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Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) dlouhodobě usiluje o větší koordinaci veřejné dopravy, 

proto vítá snahu MD o vytvoření Koncepce, která by měla veřejnou dopravu systémově připravit na 

zvýšení přepravních výkonů, snížení energetické náročnosti a zejména zvýšení kvality dopravní 

obslužnosti. Dle našeho názoru je ale třeba Koncepci dopracovat dle připomínek přiložených níže. 

 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
1. K materiálu obecně 

Upozorňujeme, že Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 nebere v případě železniční dopravy dostatečně 

v úvahu vliv kvality železniční infrastruktury a zařízení služeb na efektivitu realizace závěrů, které lze 

z Koncepce případně vyvodit.  

 

Koncepce postrádá ekonomické zhodnocení, zejména nákladů na navrhovaná opatření, ať již nákladů 

dopravců samých nebo objednatelů veřejných služeb v přepravě cestujících. Není tím zřejmé, zda jsou 

jednotlivé cíle v předloženém materiálu reálně dosažitelné. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

2. K materiálu obecně 

Žádáme o vysvětlení některých otázek, které Koncepce vyvolává, ale bez jasné odpovědi. 

 

1) Předložený materiál by měl primárně obsahovat nejvhodnější variantu s odůvodněním její volby. 

Pokud budou v materiálu ponechána variantní řešení, pak by MD mělo zmínit, proč zbylé varianty 

nepreferuje. V materiálu současně chybí definování výsledných cílů a způsob jejich měření 

a vyhodnocení, případně kritéria, podle kterých se vybírat dá. 

 

2) V některých pasážích rovněž není zřejmé, co jsou cíle koncepce a co nástroje koncepce potřebné 

k dosažení cílů (např. u tématu koncese). 

 

3) Řada tvrzení není podložena – např. že krajské objednávky veřejné dopravy jsou úspěšné a je třeba 

se jimi inspirovat. V materiálu by bylo vhodné uvést přehled investic do veřejné dopravy v rámci 
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posledních 10 let včetně vývoje tržeb a nákladů, případně kvality. Co např. krajské objednávky na 

hranici krajů? A lze toto tvrzení aplikovat na všechny kraje? 

 

4) Koncepce přehlíží význam infrastruktury. V materiálu schází vazba jednotlivých řešení na 

infrastrukturní požadavky. Ani náznakem nejsou zmíněny konkrétní infrastrukturní požadavky 

a způsob jejich řešení potřebných k dosažení cílů Koncepce. 

 

5) Některá tvrzení jsou protichůdná. Např. potřeba obchodní úspěšnosti celého dopravního systému, 

která je ale v kontrastu pro omezování tzv. „open access“ modelu obsluhy např. trati Praha – Ostrava. 

 

6) Aby bylo možné v roce 2025 vyhodnotit celou Koncepci, je nutné nastavit měřitelné cíle a správně je 

metodicky stanovit. Není možné vyhodnocovat jakýkoliv projekt bez jasně daných a měřitelných 

výstupů. 

 

7) Pokud má být jakýkoliv strategický (koncepční) dokument úspěšně aplikovatelný v praxi, je třeba 

předem stanovit konkrétní cíle (co), termíny (kdy), finanční nároky (za kolik) a finanční odpovědnost 

(kdo to zaplatí). V opačném případě je aplikovatelnost celého dokumentu sporná. 

 

8) Koncepce nemá jasný hlavní zastřešující cíl. Je to např. vyšší podíl cestujících v dopravě, lepší 

obslužnost, vyšší efektivitu vynaložených peněz apod.? Jaký je cíl MD v kapitole 2? 

 

9) Pokud se navrhuje zavedení koncesního modelu, pak by bylo vhodné uvést na jakém základě je 

definováno, že koncesní model je pro koncepci veřejné dopravy tou nejvhodnější variantou, 

z jakého materiálu tento záměr vychází, zda byly zváženy i další možnosti, než je návrh na zavádění 

koncesního modelu apod. 

 

10) Protože se navrhuje zavedení koncesního modelu by také bylo vhodné uvést, jak by měl vypadat 

ideální koncesní model podle Ministerstva dopravy ČR, popř. jaké jsou alternativy, které povedou k 

naplnění cílů koncepce. 

 

11) Je třeba také doplnit odhad, jaký finanční dopad bude mít na dopravce zavedení koncesního modelu. 

 

12) Před zavedením koncese by měl být definován standard, podle kterého se bude ministerstvo 

rozhodovat při posuzování nabídek.  

 

13) Mělo by být vyjasněno, zda má koncese sloužit jen v rámci interního trhu (železniční osobní doprava), 

nebo se předpokládá nějaká forma ochrany vůči externím konkurenčním modům dopravy. Dále jaký 

vliv bude mít zavedení koncese na ostatní dopravce, kteří jí neobdrží. 

 

14) Je třeba upřesnit, zda ministerstvo plánuje jasně vymezit kompetence koordinátorů VD, jakou roli 

v něm bude mít případný národní koordinátor a jaké bude mát případné pravomoci. 
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15) Mělo by být vyjasněno, jakým způsobem se bude zjednodušovat a zpřehledňovat celý systém 

uvedený v kapitole 2.3. Např. zda bude vyhlašovat SJT jeho správce, zda se zvažuje sjednocení 

podmínek pro IDS, zda bude zohledněn mezinárodní tarif a jakým způsobem budou řešeny tarifní 

překryvy? 

 

16) Mělo by být vyjasněno, zda ministerstvo plánuje stanovit podmínky v případě jízdy na více 

přepravních smluv a zda budou muset dopravci zohlednit přípojné vazby při jednom nákupu. 

 

17) Není nám jasné, zda lze chápat SJT jako další tarifní vrstvu, která má být sice platná ve všech spojích, 

nikoliv však sjednocujícího charakteru takto roztříštěných tarifních podmínek IDS. 

 

18) Je nutné vyjasnit odpovědnost správce infrastruktury z pohledu podpory přístupnosti veřejné 

dopravy v souvislosti s přepravou osob se zdravotním postižením. 

 

19) Je třeba uvést, jaká opatření dle ministerstva přispějí k tomu, aby pokračoval pozitivní trend 

v nárůstu počtu cestujících. 

 

20) Je vhodné doplnit informaci o tom jak a kdo vypracuje metodiku pro převod vozidel v případě změny 

provozovatele kontraktu ZVS (pokud vlastníkem vozidel není dopravce). 

 

21) Je třeba upřesnit, jak by mělo být dosaženo cíle, aby v rámci nabídkového řízení byla poptávána 

nová vozidla s ohledem na ekonomickou efektivitu a rozvoj železniční infrastruktury. 

 

22) Měly by být doplněny informace o navrhovaných opatřeních potřebných k dosažení vedení vlaků 

v kapitole 2.6. 

 

23) Žádáme doplnit, jaké kroky plánuje ministerstvo, aby veřejná doprava umožnila řešit závažný 

energetický problém současné dopravy. Není jasné, zda MD hodlá podpořit pořízení nových vozidel 

s vhodnými emisními parametry. 

 

24) Je nutné zodpovědět, jak je to se zamýšlenou koncesí na trati Praha – Ostrava. Např. jaký vliv bude 

mít zavedení koncesního modelu na ostatní linky (např. Ex2), zda MD hodlá smlouvu měnit, jakým 

způsobem bude řešen souběh linek v případě, že jedna bude v tzv. „koncesním modelu“ a druhá v tzv. 

„open access“. 

 

25) Je třeba vyjasnit, jak se chce ministerstvo vypořádat s koncepcí dopravy sousedních států (nabídka, 

úprava infrastruktury) a jak to ve svých plánech konkrétně chce zohlednit. 

 

26) Bylo by vhodné doplnit, jak a zda předpokládá úpravu dopravního konceptu dálkové dopravy ČR ve 

vztahu k připravovaným investicím na SŽ. Bude MD požadovat po SŽ nějaké investice, aby se dosáhlo 

požadovaných cílů? 
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27) Mělo by být popsáno řešení negativního vlivu stavebních prací na železniční provoz v období 2020-

2025. Je nutné uvést, jaká jsou plánovaná opatření, aby došlo ke zmírnění dopadů na dopravce. 

 

28) Dále je třeba rozpracovat kapitolu 3.3. III. přepravní segment – páteře regionálních systémů.   

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

3. K materiálu obecně 

Požadujeme doplnit, že vybrané cíle (č. 1 – rozdělení kompetencí ve veřejné dopravě, č. 2 – koncesní 

model a částečně č. 3 – režijní jízdné), které vyžadují další podkladové materiály a rozhodnutí státu, se až 

do rozhodnutí státu o zvolené variantě nepromítnou do plánů dopravní obslužnosti a nejsou požadavkem 

na specifikaci závazků veřejné služby (zvlášť platí pro režijní jízdné).  

 

Odůvodnění: 

Požadavek stanovený v čl. 2a nařízení 2016/2338 na specifikaci závazků veřejné služby podle stanovených 

cílů v politice je podle předloženého návrhu Koncepce pro kraje a obce, ale i samotný stát (vládu) 

u některých cílů nesplnitelný. Koncepce obsahuje vedle konkrétních cílů varianty možných řešení 

a doporučení, které nejsou jednoznačným naplnitelným cílem pro tvorbu plánu dopravní obslužnosti 

a specifikaci závazků veřejné služby, jak požaduje nařízení, ale cílem vlády do budoucna pro novou 

koncepci. Cíle, které nejsou jednoznačné, ale jsou v rovině variant a vyžadují další podkladové materiály 

a rozhodnutí vlády, nemohou být požadavkem na specifikaci závazku veřejné služby a nelze je proto 

uplatnit do plánů dopravní obslužnosti od září roku 2021. 

 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

4. K chybějícím cílům Koncepce 

Požadujeme Koncepci doplnit o cíle, které předvídá i ustanovení čl. 2a nařízení 2016/2338, a to: 

a) Cíl síťového efektu závazků veřejných služeb 

b) Cíl pro oblast sociální 

 

Odůvodnění: 

K písm. a) – Vymezení problematiky síťovosti a poskytování tzv. síťových služeb na české železnici bylo 

obsaženo v řadě materiálů, které zpracovávalo MD (např. i pro účely jednání RHSD). Dosažení síťovosti 

veřejných služeb by nesporně mělo být obsahem základního dokumentu pro veřejnou dopravu, jakým je 

předložená Koncepce. Síťový efekt služeb nelze pro cestujícího zúžit na zajištění projektu jednotného 

státního tarifu. Každý objednatel veřejných služeb by měl zajistit, aby ve smlouvách o veřejných službách 

byl závazek veřejné služby vymezen způsobem, který předpokládá seskupení služeb tak, aby zajišťovaly 

pozitivní síťový vliv z hlediska jejich kvality, ale i sociální a teritoriální soudržnosti a efektivity systému 

veřejné dopravy. Stanovení tohoto cíle bude zvlášť významné z hlediska možnosti jeho splnitelnosti, 

pokud bude rozhodnuto o převodu kompetencí na stát. Navíc parametry síťovosti jsou již stanovené 
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v nezávazných materiálech MD výčtovou metodou, která je vyčerpávající a kterou lze beze zbytku přenést 

do závazného dokumentu, jakým bude pro plány obslužnosti Koncepce. 

 

K písm. b) – V Koncepci veřejné dopravy musí být stanoven samostatný cíl, který by měl sledovat zabránění 

sociálním otřesům při propouštění zaměstnanců usídlených dopravců v důsledku nastupující konkurence. 

Koncepce by měla stanovit jasný cíl, jak bude postupováno v případech neúspěšných výběrových řízení ve 

vztahu k zaměstnancům, kteří službu předtím poskytovali. Podle aktuálního právního stavu, pokud by mezi 

novým a dosavadním poskytovatelem veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici nemělo dojít 

k převodu nebo přechodu vozového parku v kvalifikovaném rozsahu, nedochází mezi nimi k přechodu práv 

a povinností zaměstnanců, byť mezi těmito poskytovateli služeb došlo k převodu nebo přechodu činností 

či úkolů v podobě poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících (viz rozsudek Soudního dvora EU 

ve věci C-172/99 Liikenne). 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

5. K cíli č. 1 – Vhodné rozdělení kompetencí ve veřejné dopravě 

Podporujeme cíl Koncepce a variantu 2 – přenos kompetencí ze samospráv na stát. Při uplatnění varianty 

2 je nezbytné zřídit národního koordinátora. Jako přechodnou variantu do doby změny zákona lze 

podpořit variantu 4 – vázanost státního příspěvku adresně na jednotlivé linky s provázaností na podrobné 

standardy. Cíl by měl být formulován jednoznačně a mělo by být rozhodnuto o přenosu kompetencí při 

schvalování této Koncepce. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

6. K cíli č. 2 – Koncesní model 

Podporujeme cíl Koncepce v případě, že umožní řešit problematické otázky (zejména přetíženost 

některých částí infrastruktury a z ní vyplývající důsledky – přesnost plnění JŘ, nedostatečná kapacita pro 

nákladní dopravu ve špičkových časech apod.). Koncesní model by však neměl znamenat přesun 

komerčních linek do závazkových smluv s jiným označením jako koncesní smlouvy, které by se ale řídily 

nařízením 1370/2007 o veřejných službách. Z tohoto důvodu upozorňujeme na nevhodnost zavádění 

koncesního modelu v rámci závazkových smluv. Dále na fakt, že cíl je pouze ve fázi úvah o možnostech 

a potřebnosti zavedení koncesního modelu a nesplňuje tak předpoklad stanovený nařízením EU 

č. 2016/2338 a důvodovou zprávou novely zákona č. 194/2010 Sb., aby byl promítnutý do plánů dopravní 

obslužnosti. Do plánů dopravní obslužnosti jej lze přenést až po jeho zavedení. Je vhodné pojmenovat 

možná alternativní řešení. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

7. K cíli č. 3 – Tarify ve veřejné dopravě a jejich regulace 

Upozorňujeme, že projekt státního jednotného tarifu může narušovat trh.  
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V čl. 13a směrnice (EU) č. 2016/2370, který je transponován do ustanovení § 7a zákona č. 194/2010 Sb., 

v platném znění, se umožňuje členským státům uložit železničním podnikům, aby se účastnily společného 

informačního systému a integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných jízdenek a rezervací. 

Neukládá možnost zavedení jednoho tarifu pro všechny zúčastněné dopravce. Nařízení (ES) č. 1370/2007 

v platném znění ve svém čl. 3 odst. 3 předpokládá státem nařízené maximální přepravní tarify pro žáky, 

studenty, učně a osoby s omezenou pohyblivostí. Doporučujeme proto zkonzultovat s ÚOHS, zda SJT 

nenarušuje soutěžní právo a trh. 

 

S navrhovanou variantou řešení jízdních výhod nesouhlasíme. Varianta by znamenala výrazný zásah do 

dosavadních hospodářských práv zaměstnanců v železničním sektoru a oslabila by jejich postavení 

a význam na trhu práce. Stanovení cíle je nezbytné projednat s odborovými organizacemi. Cíl předpokládá 

další materiál a rozhodnutí státu a nelze jej proto promítnout do plánu obslužnosti. V oblasti režijního 

jízdného je nezbytné doplnit, že až do rozhodnutí státu musí být postupováno podle platného zákona, aby 

v závazkových smlouvách nebylo režijní jízdné „demontováno“ před rozhodnutím státu a případné změně 

zákonů.  

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

8. K cíli č. 6 – Přizpůsobení vozidel novým potřebám 

Podporujeme cíl Koncepce. Samotný cíl je však nezbytné doplnit v tom smyslu, že požadavek objednatelů 

na nová nebo nově vybavená vozidla musí být proveden nákladově efektivním způsobem a musí být 

finančně zajištěn promítnutím do výše kompenzace. Při pořizování vozidel musí být zajištěn rovné 

podmínky dopravců pro nákup těchto vozidel. Je třeba si uvědomit, že poslední výrazný rozvoj veřejné 

dopravy vyžaduje řádově vyšší investice do obnovy a pořizování vozů a stát a objednatelé tyto náklady na 

financování musí zohlednit ve svých smlouvách. Nelze systémově pokračovat v obnově vozového parku 

v podobě pořizování second-handových vozidel. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
9. Ke kapitole 1.3 (1) SEK, str. 5, 6, 8 

Žádáme upřesnit odstavec týkající se energetické náročnosti dopravy a nutnosti elektrifikace a zavádění 

vozidel s alternativními pohony (za předpokladu technologické neutrality). 

 

Návrh nového znění: 

„Doprava jako fyzický způsob přemístění se v České republice podílí 2527 % na konečné spotřebě energie, 

což je více než průmysl. V produkci oxidu uhličitého předstihuje doprava průmysl více než dvojnásobně. 

Zhruba 2/3 v dopravě spotřebované energie se mění ve ztrátové teplo spalovacích motorů. Spotřeba 

energie v dopravě vytrvale roste, a to zhruba o 3,4 % ročně, zatím co ve Vnitrostátním plánu v oblasti 

energetiky a klimatu se ČR zavázala snižovat v období 2020 až 2030 konečnou spotřebu energie 

úsporami o 0,8 % ročně (viz usnesení vlády ČR č. 31/2020). 98 % energie pro dopravu v České republice 

tvoří uhlovodíková paliva, a vinou toho je ve městech, kde v ČR žije 70 % obyvatelstva, doprava 
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dominantním znečišťovatelem ovzduší. Pouhá 2 % elektrické energie zajišťují v dopravě 18 % dopravních 

výkonů. To dokládá významně, téměř řádově, nižší energetickou a emisní náročnost veřejné hromadné 

dopravy. Pokud se Česká republika zavázala k tomu, aby snižovala spotřebu energie, produkci oxidu 

uhličitého a emisí zdraví škodlivých látek, pak musí překonat právě opačný trend nárůstu v uvedených 

oblastech, který je nyní zaznamenáván právě primárně v oblasti dopravy. A to jak motivací obyvatelstva 

k většímu využívání veřejné hromadné dopravy, tak i náhradou spalovacích motorů bezemisními 

pohony. 

 

Vzhledem k rozsáhlým dieselovým železničním sítím například na severovýchodě Čech i vysokém stupni 

využití dieselových pohonů v silniční dopravě bude nutno uvedený úkol objektivně obtížné krátkodobě 

systematicky řešit a povede k vysokým nákladům včetně zajištění finančních zdrojů na vozidla 

alternativních pohonů. Zásadním trendem je, pokud nedojde k výrazné akceleraci výrazná akcelerace 

elektrizačních programů., která je navíc často brzděna více nebo méně oprávněnou diskusí o konzervaci 

stavu elektrizací na dlouhou dobu a ambicemi na vyšší standard infrastruktury. Elektrizací pouhých 34 % 

délky sítě železnic, zaostává ČR nejen za průměrem EU (53 %), ale i za sousedními státy (DE 60 %, AT 71 

%, PL 64 %, SK 49 %). Je třeba doplnit, že již v současnosti jsou dieselová vozidla v České republice značného 

stáří a pokud by byla provedena jejich náhrada dalšími dieselovými vozidly, prodloužil by se problém 

závislosti vozidel na ropě přinejmenším o dalších 30 let, neboť drážní vozidla mají zpravidla takto dlouhou 

účetní odpisovou dobu. Proto bude potřebné, aby na železnici v nových zadáních na zajištění veřejných 

služeb v přepravě cestujících obsahujících požadavek na nová vozidla byly brány v potaz zejména jiné 

bezemisní pohony, například vozidla vícezdrojová, bateriová, vodíková atd., neboť dieselový pohon 

nemůže být do budoucího období vnímán jako vhodné řešení v souladu s cíli energetické koncepce státu. 

Jednoznačnou prioritou je intenzivní elektrizace dalších tratí, ta však Elektrizace totiž uvedený problém 

nevyřeší dost včas a v celé síti. Tato vozidla však nejsou jsou v Evropě dosud stále intenzivněji zaváděna 

široce rozšířena, i když v ČR existují příklady možnosti jejich vhodného nasazení.“ 

 

Na konec odstavce (1) na str. 6 žádáme doplnit: 

„Růst přepravních výkonů osobní železniční dopravy v rozmezí let 2010 až 2018 o 56 % je velkým 

úspěchem veřejné hromadné dopravy a dokládá oprávněnost investic do železničních tratí vozidel 

i objednávky veřejné dopravy, neboť je provázen výrazným poklesem nejen spotřeby energie i emisí, ale 

i externích nákladů.“ 

 

Na konec odstavce (3) na str. 8 žádáme doplnit: 

„Zároveň chce Komise finančně podpořit vybudování infrastruktury pro alternativní paliva, aby se 

urychlil přechod na vozidla s nulovými nebo nízkými emisemi, Komise proto zvažuje také legislativní 

možnosti, aby podpořila výrobu a využívání alternativních paliv pro všechny druhy dopravy.“ 

 

Odůvodnění:  

Přechod od extenzivního růstu spotřeby energie i emisí v dopravě do trendu úspor je významným 

společným cílem MD ČR, MPO ČR i MŽP ČR. Proto je na místě jej podrobněji popsat. Cesta k dekarbonizaci 

železniční dopravy je v kombinaci dalšího rozvoje elektrizace tratí a v zavádění vozidel na alternativní 
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paliva (za předpokladu technologické neutrality). Dále je vhodné doplnit informace o přínosech rozvoje 

veřejné hromadné dopravy a o plánech EK. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

10. Ke kapitole 1.3 (1) SEK, str. 7 

Upozorňujeme na zřejmě chybné podíly veřejné dopravy na celkové osobní dopravě na str. 7 a dle toho 

upravit vyjádření. 

 

Odůvodnění: 

V textu je počítáno s více než polovičním podílem veřejné dopravy na přepravních výkonech. Z obrázku 

č. 1 naopak vyplývá většinový podíl IAD. Je potřeba opravit chybná čísla. Nelze souhlasit s názorem, že 

veřejná hromadná doprava neodlehčuje přetížení silničních komunikací příliš silnou automobilovou 

dopravou, respektive nebrání jejímu růstu („I když tedy veřejná doprava výrazně roste, problémy 

individuální dopravy dané celkovým nárůstem mobility to neřeší.“). To by popíralo smysluplnost její 

veřejné podpory 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

11. Ke kapitole 1.3 (1) SEK, str. 8 

Upozorňujeme, že dokument EU Green Deal je citován nepřesně. Udržitelnost je žádána od celé dopravy, 

nejen silniční. 

 

12. Ke kapitole 1.3 (4) Otevření trhu, str. 8 

Upozorňujeme, že jsou opomenuty ostatní možnosti přímého zadání, které mohou být v procesu 

uzavírání smluv významné. Požadujeme proto uvést ve výčtu výjimek z nabídkového řízení všechny 

výjimky, které upravuje  čl. 5 platného nařízení, tj. mimořádné okolnosti, výjimečný postup a zejména 

rozhodnutí objednatele, pokud se tím zlepší kvalita nebo hospodárnost služeb při zdůvodnění 

charakteristikou trhu. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

13. Ke kapitole 1.3 (4) Otevření trhu, str. 8 

Žádáme upravit text bodu (4) dle textu níže. 

 

Nové znění bodu (4) na str. 8: 

„(4) Otevření trhu poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících. Cílem této liberalizační strategie 

od začátku nebyl trh sám o sobě, ale zvýšení kvality, efektivity veřejné dopravy a odstranění monopolů. 

Liberalizace má své skalní příznivce a skalní odpůrce, ale je jedním z nástrojů k dosažení cíle v podobě 

kvalitní a efektivní veřejné dopravy. Je nutno jej používat tak, aby dosažení cíle podpořil, nikoliv aby 

působil opačně. Ss ohledem na novelizaci Nařízení 1370 je pro střednědobý výhled realitou. V oblasti 

veřejné linkové dopravy na silnicích se jedná o právní podmínku vycházející z unijního práva již od roku 
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2019. Na železnici tento požadavek přichází s doběhem přímých smluv v letech 2023-2033. Nebude-li 

naplněna některá ze specifických výjimek, obsažených v Nařízení 1370 (principiálně zejména vnitřní 

provozovatel, malá zakázka, výjimečný postup, zejména rozhodnutí objednatele, pokud se tím zlepší 

kvalita nebo hospodárnost služeb při zdůvodnění charakteristikou trhu či mimořádná situace), bude 

nezbytné veřejné služby zadávat na základě nabídkového nebo zadávacího řízení. S tímto požadavkem je 

na železnici spojen fakt, že (stejně jako v letech 2010-2019 v autobusové dopravě) v letech 2023-2033 

dojde k postupnému rozdělení sítě na provozní soubory a v těchto letech budou postupně nabíhat nové 

smlouvy o veřejných službách, zpravidla spojené s požadavkem na inovovanou kvalitu či nová vozidla (což 

má opět vazbu na předchozí body). Toto rozdělení může zesílit některé problémy, vznikající na rozhraní 

mezi kraji nebo na rozhraní mezi dálkovou a regionální dopravou. Je nutno se vyvarovat tomu, aby 

veřejná dopravy přišla o základní ekonomické výhody z rozsahu a ze struktury. To by poškodilo jak 

samotnou dopravu, tak i veřejné rozpočty, ze kterých je hrazena.“ 

 

Odůvodnění: 

Nařízení 1370 je nutno aplikovat tak, aby dopravě pomohlo, nikoliv a tak, aby ji to oslabilo. Dále jsou 

doplněny další důvody přímého zadání dle připomínky výše. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

14. Ke kapitole 1.3 (4) Otevření trhu, str. 8 

Upozorňujeme, že řadu povinností, které v železniční dopravě byly dříve zajišťovány jedním dopravcem, 

může zajišťovat na nediskriminačním základě pro všechny dopravce provozovatel dráhy, případně 

provozovatel stanice, a to na základě smlouvy. 

 

Odůvodnění: 

Nástupní plošiny do vlaku – dopravce by měl zodpovídat za plošiny, které jsou integrovanou součástí 

vozidla, mobilní nástupní plošiny by měly být v majetku provozovatele stanice. Ne vždy se na ně dají 

vztáhnout podmínky provozování zařízení služeb, pokud jsou v držení jednoho dopravce. Vlastnictvím 

provozovatele stanice by byly pro jednotlivé objednávky dostupné pro všechny dopravce. Podporu k této 

změně lze nalézt i ve vlastním popisu povinností provozovatele stanice ve vztahu k OOSPO, neboť 

„umožnit“ nástup/výstup do/z vlaku lze vysvětlit i tak, že se vztahuje na samotný akt nástupu/výstupu. 

V případech, kdy nástupiště nemá normovou výšku, je nutné využití plošiny i při nástupu do 

nízkopodlažního vlaku. V takových případech by se mělo zvážit, zda by plošiny neměly být povinnou 

výbavou těchto stanic. 

 

Prodej jízdenek – prodej SJT a dokladů IDS může v rozsahu požadavků objednatelů na zajištění prodejních 

míst na smluvní bázi zajišťovat provozovatel stanice (provizní prodej od „vlastníka tarifu“), určený 

zaměstnanec pak může současně plnit i další povinnosti provozovatele, související s provozem stanice. 

Dopravce může mít vlastní pokladny pro prodej vlastního jízdného či komerčních nabídek (prostor – 

zařízení služeb), nebo může uzavřít s provozovatelem stanice smlouvu na prodej. Pokles nákladů na prodej 

jízdenek v jednotlivých smlouvách, nediskriminační možnost prodeje. 

 

Tato připomínka je zásadní.  
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15. Ke kapitole 1.3 (5) Páteřní infrastruktura trhu, str. 9 

Žádáme upravit text bodu (5) dle textu níže. 

 

Nový návrh znění (5): 

„(5) Páteřní infrastruktura pro veřejnou dopravu je přetížená. Široce diskutované jsou kongesce při 

nutných opravách na dálnici D1, avšak mnohem méně je veřejně známo, že ekvivalentní železniční tratě 

tvořící páteře veřejné dopravy – například trať Praha – Česká Třebová, nebo tratě v okolí Brna, mnohem 

více pak samotné uzly (např. uzlová stanice Brno hlavní nádraží) jsou dnes daleko za hranicí své reálně 

využitelné kapacity. Rozdílně od řady měst ve státech západní Evropy jsou příměstské systémy u velkých 

aglomerací realizovány skoro výhradně na téže infrastruktuře jako dálková doprava, což rovněž zostřuje 

kapacitní problémy vzhledem k enormnímu nárůstu příměstské dopravy v posledních letech. Proto také je 

velmi obtížné absorbovat zpoždění, která v síti vznikají. Kapacitních rezerv je v exponovaných oblastech, 

na kterých je zájem objednatelů i cestujících o dálkovou i regionální dopravu a také zájem dopravců 

o nákladní vlaky, minimum. Z tohoto pohledu vypadá otázka otevření dopravních služeb Open Access na 

relacích Praha – Ostrava a později zčásti i Praha – Brno zcela odlišně než v předchozím bodě (2). Zatímco 

v dlouhodobých dopravních plánech se předpokládalo, že by bylo vhodné, aby jezdil nadřazený vlak 

I. přepravního segmentu na relaci Praha – Ostrava každou hodinu, dnes ve špičkové hodině jezdí z Prahy 

do Ostravy čtyři vlaky, a to všechny v expresní vrstvě. Řešením tohoto problému jsou sice snad dlouhodobě 

nové koleje či vhodnější zabezpečovací technika, avšak i pokud by to bylo realizováno, odborná veřejnost 

se do značné míry shoduje, že rozšiřování infrastruktury není dostatečným nástrojem – hlavně ne v reálném 

čase zvýšení výkonnosti pevných trakčních zařízení přechodem ze 3 kV na 25 kV a nová výkonnější 

a kapacitnější vozidla.  

 

Chybí proto koncesní model, který by neměl za primární cíl utlumit „pestrost“ dopravců vstupujících na 

železniční síť, ale jejich podnikání dát určitý řád z hlediska koncepce taktového jízdního řádu a požadavků 

na minimální kvalitu dopravních služeb. Bez koncesního modelu nebude možné ani odpovědně stanovit 

rozsah dopravy potřebný pro plánování dopravních staveb, například rychlých spojení. Koncesní model je 

nezbytný pro zachování kapacity dopravní cesty pro nákladní dopravu a pro vysokorychlostní dopravu. 

Dále je nezbytný pro „rezervaci“ kapacity dopravní cesty pro nové služby. Nezavedením koncesního 

modelu hrozí, že dopravce investuje do nákupu vozidel, zajištění personálu a nemá jistotu, že mu při 

novém jízdním řádu bude přidělená požadovaná kapacita dopravní cesty. 

 

Zcela přirozeně dochází k racionální dělbě práce mezi veřejnou hromadnou dopravou (která má největší 

smysl tam, kde je silná a pravidelná přepravní poptávka) a individuální automobilovou dopravu (která 

má největší smysl tam, kde není silná a pravidelná přepravní poptávka). To je základním principem 

multimodální mobility. Zatímco v řídce osídleném odlehlém Zatímco ve venkovském prostoru výkony 

klesají, zejména v autobusech, naopak systém kapacitně již nezvládá na železnici v příměstské dopravě, 

zejména kolem velkých měst. Z hlediska městské mobility jde o zcela zásadní problém, protože dojížďku ze 

suburbánní oblasti nelze zajistit individuální automobilovou dopravou. Kapacitu dálnic a silnic zejména na 

vjezdu do Prahy sice lze navyšovat, to ale problém nevyřeší, protože kapacita uličního prostoru se 

nezvětšuje, naopak se bude postupně snižovat, takže nelze vyřešit uspokojivě parkování vozidel 
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individuální automobilové dopravy. Rovněž oblíbený a úspěšný systém označovaný jako „Park and Ride“ 

naráží na problémy – na předměstí na vyčerpanou kapacitu příměstské železniční dopravy a u městské 

hromadné dopravy pak na nedostatečné plochy (poptávka mnohonásobně převyšuje možnosti). 

Systémovým řešením je tak posílení kapacity souprav příměstských jednotek (patrové jednotky délky kolem 

200 m) a zejména střednědobě nové kapacitní výjezdy z pražského, brněnského a ostravského uzlu 

(vysokorychlostní trať Praha – Lovosice, Praha – Poříčany, Praha – Beroun, spojení Praha – Kladno atd.). 

Tam musí železnice zastat zásadní roli a bez ní nebude systém realizovatelný. Z hlediska infrastrukturního 

se jedná z hlediska města o často potřebnější projekty než dostavba třetího pruhu na dálničních příjezdech. 

 

Digitální ekonomika a společnost – dokument, který obsahuje všechny dílčí aspekty a souvisí 

s technologickým pokrokem a digitalizací společnost. Jedním z témat je i potřeba rozvoje inteligentních 

dopravních systémů a rozvoj digitálních technologií v dopravě, která již nyní přispívá k zachování 

konkurenceschopnosti veřejné dopravy a jejímu lepšímu využívání. V další fázi bude potřeba se zaměřit 

na sítě nové generace, které jsou zásadním předpokladem pro poskytování dopravních služeb 

v následujících letech.“ 

 

Odůvodnění: 

Nelze zpochybňovat význam a přínos investic do tratí a vozidel na zvýšení výkonnosti železnice. To by 

popíralo jak realitu, tak i uvedený text. Zároveň je potřeba uvést systémové souvislosti. Také chybí další 

informace o potřebnosti koncesního modelu. Dále je nutné doplnit informace o IDS, které vychází 

z koncepčního dokumentu Úřadu vlády ČR obsahujícího důležitá ustanovení o dopravě z pohledu 

digitálního vývoje společnosti. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

16. Ke kapitole 1.3 (5) Páteřní infrastruktura trhu, str. 9 

Upozorňujeme, že zvýšení kapacity příměstských jednotek (délka + patro) nebude dlouhodobě stačit 

a nebude plnit funkci přivaděče k železniční dopravě, pokud nedojde ke změně pravidel pro operativní 

řízení provozu (vyhláška č. 173/1995, § 22), a to při zohlednění spolehlivosti a včasnosti jízdy v období 

přepravní špičky (zejména ranní, dojezd do zaměstnání a škol). 

 

Odůvodnění: 

Bude-li Os předjížděn v případě vysoké nabídky vlaky DD v každé zastávce, nebude logicky jako 

nespolehlivý cestujícími dlouhodobě využíván. Současně je nutné řešit i odpovídající délku nástupišť 

v obsluhovaných zastávkách, usměrněný nástup prodlužuje pobyt. Ten musí současně odpovídat 

technickým podmínkám provozování vozidel – pobyt nemůže být ze strany provozovatele dráhy plánován 

v době, která je kratší než technická doba otevírání a zavírání dveří a s tím souvisejícím blokování dveří – 

to sice opticky zvyšuje kapacitu, ale vede k systémovému a soustavnému narušování JŘ se všemi jeho 

negativy. 

 

Tato připomínka je zásadní.  
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17. Ke kapitole 1.3 (6) Infrastrukturní koncepce, str. 9 

Upozorňujeme, že usnesení vlády ze dne 22. května 2017 č. 389 o Programu rozvoje rychlých železničních 

spojení v České republice je plněno velmi intenzivně, vše nasvědčuje tomu, že pilotní úseky 

vysokorychlostních železnic budou do roku 2030 k dispozici. Proto je na místě upozornit na potřebnost 

vozidel, schopných je využívat. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

18. Ke kapitole 1.3 (6) Infrastrukturní koncepce, str. 9 

Upozorňujeme, že v rámci investic do železniční Infrastruktury je primárně nezbytné dát do souladu zdroje 

s aktuálními potřebnými projekty, tj. finanční krytí s garancí dlouhodobě plánovat. 

 

Odůvodnění: 

Absence znamená aktuální stav, kdy jsou realizovány projekty, jejichž potřebnost je v dané podobě již 

překonána pouze proto, že jsou k dispozici v okamžiku, kdy jsou „přiděleny“ finanční prostředky, které je 

potřeba v limitním čase utratit, tj. je možno rychle stavět. Obecně by požadavky na rozvoj infrastruktury 

měly být v časovém souladu s vývojem TSI vozidel tak, aby byla s vozidly na tratích, kde jsou nasazována, 

kompatibilní a docházelo k synergickým efektům (nikoliv až ex post řešit např. kompatibilitu traťových 

zab. zař. v okamžiku, kdy by vozidla u dopravců k dispozici, dtto např. neutrální pole při zavádění řídících 

vozů). 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

19. Ke kapitole 1.3 (6) Infrastrukturní koncepce, str. 10 

Žádáme doplnit text dle odůvodnění níže.  

 

Nový návrh znění (5): 

„b) elektrizační program, z pohledu této Koncepce zásadní, neboť elektrizace je jedním z nástrojů, jak 

efektivně a udržitelným způsobem využívat železniční (resp. obecně veřejnou) dopravu, neboť výrazně 

zvyšuje kvalitu přepravní nabídky a zásadním způsobem snižuje provozní náklady. Bbohužel je nutné 

konstatovat, že i při existenci správné koncepce reálně proces elektrizace neprobíhá tak, jak by bylo 

z hlediska bodu (1) vhodné, samotné elektrizace se prakticky neprovádějí, pouhými 34 % elektrifikovaných 

tratí dosahuje ČR cca jen polovinu vůči sousedním zemím. a rRozsáhlé oblasti sítě zůstávají bez jakéhokoli 

trakčního vedení, zejména na severu ČR, což zvyšuje náklady i v případě použitý starých dieselových 

vozidel, nehledě na katastrofální dopady po dožití těchto vozidel, elektrizační program by měl být 

připravován a realizován v časovém souběhu s programem pořizování nových vozidel, protože například 

bateriová vozidla mohou s postupnou elektrizací tratí přinášet synergické efekty. V této situaci je pozitivní, 

že aktuálně je Centrální komisí MD ČR schválena elektrifikace více než 560 km tratí a další projekty jsou 

připravovány. Avšak využití investice do zmíněné elektrifikace 560 km tratí znamená nahradit cca 120 

naftových vozidel novými vozidly elektrickými, 
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c) národní plán implementace ERTMS předpokládá, že na páteřních koridorových dráhách 1. až 

3. koridoru bude od 1. ledna 2025 zaveden výhradní provozu pod dohledem zabezpečovacího systému 

ETCS, výhradní provoz v dalších etapách bude týkat všech tratí, na kterých je předpokládaná implementace 

ETCS (migrační období se předpokládá nejvýše 5 let) což způsobí nutnost pořídit nová vozidla či vybavit 

vozidla stávající zabezpečovacím zařízením, což je problematické zejména u vozidel,  která se blíží limitu 

své ekonomické nebo i fyzické živostnosti, Náklady na dodatečnou instalaci ETCS do straších vozidel jsou 

totiž s ohledem na velké jednorázové položky dvou až trojnásobkem nákladů na vybavení ETCS nových 

vozidel přímo z výroby a má logiku k němu přistupovat u vozidel s vizí alespoň 20 let dalšího 

provozování, 

 

d) plán přepínání trakčních soustav, který podle schválené koncepce v období do roku 2040 způsobí, že 

veškerá jednosoustavová vozidla, která jsou provozována výhradně ve stejnosměrné trakční soustavě, 

budou muset být nahrazena nebo výrazně modernizována (opět bude-li mít taková modernizace smysl 

vzhledem k jejich životnosti); přepínání trakčních soustav zároveň usnadní proces elektrizace tratí v severní 

polovině České republiky. Avšak ukazuje se, že většina stejnosměrných lokomotiv skončí nikoliv z důvodu 

chybějícího střídavého systému, ale pro nepotřebnost – pro dálkovou dopravu se nehodí z důvodu 

nízkého výkonu i nízké rychlosti a v regionální dopravě je efektivněji nahradí elektrické trakční jednotky, 

 

e) jiné modernizační projekty na konvenční železniční síti, mj. stavby na rameni Velký Osek – Hradec 

králové – Choceň, Choceň – Ústí and Orlicí, modernizaci ramene Brno – Přerov, uvedené projekty sledují 

zejména navýšení kapacity v kritických úsecích železniční sítě, zvyšují konkurenceschopnost železnice 

v nových směrech, jejich realizace v některých případech umožní provozování vozidel kvalitnějších 

technických parametrů a jsou v určitých případech spojeny po svém dokončení s plánem na zavedení 

expresního segmentu (Ex8 Brno – Ostrava, Ex10 Praha – Hradec Králové). Modernizace těchto tratí je 

spojena se zvyšováním rychlosti na 160 až 200 km/h a s instalací ETCS, což vyžaduje nová vozidla 

odpovídajících parametrů, a 

 

f) infrastrukturní projekty plánované zahraničními manažery infrastruktury na související železniční síti 

v zahraničí (např. Semmering Basistunnel, modernizace dráhy Dresden – Berlin – Hamburg, modernizace 

dráhy Kúty – Bratislava – Štúrovo, modernizace centrální kolejové magistrály, spojující Varšavu a Katowice, 

s dalším pokračováním do Čech, nebo přinejmenším elektrizace dráhy přes Furth im Wald do Bavorska). 

Tyto akce zvýší atraktivit železničního spojení ČR s okolními státy EU. Podmínkou jsou však 

interoperabilní vozidla s nevyšší provozní rychlostí 200 km/h a více a 

 

g) budování sítí páté generace (dále jen „5G sítě“), stejně jako je důležitá pro mobilitu fyzická 

infrastruktura je i ta digitální. Od letošního roku dochází k České republice ke spuštění sítě 5G. To umožní 

vysokorychlostní přenos dat, který bude mít významný dopad na rozvoj inteligentních dopravních 

systémů a jsou klíčové pro oblast automatizované a autonomní mobility včetně autonomního vedení 

vlaků.“ 

 

Odůvodnění: 
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b) – Elektrifikace železniční dopravy má pro rozvoj veřejné dopravy zásadní význam, je potřeba ji blíže 

kvantifikovat. 

 

c) – Zahájení výhradního provozu všech vlaků pod dohledem ETCS se sebou nese rozhodnutí, zda do 

vybavení staršího vozidla investovat a následně jej provozovat alespoň 15 let k umoření investice, nebo 

zda pořídit vozilo nové, neboť podmínka uplatnitelnosti staršího vozidla po dobu alespoň 15 let v provozu 

není splnitelná. 

 

d) – Počet vozidel vhodných k přestavbě ze stejnosměrných na dvousystémové je velmi malý. 

 

e) a f) – I v těchto bodech je souvislost růstu parametrů tratí s růstem parametrů vozidel. 

 

g) – Z dokumentu Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice z roku 

2019. 5G sítě by rozhodně neměly být opomenuty v koncepci veřejné dopravy pro období 2020-2025. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

20. Ke kapitole 1.3 (6) Infrastrukturní koncepce, str. 10 

Žádáme doplnit text dle odůvodnění níže.  

 

Nový návrh znění odstavce: 

„Význam bodů a) až f) proto není vhodné zpochybňovat, avšak objektivně přináší v souvztažnosti s body 

(1) a (2) velmi obtížně řešitelný problém téma obnovy vozidlového parku ve veřejné dopravě. Jde však 

o částky řádově nižší než samotné infrastrukturní investice, které by však bez pořízení nových vozidel 

odpovídajících parametrů nepřinesly očekávaný efekt. Proto je vyřešení financování nákupu nových 

vozidel zásadním tématem. Pokud se týče konkrétního vyčíslení, je nutné jej vytvořit v rámci plánů 

dopravní obslužnosti území, neboť při současné dezintegrované podobě objednávky neexistuje souhrnný 

pohled státu na detailní řešení regionální dopravy. Při plánování ve střednědobém výhledu do roku 2035 

je nutné u veřejné dopravy využívat výsledky schválených infrastrukturních projektů, aby byl park vozidel 

připraven využívat možnosti dané zlepšenou infrastrukturou. 

 

Význam bodu g) je důležitý pro zachování konkurenceschopnosti veřejné dopravy z pohledu digitálního 

vývoje společnosti. Vzájemná datová komunikace mezi všemi druhy dopravy zajistí lepší provázání 

veřejné dopravy a tím i její lepší využívání.“ 

 

Odůvodnění: 

Obnova parku vozidel je zásadním tématem, a to i ve vazbě na splnění očekávaných ekonomických efektů 

infrastrukturních investic. Bod g) – viz předchozí připomínka. 

 

21. Ke kapitole 1.3 (7) Zkvalitňuje se přístup společnosti, str. 11 

Upozorňujeme, že v železniční dopravě je potřeba spolu s problémem nových vozidel při změně dopravce 

v ZDO řešit i otázku vozidel modernizovaných. 
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Odůvodnění: 

Např. z titulu změn uvedených v části (6) může dojít v řadě případů k prodloužení doby odepisování na 

výrazně více než 30 let v případech, kdy bude modernizace provedena např. u vozidel, již 20 a více let 

odepisovaných (např. u ETCS to lze fakticky předpokládat). Zhodnocení v důsledku modernizace se obvykle 

odepisuje 20 let. Současně se je nutno zabývat otázkou co s neodepsanými vozidly, pokud nebudou 

splňovat kvalitativní požadavky nového, resp. žádného aktuálně vypsaného tendru (přičemž zvyšování 

požadavků lze vývojem v čase logicky očekávat) – to platí obecně a pro řadu menších dopravců může být 

po neúspěchu likvidační – min. odpis v rámci vyúčtování končícího závazku? 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

22. Ke kapitole 1.3 (7) Zkvalitňuje se přístup společnosti, str. 11 

Žádáme doplnit, že je nezbytné, aby byly zpracovány národní implementační plány (obdobné ERTMS) 

týkající se (1) elektrifikace dalších tratí, (2) konverze napájení 25 kV na 3 kV, (3) zřizování nabíjecích 

a plnících míst pro vozidla s alternativními pohony v oblastech bez liniové elektrifikace, (4) zvyšování 

traťových rychlosti na 160 až 200 km/h na konvenčních tratích, (5) rozšiřování ETCS i mimo tratě sítě 

TEN-T (6) budování vysokorychlostního železničního systému, (7) odstraňování míst  omezujících 

přechodnost vozidel (starých mostů). 

 

Odůvodnění: 

Vytvoření a zveřejnění plánu jednotlivých výše uvedených rozvojových investičních programů železniční 

dopravní cesty je pro objednatele i pro dopravce nutným předpokladem pro hospodárné řízení investic 

do rozvoje parku vozidel. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

23. Ke kapitole 2.1 Vhodné rozdělení kompetencí, bod I, str. 13 

Koncesní systém by neměl znamenat přesun komerčních vlaků do závazkové dopravy, jak je uvedeno.  

 

Odůvodnění: 

Je nezbytné upravit formulaci, aby nedošlo k omylu při výkladu. Pokud by se měly udělovat koncese 

v rámci nařízení 1370/2007, pak je nutno respektovat rizika koncese, která má charakter „výlučného 

práva“. Udělování výlučných práv (koncesí) je čtvrtým liberalizačním balíčkem časově omezeno. Podle 

ustanovení čl. 11 odst. 5 směrnice 2012/34 ve znění směrnice 2016/2037, lze omezit právo přístupu 

k železniční infrastruktuře neusazeným dopravcům za účelem vnitrostátní osobní dopravy, pokud bylo 

výlučné právo (neboli koncese) uděleno na základě smlouvy o veřejných službách před 16. 6. 2015 nebo 

bylo výlučné právo (koncese) uděleno k provozování osobní komerční dopravy do 25. 12. 2018 na základě 

soutěže.  Smlouvy o veřejné službě, kterými je uděleno výlučné právo (koncese), mohou pokračovat 

nejdéle do 25. 12. 2026. Model udělování koncesí podle nařízení 1370/2007 v platném znění je v ČR 

prakticky neaplikovatelný. Pak přichází do úvahy pouze závazek veřejné služby s kompenzací, a to není 

koncese v pravém smyslu slova. Koncesní model by se měl připravovat v rovině zákona o dráhách jako 
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soutěž komerčních dopravců o příděl kapacity dopravní cesty na vymezené části dopravní cesty. K tomu 

viz i výkladové sdělení Komise 2014/C92/01. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

24. Ke kapitole 2.1 Vhodné rozdělení kompetencí, bod III, str. 14 

Je třeba upřesnit text odstavce.  

 

Návrh nového znění: 

„… 

Přes výborné dobré výsledky některých krajů je nezbytné, aby v návaznosti na tuto Koncepci byla 

v samostatném materiálu provedena analýza rizik regionální železniční dopravy v plně liberalizovaném 

prostředí podle čtvrtého liberalizačního balíčku a přehodnocena samostatná působnost krajů v této 

oblasti. třeba návazně na tuto koncepci zvláštním materiálem posoudit, zda je správné, aby železniční 

doprava byla ponechána v regionální působnosti.“ 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

25. Ke kapitole 1.3 Vývoj od roku 2015, str. 15 

Upozorňujeme, že v Koncepci na str. 5 je stále odkaz na starý NAP CM. Již měl by být uveden aktualizovaný. 

 

 

26. Ke kapitole 2.1 Národní koordinátor, str. 15 

Upozorňujeme, že v Koncepci není možné uvádět „úvahy“, ale „hlavní cíle a priority“ Národního 

koordinátora. Založení národního koordinátora bude aktuální při změně působnosti v regionální železniční 

dopravě, a rovněž tak při změně koncepce linkové autobusové dálkové dopravy a zavedení koncesního 

modelu. Proto se navrhuje úvod přepracovat kupř. takto: „Ministerstvo dopravy v návaznosti na možnou 

změnu koncepce silniční linkové dopravy, koncesní model a výsledek analýzy působnosti krajů v oblasti 

železniční dopravy bude muset nově analyzovat potřebnost zřízení národního/centrálního koordinátora 

veřejné dopravy.“. 

 

27. Ke kapitole 2.1 Národní koordinátor, str. 16 

Žádáme na konec podkapitoly Národní koordinátor doplnit nový odstavec pojednávající o dekarbonizaci 

železniční dopravy. 

 

Návrh nového odstavce: 

„Dalším vážným tématem, vyžadujícím vrcholovou koordinaci, je dekarbonizace železniční dopravy. 

Náhrada naftou poháněných vozidel vozidly elektrickými vyžaduje těsnou spolupráci MD ČR, Správy 

železnic, dopravců i objednatelů dopravy. Cílem je soulad infrastrukturních investic (liniová 

elektrifikace, výstavba nabíjecích míst), s investicemi do budování parku vozidel a s linkovým vedením 

vlaků, respektive s jejich jízdních řádem. Jde o to, aby se investice do rozvoje parku vozidel navzájem 

neohrožovaly s investicemi do rozvoje dráhy (typický případ: nakup naftového vozidla buď zmaří 
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investici do liniové elektrifikace trati, neboť není vozidly využívána, nebo investice do liniové 

elektrifikace zmaří investici do nákupu naftového vozidla – není pro něj další využití). Cílem je využít 

výhod možných synergických efektů (typický příklad: liniová elektrifikace umožní dodávat elektrickou 

energii nejen vlakům na ni provozovaných, ale prostřednictvím nabíjení i vlakům provozovaných na 

okolních tratích).“ 

 

Odůvodnění: 

Zkušenost je zahraničí ukazuje, že náhradu naftových vozidel vozidly bezemisními je nutno řešit 

systémově, pro větší celky a ve spolupráci objednatele, dopravce i provozovatele dráhy. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

28. Ke kapitole 2.1 Model B, str. 17 

Žádáme o odstranění textu, který je v rozporu s některými dalšími ustanoveími. 

 

Návrh nového znění: 

„Silná dopravní autorita v rámci veřejné správy v celostátním měřítku, zadávající kontrakty dopravcům, 

které více připomínají veřejné zakázky, zčásti koncese. Tato varianta znamená změnu koncepce, neboť 

taková dopravní autorita by musela být odpovídajícím způsobem personálně, finančně a věcně/znalostně 

vybavena. Vedle veřejného zájmu je to subjekt, na němž závisí obchodní úspěšnost veřejné dopravy.  Přes 

veškeré proklamace o sociální či environmentální úloze veřejné dopravy – jistě důležité – je obchodní 

úspěšnost to zásadní. Je namístě otevřeně uvést, že i veřejná doprava je bude schopna plnit svou úlohu do 

budoucna jen bude-li také obchodně úspěšná, tedy pokud bude přiměřeně plná platících cestujících. Na 

tom nic nemění intenzita státního spolufinancování. Vlaky nebo autobusy, které nikdo nepotřebuje, 

nebude veřejná správa dlouhodobě financovat. 

 

Je zřejmé, že existují dopravní služby poskytované spíše z důvodu sociálního či plošně obslužného. I když 

však máme na mysli veřejný zájem, a chceme v souladu s unijním právem uměle zvyšovat výnosnost 

veřejné dopravy kompenzacemi, protože výnosy nedosahují nikde v Evropě na náklady, nakonec je 

z uvedených důvodů stejně zásadní, aby byla veřejná doprava nejen zaměřena na „veřejný zájem“, ale také 

obchodně úspěšná. Jinak je pouze otázkou času, kdy skončí nebo bude omezena na „sociální standard“, 

čímž nemusí přispět k sociální integraci, ale naopak podporovat desintegraci. 

...“ 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že obchodní úspěšnost veřejné dopravy souvisí se stavem infrastruktury. Bude-li systém 

veřejné dopravy obsahovat kvalitní infrastrukturu, pak může být obchodně úspěšná. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

29. Ke kapitole 2.2 Koncesní model, Open Access 
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Upozorňujeme, že negativa spojená s používáním Open Access je nutné řešit a hledat pro ně politickou 

podporu. S postupnou modernizací koridorů a růstem konkurence se problém může rozšířit i na jiné tratě 

(než Praha – Ostrava). Pokud má model OA existovat dál, potřebuje jasně stanovená pravidla, aby se tyto 

problémy (zejména vyvolané v příměstské a nákladní dopravě) neopakovaly. S ohledem na omezenou 

kapacitu se tak ukazuje potřeba regulace přístupu, která vyžaduje politickou shodu a podporu. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

30. Ke kapitole 2.2 Koncesní model – písm. B), str. 21 

1) K přednosti při konstrukci tras může podle § 34a odst. 5 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“), dojít jen v případě, že se nepodaří koordinovat všechny 

požadavky na kapacitu dráhy. K této situaci od účinnosti § 34a odst. 5 dne 1.4.2017 nedošlo. Pokud 

by k převisu poptávky po kapacitě dráhy, tj. k prohlášení dráhy za přetíženou, došlo, podle § 23 odst. 

6 ZoD může takový stav trvat jen velmi krátkou dobu. Jedná se tedy o velmi teoretickou a krátkodobou 

výhodu. 

 

2) K absenci přezkumu ekonomické stability veřejných služeb – Podle čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení 

Komise (EU) 2018/1795 se test hospodářské vyváženosti nových komerčních služeb týká celé 

závazkové smlouvy, nikoliv jednotlivých linek. Protože stát i kraje uzavřely smlouvy zahrnující velký 

počet linek, žádná z nových komerčních služeb hospodářskou vyváženost závazkových služeb na 

jednotlivých linkách podle celé příslušné závazkové smlouvy nemohla narušit. Všechny tyto komerční 

služby už do budoucna nové nejsou, tzn. že mohou bez rizika testu hospodářské vyváženosti být 

paralelně poskytovány vedle závazkových služeb, ať již koncesovaných nebo kompenzovaných. Na 

trati Praha – Ostrava a Praha – Brno tudíž argumentace předkladatele postrádá v praxi relevanci. 

Existující komerční služby už nebudou moci být přezkoumávány, zda představují ohrožení 

hospodářské vyváženosti závazkových smluv. 

 

3) Jelikož na trati Praha – Ostrava a Praha – Brno již byly připuštěny komerční služby, nebude je možné 

nově vyloučit, a tak umožnit výlučné přepravní služby koncesionářům, jinak by hrozily žaloby na 

ohrožení investic dopravců, kteří si kvůli tam panující konkurenci pořídili nová vozidla. 

 

4) Nařízení EP a Rady 1370/2007 o veřejných službách zná (viz čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 1) veřejné služby 

kompenzované („úhrada nákladů“), nebo koncesované („zajištění výlučných práv“). Výlučným právem 

v čl. 2 písm. f) toto nařízení rozumí „právo opravňující provozovatele veřejných služeb k provozování 

některých veřejných služeb v přepravě cestujících na určité trase, síti nebo v určité oblasti, 

s vyloučením dalších takových provozovatelů“. Vyloučení jiných poskytovatelů přepravních služeb 

osobní dopravy je v případě tratí, kde předkladatel předpokládá zavedení koncese (Praha – Brno, 

Praha – Ostrava, Praha – Č. Budějovice), nemožné. Nejen, že na těchto tratích jsou současně 

poskytovány přepravní služby objednávané a kompenzované kraji. Jsou na nich poskytovány 

i přepravní služby mezinárodní osobní dopravy, která často obsluhuje (jen) stejné stanice jako státem 

objednávaná doprava. Koncesovaným dopravcům by tak nebylo možné zajistit vyloučení jiných 

poskytovatelů přepravních služeb na uvedených tratích. 
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5) Uvedené výhrady sám předkladatel připouští, když v posledním odstavci na str. 21 konstatuje, že 

„míra exkluzivity, kterou by bylo možné zajistit koncesionářům, se nemusí jevit za stávající úpravy 

dostatečně vysoká“. Zavedení koncesního modelu brání zejména faktický stav, zmíněný výše, nikoliv 

(případně, jen) právní úprava, která legitimně v potřebném rozsahu nemůže zmíněný faktický stav 

revidovat. 

 

6) Jestliže poslední odstavec na str. 21 konstatuje, že „cílem koncesního modelu není situace, kdy by jeho 

zavedení vedlo k uzavření trhu, a cestující by ztratil výhody, které mu poskytuje možnost volby 

dopravce“, pak je s ohledem na bod 4. těchto připomínek koncesní model pojmově vyloučen. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

31. Ke kapitole 2.2 Koncesní model – 2A a 2B, str. 22 

Upozorňujeme, že směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 

nedovoluje realizaci koncesního systému v rozsahu a způsobem předpokládaným Koncepcí.  

 

Směrnice 2012/34/EU výrazně preferuje open access (viz čl. 10 odst. 1 a 2), když stanoví povinnost udělit 

všem železničním podnikům právo na přístup k železniční infrastruktuře, které dovoluje omezit jen 

v případě, že:  

a) by nová komerční doprava ohrozila hospodářskou vyváženost závazkové smlouvy (čl. 11 odst. 1) 

nebo,  

b) dle čl. 11 odst. 5 byla koncese udělena před 16. 6. 2015 (to není případ ČR), nebo bylo na závazkovou 

dopravu mezi dotčenými stanicemi realizováno nabídkové řízení do 25.12.2018 (to není případ ČR). 

I kdyby ale některá ze situací odůvodňujících nedovolit přístup k železniční infrastruktuře podle čl. 11 

odst. 5 směrnice 2012/34 nastala, musí skončit nejpozději 25. 12. 2026. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

32. Ke kapitole 2.2 Koncesní model – 2B, str. 22 

V případě volby 2B) je navíc nutné model časově sladit s harmonogramem otevírání trhu u jednotlivých 

linek, pro koncesi přesně určit trasy, které jsou požadovány k zajištění – tj. včetně poloh v okrajových 

částech dne. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

33. Ke kapitole 2.2 Koncesní model – závěr, str. 22 

Klíčem k řešení přetížené páteře veřejné železniční dopravy v ČR je, zvláště v případě železničních koridorů 

zvýšení propustnosti těchto tratí zejména zvýšením traťové rychlosti, zvýšením počtu traťových kolejí, 

budováním traťových spojek, předjízdných kolejí apod. (Připomínáme, že již od dvacátých let minulého 

století je mezi odbornou veřejností intenzivně diskutováno zavedení třetí a čtvrté koleje na trati Praha – 

Česká Třebová, zatím bez praktických dopadů na dopravní každodennost.)  
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V případě dopravních uzlů ve městech je vedle zvýšení propustnosti tratí mnohem efektivnějším řešením 

než koncesní model zejména vytvoření vlastní nezávislé sítě příměstské dopravy s vyloučením jiných 

kategorií přepravních služeb, osobních i nákladních (koncept U-Bahn).  

 

Koncesní model uvedené problémy neřeší. Jinak by muselo platit, že u ostatních spojů na téže trati 

automaticky povede ke změně přepravních výkonů, co se množství spojů (snížení) či vozů v soupravě 

(zvýšení) týče, a tak uvolní kapacitu dráhy jiným kategoriím přepravních služeb. Jelikož ale např. není 

možné do budoucna vyloučit existující komerční dopravu, a nové komerční služby lze vyloučit jen při 

negativním výsledku testu hospodářské vyváženosti, pak zavedení koncesního modelu samo o sobě není 

zárukou zvýšení disponibilní kapacity dráhy, ani zárukou zavedení SJT na všech, tedy i komerčních, spojích. 

 

Koncesní model by neměl znamenat přesun komerčních linek do závazkových smluv s jiným označením 

jako koncesní smlouvy, které by se ale řídily nařízením EP a Rady 1370/2007 o veřejných službách. 

Podporuje se cíl jako celek pro zavedení koncesního modelu, ale upozorňuje se na nevhodnost zavádění 

koncesního modelu v rámci závazkových smluv. Dále upozorňujeme, že cíl je pouze ve fázi úvah 

o možnostech a potřebnosti zavedení koncesního modelu a nesplňuje tak předpoklad stanovený 

v nařízení 2016/2338 a důvodové zprávě k zákonu č. 194/2010 Sb., aby byl promítnutý do plánů dopravní 

obslužnosti. Do plánů jej lze přenést až po jeho zavedení. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

34. Ke kapitole 2.3.4 SJT, str. 26 

Čl. 13a směrnice EP a Rady 2012/34 řeší tvorbu systému nikoliv jednotného tarifu, ale vytvoření systému 

jednotné jízdenky (tedy jízdenky uznávané všemi dopravci, kteří na základě příslušné přepravní smlouvy 

ale poskytnou přepravu za svůj tarif). Tento systém nesmí narušovat trh, ani diskriminovat železniční 

dopravce. SJT přináší potencionálně konkurenční tarif vůči tarifům dopravců. K narušení trhu by zcela jistě 

došlo, pokud by některé produkty v rámci SJT kopírovaly produkty komerčních tarifů dopravců. Pokud by 

takový produkt SJT kopíroval parametry produktu pouze jednoho dopravce, docházelo by zároveň 

k diskriminaci mezi dopravci.. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

35. Ke kapitole 2.3.6 Režijní jízdné, str. 30 

V rámci řešení otázky režijního jízdného je třeba vnímat, že se vztahuje i na rodinné příslušníky a důchodce, 

většina uvedených variant se však vztahuje pouze na zaměstnance. Zaměstnaneckým benefitem 

(z navržených řešení jediné možné, dlouhodobě platí v autobusové dopravě) lze ošetřit i rodinné 

příslušníky, nikoliv však důchodce. Nelze tedy předpokládat, že by převedení do podoby zaměstnaneckého 

benefitu nebylo ze strany OC vnímáno jako porušení sociálního smíru. Formu zaměstnaneckého benefitu 

již využívá SŽ, která podle požadavků zaměstnanců nárok na „režijní jízdné“ od ČD kupuje. 

 

Tato připomínka je zásadní.  
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36. Ke kapitole 2.3 Tarify ve veřejné dopravě a jejich regulace – Závěr, str. 33 

Projekt SJT může narušovat trh. V čl. 13a směrnice (EU) č. 2016/2370, který je transponován do ust. § 7a 

zákona č. 194/2010 Sb., v platném znění, se umožňuje členským státům uložit železničním podnikům, aby 

se účastnily společného informačního systému a integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných 

jízdenek a rezervací. Neukládá možnost zavedení jednoho tarifu pro všechny zúčastněné dopravce. 

Doporučuje se proto konzultovat s ÚOHS, zda státní jednotný tarif nenarušuje soutěžní právo a trh. 

Nařízení (ES) č. 1370/2007 v platném znění ve svém čl. 3 odst. 3 předpokládá státem nařízené maximální 

přepravní tarify pro žáky, studenty, učně a osoby s omezenou pohyblivostí. V oblasti režijního jízdného je 

nezbytné uvést, že až do rozhodnutí státu musí být postupováno podle platného zákona, aby 

v závazkových smlouvách nebylo režijní jízdné „demontováno“ před rozhodnutím státu a případné změně 

zákonů. V této části nenaplňuje cíl předpoklad jeho promítnutí do plánů dopravní obslužnosti. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

37. Ke kapitole 2.4 Disponibilita informací, str. 33 

Upozorňujeme, že výluky, kdy je zajišťována náhradní doprava do CIS aktuálně nejdou – jízdní řád ND 

zpracovává dopravce, nikoliv provozovatel dráhy, přičemž povinnost zasílání dat do CIS má pouze 

provozovatel dráhy pro JŘ, které zpracovává. JŘ ND není tvořen v systémovém SW nástroji pro tvorbu JŘ, 

není tedy k dispozici v datové podobě, slouží pro tvorbu vývěsek pro cestující. Dopravce jej navíc zasílá 

obvykle správci databáze vlastního vyhledávače spojení, s ohledem na „vlastnictví“ dat jsou tyto VJŘ ND 

pro provozovatele ostatních vyhledávačů k dispozici za úplatu.  

 

Dostupnost JŘ ND do systému by byla řešitelná převedením organizace ND při výlukách a mimořádnostech 

v provozu na straně provozovatele dráhy za provozovatele dráhy. Tato systémová změna by odpovídala 

a) příčinám zavedení ND a s tím související ekonomické odpovědnosti, která je zatím řešena poměrně 

složitým administrativním procesem u výluk, které podléhají rozhodnutí ÚPDI b) otevírání trhu, kdy by 

bylo zajištěním ND pro všechny dopravce, využívající omezením/vyloučením dotčený  úsek možno docílit 

vyšší efektivity využití ND, dostupnosti zastávek, eliminovat proces přefakturace nákladů dopravců 

u vybraných výluk a nezatěžování dopravců náklady související s výlukami, které jsou ÚPDI pouze 

oznamovány a ND při mimořádnostech, c) komplikacím při směrování cestujících do busů „jejich“ 

dopravce, d) souběžně organizovaným VŘ na zajištění ND jednotlivými dopravci, tj. z pohledu ZVZ dělení 

zakázky, neboť jde stále o jednu výluku, e) při mimořádnostech by byla motivací provozovatele 

k rychlejšímu odstraňování problémů. Dopravce by zajišťovat ND pouze v případě vlastního zavinění – 

primárně při poruchách vozidel, kdy by byla logicky využita pouze cestujícími jednoho dopravce. 

 

Má-li plán obslužnosti obsahovat i finanční rámec předpokládaného rozsahu, je nezbytné, aby obsahoval 

„garantovanou“ min. výši. K tomu však musí být objednatelům v rámci sdílených daní garantován i tomu 

odpovídající příděl ze sdílených daní. Pokud v průběhu plánovaného období dojde k novému VŘ, měl by 

objednatel při plánování finančního krytí mít i rámcovou znalost o pořizovacích nákladech vozidel, která 

budou splňovat jeho kvalitativní požadavky, aby mohl předvídat nákladové zatížení odpisy. To je však 

obecně komplikované, tyto informace jsou obvykle velmi obtížně zjistitelné i pro dopravce v ŽD při 
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zjišťování nákladového zatížení v době zpracování nabídky v již běžícím VŘ, natož s předstihem několika 

let.  Aby se nemuselo nelogicky a nesystémově škrtat v již vytvořených JŘ návazně na skutečně dostupné 

finanční krytí, bylo by vhodné, aby byl návrh JŘ tvořen jako základ ve výši garantovaného finančního krytí 

s rozšířením dle celkových požadavků objednatele – tím se v případě krácení celkově dostupné částky 

předejde nelogičnostem v JŘ, které jsou problematicky odstraňovány změnami v JŘ (v ŽD navíc 

komplikovaně pouze v rámci jedné změny JŘ). 

 

Pokud má být možnost nasazení vozidel u jiných objednatelů, mělo by dojít ke sjednocení min. rozsahu 

požadavků na kvalitu. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

38. Ke kapitole 2.6 Přizpůsobení vozidel novým potřebám, str. 38 

Žádáme upravit text. 

 

Návrh textu: 

„Ze všech předchozích kapitol plyne, že v budoucím období bude velmi důležité, aby objednatelé veřejné 

dopravy posoudili způsobilost vozidlového parku ve veřejné dopravě ve vztahu k novým potřebám 

a moderním technologickým trendům, například vybavení vozidel autobusů či drážních souprav 

jednotkami družicových navigačních systémů. Tyto jsou v Evropě čím dál častěji využívány k získávání 

informací o polohách vozů v téměř reálném čase (potřeby centrálního dispečinku, kontrola jízdy, sledování 

vozového parku, preference na křižovatkách, vyvolávání zastávek, infotainment pro cestující apod.). 

Zejména v oblasti železniční dopravy budou požadavky v dalším období enormní, což vplývá přímo 

z předchozích kapitol. Bude zaváděn evropský zabezpečovací systém ETCS, budou budovány zárodky 

pilotní úseky vysokorychlostních železnic rychlých spojení u Prahy, Brna a Ostravy, na které bude kolem 

roku 2030 odkloněno 60 % vlaků dálkové dopravy, bude zvyšována traťová rychlost na konvenčních 

tratích na 160 km/h a na 200 km/h, po desetileté přestávce se naplno rozběhne liniová elektrifikace 

důležitých tratí, bude měněno napájení železnic ze 3 kV na 25 kV, bude zefektivňován provoz na vedlejších 

tratích, kde by mohly plnit svou úlohu autonomní vlaky, které se v současné době testují, požadavky na 

dekarbonizaci povedou by měly vést k intenzivnímu postupnému zavádění alternativních pohonů, 

požadavky na přepravu osob se zvláštními potřebami povedou na nasazování nízkopodlažních vozidel 

v regionální a často zastavující rychlé meziregionální dopravě a vozidel vybavených zdvíhacími plošinami 

v nejvyšším stupni dálkové dopravy. Přestože tyto požadavky kladou vysoké nároky na disponibilitu 

kvalitních vozidel, je zároveň třeba klást i důraz na spolehlivost jejich nasazení (například v případě poruch 

či výpadků nasazení vozidel z jiných důvodů). 

 

To kontrastuje se současným stavem parku vozidel používaných k dopravě osob na českých železnicích, 

který je přestárlý (průměrný věk se místo obvyklé poloviny své 30leté životnosti pohybuje v jednotlivých 

kategoriích vozidel v rozmezí 30 až 40 let a byl v posledních letech výrazně zvýšen nejen zanedbáním 

prosté reprodukce, ale i dovozem dalších vozidel určených v zahraničí k sešrotování. Významným 

mezníkem je zavádění výhradního provozu vlaků pod dohledem vlakového zabezpečovače ETCS – 

v prvém kroku na tratích sítě TEN-T (ty v ČR zajišťují cca 80 % dopravních výkonů osobní dopravy) 
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a následně i na ostatních tratích. Dodatečná instalace ETCS do starších vozidel je cca 2 až 3násobně 

dražší než do nových vozidel v průběhu jejich výroby. Jde o zařízení s životností 20 let (viz Rezortní 

metodika MD ČR a SFDI pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic) a proto má logiku jej instalovat 

jen do vozidel s předpokladem provozní využitelnosti do roku 2045. Tuto podmínku mnohá dosud 

provozovaná vozidla nesplňují. Tématem je obnova parku vozidel.  

 

Rozsah dálkové osobní dopravy (objednávka státu i open access) činí v ČR cca 63 milionů vl. km ročně. 

V horizontu roku 2025 je reálné očekávat hodnotu o 10 % vyšší, tedy cca 68 mil. vl. km/rok. To při střední 

přepravní kapacitě 420 sedadel představuje přepravní nabídku 24 mld. sed km/rok. K vytvoření této 

přepravní nabídky jsou pří středním denním běhu 900 km, disponibilitě 80 % a 20 % posile pro zvládnutí 

zvýšené páteční přepravní poptávky vyžaduje flotilu vozidel o celkové kapacitě 111 tisíc sedadel. To při 

střední ceně 0,9 mil. Kč na sedadlo reprezentuje hodnotu 100 mld. Kč. K prosté reprodukci stačí při 

životnosti vozidel 30 let každoroční investici 3,3 mld. Kč. S ohledem na vnitřní dluh, vytvořený v minulých 

desetiletích zanedbáním prosté reprodukce (a v kombinaci s růstem přepravní poptávky o více než 50 

%), je nyní potřeba provést obnovu parku vozidel zhruba v průběhu deseti let (do roku 2030, viz též 

potřebné technické parametry: ETCS, 200 km/h, 25 kV, …), tedy investičním tempem cca 10 mld. Kč/rok. 

Tomu odpovídající odpisy je nutno uhradit v kompenzaci ze strany objednatele. Jakkoliv se toto číslo jeví 

vysoké, tak jde jen o zlomek každoročních investic do rozvoje dopravní infrastruktury, a ty bez 

odpovídajících vozidel svůj účel nenaplní.“ 

 

Odůvodnění: 

Každoroční investice v desítkách mld. Kč do rozvoje dráhy by měly být provázeny odpovídajícími 

investicemi do nákupu nových moderních vozidel odpovídajících parametrů. Jinak by nemělo smysl 

investovat do rozvoje dráhy – efekty slíbené poskytovateli dotace (EU) by nebyly naplněny. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

39. Ke kapitole 2.6 Přizpůsobení vozidel novým potřebám, str. 39 

Žádáme doplnit k autonomním minibusům také automatický provoz metra a tramvají a vyškrtnout slovo 

silniční ze sousloví silniční doprava. 

 

Zároveň upozorňujeme, že doba odepisování nových vozidel (zpravidla 30 let) v zásadě vylučuje nákup 

nových naftových vozidel. Pravděpodobnost, že pro ně bude po 15 letech (tedy kolem roku 2040) nalezeno 

nové smluvní uplatnění, je velmi malá. Tedy by nová naftová vozidla musela být odepisována vysokými 

částkami ve zrychleném režimu ze 100 % již v průběhu první smlouvy, tedy během 10 až 15 let. Tak vysokou 

částku není reálné hradit ze strany objednatele. Proto by měla být podporována jiná vozidla. 

 

Odůvodnění: 

Jde o upřesnění textu. Nejedná se pouze o silniční dopravu, u které je účelná automatizace. Vhodné, 

dostupné a v zahraničí již používané jsou také technologie automatizace provozu metra a tramvají. 

 

Tato připomínka je zásadní.  
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40. Ke kapitole 2.6 Přizpůsobení vozidel novým potřebám, str. 39 

Upozorňujeme, že vize převodu vozidel mezi dopravci je lákavá, ale její praktické uskutečnění má mnohá 

úskalí. Je potřeba např. dořešit otázku financování vozidel s ohledem na změnu provozovatele a nedůvěru 

bank. Tento problém odpadá, když je pořizovatelem a vlastníkem budou dopravci. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

41. Ke kapitole 2.6 Přizpůsobení vozidel novým potřebám, str. 39 

Žádáme doplnit poslední dva odstavce kapitoly. 

 

Nové znění: 

„Vedení vlaků je potřebné zajistit zejména: 

- v parametrech, které předpokládají infrastrukturní projekty, které se týkají infrastruktury pojížděné 

předmětnými vozidly a jejichž realizace spadá do doby předpokládaného provozu vozidla,  neboť jejich 

nedodržení by mělo vliv na ekonomickou efektivitu projektu, 

- v elektrické trakci na elektrizovaných tratích,  

- vozidly vybavené palubní částí ETCS na tratích vybavených traťovou částí ETCS, 

- s dostatečným výkonem a konstrukční rychlostí, s ohledem na efektivní využití infrastruktury, a  

- s dostatečným výkonem pro provoz na sklonově náročných tratích,. 

- s dostatečným komfortem, motivujícím obyvatelstvo k preferenci veřejné hromadné dopravy před 

individuální automobilovou dopravu a 

- s dostatečnou přepravní kapacitou, neboť i kvantita je součástí kvality přepravní nabídky. 

 

Zajištění odpovídajících vozidel je primárně úkol pro plány dopravní obslužnosti území. Je velmi důležité, 

aby v těchto plánech byly zohledněny plánované infrastrukturní projekty, tak, by vozidla mohla dosahovat 

využitelných technických parametrů, které infrastruktura umožňuje. Ministerstvo dopravy by mělo 

zpracovat metodiku pro převod vozidel novým provozovatelům a též pro potřeby objednatelů a dopravců 

zveřejní, po vzoru národního implementačního plánu ERTMS, národní plány: (1) elektrifikace dalších 

tratí, (2) konverze napájení 25 kV na 3 kV, (3) zřizování nabíjecích a plnících míst pro vozidla 

s alternativními pohony v oblastech bez liniové elektrifikace, (4) zvyšování traťových rychlosti na 160 až 

200 km/h na konvenčních tratích, (5) rozšiřování ETCS i mimo tratě sítě TEN-T (6) budování 

vysokorychlostního železničního systému, (7) odstraňování míst  omezujících přechodnost vozidel 

(starých mostů).“ 

 

Odůvodnění: 

I cestovním pohodlím a dostatkem míst je potřebné zajistit kvalitu přepravní nabídky. K vytvoření souladu 

mezi vozidly a infrastrukturou je nutno ze strany SŽ a MD ČR zveřejnit investiční plány na straně dráhy. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

42. Ke kapitole 2.7 Řetězec mobility, str. 39 

Žádáme doplnit text. 
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Nové znění: 

„Celá tato koncepce veřejné dopravy se vztahuje na subsystém dopravy, který označujeme veřejná 

doprava. V současnosti jde především o veřejnou hromadnou dopravu, ale s rozvojem automatizačních 

systémů bude stále více narůstat i veřejná individuální doprava – půjčovny kol a koloběžek jsou 

předvojem tohoto trendu. Je potřeba vnímat, že v souběhu s dekarbonizací končí období dopravy 

dominantně fungující na principu osobního vlastnictví dopravních prostředků, nahrazuje jej doprava 

jako služba. Na straně tohoto trendu je řádově vyšší využití investic vložených do nákupu dopravních 

prostředků. To má vliv na efektivnost investic vložených do parku vozidel. Skutečnost, že popisujeme 

pouze tento subsystém, by neměl být vykládán tak, že se tento systém nachází ve vakuu, neovlivněn 

podstatným okolím. Je třeba vzít v úvahu, že výrazně převažující část domácností v České republice není 

s ohledem na vývoj stupně motorizace závislá na veřejné dopravě, přesto je důležité, aby byla motivována 

ji využívat. Existují i skupiny cestujících, pro které je důležitá doprava jako veřejná služba, protože vzhledem 

ke své sociální a ekonomické situaci jinou volbu dopravy nemají. Úspěch veřejné dopravy je závislý zejména 

na tržním hlasu cestujících, kteří mohou mezi jednotlivými způsoby dopravy volit. Je však zároveň důležité, 

jak budou odstraňovány stávající bariéry ve veřejné dopravě a do jaké míry se bude schopna přizpůsobit 

zájmům a způsobům dopravního chování všech skupin cestujících. Vzhledem ke koncepci udržitelné 

ekonomiky, ohleduplné k životnímu prostředí, bude nezbytné dále usilovat o to, aby byla veřejná doprava 

natolik atraktivní, aby zajišťovala jak všestrannou dostupnost hromadné dopravy jako veřejné služby, tak 

aby svou kvalitou dokázala přesvědčit, že je vhodnou alternativou vůči osobní automobilové dopravě. Růst 

podílu veřejné hromadné dopravy, zejména kolejové, v elektrické vozbě je nutný k naplnění cílů, které 

si ČR určila ve Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu i v Národním plánu snižování emisí. 

 

Je třeba klást důraz na větší integraci jednotlivých druhů dopravy a jejich provázání s plány udržitelné 

městské mobility, podporu výstavby Park and Ride, stanovišť pro kola atd. 

 

Otázka tedy nesmí být položena tak, jak funguje systém veřejné dopravy sám o sobě, ale jak funguje 

řetězec mobility v mnohem širším slova smyslu. Například datová komunikace se stala běžnou a zvládáme 

jí velmi dobře. Videokonferenci lze zorganizovat velmi levně, rozvíjí se i práce z domova a práce ve vlaku. 

Poněkud obtížnější je to v případě potřeby fyzického přemístění. Veřejnou dopravu v České republice ne 

vždy koncipujeme jako integrovanou část komunikačního řetězce či řetězce mobility. Zčásti je to dáno 

objektivními skutečnostmi, ale zčásti i zastaralými technologiemi a způsobem přemýšlení jen v zajetých 

kolejích. K zapojení celé plochy území státu do procesu tvorby a spotřeby hodnot je nezbytná funkční, 

cenově dostupná, bezpečná, spolehlivá a kvalitní doprava osob a věcí v udržitelné podobě. S ohledem na 

rozdílnost přepravních potřeb není reálné, aby toho bylo dosaženo použitím jednoho druhu dopravy. Někdy 

se zdá, že část odborníků zabývajících se veřejnou dopravou má spíše v úmyslu přímo soupeřit s individuální 

automobilovou dopravou. Je třeba si připustit, že v tomto soupeření vítězství veřejná doprava nedosáhne, 

resp. spíše může být významná v určitých částech přepravních řetězců, bude-li spolupracovat s jinými 

způsoby přemístění. Základním principem udržitelné multimodální mobility není konkurence 

jednotlivých druhů dopravy, ale kooperativnost a komplementárnost.  Jde o to, aby jednotlivé dopravní 

módy byly používány tam a jenom tam, kde je to efektivní. Tj.:  
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- ve směrech silných a pravidelných přepravních proudů veřejná hromadná doprava, neboť dokáže být   

rychlejší, pohodlnější a energeticky i emisně méně náročná, 

- ve směrech slabých a nepravidelných přepravních proudů individuální doprava, neboť se pro ně 

nevyplatí zřizovat a provozovat hromadnou dopravu. 

 

Typickým znakem bezemisní multimodální udržitelné mobility je kombinace různých druhů doprav, 

multimodální přestupní terminály jsou účinným nástrojem k jejímu fungování. Obliba parkovišť P + R je 

dokladem akceptace multimodální mobility obyvatelstvem. 

 

Spíše Zejména ve vazbě na rozvoj automatického řízení vozidel lze již v blízké v budoucnosti očekávat, že 

část individuální dopravy se též v jistém smyslu může stát  stane veřejnou80 – osobní vlastnictví a manuální 

řízení automobilů se spalovacím motorem bude nahrazeno veřejnými autonomními elektrickými 

automobily. Obecně lze uvést, že pro slabé, rozptýlené a specifické přepravní proudy je vhodná orientace 

na individuální dopravu, a to i za cenu její vyšší energetické náročnosti. Naopak pro silné přepravní proudy 

je vhodná orientace na veřejnou (hromadnou) dopravu. V tomto bodě je důležité zmínit koncepci Mobility 

as a Service představovanou například aplikací na mobilním telefonu, která dokáže vhodně propojit 

využívání veřejné dopravy se sdílením vozidel individuální dopravy a případně i dalšími způsoby přemístění, 

jako je například bezmotorová sdílená doprava. V souvislosti s postupným předpokládaným nasazováním 

automatizovaných a autonomních vozidel do provozu lze očekávat vývoj aplikací či služeb pro rozšíření 

funkcí v rámci konceptu Mobility as a Service. Ač se oddělení automobilu od vlastníka může zdát poněkud 

futuristickou tezí, uvědomme si, že průměrný osobní automobil je užíván v průměrném dni pouze 

zanedbatelnou dobu, zatímco drtivou část dne je to „doprava v klidu“, stojící vozidlo sice neprodukující 

emise, ale zabírající ve městě nepřijatelně mnoho místa, zpravidla ve veřejných prostorách. Náhrada 

vlastnictví službou je všeobecným trendem i v dopravě. Navíc již dnes je možné se ve velkých městech 

České republiky se s platformami na sdílení osobních automobilů setkat. Řada cestujících dnes již veřejnou 

dopravu využívá také díky svému pozitivnímu přístupu k udržitelnému rozvoji z hlediska environmentálního 

i sociálního a dopadu na zdraví obyvatel (eliminace hluku, emisí atd.) Důležité je nadále pokračovat 

a rozvíjet výchovu a osvětu ke zlepšení vnímání veřejné dopravy a k udržitelné mobilitě a bezpečnosti ze 

strany veřejnosti (např. formou informačních a osvětových kampaní).“ 

 

Odůvodnění: 

Je na místě zmínit trendy odlišující udržitelnou dopravu a doplnit vysvětlení základních principů 

multimodality. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

43. Ke kapitole 2.7 Řetězec mobility, str. 40 – 41 

Žádáme na konec kapitoly do vize veřejné dopravy mezi způsoby možného přemístění doplnit nový bod 

f), který se zabývá integrací dopravních módů do jednoho ekosystému. 

 

Nový bod f): 
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„f) bude integrován do jednoho ekosystému, který obsahuje jak služby veřejné dopravy, tak další 

služby mobility zahrnuté do jednoho systému (intermodální aplikace) s komfortním uživatelským 

prostředím“ 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

44. Ke kapitole 2.7 Řetězec mobility, str. 40 – 41 

Žádáme do kapitoly doplnit k položkám o cyklistice jako další mód dopravy i sdílené prostředky (např. 

auta, skútry), které je vhodné do ekosystému města integrovat tak, aby přispívaly k efektivitě dopravy 

a snížení externalit IAD. Dále žádáme ujasnění, že sdílenými automobily se míní car-sharing (ale nejedná 

se jen o automobily) nebo ride-hailing (komerční, byť do budoucna i sdílená taxislužba). Také chybí zmínka 

o komerční dopravě taxi, neboť dnešním trendem jsou některé dumpingové služby vybraných platforem, 

které mají za následek spíše odliv osob využívajících MHD.  

 

Odůvodnění: 

Koncepce by měla řešit rozvoj sdílení vozů i problém způsobené v oblasti „taxi“ (zahlcování center měst 

vozy, predátorské praktiky apod.). Naopak doplnění MHD komerčními dopravci individuální dopravy 

v lokalitách, kde pokrytí MHD není optimální, je dobré řešení a bylo by vhodné, aby města s komerčními 

dopravci vedla dialog o možné spolupráci. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

45. Ke kapitole 2.7 Řetězec mobility, str. 41 

Žádáme na konec kapitoly doplnit nový text týkající se mobility zboží.  

 

Nový odstavec: 

„Tento dokument je zaměřen na mobilitu osob. Avšak k dosažení cílů (snížení spotřeby energie, 

snižování emisí, zvyšování dopravní kapacity, zklidnění ulic apod.) je potřeba formou MaaS řešit nejen 

přepravu osob, ale i přepravu věcí. Ve srovnání s veřejnou dopravou osob, kde existuje léta budovaný 

funkční systém, je doprava věcí dosud velmi chaotická, chybí ji systém. Zejména v návaznosti na rozvoj 

elektronického nakupování a doručování jsou městské ulice zaplněny množstvím dodávkových 

automobilů, které jsou nezřídka tisíckrát těžší, než zásilka, kterou doručují. Proto spontánně vzniká 

zájem měst i některých společností uchopit městskou logistiku a dát ji po vzoru dopravy osob řád – 

vyloučit z městských ulic nákladní automobily se spalovacími motory a nahradit je rozvážkovou službou 

z městských logistických terminálů či využitím jiných volných kapacit  (např. nevytížená vozidla 

taxislužby apod.).“ 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o upozornění na příchozí trend a potřebu řešit některá negativa v městské dopravě/logistice. 

Materiál se novým trendům evropské dopravy (jako MaaS) bohužel věnuje pouze okrajově. 

 

Tato připomínka je zásadní.  
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46. Ke kapitole 3.1 I. přepravní segment, str. 43 

Žádáme o úpravu textu třetího odstavce.  

 

Nové znění: 

„Mapka rovněž nezahrnuje tři důležité spojnice krajských měst ve vztahu k nadřazené aglomeraci, a sice 

Praha – Liberec, Praha – Karlovy Vary a Brno – Zlín; řešení těchto os je možné v případě uskutečnění 

připravované modernizace příslušných železničních tratí, dočasně lze uvažovat s integrací těchto 

vybraných dálkových autobusů do státní objednávky (viz kapitola 2.1).“ 

 

Odůvodnění: 

Moderní železniční spojení Prahy s Libercem a doplnění dalších chybějících relací musí být prioritou. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

47. Ke kapitole 3.2 II. přepravní segment, str. 43 

Žádáme o úpravu textu prvního odstavce.  

 

Nové znění: 

„Obdobně jako u kapitoly 3.1 následující obrázek dává základní představu o dosahování uzlů vlaky II. 

přepravního segmentu. Předpokladem realizace jsou pouze dílčí infrastrukturní opatření, jako například 

opatření vedoucí k dosažení systémové jízdní doby Dvůr Králové nad Labem – Turnov za 60 minut (cestovní 

rychlost 69 km za systémovou hodinu se 3-4 zastaveními ve Staré Pace, Semilech, Železném Brodě 

a případně na Malé Skále), což je společný požadavek zúčastněných krajů i objednatele dálkové dopravy. 

Je potřeba také zaměřit elektrifikaci na ty regiony, kde citelně chybí – jedná se například o severní Čechy. 

Schéma je opět zjednodušené a neobsahuje vlaky provozované jako špičkové posily, popřípadě záměry 

spojené s velkými infrastrukturními stavbami (například vedení linky R9 po trati rychlého spojení).“ 

 

Odůvodnění: 

Průmyslově orientovaný sever ČR má k dispozici jen pomalé jednokolejné tratě bez elektrifikace. Tuto 

nežádoucí tradici je potřebné překonat. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

48. Ke kapitole 5 Opatření pro realizaci Koncepce, bod 10, str. 47 

Místo sousloví „náklady na vozidla“ by měly být užíváno sousloví „financování nových vozidel“. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 


