat a zda byl tento harmonizován s dostupností národních zdrojů pro 

financování implementace ETCS v České republice. Doporučujeme prověřit kapacity trhu a tyto zohlednit 

před stanovením závazných kroků a harmonogramů. 

 

Jako stěžejní faktor pro zvýšení bezpečnosti české železnice vnímáme mj. legislativu související se 

schvalováním ŽKV do provozu, kdy Drážní úřad již není způsobilým orgánem a pravomoc schvalování nyní 

náleží ERA. Do doby transpozice evropského práva však ERA nemůže schvalovat vozidla pro provoz v ČR. 

Transpozice evropského práva bude realizována prostřednictvím novely zákona o dráhách (momentálně 

ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně ČR). Proces schvalování ŽKV do provozu je však zcela zásadní pro 

harmonogramy implementace ETCS, které jsou nezbytnou částí smluv s dodavateli ETCS, a které až 

několikanásobně ovlivňují nezbytnou délku odstavení vozidel k implementaci ETCS. Doporučujeme 

prostřednictvím Drážního úřadu prověřit veškeré administrativně-správní lhůty, včetně aktuálně platných 

a do budoucna plánovaných lhůt schvalovacích procesů, a tyto zohlednit před stanovením závazných 

kroků a harmonogramů. 
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Z důvodu mezinárodního charakteru železniční dopravy i propojeností systémů je nezbytné zajistit 

návaznost programu ETCS s okolními státy (harmonogramy, verze ETCS, …). Z předkládaného textu není 

patrné, zda tyto faktory jsou v dokumentu zohledněny. Doporučujeme prověřit plány okolních států 

v oblasti implementace ETCS a tyto zohlednit před stanovením závazných kroků a harmonogramů. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

6. K použité terminologii  

Je třeba sjednotit terminologii v textu – např. „mobilní část ETCS“, „palubní jednotka ETCS“, přičemž se 

fyzicky v tomto případě jedná o ekvivalentní vyjádření téhož. 

Schémata ETCS L1 a L2, resp. L3 na str. 8, 9 a 10 je nutné opravit, v uvedené podobě neodpovídají realitě. 

Doporučujeme zpodrobnit, v takto vysokém stupni zjednodušení došlo ke zkreslení funkcí. 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU 

7. Ke kap. 1 a kap. 3 

Není nikde stanovena závaznost dokumentu a procesy umožňující jeho budoucí aktualizace. 

 

V úvodu kapitoly 3 by bylo potřeba doplnit, jakým procesem a v jakém předpokládaném čase se tento 

plán promítne do Národního implementačního plánu (NIP) ERTMS, tedy kdy tento plán bude aktualizován, 

a to včetně následného stanovení závaznosti NIP pro Ministerstvo dopravy ČR, manažera infrastruktury 

(provozovatele dráhy) a dopravce. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

8. Ke kap. 1 a přínosům ETCS, str. 7 

Na konec kap. 1 by bylo vhodné doplnit nový text týkající se dalších přínosů ETCS. 

 

Nový text:  

„Kromě přínosů v oblasti bezpečnosti železniční dopravy nelze opomenout ani další přínosy ETCS: 

- snížení spotřeby energie vlivem energeticky optimálního vedení vlaku se znalostí rychlostního profilu 

až 16 km dopředu před vlakem, 

- zvýšení kapacity tratí jízdou vlaků v těsnějším sledu, 

- základní prvek pro vyšší stupně automatického řízení vlakové dopravy (ATS – koordinace jízdy vlaků 

podle potřeby automatického stavění vlakových cest; dynamický jízdní řád) až po bezobslužný provoz 

GoA 4, 

- možnost využití vysoce zabezpečené online informace o současné poloze a rychlosti vlaku (a tedy 

i o předpokládané budoucí poloze čela vlaku) pro varování automobilů a chodců, například v mobilních 

navigačních systémech.“ 

 

9. Ke kap. 2 a povinnosti zpracovat posouzení rizik a CSM 



 

4 

Pro aplikaci systému ETCS v režimu LS je nezbytné stanovit povinnost manažera infrastruktury 

(provozovatele dráhy) za zpracování příslušného posouzení rizik a stanovení postupů pro jejich eliminaci 

na přijatelnou úroveň, tzv. CSM – Common Safety Methods. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

10. Ke kap. 2 a ETCS L1 LS a L1 LS STOP 

Navrhujeme doplnit k popisu L1 Limited Supervison (LS) základní požadavky pro aplikaci v ČR.  Navrhujeme 

uvažovat také režim LS také pro L2. ETCS L1 LS umožňuje ze základního módu ETCS odebírat bezpečností 

funkce (pro traťovou část). V dokumentu není obecný popis, jaké úrovně bezpečnosti má být módem LS 

dosaženo. Úroveň rozsahu implementovaných bezpečnostních funkcí musí být úměrná riziku, která 

plynou z provozu na tratích, na kterých se s tímto způsobem zabezpečení jízdy počítá. 

 

U zvažovaného ETCS L1 Limited Supervision STOP je také nezbytné posoudit vhodnost aplikace na zvolené 

tratě, hustotou provozu a rizika z toho plynoucí. 

 

Vzhledem k síťovosti železniční dopravy funkcionalita L1 LS a L1 LS Stop neumožňuje provozovatelům 

železniční dopravy oddálit povinnost vybavení vozidel ETCS úrovně L2 na těchto úsecích. Není jasné, zda 

je tento fakt propsán do následných kapitol zabývajících se financováním. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

11. Ke kap. 2.1 a plánované vybavenosti tratí systémem ETCS, str. 10 

Navrhujeme doplnit předposlední větu upřesňující objem dopravních výkonů zajištěny na tratích 

vybavených systémem ETCS. 

 

Návrh doplnění: 

 

„Z níže uvedené tabulky vyplývá, že do konce roku 2021 bude vybaveno systémem více 800 km tratí a do 

roku 2030 bude vybaveno dalších přibližně 4 600 km tratí na celkových 5 400 km, tedy na zhruba 60 % 

délky železniční sítě ČR, které však zajišťují 98 % dopravních výkonů české železnice (v hrtkm/rok).“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

12. Ke kap. 2.1 a problematice elektrifikace, str. 11 

Navrhujeme doplnit poslední odstavec kap. 2.1. 

 

„S ohledem na cíle české železnice v oblasti snižování spotřeby energie a emisí bude v nejbližších letech 

paralelně s implementací ETCS probíhat rozsáhlá liniová i bodová elektrifikace sítě českých železnic (již 

jednotným systémem 25 kV či včetně přípravy na změnu trakce) či případně vybavování vybraných tratí 

vodíkovými plnicími stanicemi. Cílem je obě tyto aktivity koordinovat tak, aby byly na straně dráhy včas, 

ještě před zahájením výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS, vytvářeny podmínky pro 
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elektrickou vozbu. Jde o to, aby byla minimalizována potřeba instalace palubních jednotek ETCS do 

starších neperspektivních naftou poháněných kolejových vozidel. V případě, kdy na trati přestala být 

provozována drážní doprava (konzervace, řízení o zrušení dráhy) nebude ETCS na takové trati realizováno. 

V této souvislosti je potřebné vnímat, že určitá část železničních tratí neslouží k naplňování základních 

dopravních potřeb obyvatelstva, ale pouze k doplňkovým potřebám. I těm je potřeba vyhovět, a to 

vytvořením podmínek pro bezpečný, a přitom ekonomicky únosný omezený provoz (např. jeden vlak na 

trati, snížená traťová rychlost, střežení přejezdů, …) bez neúměrně velkých investic.“ 

 

Odůvodnění: 

Koordinace investic do rozvoje strukturálních systémů CCS, ENE a RST je nutností. 

Je potřebné stanovit pravidla, jak i na tratích např. s pouze občasnou víkendovou vlakovou dopravou 

k uspokojení doplňkových dopravních potřeb obyvatelstva zajistit bezpečný provoz. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

13. Ke kap. 2.2 části Hlavní principy zavádění výhradního provozu vlaků pod dohledem ETCS, str. 12 a 13 

Tato část opomíjí nezbytnou provazbu na kritéria elektrifikace, konverze nebo zavedení jiné formy lokálně 

bezemisního provozu na daném traťovém úseku. 

 

Vzhledem k síťovosti železniční dopravy, kdy z regionálních tratí je ve většině případů zajížděno do stanic 

na hlavní trati, musí provozovatelé železniční dopravy mít vozidla vybavena plným ETCS již při zahájení 

první fáze. Z textu není patrné, zda s tímto je počítáno v navazujících kapitolách zabývajících se 

financováním. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

14. Ke kap. 2.2 a potřebě obnovy ŽKV. str. 13 

Žádáme na konec kapitoly doplnit text týkající se ETCS a stáří vozidel. 

 

Nově navržený text: 

„V provozu na české železnice převažují starší vozidla tuzemského původu i zahraničního původu 

s významným podílem věkové kategorie 30 až 50 let, tedy vozidla s překročnou nominální 30letou 

životností. Dodatečná instalace ETCS do starších vozidel je s ohledem na vícenáklady zhruba 2x dražší 

než instalace ETCS do nového vozidla v průběhu jeho výroby. Cílem není konzervovat dodatečnou 

instalací ETCS starší vozidla v provozu na dalších 20 let, potřebných k zajištění rentability jejich 

dodatečného vybavení technikou ETCS. Cílem je celková modernizace železniční dopravy, tedy orientace 

na nová bezemisní železniční kolejová vozidla. Kromě vybavení ETCS již přímo z výroby, se též nová 

moderní vozidla vyznačují vyšší úrovní pasivní bezpečnosti (vysoká pevnost, vysoká odolnost vůči 

nárazu, požární odolnost), i vyšší úrovní aktivní bezpečnosti (vysoce účinné brzdy), a vyšší úrovní 

cestovního pohodlí. Tato vozidla jsou rychlejší, bezemisní, méně náročná na údržbu a energeticky 

úspornější. Proto je rozumné podporovat investice do nákupu nových vozidel s ETCS jak přímo (finanční 
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příspěvek na pořízení nového vozidla), tak i nepřímo (výrazná sleva z poplatku za použití dráhy při využití 

ETCS, preference těchto vozidel zadavateli apod.).“ 

 

Odůvodnění: 

Téma ETCS se týká nejen tratí, ale i vozidel. Je zcela přirozené, že před instalováním ETCS je v železničních 

stanicích vyměněno železniční zabezpečovací zařízení za nové. Analogicky je potřebné postupovat 

i u vozidel. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

15. Ke kap. 2.3 a provázání implementace ETCS s modernizacemi, str. 12 a 14 

Materiál neuvažuje s faktory elektrizace, konverze či jiné formy zavedení lokálně bezemisního provozu. 

 

Navrhujeme zároveň úpravu a upřesnění odstavce týkajícího se provazby na elektrizaci tratí:  

„V mnoha případech je implementace ETCS provázána s modernizací, optimalizací, rekonstrukcí, 

případně  a především elektrizací příslušných tratí, a může být provázána i s novým provozním 

konceptem.“ 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

16. Ke kap. 2.3 a vlivům při stanovení termínů výhradního provozu, str. 14 

Vlivy, které ovlivňují realizaci ETCS, se neustále mění, mj. i z důvodů pandemie Covid 19, která negativně 

omezuje dostupnost technologie ETCS a dostupných kapacit pro implementaci ETCS. Počet potenciálních 

dodavatelů ETCS je stále omezený, jak ukazují realizovaná výběrová řízení. Z dokumentu není patrné, zda 

navrhované harmonogramy zavádění výhradního provozu jsou realistické z hlediska kapacit dodavatelů 

a implementátorů této technologie. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

17. Ke kap. 3 a rychlejší implementaci vozidlové části 

Pro rychlejší implementaci vozidlové části, která zároveň neohrozí hlavní podnikatelskou činnost 

dopravců, by pak kapitola měla obsahovat, aby na základě dokumentu byl následně nově upraven 

„specifický schvalovací proces“ pro schvalování a zpětné uvádění vozidel po zástavbě ETCS do provozu 

(jedná se např. o správní lhůty pro vydávání průkazu způsobilosti i obdobného dokumentu, na základě 

kterého lze vozidlo v souladu s legislativními požadavky možné provozovat na veškerých tratích dle 

předchozího provozu). Proces musí být maximálně flexibilní a vstřícný pro dopravce tak, aby jej 

implementace ETCS neohrozila v jeho fungování, samozřejmě při maximálním zachování bezpečnosti 

provozu na železnici. 

  

Rychlejší implementace by rovněž měla být podpořena přesnými pravidly pro udělování slevy za použití 

železniční dopravní cesty (ŽDC) pro vlaky vedené vozidly již vybavená palubní částí ETCS, a to ideálně 

s fixací na delší období, se kterým může dopravce kalkulovat. Ještě vyšší motivační sleva za použití ŽDC by 
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měla být pro vlaky vedené vozidly, na kterých je ETCS schválené pro rutinní provoz, a které se tak zároveň 

zúčastňují ověřovacího provozu mezi infrastrukturní a mobilní částí (zkouška zatížení RBC apod.). Je nutné 

dále vnímat, že dopravce bude muset udržovat zařízení ETCS v době, kdy ještě na žádné z tratí nebude 

výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS, čímž tak vnikají nejen zcela nové náklady (OPEX), ale tyto 

náklady pravděpodobně budou vyšší než náklady na údržbu stávajících národních VZ (předpokládá se 

dokonce, že bude nutné využívat externích služeb, jelikož nebude v silách dopravce udržovat tolik zařízení 

a ve všech úrovních, zejména těch, pro které je nutná certifikace ze strany výrobců). V určité míře se jedná 

o další formu finanční podpory, čili má provázanost s kapitolou 4. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

18. Ke kap. 3.1 a deklarovanému důrazu na nákup nových vozidel, str. 16 

Souhlasíme, že obnova vozového parku v souvislosti se zaváděním ETCS je žádoucí. Měla by však probíhat 

současně s přechodem na bezemisní pohony a implementace ETCS by neměla motivovat k pořizování 

nových vozidel s pohony méně šetrnými k životnímu prostředí. Viz také jiné připomínky. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

19. Ke kap. 3.1 a deklarovanému důrazu na nákup nových vozidel, str. 16 

Na konec kapitoly žádáme doplnit nový text. 

 

Nově navržený text: 

„Důležitým tématem je využívání ETCS v běžném provozu dříve, než to bude povinné (než nastane 

výhradní provoz). A to jak z důvodu zvýšení bezpečnosti, tak i pro výcvik strojvedoucích, pro ověření 

traťové části i pro ověření předpisů. Udržování provozuschopnosti palubních jednotek ETCS však 

objektivně představuje pro dopravce relativně významné náklady (schvalovací procesy, preventivní 

prohlídky, upgrade SW, školení personálu, odborný dohled, vyhodnocování, …). Z úsporných důvodů 

proto může být dopravci často většina vozidel již vybavených palubními jednotkami ETCS provozována 

bez jejich aktivního využití. S ohledem na potřebu zajištění co nevyšší bezpečnosti provozu co nejrychleji 

se ukazuje vhodné dále motivovat a stimulovat dopravce, kteří investují do včasné přípravy svých 

vozidel a svého personálu na provoz ETCS, a to například poskytnutím akviziční slevy z platby za použití 

dráhy.“ 

 

Odůvodnění: 

Je potřeba co nejvíce podpořit dobrovolné používání ETCS a náležitě tak využít existující investice vložené 

do techniky ETCS jak na straně dráhy, tak na straně vozidel. Kromě toho vozidlová část  ETCS má 

předepsané cykly kontrol funkcionality, které jsou časově i finančně náročné (v řádu tisíců Kč).   

Nezanedbatelné jsou i náklady na odbornou způsobilost personálu servisu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

20. Ke kap. 3.2 a problematice ETCS a stáří vozidel, str. 16 
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Mezi první a druhý odstavec kapitoly žádáme doplnit nový text. 

 

Nově navržený text: 

„Orientace na nová vozidla již z výroby vybavená ETCS je rozhodujícím trendem při zajišťování 

připraveností parku vozidel na provoz vlaků pod dohledem ETCS: 

- náklady na instalaci ETCS do nových vozidel jsou výrazně nižší než náklady na instalaci ETCS do starších 

vozidel, 

- s ohledem na vyšší produktivitu dopravní práce nových moderních vozidel (vyšší normativy zátěže, 

vyšší rychlost a vyšší denní proběhy) a na jejich vyšší spolehlivost (vyšší disponibilita), postačuje 

k zajištění téhož rozsahu dopravy znatelně méně nových vozidel než starších vozidel, 

- u nových vozidel je předpoklad, že investice vložené do jejich vybavení ETCS budou využívány po celou 

dobu jejich začínajícího života, zatímco investice vložené do vybavení starších vozidel ETCS před sebou 

mají kratší horizont používání. Z provozu budou tato vozidla vyřazována s funkční palubní jednotkou 

ETCS, která by v nových vozidlech dále sloužila. To se týká zejména naftou poháněných vozidel,  

- souběžně s ETCS je nutno na železnici řešit další inovativní trendy, které jsou u nových vozidel (na rozdíl 

od starších vozidel) standardem: interoperabilita, aktivní i pasivní bezpečnost, bezemisní doprava, 

úspory energie, napájení 25 kV, vyšší rychlosti a vyšší výkony, nižší náklady na údržbu, bezbariérovost, 

nižší úroveň hluku, apod.).“ 

 

Odůvodnění: 

Zkušenost ukazuje, že orientace na pořízená nových vozidel s ETCS je efektivnější než dodatečné montáže 

ETCS do starších vozidel. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

21. Ke kap. 3.2 a roli objednatelů veřejné dopravy, str. 17 

Před nadpis Vybavování stávajících vozidel palubními jednotkami ETCS žádáme doplnit nový text týkající 

se objednatelů dopravy. 

 

Nově navržený text: 

„Důležitým partnerem jsou objednatelé veřejné dopravy, tedy stát (nadregionální doprava) a kraje 

(regionální doprava). Je potřebné, aby objednatelé veřejné dopravy preferovali v souladu s Národním 

implementačním plánem ERTMS u dopravců zajištění dopravy výhradně vozidly vybavenými ETCS a nesli 

náklady s tím spojené. Zároveň je potřebné, aby objednatelé veřejné dopravy garantovali, že investice 

vložené Správou železnic do tratí a dopravci do vozidel budou objednatelé po dobu jejich ekonomické 

životnosti náležitě využívat, a to objednávkou veřejné dopravy v odpovídajícím rozsahu.“ 

 

Odůvodnění: 

Role objednatelů veřejné dopravy je velmi důležitá. Zejména na regionálních tratích má objednávaná 

veřejná doprava dominantní podíl na dopravních výkonech. Bez dlouhodobého závazku objednatele 

veřejné dopravy jsou investice Správy železnic do tratí i investice dopravců do vozidel rizikové. 

 



 

9 

Tato připomínka je zásadní. 

 

22. K tab. 4, str. 18 

Ve druhém řádku osobní doprava retrofitting je chyba v součtu, správná částka je 5 320 mil. Kč. 

 

23. Ke kap. 3.2 a části Vybavování nových vozidel palubními jednotkami ETCS, str. 19 

Plánované navýšení max. spolufinancování z 6,75 na 8,5 mil. Kč je velmi pozitivní signál do zvyšování 

bezpečnosti české železnice. I přes navýšení však bude (mj. z důvodu vysokých jednotkových cen 

vyvolaných též kapacitami trhu) u některých řad spolufinancování pouze v řádu desítek % - viz další 

připomínka k 4.2. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

24. Ke kap. 3.2, str. 20 

Žádáme před tabulku 5 doplnit text týkající se vozidel. 

 

Nově navržený text: 

„Z velké části se jedená o vozidla, jejichž věk již v současnosti přesahuje 30 let, a to především vozidla 

poháněná naftou. Proto se ukazuje velmi potřebné urychlit předchozí liniovou elektrifikaci (či bodovou 

a dílčí liniovou elektrizaci nebo vybavení vybraných tratí vodíkovými plnicími stanicemi) železničních 

tratí vybavovaných zabezpečením ETCS, aby dopravci a objednatelé mohli ekonomicky efektivně spojit 

zajištění provozu pod dohledem ETCS s nezbytným přechodem na bezemisní vozbu. Je potřeba vyvarovat 

se dvojímu investování do vybavování vozidel ETCS (napřed na krátkou dobu do naftových, pro které 

nebude další využití, a následně do elektrických).“ 

 

Odůvodnění: 

V rámci hospodárného investování je potřebné předejít přechodnému nasazení naftových vozidel 

vybavených ETCS, pro které dále nebude využití. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

25. Ke kap. 4.2 Náklady na implementaci vozidlové části ETCS, str. 22 

Reálné náklady na prototypovou zástavbu dosahují na základě tržního srovnání již uzavřených smluv i 2,5x 

násobně vyšších nákladů. 

 

Odůvodnění: 

Ze současné situace na trhu vyplývá, že poptávka po vybavování vozidel palubními jednotkami ETCS 

značně převyšuje kapacitu výrobců v rámci EU. Reálné ceny za implementaci (dodávka, zástavba, schválení 

změny) palubních jednotek ETCS, obzvláště v případě realizace formou retrofitu starších typů vozidel, jsou 

vyšší než ceny uváděné v dokumentu. 

 

Tato připomínka je zásadní. 
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26. Ke kap. 4.2 a navýšení způsobilých výdajů, str. 22 

S ohledem na potřebu zajištění co nevyšší bezpečnosti provozu co nejrychleji žádáme o maximální 

navýšení způsobilých výdajů pro retrofitting.  

 

Odůvodnění: 

Notifikace veřejné podpory a uznatelné náklady na vozidlo na sériové dovybavení ETCS jsou 10 mil. Kč na 

vozidlo. S ohledem na skutečné náklady na palubní jednotky ETCS (viz předchozí připomínky) je nutné 

podobně jako v případě jednotkového příspěvku z CEF2 (pro jednotky, které obsahují dvě samostatná 

řídící stanoviště, a tedy dvě nezávislá ETCS) toto zohlednit navýšením způsobilých výdajů v těchto 

případech na dvojnásobek. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

27. Ke kap. 4.2 a administrování národního podílu ze strany SFDI, str. 22 

V případě administrování národního podílu ze strany SFDI by bylo vhodné aplikovat na straně SFDI takové 

podmínky / nastavení, které umožní financování ETCS kontinuálně na více let (pozn. výzva SFDI na ETCS 

z národních prostředků vypsaná v 2020 umožňovala realizaci výdajů jen do 2023). 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

28. Ke kap. 4.2 a nákladům financování 

Je uvažováno, že bude podpora nově pořizovaných vozidel, které jsou již z výroby vybaveny ETCS, možná 

čerpat zpětně? Pokud ne, žádáme o nápravu. 

 

Odůvodnění: 

Např. CEF Blending Facility umožňoval financovat alespoň i vozidla, jejichž dodávka již byla předmětem 

uzavřeného kontraktu, avšak ještě nebyla dodána, a to pouze za podmínky, že při výběru dodavatele bylo 

postupováno v souladu s národní legislativou. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

29. Ke kap. 4.3 části Vozidlová část 

Žádáme uvést v materiálu podrobnější informace o jednotlivých zdrojích financování v kap. 4.3, neboť se 

jedná o klíčovou část dokumentu pro další postup implementace ETCS a pro plánování kapacit na straně 

všech zainteresovaných subjektů (provozovatelů i průmyslu). 

 

Dále žádáme o to, aby dotační tituly měly co nejdelší časové období pro dokončení fyzické realizace 

(+následné finanční vypořádání, aby příjemci mohli své harmonogramy s dodavateli přizpůsobit počtu 

vybavovaných vozidel a nevznikal příliš velký tlak na kapacity dodavatelů, resp. výrobní kapacity výrobců 

ETCS, jejichž počet je značně omezený). 
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V dotačních titulech je také nutné promítnout institut pro výjimečné prodloužení lhůty pro kompletní 

dokončení projektů ETCS (ve smyslu podání závěrečné ŽoP, při které jsou předkládány průkazy 

způsobilosti či jiné obdobné dokumenty, kterými se prokazuje, že implementované zařízení ETCS je možné 

využívat jako plnohodnotný vlakový zabezpečovač v rutinním provozu), pokud bude „objektivní“ překážka 

na straně dodavatelů, resp. výrobců ETCS. Příkladem může být úprava SW z důvodu národních specifik 

(integrace s národními vlakovými zabezpečovači), či jiné obdobné úpravy, které znamenají, že zařízení 

výrobců není připraveno pro spuštění v režimu s-on. Jak je uvedeno již výše, trh výrobců ETCS je velmi 

omezen, přičemž zpravidla se jedná o nadnárodní korporace, u kterých český subjekt nemusí mít vždy 

dostatečně silnou pozici na to, aby se např. dostal mezi prioritní zákazníky. 

 

Není zřejmé, z čeho vycházejí kalkulace národních prostředků. Materiál počítá s dofinancováním 

jednotkového příspěvku z CEF2 (např. retrofit – národní schválení pracuje se 140 tis. EUR) z národních 

prostředků do výše 85 % ze způsobilých výdajů (10 mil. Kč) bude tedy cca 4,9 mil. Kč. Podíl národních 

prostředků bude tedy podstatně vyšší, než podíl příspěvku z CEF2 – s tímto tabulka nekoresponduje. 

Z textu dále není zřejmé, jak bude v případě úpravy navrhovaných termínů, které dokument připouští, 

řešena uznatelnost již vynaložených investičních nákladů a čerpání finančních zdrojů. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

30. Ke kap. Závěr, str. 28 

Žádáme před poslední odstavec doplnit text týkající se vozidel. 

 

Nově navržený text: 

„Důležitým tématem je propojení trendu zvyšování bezpečnosti železniční dopravy aplikací jednotného 

evropského vlakového zabezpečovače ETCS s trendem dekarbonizace železniční dopravy. Jde zejména 

o včasnou liniovou či bodovou elektrifikaci tratí určených k instalaci ETCS a o zajištění nákupu nových 

bezemisních vozidel již z výroby vybavených ETCS. To je vhodné podepřít společnou teritoriální 

i termínovou vazbou Národního implementačního plánu ERTMS s Národním implementačním plánem 

ENE. Oba plány jsou si velmi blízké, neboť oba prioritně cílí na tratě s intenzivním dopravním provozem. 

NIP ERTMS z důvodu bezpečnosti, NIP ENE z důvodu úspor energie a emisí.“ 

 

Odůvodnění: 

Koordinace investic je významným nástrojem k hospodárnému rozvoji železnice. Národní implementační 

plán ERTMS by bylo potřeba doplnit o teritoriálně a termínově sladěný Národní implementační plán 

Energie, obsahující stejně závazné termíny pro další postup elektrifikace tratí, konverze napěťových 

systémů i budování infrastruktury pro provoz bezemisních vozidel (bodová a dílčí liniová elektrizace či 

případně vodíkové plnicí stanice). Jen tak je možné zajistit koordinovaný rozvoj železnice ve všech čtyřech 

strukturálních subsystémech – CCS, ENE, INFRA a RST. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

31. Ke kap. Závěr, str. 29 
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Z textu není jasná podmíněnost přenesení tohoto dokumentu do Prohlášení o dráze v závislosti na zajištění 

nezbytných národních prostředků pro financování ETCS, které též vnímáme jako nezbytnou podmínku pro 

naplnění Plánu moderního zabezpečení české železnice 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K NÁVRU USNESENÍ 

32. K roli MD ČR a DÚ 

V textu usnesení vysoce doporučujeme více zdůraznit (zpřesnit) roli a úlohy Ministerstva dopravy ČR 

a Drážního úřadu v procesu zavádění ETCS do provozu. 

 


