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Vymezení předmětu materiálu 

Dne 12. června 2013 schválila vláda České republiky usnesením č. 449/2013 strategický 
dokument resortu dopravy nazvaný Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 2020, 
s výhledem do roku 2050 (dále jen „Dopravní politika“). Vláda uložila členům vlády a vedoucím 
ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečovat cíle a principy Dopravní politiky a doporučila 
hejtmanům a primátorům statutárních měst vycházet při zpracování vlastních dopravních koncepcí 
ze zásad Dopravní politiky. Stejně jako předchozí dopravní politika, vydaná pro léta 2005-2013, 
předpokládá i současný dokument zpracování návazného materiálu, zabývajícího se konkrétně oblastí 
veřejné osobní dopravy. V dokumentu se uvádí, že „oblast dopravní obslužnosti je v současnosti 
řešena prostřednictvím zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a celostátního a krajských 
dopravních plánů. Další směřování systému veřejné dopravy včetně výběru varianty organizace 
systému bude stanovena v dokumentu Koncepce veřejné dopravy, která navrhne novou strukturu 
organizace veřejné dopravy, potřebné legislativní úpravy a návrh financování systému.1“ Dokončení 
Koncepce veřejné dopravy se předpokládá do 31. prosince 2014. Gestorem dokumentu je 
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) ve spolupráci se samosprávou. 

Tato zelená kniha je koncipována jako diskusní dokument, zpracovaný v rámci procesu přípravy 
Koncepce veřejné dopravy, jehož účelem je iniciovat diskusi zúčastněných subjektů nad specifickými 
dopravně-politickými tématy, která jsou se zajišťováním veřejné dopravy v České republice spojena. 

Samotný pojem veřejná doprava je obecně užíván, v řadě případů však nemá jasné ohraničení. 
V tomto dokumentu předpokládáme, že veřejnou dopravou se rozumí systém, jehož základem je 
poskytování služeb ve veřejné drážní osobní dopravě podle zákona o dráhách2 a veřejné (silniční) 
linkové dopravě podle zákona o silniční dopravě3, který doplňují některé další služby, jako například 
spíše marginální služby ve veřejné vodní dopravě, mající užitnou přepravní funkci4. Významné okolí 
tohoto systému tvoří taxislužba, popřípadě systémy nazývané „park and ride“5. Tento dokument je 
zaměřen na jádro problematiky, tvořené veřejnou dopravou provozovanou v oblasti drážní a silniční 
dopravy. Nebude-li zvláště uvedeno jinak, tento dokument se nezabývá problematikou letecké 
dopravy, i když do systému veřejné dopravy patří, vykazuje však specifické problémy, které nejsou 
zcela obdobné jako v jiných druzích veřejné dopravy. V některých případech je však třeba i leteckou 
dopravu do úvah o systému zahrnout, například při posuzování cest veřejnou dopravou na delší 
vzdálenosti či v problematice napojení terminálů letecké dopravy na ostatní druhy dopravy. 

Rozhodující část dopravních služeb ve veřejné dopravě není komerčně poskytována na plné 
podnikatelské riziko dopravců, je objednávána v rámci tzv. veřejných služeb v přepravě cestujících ve 
smyslu nařízení EP a Rady č. 1370/20076 a zákona o veřejných službách7. Příslušnými orgány v České 

                                                 
1
 Dopravní politika, s. 74-75 

2
 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

3
 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Tyto doplňky lze označit jako služby označované v anglické literatuře jako „služby první a poslední míle“. 

Problém první a poslední míle je určité přirovnání, které si všímá skutečnosti, že pro veřejnou dopravu není 
v řadě případů obtížné přepravit cestujícího mezi dvěma body sítě vzdálenými 250 km, má však značné 
problémy s krátkou cestou mezi zdrojem cesty a nejbližším uzlovým bodem veřejné dopravy a zároveň mezi 
posledním bodem veřejné dopravy a reálným cílem cesty. Komplikovanost cesty do nejbližšího terminálu, 
jakkoliv je krátká, je v některých případech důvodem, proč cestující veřejnou dopravu nepoužívají. Služby první 
a poslední míle jsou proto důležitým prvkem celého systému, byť v řadě případů nejezdí dobře vytížené. 
5
 Z angl. „zaparkuj a jeď“, systém záchytných parkovišť u významných stanic a zastávek veřejné dopravy 

umožňující využít pro cestu k intervalové (často jezdící) veřejné dopravě osobní automobil. 
6
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 

a silnici a o zrušení nařízení (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 
7
 Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 
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republice jsou Ministerstvo dopravy (nadregionální doprava), kraje (regionální doprava, dopravní 
obslužnost kraje) a určité obce (místní doprava, dopravní obslužnost obce). Uvědomíme-li si 
skutečnost, že předmětem objednávky je veškerá místní doprava, tvořící rozhodující část dopravních 
výkonů ve veřejné dopravě, naprosto převažující část regionální dopravy a poměrně značná část 
nadregionální dopravy na železnici, je sektor veřejné dopravy jako celek závislý na prostředcích 
z veřejných rozpočtů. Je nesporně správné pokládat si otázku po důvodu této závislosti sektoru 
veřejné dopravy na veřejných prostředcích, nicméně z praktického pohledu nelze přehlížet, že 
veškeré evropské státy mající kvalitní veřejnou dopravu na ni výrazně přispívají z veřejných rozpočtů. 
V tomto je vedle jiných evropských států velmi inspirativní například systém veřejných služeb service 
public ve švýcarské konfederaci8, který dlouhodobě a programově nestaví na veřejných prostředcích 
jako na pouhých dotacích z veřejných rozpočtů zajišťujících ekonomickou stabilitu dopravců, nýbrž 
naopak, je postaven na pohledu na veřejné prostředky jako prostředek pro zajištění kvalitních 
veřejných služeb pro cestující. Obdobný princip je nyní zakotven v unijních strategických 
dokumentech a právních předpisech. Rovněž Česká republika se přihlásila k podpoře veřejné dopravy 
v tomto smyslu a prostředky vynaložené na veřejnou dopravu je třeba chápat jako vyjádření 
dopravně-politické vůle systém veřejné dopravy zajistit v požadovaném rozsahu a kvalitě. Důvody 
nejsou pouze politické (cíl zajistit kvalitní veřejnou službu). Osobní doprava jako celek, včetně 
dopravy individuální, a obecně doprava jako celek je výrazným přispěvatelem do veřejných rozpočtů, 
a to prostřednictvím daní, kterými je zatížen téměř výhradně pouze sektor doprava9. Doprava ale 
zároveň zatěžuje okolí externalitami, přičemž systém veřejné osobní dopravy tato negativa snižuje. 

Vedle těchto veřejných služeb samozřejmě existují také komerční dopravní služby10, které jsou 
provozovány bez existence smlouvy o veřejných službách, na komerční riziko dopravců. Těchto služeb 
je v systému veřejné dopravy objektivně výrazná menšina. Problematika rozhraní mezi těmito 
službami a službami objednávanými je rovněž důležitým předmětem tohoto materiálu. 

Z uvedených důvodů je veřejná doprava zároveň otázkou odbornou i výrazně politickou. Bylo by 
vhodné, kdyby si této ambivalence byly obě strany, tedy političtí zástupci i experti, vždy dobře 
vědomy, a byly schopny spolu při tvorbě systému veřejné dopravy efektivně komunikovat. Počet 
prostředků, které je společnost do veřejné dopravy ochotna alokovat je nesporně otázkou vysoce 
politickou, stejně jako koncepce, pro jaké typy dopravních služeb veřejné prostředky budou využity. 
Avšak struktura veřejné dopravy, koncepce přestupních návazností, způsob dopravní obsluhy, vliv 
dopravního řešení na atraktivitu a efektivitu veřejné dopravy je naopak odbornou otázkou. Z toho je 
viditelné, jak se obě vrstvy prolínají a jak si musí političtí a odborní aktéři naslouchat, aby společně 
bylo možné racionální systém veřejné dopravy vytvořit. Tato zdánlivě teoretická úvaha má velmi 
praktické dopady – jsou známy v ČR příklady, kdy se veřejná doprava řídí mnohem více politickými 
než odbornými hledisky a má to spíše negativní důsledky. Naopak, nelze zapomínat, že sama 
přítomnost veřejných prostředků v sektoru je rozhodnutím politickým, a odborníci to musí 
respektovat. Přílišná orientace na jiné než odborné požadavky však může systém velmi zatěžovat. 
V žádném případě pak není možné tvořit systém veřejné dopravy, který nemá zajištěno stabilní 
financování, a také tomu se věnuje jedna z klíčových kapitol tohoto dokumentu. 

Z uvedených skutečností plyne zájem veřejnosti po koncepci veřejné dopravy, která podle řady 
dopravních odborníků dosud chybí a která by poskytla především odborný podklad pro rozhodování a 

                                                 
8
 Podrobné informace o něm např. v publikaci: Fakten und Argumente zum öffentlichen Verkehr der Schweiz, 

Verband öffentlicher Verkehr, Bern 2010, zde jsou rovněž obsaženy podrobnosti finančních toků, na kterých je 
fungování veřejné dopravy ve Švýcarsku založeno, ačkoli absolutní hodnoty finančních možností, nákladů 
i výnosů jsou samozřejmě v České republice odlišné, řada principů je aplikovatelná i pro Českou republiku. 
9
 Například na spotřební dani z minerálních olejů se vybere ročně přibližně 80 mld. Kč, přičemž zpět se do 

dopravy vrací pouze 20 % (včetně převodu prostřednictvím RUD krajům). 
10

 Dopravní služby, které nejsou objednávány jako veřejné služby v přepravě cestujících v kontextu zákona 
o veřejných službách. 
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zároveň toto rozhodování usnadnila. V posledních letech ale došlo k velmi výraznému posunu v této 
oblasti. V roce 2006 vznikl na Ministerstvu dopravy dokument, nazvaný „Strategie podpory dopravní 
obsluhy území“11, který zahrnoval hlavní problémy veřejné dopravy v České republice a návrhy na 
jejich řešení. Definoval, že prostředí ve veřejné dopravě je velmi uzavřené, formalizované dopravní 
plánování vůbec neexistuje a chybí investiční zdroje, například pro zajištění kvalitního vozidlového 
parku a zavádění nových telematických systémů. Samotný vznik zákona o veřejných službách (2010) a 
jeho prováděcích předpisů (2010-2011) byl výrazným krokem stabilizujícím prostředí ve veřejné 
dopravě, například dnes existuje jasný formalizovaný proces pro průběh nabídkového řízení a 
rozhraní mezi postupem v případě tzv. „brutto“ a „netto“ smluv, tedy smluv s různou dělbou 
výnosového rizika mezi objednatele a dopravce. 

Některé oblasti uvedené ve Strategii z roku 2006 se v mezidobí změnily, jiné nikoliv. Naprosto 
drtivá většina dopravních služeb je i nadále zadávána přímým uzavřením smlouvy bez vypsání 
nabídkového řízení, ale někteří objednatelé již i v České republice vypsali soutěže. Proces dopravního 
plánování byl nastartován. Podle zákona o veřejných službách jsou všichni objednatelé (s výjimkou 
obcí) povinni dopravní plány, které poskytují přehled o předpokládané objednávce veřejných služeb 
na další období, zpracovávat a zveřejnit. Rovněž investice proudí do veřejné dopravy ve větší míře. 

Přesto určité problémy ve veřejné dopravě přetrvávají, a dokonce lze uvést, že zpřesněním 
okolního ekonomického a právního prostředí některé z nich stále jasněji vystupují na povrch. Tím asi 
nejzásadnějším je již zmíněná otázka financování systému veřejné dopravy. Nestabilita finančních 
rámců ohrožuje prakticky všechny objednatele v České republice a v konečném důsledku zabraňuje 
i efektivnímu dopravnímu plánování12. V některých případech se ukazuje jako obtížná spolupráce 
objednatelů v jednotlivých krajích, kdy rozdílné podmínky regionálních integrovaných dopravních 
systémů a různé představy o dopravním plánování komplikují cestování, zejména v oblastech na 
hranicích mezi některými regiony. Další otázky vyplývají z postupné liberalizace veřejných služeb na 
silnici i železnici, do popředí se dostává otázka tarifní integrace. Již byla zmíněna otázka efektivní 
koexistence objednávané a „komerční“ dopravy. Konečně jsou aktuální i otázky týkající se 
vozidlového parku a infrastruktury, kterou veřejná doprava při svém provozu používá. Tyto otázky 
jsou zpřesněny v jednotlivých kapitolách této Zelené knihy. 

 

1. Struktura objednávky veřejné dopravy a její financování 

V současné době je veřejná doprava v České republice objednávána13 na třech úrovních. Podle 
§ 4 zákona o veřejných službách objednává Ministerstvo dopravy dopravní služby v oblasti veřejné 
drážní osobní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter. Podle § 3 téhož zákona 
pak kraje objednávají regionální dopravní služby v oblasti drážní i silniční veřejné dopravy (přibližně 
odpovídá dřívějšímu pojmu základní dopravní obslužnost, dnes dopravní obslužnost kraje) a obce 
dopravní služby, které tvoří dopravní obslužnost obce (odpovídá přibližně dřívějšímu pojmu ostatní 
dopravní obslužnost, dnes dopravní obslužnost obce). Toto rozdělení má hlubší kořeny a je založeno 
na procesu tzv. regionalizace, který započal v roce 2005, tehdy ještě na základě modálně rozdělené 
úpravy veřejných služeb v zákoně o dráhách a v zákoně o silniční dopravě. S výjimkou nadregionální 
železniční dopravy byla v tomto roce odpovědnost za veřejnou dopravu změnou zákona 

                                                 
11

 Strategie podpory dopravní obsluhy území, návazný dokument na Dopravní politiku ČR pro léta 2005-2013. 
Ministerstvo dopravy, Praha 2006. 
12

 Politická reprezentace v obdobích, kdy se rozhodne šetřit, obvykle sníží příspěvky do obdobných oblastí, jako 
je veřejná doprava, obvykle o určité procento, a to bez ohledu na to, z jakého absolutního základu ke krácení 
dochází. Systém tak bývá postižen i tehdy, jsou-li prostředky staženy na minimum, které již hrozí ztrátou 
funkčnosti systému. Vůbec nejčastějším krácením je odepření valorizace na pokrytí meziroční inflace. 
13

 Přesněji lze uvést, že veřejné služby v přepravě cestujících jsou zajišťovány třemi úrovněmi příslušných 
orgánů, které v České republice označujeme jako „objednatelé“. 
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o rozpočtovém určení daní14 plně svěřena do samostatné působnosti orgánů samosprávy. Na orgány 
samosprávy byla rovněž přenesena odpovědnost za shromáždění potřebných finančních prostředků 
na zajištění dopravní obslužnosti. Do té doby byly částky na železniční a silniční dopravu striktně 
odděleny a zejména v případě železnice byly kraje v podstatě pouze subjektem předávajícím 
prostředky ze státního rozpočtu. Od roku 2005 se staly kraje plnohodnotnými objednateli se všemi 
právy i povinnostmi v oblasti objednávky veřejných služeb v železniční i silniční dopravě. 

Uvedené změny byly motivovány předně přiblížením rozhodovacích procesů blíže místu 
rozhodování podle principu subsidiarity a dále sjednocením odpovědnosti za drážní a silniční 
veřejnou dopravu na jeden subjekt, který bude lépe moci přepravní služby mezi sebou propojovat. 
S určitým zjednodušením lze uvést, že v období před rokem 2005 bylo možné v České republice 
zaznamenat v řadě regionálních oblastí velkou míru nepropojenosti mezi jednotlivými subsystémy 
veřejné dopravy. Jednotlivé vrstvy veřejné dopravy by v řadě případů byly zcela samostatné a nijak 
spolu neinteragovaly15. Takový stav byl v řadě odborných prací vyhodnocen jako špatný a přímo 
kontrastoval se stavem veřejné dopravy v zemích jako Rakousko či Švýcarsko, kde sítě autobusové a 
vlakové dopravy spolu souvisely a dávaly dohromady jediný provázaný systém. Jen provázaný systém 
mohl být dobře funkční. Pokud železniční páteřní linky neměly napáječe vytvořené i z autobusových 
spojů, cestující měli omezené možnosti se na kapacitní vlak dostat. A naopak, autobusové linky 
izolovaně provozované nebyly v řadě případů napojeny na celkovou síť veřejné dopravy. Tím, že 
o regionální železniční i silniční veřejné dopravě měly nově rozhodovat kraje, měla se České republika 
posunout směrem k integraci16. 

Od roku 2005 se mnohé výrazně změnilo. Především, objednatelé dopravy se stali obecně 
mnohem aktivnější. V řadě krajů ve snaze lépe propojit železnici, městskou dopravu, a regionální 
autobusy vznikly mnohdy krajsky celoplošné integrované dopravní systémy (IDS) založené na 
náročném clearingu, vyrovnávání výnosů z jízdních dokladů mezi dopravci. Je zajímavé, že plošná 
působnost IDS je dnes již v České republice větší, než například ve Švýcarsku. Velmi často se 
zapomíná, že dokonce i proslulý švýcarský systém „Direkter Verkehr“, zajišťující přímou přepravu na 
jeden jízdní doklad, není prvoplánově založen na integraci ve smyslu českých systémů IDS, 

                                                 
14

 Novela (č. 1/2005 Sb.) zákona č.  243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákona o rozpočtovém určení daní). 
15

 O tom podrobněji viz např. v projektu Konkretizace záměrů dopravní politiky v oblasti dopravní obsluhy 
území s důrazem na integrované dopravní systémy, projekty výzkumu a vývoje, Centrum dopravního výzkumu 
2004-2006, v této práci byly uvedeny příklady z několika regionů (Šluknovský výběžek, Klatovsko) které svědčily 
o malém provázání linkové a drážní dopravy v tomto období, v práci se mj. uvádí a na praktických případech 
ilustruje, že kdyby byla síť silniční a drážní veřejné dopravy nakreslena na průsvitky, nebylo by je třeba skládat 
dohromady – byly vzájemně zcela „samonosné“ a vytvářely dvě paralelní sítě. 
16

 Uvedené schematické hodnocení, ač v principu výstižné, vedlo v některých případech k zjednodušujícím 
řešením. Jako příklad je možno uvést dlouhou dobu silně diskutovanou otázku, kdy část dopravních odborníků 
poukazovala na potřebu absolutního odstranění veškerých fyzických souběhů dopravních služeb, což vedlo 
ke snaze definovat prostřednictvím právních předpisů skutečnost, že tam, kde je zajišťována drážní doprava, 
nesmí jezdit žádný souběžný autobus. Je přitom skutečností, že ve státech s vyspělou veřejnou dopravou je 
skutečně ve výsledku počet paralelních linek skutečně výrazně menší než v Česku, není to však založeno 
na prostém „odstraňování“ paralelních vedení dopravních služeb, ale spíše na hlubší úvaze nad smyslem 
jednotlivých dopravních služeb v území a na systémovém přístupu k jejich provozování, který na jedné straně 
respektuje odlišnosti mezi kapacitní drážní dopravou a drobnou obsluhu mnohem lépe vykonávanou silniční 
dopravou, ale na druhé straně respektuje strukturu obsluhovaného území s cílem přepravit cestující za 
odpovídajících nákladů s přiměřeným počtem přestupů a v odpovídající kvalitě. Lze shrnout, že výsledkem 
kvalitního dopravního řešení je omezení paralelního vedení drážních a autobusových linek, ale cesta k tomu je 
komplexní dopravně-inženýrskou úlohou; jako pomůcku k tomu je možné použít hierarchizační strom, popsaný 
například ve Strategii podpory dopravní obsluhy území z roku 2006. 
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podrobnější informace o tomto problému jsou uvedeny v části zabývající se tarifem17. Bylo by 
nespravedlivé nevyzdvihnout obrovskou práci, která byla založením těchto IDS pro českou veřejnou 
dopravu vykonána. Vedle toho nelze nevidět, že postupné rozšiřování integrace je spojeno 
i s určitými problémy, které budou v části zabývající se tarifní integrací podrobně popsány. 

Aktivita regionálních objednatelů změnila významným způsobem regionální, zejména 
příměstskou dopravu v České republice. Výrazné změny struktury dopravní obslužnosti byly 
provedeny například v Jihomoravském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, v Pražské 
aglomeraci a mnohých dalších regionech. Zatímco veřejnost byla zpočátku vesměs ve všech 
případech proti těmto změnám, které způsobily mnohdy podstatně více přestupů za cenu lepšího 
pokrytí území veřejnou dopravou, později našel integrovaný přístup k dopravní obslužnosti také řadu 
zastánců. Dnes jsou často kritizovány vazby mezi kraji v regionální dopravě. Obecně lze uvést, že na 
hranicích krajů jsou skutečně v řadě případů přepravní proudy nejslabší, a proto je v principu logické, 
že dochází k „lámání“ spojů (a to i z důvodů odlišných požadavků na kapacitu) a nutnosti 
přestupovat. Přesto však nelze nevidět, že řada regionálních objednatelů, zejména na železnici, řeší 
dopravní obslužnost jen mezi hranicemi svého kraje a nedbá v takové míře na návaznost například na 
taktové uzly v sousedních krajích. V některých případech dochází k určité izolaci regionální dopravy 
do hranic krajů, nepříznivé příklady najdeme například na trati 190 mezi Strakonicemi a 
Horažďovicemi, s určitými objektivními důvody také na trati 310 na rozhraní mezi Moravskoslezským 
a Olomouckým krajem a našli bychom i jiné případy, kdy dopravní služby ve dvou krajích nenavazují 
zcela hladce. Toto je rovněž důsledek regionalizace, a to nikoliv pozitivní18. 

Velmi časté jsou názory, že soudržné nadregionální vazby má zajistit právě objednatel dálkové 
dopravy, tedy Ministerstvo dopravy, nikoliv kraje. S tímto tvrzením nelze souhlasit, neboť úkolem 
objednatele dálkové dopravy je zajistit spojení významných regionálních středisek a nikoliv dvou obcí 
na hranicích krajů, to musí zajistit provázaná regionální doprava19. V principu však lze souhlasit s tím, 
že účelem objednávky dálkové dopravy je zajistit určitou koherenci služeb v celé České republice, a 
tuto funkci také do značné míry plní. Také v oblasti dálkové dopravy se od roku 2005 mnohé změnilo: 
dopravní služby jsou poskytovány plně v režimu integrovaného taktového jízdního řádu, na radiálách 
každou hodinu, na tangenciálních spojeních v intervalu 120 minut. 

K lepší konstrukci dopravního řešení nesporně přispělo dopravní plánování, realizované krajskými 
objednateli a Ministerstvem dopravy obligatorně na základě § 5 zákona o veřejných službách. 
Podrobnostmi dopravního plánování se zabývá následující kapitola. Zcela otevřeně lze uvést, že 
objednatelé, vykonávající plnohodnotně svou úlohu, byli ve skutečnosti nuceni dopravní plánování 
provádět již před vznikem zákona, a tak zavedení plánování v zákoně o veřejných službách bylo pouze 
právním zakotvením této činnosti, kterou většina úspěšných objednatelů vždy prováděla, protože bez 
stability objednávky dopravy nelze veřejnou dopravu objednávat, cestující jsou velmi konzervativní a 
změny přijímají teprve v době dvou až tří let. 

V této části nelze pominout zásadní otázku financování. Dopravní plánování totiž podle dikce 
zákona o veřejných službách není nijak provázáno se zajištěním veřejných prostředků na naplánované 
dopravní služby. Právě toto je v současnosti největší problém české veřejné dopravy. Je sice správné, 
že objednatel definuje, jaké dopravní služby má v úmyslu objednat, a to pokud možno i dlouhodobě, 

                                                 
17

 Například Rakousko ovšem na principu krajských IDS založeno je, tato otázka nemá jednoznačnou 
interpretaci (podrobněji viz kapitola o tarifní integraci). 
18

 Tato skutečnost je popsána i na úrovni Strategie regionálního rozvoje – analýzy jednoznačně ukazují, že 
oblasti podél hranic krajů se čím dál více stávají periferiemi a zaostávají. Příčin je více, ale jednou z hlavních je 
dostupnost těchto oblastí, a to mj. i veřejnou dopravou. 
19

 Občané kraje mají přepravní potřeby určené jinak než krajskou hranicí. Zcela evidentní je to zejména 
v Čechách, kde jako centrum dominuje Praha a její vliv podstatným způsobem zasahuje až téměř k sousedním 
krajským městům. Má-li kraj zajistit přepravní potřeby všech svých občanů, musí zajistit i vazby do krajů 
sousedních. 
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takové vědomí je však k ničemu, pokud dochází neustále ke změnám v oblasti financování, resp. čistá 
současná hodnota kompenzace se v čase z pohledu objednatele nepředvídatelně mění. Současný 
velmi neuspokojivý stav ve financování dopravní obslužnosti byl zapříčiněn dvěma faktory: za prvé 
došlo k výraznému nárůstu požadavků na kompenzace v oblasti regionální dopravy ze strany drážních 
dopravců, což však mělo určité objektivní příčiny20, a za druhé, sice došlo k uzavření memoranda 
o financování regionální dopravní obslužnosti a k přijetí usnesení vlády o financování dálkové dopravy 
na deset let a k uzavření desetiletých smluv s dopravci v železniční dopravě, avšak žádný z těchto 
dokumentů objektivně nebyl v následujících letech bezezbytku dodržován. To dohromady vedlo 
k nestabilitě dopravních služeb. Jen Ministerstvo dopravy zrušilo v posledním období zcela dvě linky 
dálkové dopravy a další desítky vlaků a v krajích opakovaně hrozí redukce dopravy blížící se desítce 
procent. Zejména v oblasti železniční dopravy finanční obtíže při objednávání služeb závažně ohrožují 
celý léta budovaný systém veřejné dopravy. 

V některých případech bývá otázka financování spojována s efektivitou dopravců. To je správná 
úvaha, nicméně jedná se o paralelní procesy. Potřeba maximální efektivity dopravců je zcela zřejmá a 
tlak na efektivitu by nesporně měli objednatelé vytvářet. Ale tento proces by cestující neměli 
v žádném případě zaznamenat zhoršením poskytovaných služeb, jinak příslušné procesy nejsou 
nastaveny správně. Cestující ve veřejné dopravě výkyvy v poskytování služeb neakceptuje, podle řady 
českých i evropských studií je velmi konzervativní21. 

V oblasti městské dopravy a regionální silniční dopravy se nejeví změny stávajícího systému jako 
účelné: vyplácení provozních kompenzací pro městské dopravní podniky a v zásadě i (přes určité 
místně ohraničené problémy) regionální dopravní služby v autobusové dopravě se jeví jako funkční. 
V oblasti železniční dopravy je ale současný stav značně nestabilní, protože služby jsou financovány 
z části ze zdrojů objednatelů a z části na základě memoranda uzavřeného mezi vládou ČR a hejtmany 
krajů, které je v plném rozsahu jen zřídka naplněno. Tento systém vyvolává spory na obou stranách: 
zatímco jedni poukazují na jeho podobnost se systémem financování železničních veřejných služeb 
používaným ve Švýcarsku, který funguje dlouhá léta a velmi dobře, druzí poukazují na jeho 
nesystémovost, kdy rozsah a podobu objednávky určují kraje, ale na jejich rozhodnutí doplácí nemalé 
prostředky (asi 1/3 financí) přímo státní rozpočet. Tím je do určité míry porušena zásada, že kdo 
dopravní služby objednává, má mít i plnou finanční odpovědnost, a nelze ani nevidět, že se tím do 
jisté míry stírá smysl regionalizace z roku 2005. Současný systém má tedy mnoho zastánců a odpůrců, 
v každém případě je sjednán pouze do roku 2019 a nejpozději do této doby je třeba nalézt nové, 
dlouhodobě udržitelné systémové řešení22. Jaké jsou možnosti takového řešení, uvádíme níže. 

                                                 
20

 Dříve požadované výše kompenzace byly podle mezinárodního srovnání velice nízké (pod úrovní průměrné 
kompenzace v Polské republice). V této souvislosti je vhodné i připomenout, že regionální doprava do 
budoucna nemůže být provozována zcela odepsaným vozidlovým parkem jako v předchozím období. 
21

 Určitá konzervativnost klientů veřejné dopravy je konstatována v řadě prací, například: Optimalizace 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje, DHV pro Liberecký kraj, v řadě dalších. 
22

 Současné řešení je založeno na usneseních vlády České republiky. Usnesením vlády č. 1132 ze dne 31. srpna 
2009 k finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou vláda 
schválila účast státu na financování veřejné dálkové a regionální železniční osobní dopravy a uložila 1) ministru 
financí zapracovat do přípravy návrhů státních rozpočtů České republiky a střednědobých rozpočtových 
výhledů na léta 2010 až 2019 a) jako specifický ukazatel dotace krajům na financování dopravní obslužnosti 
veřejnou železniční osobní dopravou, b) jako specifický ukazatel rozsah prostředků na zajištění stabilního 
financování smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou 
železniční osobní přepravou 2) ministru dopravy a) poskytnout krajům v letech 2010 až 2019 dotace na 
financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou a b) uzavřít smlouvu o závazku veřejné 
služby k zajištění dopravních potřeb státu zabezpečovaných veřejnou železniční osobní dopravou 3) ministrům 
dopravy a financí uzavřít ve spolupráci s předsedou vlády s Asociací krajů České republiky memorandum o 
závazku státu poskytnout krajům v letech 2010 až 2019 dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou 
železniční osobní dopravou. Následovalo usnesení č. 1350 ze dne 28. října 2009 k Memorandu o zajištění 
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S otázkou financování souvisí rovněž problematika údržby a rozvoje železniční infrastruktury 
regionálního významu. V této souvislosti hovoříme o regionální železniční infrastruktuře zejména 
z toho důvodu, že většina těchto tratí je využívána výhradně pro potřeby regionální dopravní 
obslužnosti. Správce takové infrastruktury nese odpovědnost za efektivní vkládání finančních 
prostředků do její údržby a rozvoje, ale nemůže garantovat, zda objednatel dopravu doopravdy 
objedná23. Z toho důvodu by se jevilo jako účelné sjednotit úroveň, na které se zajišťuje objednávka 
i údržba. Znamenalo by to ve zcela čistých modelech, že buď musí být regionalizovány i regionální 
železnice, které jsou ve vlastnictví státu, nebo by měla být naopak objednávka na těchto tratích 
zajišťována na celostátní úrovni. Pokud není zvoleno některé z čistých řešení, je přinejmenším 
nezbytné nalezení provázanosti, která zabrání tomu, aby objednávky veřejné dopravy nebyly 
realizovány bez ohledu na vyvolané náklady na údržbu předmětné sítě. 

Možnosti organizace objednávky veřejných služeb jsou proto následující: 

1) Zůstane principiálně zachován stávající stav, tj. tříúrovňová objednávka (stát + kraj + obec), jejíž 
rozhraní je shodně nastaveno v oblasti drážní i silniční dopravy24, avšak při další existenci 
příspěvku státu na financování regionálních dopravních služeb na železnici. Výhodou je, že 
financování by bylo zajištěno kombinovaným způsobem (stát+kraje), který se v praxi již 
v základním principu osvědčil. Tento přístup však není zcela vyvážený z hlediska rozdělení 
kompetencí. Zatímco objednávka je plně předmětem samostatné působnosti regionů, veřejné 
kompenzace přibližně z 1/3 hradí stát, aniž by strukturu objednávaných dopravních služeb byl 
schopen ovlivnit. Tím je porušena zásada parity mezi plátcem a objednavatelem a je pak namístě, 
aby stát získal také určitá práva při určování, na jaké dopravní služby je ochoten přispět, 
popřípadě jaké parametry musí splňovat. Problémy tento model přináší i v oblasti údržby a 
rozvoje železničních tratí zejména regionálního významu25. Proto by v případě setrvání na tomto 
finančním modelu bylo účelné stanovit určité minimální parametry, které musí z pohledu státu 
spolufinancovaná veřejná služba splňovat. 

2) Financování železniční dopravy a odpovědnost za ní může být přesunuto plně na stát. Takovému 
opatření, přes jeho určitou kontroverznost, nelze upřít jistou míru racionality. Železniční doprava 
má větší přesah než pouze pro území jednoho kraje. Stát by v takovém případě více dbal na 
systémovou soudržnost, na návaznost spojů v uzlech a na zajištění spojení v mezikrajském 
prostoru. Rovněž uzavírání smluv o veřejných službách by bylo podstatně jednodušší, pokud by 
na železnici nebylo 15 rozdílných partnerů s právě takovým počtem koncepcí dopravního 
plánování na železnici. Je pak třeba nastavit funkční mechanismus, který maximálně podpoří 
integraci vlaků do integrovaných systémů regionální dopravy. Takové řešení v praxi funguje 
například ve spolkové zemi Bavorsko, která je územím srovnatelně velká jako Česká republika, a 

                                                                                                                                                         
stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, kterým vláda toto 
memorandum schválila a pověřila předsedu vlády a ministry dopravy a financí uzavřít s Asociací krajů České 
republiky memorandum uvedené v bodě I tohoto usnesení. Předpokládané prostředky pro dálkovou ani 
regionální dopravu nebyly nikdy v dalších letech (2011-2013) v plné míře k dispozici. 
23

 V jiných případech ji třeba objedná pouze ve velmi omezeném rozsahu, což je extrémně neefektivní: 
Například, aniž by kraj jako regionální objednatel nesl finanční odpovědnost za zajištění intenzivní údržby -- 
například v zimním období, jsou na určité dráze v horské oblasti provozovány dva vlaky denně a to pouze 
o víkendu. Přitom nenese žádnou odpovědnost za to, kolik bude stát taková údržba (třeba v horských 
podmínkách) přepočtená na jeden ujetý vlakový kilometr. 
24

 S výjimkou nadregionálních autobusů, které jsou (pokud jde o objednávku státu) v současné době mimo 
oblast veřejných služeb v přepravě cestujících, a to přímo za zákona č. 194/2010 Sb. K tomu podobněji v části 
zabývající se dopravním plánováním. 
25

 Zjednodušeně řečeno – stát by měl mít právo odmítnout spolufinancování na tratích, kde není zajištěn (ani 
po organizačních opatřeních, například v rámci IDS) určitý minimální přepravní proud. 
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vede při dobré komunikaci s regionálními partnery k dobrým výsledkům26. Není samozřejmě ani 
v tomto případě vyloučeno, aby kraje doobjednaly dodatečné dopravní služby nad rámec 
„základních“ služeb zajištěných státem, podobně jako je to v oblasti autobusové dopravy na 
rozmezí mezi krajem a obcemi. Regionální koordinátoři by měli být (obecně, avšak zejména v této 
variantě) partnerem státu, odbornou složkou pro zajištění veřejné dopravy na území kraje, kteří 
by nezastupovali pouze krajského objednatele, ale rovněž objednatele další - obce. Tím by i v této 
variantě měly být zajištěny zájmy krajů a obcí, jakož i provázanost jednotlivých segmentů obsluhy 
a funkčnost stávajících IDS. 

3) Další variantou je, že přesun popsaný v předchozí variantě bude proveden pouze z té části, která 
odpovídá státnímu příspěvku na zajišťování regionální dopravy. Pak by odpovídající část 
dopravních služeb přešla do státní objednávky a lze uvést, že stát by objednával i vybrané páteřní 
linky regionálních dopravních systémů (jednalo by se přibližně o 1/3 financování regionální 
železniční dopravy). 

4) Čtvrtým způsobem řešení je možnost, že odpovědnost za zajištění regionální a místní veřejné 
dopravy bude zcela předána krajům. Stát by tedy nevyplácel žádné příspěvky za zajištění 
regionální dopravy, jako je tomu dnes. S výjimkou nadregionální dopravy by byly veškeré 
prostředky zajišťovány pouze orgány samosprávy. Výhodou by bylo přenesení odpovědnosti zcela 
na nižší rozhodovací úroveň a tedy i snazší přizpůsobení místním podmínkám a asi i lepší 
integrace dopravních služeb do IDS. Určitým příkladem je veřejná železniční doprava v některých 
částech Německa, například v Sasku, kde je zcela delegována na tzv. Nahverkehrsräume, které se 
musí domlouvat o způsobu předání dopravních služeb. Zásadní negativum je však, že mohou být 
ještě dále posíleny rozdíly na hranicích krajů, které byly uvedeny v tomto textu výše. Zároveň 
s plnou odpovědností za provoz by bylo nutné, aby regionální objednatelé byli rovněž plně 
odpovědní za údržbu regionálních drah, což by mohlo do systému přinášet určité neefektivity, 
pokud připustíme, že údržba celostátní dráhy a drah regionálních jedním subjektem přináší určité 
úspory z rozsahu. 

Princip subsidiarity říká, že problematika se má řešit na co nejnižší úrovni, na které je to ještě 
efektivní. V případě drážní objednávky je tedy nutné zohlednit velikost krajů. Je jednoznačné, že 
v případě určitého prvku centralizace ve využitém řešení je třeba zajistit, aby byly odpovídajícím 
způsobem zohledněny místní požadavky, naopak s přibývající regionalizací je zásadním problémem 
nebezpečí ztráty celostíťové soudržnosti systému veřejné dopravy. 

Zásadní jsou i nástroje dosažení takového řešení. V podstatě jsou tři možnosti: 

 Financování může být řešeno v rámci přípravy každoročního zákona o státním rozpočtu. Toto 
řešení se jeví jako koncepčně zcela nefunkční, protože zatímco zákon o státním rozpočtu 
se schvaluje na sklonku předchozího kalendářního roku, objednatelé jsou z pohledu zákona o 
dráhách nuceni předložit své objednávky nejpozději osm měsíců před začátkem platnosti jízdního 
řádu, kdy dochází k uzávěrce řádných žádostí o kapacitu železniční dopravní cesty. Rozpočtový 
výhled je dílčím řešením s ohledem na jeho předběžnou povahu, nikoliv dostačujícím. 

 V České republice je dlouhodobá snaha o vyšší stabilizaci financování, například usnesením vlády 
pro delší časové období, kterým by byla vláda při předkládání návrhu státního rozpočtu vázána. 
To však je řešení pouze krátkodobé a objektivně nepříliš funkční, neboť je objektivní skutečností, 
že se s ohledem na disponibilní prostředky nepodařilo finanční předpoklady ve výše uvedených 
usneseních vlády naplnit v plném rozsahu. 

 S ohledem na limitovanou funkčnost předchozích řešení pro zajištění stabilních finančních rámců 
veřejné dopravy se může jevit jako vhodné řešení zakotvit základní finanční rámce státní části 

                                                 
26

 Bayerische Eisenbahngesellschaft, objednatel pověřený zajišťováním veškeré regionální železniční dopravy 
v Bavorsku, dosáhl při objednávce veřejných služeb dobrých výsledků, podrobnosti např. www.bayern-takt.de. 

http://www.bayern-takt.de/
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financování veřejné dopravy do právního předpisu. Je nutné konstatovat, že pro toto řešení 
dosud není společenský a politický konsensus, ale jen toto řešení, použité například ve Spolkové 
republice Německo27, by současnou neutěšenou situaci ve financování veřejné dopravy mohlo 
zlepšit. Konkrétně jde o vytvoření mandatorního závazku, přičemž jednou z možností je vytvoření 
přímé vazby na některou z daní, zejména takovou, jejíž výnos pochází z rozhodující části ze 
sektoru doprava (např. spotřební daň z minerálních olejů). Je však třeba vzít ohled na kolísání 
výnosů takové daně, bylo by vhodné nalézt mechanismus, jak tyto výkyvy nepřenášet na 
cestující. 

Lze shrnout, že objednávka v České republice je zajišťována na třech úrovních: celostátní, krajské a 
obecní. Po regionalizaci provedené v roce 2005 jsou orgány samosprávy odpovědné za regionální a 
obecní dopravní obslužnost v samostatné působnosti. Nad financováním a s tím související dělbou 
kompetencí však bude nezbytné se v budoucím období zamyslet a hledat systémové nástroje, 
které zajistí stabilní finanční rámec a usnadní spolupráci mezi objednateli. 

Otázky pro adresáty tohoto dokumentu: 

1. Jaké stránky provedení regionalizace veřejné dopravy v České republice pokládáte za 
pozitivní a jaké naopak za negativní? 

2. Přispěly změny v plánování dopravní obslužnosti ke kvalitnější funkci celého systému? 

3. Pokládáte za zásadní problémy spolupráce objednatelů na hranicích krajů? Co by měli 
objednatelé ve veřejné dopravě zlepšit? 

4. Který model financování veřejné dopravy pokládáte do budoucího období za nejvhodnější? 
Jaké pravomoci by s tím měly být na jednotlivých vrstvách veřejné dopravy spojeny? 

5. Měla by být otázka financování dlouhodobě stabilizována? Pokud ne, jak udržet stabilní 
rozsah veřejných služeb? Pokud ano, jakými prostředky by bylo vhodné financování 
stabilizovat? 

 

2. Kvalita dopravního plánování 

Jak už bylo uvedeno v předchozí kapitole, závažnou změnou v posledních deseti letech byla 
v České republice změna přístupu k dopravnímu plánování, tedy činnosti, jejímž předmětem je výhled 
způsobu zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v budoucím období. Pojem „dopravní 
plánování“ v oblasti veřejné dopravy dostal v posledním období zcela nový obsah. Zatímco v roce 
1995 takový pojem formálně ani neexistoval (byť samozřejmě zejména dopravci dopravní výkony 
rovněž určitých způsobem připravovali, mimo jiné s ohledem na termíny přípravy jízdních řádů), 
v roce 2005 již bylo mezioborové dopravní plánování v některých regionech zřetelné. Dnes je 
obligatorně požadováno na základě § 5 zákona o veřejných službách, aby každý objednatel 
s výjimkou objednatelů na úrovni obce, dopravní plán pravidelně připravoval a aktualizoval. 
Citelným nedostatkem je chybějící vazba dopravního plánování na financování, která byla vysvětlena 
v předchozí kapitole, jakož i volné ustanovení tohoto požadavku28. 

Téma dopravního plánování je velmi široké a jeho shrnutí na malém prostoru obtížné. V tomto 
dokumentu se budeme věnovat několika vybraným aspektům, které se dopravního plánování týkají a 
jeví se ze současného pohledu jako aktuální a pro systém veřejné dopravy zásadní: 

                                                 
27

 Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG) vom 27. Dezember 1993, BGBl. I S. 
2378, 2395 f. 
28

 To pak může vést k tomu, že v některých případech jsou dopravní plány zpracovány příliš formálně a neplní 
dobře svou funkci.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgesetzblatt_(Deutschland)
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 přístup objednatelů k hierarchickému způsobu objednávky veřejné dopravy (specifika 
jednotlivých oborů dopravy, plošné a přestupní modely dopravní obsluhy, přestupní koncepce), 

 způsob tvorby jízdního řádu (zejména zásady tzv. integrálního taktového jízdního řádu), 

 možnosti standardizace systému a zlepšení jeho vnitřní provázanosti, 

 možnosti zvýšení efektivity systému veřejné dopravy prostřednictvím nástrojů plánování, 

 problematika dálkové autobusové dopravy a 

 vztah systému veřejné dopravy ke službám na jejím pomezí (např. k systémům Park and Ride). 

V dopravním plánování neexistují univerzálně platné teorie, neboť každý region je specifický, a 
s nadsázkou lze uvést, že každé skutečně dobré dopravní řešení musí mít v sobě kus zdravé intuice. 
Zároveň však existují určitá pravidla, jejichž respektování je při koncepci dopravního systému 
potřebné a lze je shrnout do několika základních bodů. Uveďme často užívané tvrzení, že železniční 
doprava je zatížena vyšší mírou fixních nákladů. Přesnější by bylo uvést, že tyto náklady naskakují po 
poměrně velkých „kvantech“. Pokud hodlá objednatel například ušetřit tím, že zruší jeden pár vlaků 
na lince v sedlovém období, lze očekávat, že úspora nákladů zejména v případě drážní dopravy bude 
velmi malá29. Zároveň lze železnici efektivně provozovat pouze tak, že budou přepravní potřeby 
zajišťovány velkými přepravními jednotkami s dobrou obratovostí. Z uvedeného vyplývá, že 
železnice na přepravním trhu obecně může jen velmi problematicky obstát, pokud si hledá cestující 
jako jakákoliv jiná obslužná linka, tedy pouze z přepravních zdrojů ve svém docházkovém okolí. Je 
třeba si uvědomit, že kapacita regionálního vlaku činí zpravidla 100-600 osob, což je výrazně více než 
v případě jednotek provozovaných v  autobusové dopravě. Pokud se železnice bude spoléhat pouze 
na přepravní případy, které začínají nebo končí svou cestu v docházkové vzdálenosti železnice, pak 
může uspokojovat pouze přepravní proudy mezi velkými městy, popřípadě mezi centrem a některými 
příměstskými aglomeračními shluky. Takový model by při efektivním přístupu vedl k dramatickému 
rušení spojů na železnici. Minulé období prokázalo, že takový postup není ani racionální, ani politicky 
průchodný. I při rušení podružných drah, jejichž existence by byla objektivně obtížně obhajitelná, 
bylo reálné rušení dráhy či zastavení objednávky veřejných služeb na nich velkým politickým 
tématem a řešilo se mj. s nejednoznačnými výsledky na úrovni úřadu veřejného ochránce práv30. 

Odhlédneme-li od těchto skutečností, existují dva modely veřejné dopravy: Prvním je model 
plošné obsluhy, který předpokládá, že cílem je zajistit přepravu mezi dvěma body sítě s maximálním 
pokrytím a minimem přestupů. To vede k veřejné dopravě s velmi malou úlohou drážní dopravy 
(tam je přestup téměř vždy nutný, spojování vlaků, samo o sobě velmi nákladné, je využitelné jen 
v určité části případů za předpokladu existence moderní techniky31) a veřejné dopravě relativně 
pomalé, neboť lokání obsluha vyžaduje časté zastavování. Tento způsob vede rovněž k tomu, že 
většina míst je obsluhována v poměrně dlouhém a často nepravidelném intervalu, zatímco na 
příjezdech do centra oblasti je naopak nadbytek spojů, který zabírá významnou část kapacity silniční 
infrastruktury, což má rovněž negativní vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a nehodovost. 

                                                 
29

 Pokud původní objednávka nebyla nastavena právě mírně nad „kvantum“, tzn. s potřebou další soupravy. 
V tomto případě jsou úspory významné. 
30

 Konkrétně se jednalo o zrušení objednávky drážní dopravy na dráze č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchova, 
nebo č. 063 Bakov nad Jizerou – Kopidlno. I v těchto případech, kdy železnice má pouze problematicky 
obhajitelnou existenci, byly protesty veřejnosti velmi výrazné, zdá se, že i přes absenci odborných argumentů 
v některých případech uvedená cesta v rozsáhlejším měřítku není veřejností obecně akceptována. Obdobná 
redukce v okolních státech ale úspěšně proběhla. 
31

 Zde lze poukázat na to, že často velmi drahou částí motorové jednotky je kabina strojvedoucího, ve které je 
veškeré vybavení pro rozhraní člověk-stroj, jakož i prvky vlakového zabezpečovače atd. Pokud – podobně jako 
například u železniční linky v Bavorsku München – Holzkirchen – Bayrischzell/Tengernsee/Lenggries je použito 
čtyřnásobného spojování, pak takový spojený vlak doveze do centra Mnichova (4x2) osm kabin pro 
strojvedoucího a velmi předimenzovaný dopravní výkon, který musí každé části této soupravy umožnit 
samostatnou jízdu po sklonově náročných podhorských úsecích v závěru linky. Je to možné řešení, ale problém 
přestupních vazeb železnice nevyřeší. 
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Problematická je i síťová provázanost.  Naopak protikladem je systém hierarchický, který je složen 
z jednotlivých vrstev (přepravních segmentů). D – plošná základní obsluha, C – páteře regionálních 
systémů B – rychlá (mezi)regionální doprava, A – meziaglomerační doprava. Takový model vede 
k více přestupům, za tu cenu je veřejná doprava více přizpůsobivá smyslu přepravy (spoje A dosahují 
dobré cestovní rychlosti, zatímco spoje D mohou území velmi komfortně obsloužit), a přitom na 
vedlejších ramenech lze zajistit pravidelný a kratší interval32. V takovém systému má u segmentu A, B, 
a C důležitou roli drážní doprava33, která přepravní proudy dostává mimo zatíženou silniční síť. 
Naopak v segmentech D a případně C má zásadní místo veřejná silniční doprava. K takovému typu 
dopravní obslužnosti se přihlásila i Strategie dopravní obsluhy území z roku 2006. Je rovněž důležité, 
aby v rámci segmentu D byl rozsah obsluhy jednotlivých menších obcí zajištěn rovnoměrně bez 
ohledu na skutečnost, zda je obec napojena přímo na železniční infrastrukturu34. 

V České republice se v řadě regionů více začal uplatňovat hierarchický model dopravní 
obslužnosti. Ukázaly se přednosti i nevýhody těchto modelů. Jak již bylo uvedeno, uživatel veřejné 
dopravy je konzervativní a k přestupům, zejména těm, které osobně nezná, má velkou nedůvěru. 
Proto výrazně upřednostňuje přímé cesty před přestupními. Pokud má např. objednatel zájem 
veřejnou dopravu hierarchizovat, zpočátku musí překonávat velký odpor k takovým změnám35. Lze se 
domnívat, že cestující se obávají, že při zpožděných spojích ztratí návaznosti, přestupní cesty jsou 
obtížnější na orientaci. Nicméně pokud má Česká republika v úmyslu posunout veřejnou dopravu 
směrem k vyšší kvalitě, je model s určitými prvky hierarchického přístupu (ačkoliv realita je podstatně 
složitější než teoretický model) potřebný. Jak již bylo ale uvedeno, je potřebné, aby případné 
koncepční změny byly dobře připraveny a po nich by mělo následovat stabilní období – cestující si 
zvykají na změny několik let. Toto se nestalo, mnoho objednatelů zpravidla na základě vnějšího 
zadání očekávalo realizaci dopravních opatření okamžitě během 1-2 let. To není objektivně možné 
stihnout, a právě proto docházelo při koncepčních změnách dopravní obslužnosti v minulém období 
k některým nedorozuměním. Do budoucího období by mělo dojít nejprve k internímu plánování, 
trvajícímu několik let (aniž by docházelo k zbytečným dílčím změnám reálného dopravního řešení), 
pak by měly dopravní služby být v případě potřeby po zvážení všech okolností komplexně přeřešeny a 
následně by po dobu 3-5 let nemělo docházet pokud možno k žádným změnám (s výjimkou 
odstranění případných chyb – v omezeném množství). Tak by se mělo postupovat při koncepčních 
změnách v dalším období. 

V této souvislosti je vhodné se krátce zmínit o otázce integrálního taktového jízdního řádu 
(ITJŘ). V literatuře se často uvádí, že je to koncept vhodný pro železniční systémy. Ve skutečnosti je 
vhodný pro celý systém veřejné dopravy, pokud není interval extrémně krátký (cca do 15 minut) 
nebo extrémně dlouhý (delší než 240 minut). Vzhledem k významu této teorie uvádíme alespoň velmi 
stručný popis. Princip ITJŘ lze velmi zjednodušeně shrnout do několika základních tezí: 

                                                 
32

 Je-li autobusová linka vedena z bodu X (koncové obsluhované místo) do bodu bod Y (možné místo pro 
přestup na páteřní spoj) a přípojem páteřní dopravou do místa Z (krajské nebo okresní město), je možné 
vozové km mezi body Y a Z (zajištěné páteřní dopravou) využít pro zkrácení intervalu mezi body X a Y. Zároveň 
je možné mezi X a Y nasadit vozidlo s nižší kapacitou. 
33

 V České republice ovšem bohužel, vzhledem k velmi zastaralé drážní infrastruktuře ve srovnání se silniční, 
existuje řada relaci B i A, kde jedinou alternativou pro racionální veřejnou dopravu je silniční doprava. Příkladů 
je celá řada: A/B například Praha – Liberec, Praha – Karlovy Vary, Praha – Turnov, Brno – Zlín, v případě vrstvy C 
například Praha – Dobříš a podobně. 
34

 Časový rozsah obsluhy obcí autobusovou dopravou bývá dosud velmi omezený, obsluha často končí již kolem 
17. hodiny a bývá omezena pouze na pracovní dny. Tento stav se týká mnohdy i větších obcí. 
35

 Častou chybou v přestupním systému je, že pro přestupy nejsou dána jasná pravidla – často nejsou vůbec 
garantované vazby a při malém zpoždění páteřního spoje pak návazný obslužný spoj ujíždí, anebo naopak přes 
malý přestupní objem cestujících čeká neúměrně dlouhou dobu s následným důsledkem rozvrácení jízdního 
řádu dalších spojů. V taktovém grafikonu je nutné důsledně definovat dobu čekání s ohledem na délku 
intervalu a reálné objemy každé přestupní vazby. V České republice jsou zkušenosti s oběma extrémy. 



ZELENÁ KNIHA: KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVY, PRAHA 2014 

 14 

 Klasická podoba jízdního řádu vychází z předpokladu, že během dne lze najít taková období silné 
poptávky po přepravě v určité relaci, že je možné určit jediné správné časové okamžiky, ve 
kterých budou vedeny spoje veřejné dopravy. Tento přístup k tvorbě jízdního řádu tak rozprostírá 
spoje během dne v období předpokládané poptávky po přepravě, proto se takový jízdní řád 
nazývá komerční jízdní řád. Silnou stránkou komerčního jízdního řádu je rozsáhlá nabídka spojení 
v době přepravních špiček36 a pokrytí celé řady relací přímými spoji. Nevýhodou je jedinečnost 
každého spojení v průběhu 24 hodin, každou hodinu jede spoj v jinou minutu, v jiné zastavovací 
koncepci, v jiné relaci. Daleko závažnějším problémem je však možnost či nemožnost 
komplexního vyřešení síťové úlohy z teorie grafů, ve které by měly být nalezeny optimální 
přípoje, a to jedinečně pro každý čas, spoj, linku a každou přestupní stanici. Pokud byl požadavek 
na četnost dopravy výrazně nižší než dnes, bylo možné tuto úlohu intuitivně37 řešit. Čím více 
spojů je však v síti přítomno, tím je řešení uvedené úlohy obtížnější. To má jednoduchý praktický 
důsledek: přestupní vazby v síti jsou v mnoha případech dílem náhody. Tyto vlastnosti značně 
omezují použitelnost nabídky pro cestování v jiných relacích, než takových, které jsou obslouženy 
přímým spojem. Pokud není poptávka po přepravě kumulována do přesných časových okamžiků 
(začátky/konce směn u velkých zaměstnavatelů, začátky/konce školního vyučování apod.), je 
ideální časovou polohu spoje pro komerční jízdní řád prakticky nemožné nalézt. Poptávka je stále 
více spojitá, žádné jedině správné okamžiky neexistují. Proto ve Švýcarsku (1982) a později 
v mnoha dalších evropských zemích začali od „komerční“ podoby jízdního řádu rychle ustupovat a 
hledat jiné řešení, založené na opakujících se procesech a zjednodušující obtížnou síťovou úlohu. 

 Proces vývoje jízdních řádů postupně pokračoval přes intervalové jízdní řády až k podobě jízdního 
řádu, který je založen na ITJŘ. Cílem je dosažení síťového optima na základě poměrně snadno 
řešitelné úlohy. S velkým zjednodušením38 lze uvést, že ITJŘ je založen na třech základních 
principech. Za prvé, spoje jezdí po celý občanský den v pravidelných intervalech (ve špičkách 
může být kapacita spoje posílena či interval upraven39). Za druhé, osa symetrie (tedy časový 
okamžik, ve kterém je graficky nakreslený jízdní řád přibližně stranově souměrný) všech jízdních 
řádů je shodná a je nastavena standardně v Evropě krátce před X:00. Za třetí, obousměrné 
přípojné skupiny vznikají optimálně v místech křižování či potkávání spojů a k tomuto potkávání 
dochází v každém časovém okamžiku, který odpovídá celočíselnému násobku poloviny doby 
taktu. Proto usilují tvůrci jízdního řádu, aby tyto body potkávání spojů byly položeny do 
významných stanic, ve kterých se přirozeně tvoří přípojné taktové skupiny, což jsou taktové uzly. 
V takových stanicích je při úplném taktovém modelu přestup mezi všemi vlaky všech linek. 
Časová vzdálenost taktových uzlů konstruovaných podle uvedených pravidel se nazývá 
systémová jízdní doba. Samozřejmě osídlení není v území rozloženo ve vzdálenosti časově 
odpovídající systémové jízdní době, ale nic nevadí: v ostatních stanicích lze vytvářet tzv. směrové 
skupiny, jednostranné přípoje směrované vždy do hlavního střediska. 

Z tohoto velmi zjednodušeného souhrnu je zřejmé, že zavedení ITJŘ znamenalo dramatické změny 
v procesu dopravního plánování. Jak už bylo uvedeno, v ČR dosud přetrvává názor, že ITJŘ je systém 

                                                 
36

 Jde o výhodný koncept pro primární účel spojů, např. pro dojížďku do školy nebo zaměstnání, avšak zcela 
nevýhodný je pro ostatní cesty, u kterých přepravní potřeba z hlediska časového okamžiku vzniká náhodně, a to 
nejen pro cestu tam, ale i zpět. 
37

 Není zřejmé, zda byla kdy řešena za pomoci optimalizačních matematických nástrojů. Pro jiné než intuitivní 
řešení je v komerčním jízdním řádu mimořádně obtížné nastavení vah. 
38

 Zde uvádíme pouze velmi zjednodušený popis ITJŘ, podrobněji například v dokumentu MD Plán dopravní 
obsluhy území vlaky celostátní dopravy, zásady objednávky dálkové dopravy pro léta 2012-2016, s. 22-24. 
39

 Zde je nutné uvést alespoň velmi zjednodušeně, že snadno lze kombinovat však pouze takty stejné taktové 
skupiny, ty, které mají shodný taktový základ: buďto 7,5´, nebo 10´. Odvozené doby taktu jsou dvojnásobkem 
předchozích hodnot, tedy buďto (15, 30, 60 a 120)´ anebo (20, 40 a 80)´. Uvedený popis je však velmi 
zjednodušený. 
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určený pro železniční jízdní řády, nicméně v principu by to tak nemělo být, tento model byl 
koncipován naopak jako multimodální systém tvorby jízdních řádů, který umožňuje, aby celý systém 
veřejné dopravy pracoval („pulsoval“) v koherentním intervalu. 

Vedle pozitivních ohlasů na ITJŘ se objevily i ohlasy negativní, které poukazovaly na nevýhody 
taktových (intervalových) systémů. Některé z těchto názorů jsou založeny například na tom, že 
existují určité okamžiky v průběhu občanského dne, které objektivně správné jsou (například doba 
začátku směny ve významném průmyslovém podniku či začátek školního vyučování). Takové případy 
však lze řešit důvodnými odchylkami od taktu, které by však neměly způsobovat šíření „poruchy“ dále 
po síti. Dále samozřejmě taktová doprava nemá evidentně místo u většiny dopravních služeb, jejichž 
frekvence je méně než čtyřhodinová nebo kratší než 15 minut. Přes tyto důvodné dílčí námitky je 
třeba uvést, že jak v ČR, tak i po zavedení obdobních provozních modelů například v Bavorsku, 
v Rakousku, v Maďarsku, samozřejmě i v původním Švýcarsku byly zaznamenány natolik pozitivní 
reakce cestující veřejnosti, že z pohledu Ministerstva dopravy přednosti převažují40 a tento 
technický princip lze vnímat jako základ konstrukce jízdního řádu i pro další období. Některé kraje, 
jakož ze zřejmých důvodů i komerční dopravci v autobusové a drážní dopravě nevnímají v řadě 
případů ITJŘ jako přínosný koncept, takže lze očekávat, že v podmínkách ČR bude ITJŘ toliko 
společným produktem objednávky MD a vybraných krajů. 

Z uvedeného dílčího příkladu ITJŘ vyplývá mnohem obecnější otázka, a sice, co by mělo být 
obecně v České republice jednotné, které rozhodovací řetězce je vhodné ponechat na objednatelích 
a konečně, jak objednatelé mohou využít iniciativy dopravců. V systému samostatné působnosti se 
v současné době vychází z toho, že stát není principiálně oprávněn do výkonu samostatné působnosti 
zasahovat. Jediné, co je na celostátní úrovni předepsáno, jsou podmínky dané zákonnými předpisy, 
zejména zákonem o veřejných službách. Ale každý kraj v České republice nemůže mít systém veřejné 
dopravy postavený na zcela odlišných základech. Je otázkou, zda by vyšší míra provázanosti nebyla 
potřebná. To vede k určitým úvahám o změnách v přístupu státu k problematice dopravní 
obslužnosti, včetně případného založení subjektu, jehož úkolem by byla koordinace dopravního 
plánování na celostátní úrovni41. Cílem je zachovat iniciativu všech úrovní objednatelů i dopravců, 
avšak vtisknout systému veřejné dopravy určité jednotící prvky. 

Při laickém přístupu se velmi často na předchozí otázku odpovídá, že jednotné by měly být 
předepsané standardy veřejné dopravy, ty zajistí jednotný přístup popř. jednotící linii pro veřejnou 
dopravu v České republice. Zde je potřebné tuto myšlenku doplnit určitou měrou odborné skepse. 
Zabývejme se nejprve kvantitativními standardy. Asi jediným státem, který má standardy četnosti 
dopravní obslužnosti zachyceny v právních předpisech, je švýcarská konfederace. V tomto případě 
pokládáme za vhodné odcitovat konkrétní úpravu, která je ve švýcarském právu použita v ust. článku 
7 odst. 2 a násl. vyhlášky švýcarské spolkové Rady o kompenzaci ztrát dopravců v oblasti regionální 
osobní dopravy42. V tomto ustanovení, označeném jako „Rozsah objednané nabídky“, se uvádí: 
„Pokud je na nejméně zatížené části linky průměrně přepravováno alespoň 32 osob za den, zajistí stát 
a kantony minimální obslužnost v rozsahu čtyř párů spojů. Pokud je na nejzatíženějším úseku linky 
průměrně přepravováno více než 500 osob za den, je nabízen průběžný hodinový takt v rozsahu 18 
párů spojů. Nabídka může být zahuštěna nad hodinový takt, pokud a) je to z kapacitních důvodů 
nezbytné a je tedy k dispozici odpovídající přepravní zatížení, nebo b) to vyžaduje naplňování cílů 

                                                 
40

 Jako příklad je možné uvést velmi úspěšnou reformu provozního konceptu na relaci Praha - Ústí nad Labem – 
Děčín/Cheb, kde po zavedení intervalu 60´v expresním segmentu a (120/60)´ v rychlíkovém segmentu došlo (a 
to při zcela konzervativní vozbě starými soupravami) k velmi výrazným nárůstům cestující veřejnosti, jiným 
příkladem může být zavedení intervalu 120´ mezi Pardubice a Libercem v roce 2006, podobných příkladů lze 
nalézt v ČR i v zahraničí řadu. 
41

 Jeho funkce by ale byla v takovém případě definována (i s ohledem na jeho zjevně právně odlišné postavení) 
poněkud odlišně od koordinátorů zřizovaných na krajské úrovni. 
42

 Verordnung Nr. 745.16 von 11. November 2009 über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs. 
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územního plánování nebo ochrany přírody, zejména pokud je tím zároveň možné dosáhnout 
významných tržních příležitostí.“ 

Pomineme-li výrazné odlišnosti konstrukce českého a švýcarského práva, částečně posílené 
převodem textu z německého do českého jazyka, je stanovení minimálních standardů z dopravního 
pohledu pro podmínky švýcarské konfederace v zásadě srozumitelné. Z pohledu Ministerstva 
dopravy se lze však důvodně obávat, že Česká republika dosud nedosáhla takové míry vnímání 
potřebnosti veřejné dopravy jako sítě, aby podobné standardy byly na základě společenského 
konsensu promítnutelné do právních předpisů. V okamžiku, kdy se přestaneme dívat na veřejnou 
dopravu jako na síť, která v oblastech „vlásečnic“ jezdí i s průměrnými 32/8=4 cestujícími ve vozidle 
(přesně to totiž výše uvedený standard říká) pak je velmi obtížné jakékoliv standardy definovat, 
protože budou buďto zcela neúčinné, nebo velmi závislé na místních podmínkách a nevytvoří síť. 
Povšimněme si například, že citovaný předpis logicky nestanoví, kam se přeprava zajistí – v síťovém 
modelu je to totiž samozřejmé: do nejbližšího „terminálu“ veřejné dopravy, ve kterém bude 
poskytována intervalová dopravní obslužnost. Pro uvedené předpisy neexistují žádné privilegované 
cíle přepravy, je to samozřejmě středisko dané oblasti, regionální centrum. Ačkoliv je uvedený systém 
velmi inspirativní, je důvodné vznést určité pochybnosti o jeho aplikovatelnosti do českých podmínek 
například v kraji Vysočina či kraji Jihočeském s velmi řídkou či nerovnoměrnou hustotou osídlení při 
současném společenském vnímání veřejné dopravy v České republice. Vnímáme-li však veřejnou 
dopravu jako dopravně-politickou prioritu, na druhé straně platí, že tímto směrem by se Česká 
republika měla postupně ubírat, aniž by se ovšem pokoušela kodifikovat nesplnitelné. Je otázka, zda 
definování standardů má či může být řešeno formou právního předpisu, nebo zda není vhodnější 
formou nelegislativního aktu či zcela „měkkým způsobem“ (například v rámci činnosti jednotlivých 
objednatelů, kteří jsou nuceni systém finančně zajistit). Je třeba zohlednit strukturu osídlení a 
modelově vyjádřit sílu přepravního proudu, mám-li vhodný model. Je dále otázkou, zda je vůbec 
správné kodifikovat podobné standardy na úrovni, která není odpovědná za finanční zajištění 
příslušné vrstvy veřejné dopravy. 

Podobná situace je i u kvalitativních standardů. Pokud je Ministerstvo dopravy v jejich formulaci 
spíše zdrženlivé, je to pouze aplikací zásady, že rozhodovací úroveň a odpovědnost za financování by 
měly být sjednoceny. Kvalita stojí reálné finanční prostředky. Každý objednatel je při konstantním 
rozsahu veřejných prostředků konfrontován s rozhodnutím, zda objedná menší množství dopravních 
služeb vyšší kvality, nebo větší množství dopravních služeb nižší kvality. Tato úvaha je zjednodušená, 
protože kvalitnější dopravní služby mohou přitáhnout větší množství cestujících, a tedy být 
v důsledku stejně nákladné pro objednatele nebo i levnější – to však zdaleka nenastává ve všech 
případech. Dnes jsou provozována v řadě případů zcela odepsaná vozidla na hranici své životnosti. 
Pokud drážní vozidlo pro regionální dopravu představuje investici v hodnotě například 150 mil. Kč, 
pak při třicetiletém odpisu představuje lineární odpis bez souvisejících finančních nákladů +5 mil. Kč 
ročně. Znamená to, že takové vozidlo musí dosáhnout každý den navýšení výnosů v hodnotě 
13 000 Kč každý den, a to nejsou zohledněny žádné provozní rezervy. Při ceně jízdenky v regionální 
dopravě 50 Kč musí tedy takové jedno vozidlo každý den přilákat do veřejné dopravy 260 nových 
zákazníků. Sice lze argumentovat úsporami udržovacích nákladů, ale protože úroveň údržby je 
v českých podmínkách mnohdy nízká a nové vozidlo je nutno udržovat podle pokynů výrobce, 
uvedený zjednodušený modelový příklad není daleko od ekonomické reality. Nová kvalitní vozidla ve 
veřejné dopravě proto nebudou zadarmo. I když je zvýšení kvality veřejné dopravy potřebné, bude-li 
rozsah poskytovaných finančních prostředků konstantní, povede k redukcím rozsahu, což je v řadě 
případů pro křehce vybudované základy taktové dopravy v České republice obtížná úloha. 

Jakými nástroji by bylo možné zvýšit efektivitu veřejné dopravy nástroji dopravního plánování 
je teoreticky zřejmé: za prvé novými provozními koncepty, které budou systematicky propojovat 
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jednotlivé vrstvy veřejné dopravy mezi sebou43. Je třeba využít výhod jednotlivých dopravních oborů: 
vlak zastavující bezmála na každém kilometru zpravidla nebude dobře plnit úlohu páteře dopravního 
systému. V této souvislosti se jeví jako spíše problematický současný způsob budování stále nových 
zastávek na dráze, které sice zlepšují prostorovou dostupnost v ose dráhy v jejím bezprostředním 
okolí, zároveň ale dopravní službu zpomalují (toto se netýká zastávek napojujících železnici na 
významné zdroje osídlení nebo na uzly veřejné dopravy, jako je například již dlouhou dobu potřebná 
zastávka Praha-Kačerov). Zde vzpomeňme mezistaniční vzdálenosti v Bavorsku či v některých 
oblastech Švýcarska (a to nikoliv hornatých). Hustota osídlení přitom není jediným důvodem 
odlišností: Jakákoliv páteřní doprava musí zastavovat uvážlivě, aby nedocházelo k neúměrnému 
prodlužování přepravní doby. Konečně je zvýšení efektivity možné hledat v tržních podnětech, které 
může přinést regulovaná konkurence. 

V této části se musíme zastavit ještě u jednoho bodu, a tou je objednávání dopravních služeb 
v oblasti autobusové dopravy v nadregionální přepravní vrstvě, tj. tzv. „dálkových autobusů“. 
Současné právní předpisy nepředpokládají, že by celostátní objednávka veřejných služeb zahrnovala 
vedle dopravních služeb drážní dopravy i autobusové linky, a to ze dvou základních důvodů: za prvé je 
tím vyjádřen záměr dopravní politiky státu na budování páteří veřejné dopravy drážní dopravou, jak 
je uvedeno na jiné části tohoto materiálu. Za druhé se vyhází z toho, že trh funguje a pokud existují 
některé dílčí přepravní proudy, které drážní doprava optimálním způsobem nezajišťuje, jako 
například Praha – Jičín nebo Plzeň – Karlovy Vary, trh ve svém důsledku vytvoří nezbytné přepravní 
služby v případě nákladově mnohem jednodušší autobusové dopravy sám. 

Ačkoliv tyto teze nikdy nebyly zpochybněny, v rámci projednávání Dopravní politiky ČR pro 
období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 vyvstala otázka možného zahrnutí mezikrajských 
autobusových linek strategického významu do systému objednávané dálkové dopravy tam, kde 
(vinou státu) dosud nebyla vybudována odpovídající železniční infrastruktura. Jde o spojení center 
celostátního významu (krajská města) s nejbližšími centry středoevropského významu na území ČR 
(Praha, Brno, Ostrava). Jde tedy výhradně o relace (a o žádné jiné), a to pouze do doby vybudování 
odpovídající železniční infrastruktury: Praha – Liberec, Praha – Karlovy Vary, Praha – Jihlava, Praha – 
Most/Chomutov44, Brno – Jihlava a Brno – Zlín. Dopravní obslužnost se nyní realizuje na těchto 
linkách na základě volné soutěže, přičemž v řadě případů šel vývoj tím směrem, že ve hře zůstal 
pouze jediný dopravce. Služby na těchto linkách jsou kvalitní (tzv. vnější kvalita – tzn. vystupování 
posádky vozidla, doprovodné služby atp.), avšak problematická je „vnitřní kvalita“, tzn. možnosti 
operativní volby cestujícího ve špičkových obdobích. Jak je uvedeno opakovaně v tomto materiálu, 
pokud má být na komerčních linkách zajištěna prosperita, musí dopravce zajistit co nejvyšší 
obsazenost svých spojů, a to obousměrně (prázdné vyrovnávací jízdy významně snižují ekonomiku 
linky). Jedním z prostředků, jak dosáhnout co nejvyšší obsazenosti spojů je zavádění povinných 
místenek s možností odmítat cestujících v případě směrově nerovnoměrných přepravních špiček. 
Cestující tak musí pro tato období mít místenku s dostatečným předstihem a nemůže operativně 
změnit čas odjezdu. Tento stav pochopitelně vadí krajské samosprávě dotčených krajů. Možnosti 
k nápravě stavu mají omezené, a pokud je mají, jsou jednoznačně diskriminovány, neboť kraje 
s kvalitní železniční infrastrukturou mají dopravní obslužnost hrazenou státem. K tomu v souvislosti 
s novými pravidly danými zejména evropským nařízením č. 1370/2007 již vznikl podíl státu na 

                                                 
43

 Neznamená to ale, jak někteří objednatelé regionální dopravy důsledně vyžadují, že nadregionální doprava 
bude obsluhovat malé zastávky. Ministerstvo dopravy pokládá za potřebné respektovat hierarchický systém 
veřejné dopravy, které dopravním službám vrstvy „B“ skutečně neukládá obsluhovat obce o 500 obyvatelích. 
Systém není účelné na jedné straně zachovávat zcela striktně (je nutné zohlednit místní podmínky a efektivitu 
provozování více segmentů na té které trati), ale na druhé straně i pro odchylky musí existovat reálné 
zdůvodnění. Reálným zdůvodněním není chybějící autobus obslužné vrstvy „D“. Každý výsledný obraz se skládá 
z detailů, a proto i detailům je třeba věnovat pozornost. Obdobný princip musí platit i mezi segmenty „A“ a „B“ 
a mezi segmenty „B“ a „C“. 
44 Tato aglomerace má obdobný význam jako ostatní krajská centra 
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ekonomice těchto linek – ve formě úhrad ztrát vzniklých státem nařízenými slevami, které výrazně 
zlepšily jejich rentabilitu. 

Současná legislativa nicméně neumožňuje, aby stát objednával nebo reguloval autobusové 
linky. V úvahu přicházejí následující možnosti řešení tohoto stavu: 

 Ponechání stávajícího stavu, které předpokládá, že působící tržní síly zajišťují minimum 
potřebných služeb a jsou v tomto minimálním základu dostačující. 

 Změna legislativy tak, aby u jmenovaných linek mohly být služby regulovány státem včetně 
úhrady případné ztrátovosti linky, tj. na předmětné dopravní služby mohla být uzavřena 
smlouva o veřejných službách za strany státu). 

 Pravomoc ovlivňovat tyto linky ponechat na krajích a těmto krajům náklady s tím 
kompenzovat z navýšeného rozpočtu MD na dopravní obslužnost o částku, odpovídající situaci 
bez dokončené infrastruktury, popřípadě pravomoc ovlivňovat tyto linky ponechat na krajích a 
těmto krajům po dohodě s MD převést recipročně jinou linku železniční dopravy financovanou 
krajem do objednávky státu. 

Tyto otázky jsou dosud otevřené, a pokud Česká republika zvolí některá z variant řešení, je třeba pro 
ni zajistit odpovídající ekonomické krytí. 

V dopravních politikách bývá věnována velká pozornost rovněž dopravním službám na pomezí 
veřejné dopravy, které mohou základní systém účelně doplňovat. Typicky se jedná o záchytná 
parkoviště pro individuální i cyklistickou dopravu u „terminálů“ veřejné dopravy či tzv. autobusy na 
zavolání (spoje, které obsluhují určitou linku pouze v případě přijetí předchozí objednávky). Určitým 
doplněním je i taxislužba. V této oblasti, např. pro autobusy na zavolání, bylo již mnohé zlepšeno. Je 
otázkou, zda může Ministerstvo dopravy dále napomoci bližšímu přičlenění uvedených dopravních 
služeb k systému veřejné dopravy. 

Lze shrnout, že v České republice došlo od roku 2005 k výrazným změnám v oblasti dopravního 
plánování. Došlo k masivnímu zavádění integrálního taktového jízdního řádu a rozšiřování sítě 
integrovaných dopravních systémů. Tyto změny byly ve své podstatě pozitivní. Je otázkou, zda 
v České republice nechybí určitý jednotící prvek dopravní obslužnosti. V současných podmínkách to 
jen obtížně mohou být formalizované standardy a jako perspektivní se jeví spíše otázka 
případného zřízení určité subjektu s koordinační úlohou na celostátní úrovni. V případě 
hierarchického modelu veřejné dopravy rozvíjeného v kontextu předchozí kapitoly se jeví jako 
potřebné uvažovat o způsobu provázání dopravního plánování s otázkou finančního zajištění 
veřejné dopravy. 

Otázky pro adresáty tohoto dokumentu: 

6. Přispělo posílení hierarchického vnímání dopravní obslužnosti k lepším výsledkům veřejné 
dopravy v České republice? 

7. Vnímáte zavedení ITJŘ řadou objednatelů jako přínos pro Českou republiku? 

8. Domníváte se, že chybí obecně veřejné dopravě v České republice jednotící linie? Jakými 
nástroji lze tuto jednotící linii dosáhnout? Vnímáte jako potřebné zřízení subjektu, jehož 
předmětem by byla koordinace dopravního plánování na celostátní úrovni? 

9. Jaký je Váš pohled na centrálně určované standardy dopravní obslužnosti? 

10. Jakými dalšími způsoby lze zvýšit efektivitu veřejné dopravy? 

11. Kterou z variant týkající se nadregionálních autobusových linek na vybraných relacích 
z Vašeho pohledu preferujete a proč? Přichází podle Vás v úvahu nějaké další řešení? 
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12. Je třeba další dodatečné aktivity státu v oblastech na pomezí veřejné dopravy (autobusy na 
zavolání, záchytná parkoviště, provázání s taxislužbou) a pokud ano, jaké aktivity vnímáte 
jako potřebné? 

 

3. Uzavírání smluv o veřejných službách, vozidlový park 

Mnoho změn v posledním období bylo spojeno se způsobem uzavírání smluv o veřejných 
službách. Žádná z oblastí veřejné dopravy nebyla předmětem tak intenzivních diskusí, jako právě tato 
oblast. Budou dopravní služby v České republice objednávány na základě přímých zadání nebo na 
základě nabídkových řízení? Čáry „hřiště“ byly v této oblasti nakresleny nařízením EP a Rady 
č. 1370/2007 zmíněném již v úvodu tohoto materiálu. Toto nařízení stanoví, že v oblasti veřejných 
služeb v autobusové dopravě mají být nadlimitní zakázky soutěženy tak, aby od roku 2019 již dále 
nebyly žádné přímo uzavřené smlouvy uzavírány. Výjimku lze uplatnit v případě tzv. podlimitních 
zakázek45, dále v případě mimořádné situace, kdy nastalo nebo hrozí riziko přerušení poskytování 
služeb, a v případě zakázky svěřené vnitřnímu provozovateli či poskytované přímo objednatelem. 
V oblasti železniční dopravy46 ponechává nařízení přímé zadání vedle nabídkového řízení i nadále jako 
možnost výběru dopravce, byť za podmínky omezení maximální doby trvání smlouvy na 10 let místo 
jinak stanovené doby 15 let. Nabídkové řízení má být na železnici povinné teprve na základě nového 
návrhu Komise, který spadá do čtvrtého železničního balíčku a dosud nebyl schválen. Přestože 
v současnosti nelze s určitostí předvídat, v jaké finální podobě bude nakonec návrh přijat, a diskuse 
nad ním jsou rozsáhlé, je třeba mimo jiné možnou variantou jeho případného přijetí uvážit i v české 
Koncepci veřejné dopravy. 

Rozdíl mezi přímým uzavřením smlouvy a mezi uzavřením smlouvy na základě tzv. nabídkového 
řízení je v současné době jasně nastaven právními předpisy, zejména zákonem o veřejných službách. 
Velmi zjednodušeně lze uvést, že tento rozdíl spočívá zejména v tom, že v případě nabídkového řízení 
jsou výběrová kritéria stanovena předem, zatímco v případě přímého zadání je výběr dopravce 
ponechán na uvážení objednatele. Je třeba zdůraznit, že pokud kritéria výběru47 nejsou předem 
stanovena, není možné ani nabídky následně korektně porovnávat: nabídka nižší ceny může být 
spojena s nabídkou jiné kapacity dopravních služeb či jiného standardu kvality. Pokud má objednatel 
právo smlouvu přímo uzavřít, požadavek na doložitelné a nezpochybnitelné zdůvodnění svého výběru 
by byl s tímto právem v přímém rozporu, resp. by jej činilo reálně nevyužitelným, neboť nebyla-li 
předem stanovena pravidla výběru, nelze ex-post doložit jejich splnění. 

V úvodu je nutné konstatovat, že objednatel veřejných služeb by měl být dlouhodobě 
předvídatelný. Všechny subjekty, které se na procesu objednávky dopravních služeb podílejí, by 
neměly být postupem objednatelů „překvapovány“. V oblasti autobusové dopravy budou soutěže 
vedle zadání vnitřnímu provozovateli nejpozději v roce 2019 v souladu s přechodnými 
ustanoveními Nařízení 1370/2007 cestou, kterou by měla být dopravní obslužnost zajišťována. 
V této souvislosti je nezbytné upozornit na skutečnost, že rok 2019, ve kterém končí přechodné 
období, se blíží, a objednatelé autobusové dopravy by se mohli dostávat do závažných strukturálních 
a kapacitních problémů, kdyby měli v úmyslu soutěžit celou dopravní obslužnost v jednom okamžiku, 
kdy již přímé zadání právně nebude možné. Je proto velmi potěšitelné, že některé kraje přistoupily 
k postupnému vypisování soutěží tak, aby postupně v roce 2019 dosáhly plného souladu s nařízením 

                                                 
45

 Podle čl. 5 odst. 4 nařízení č. 1370/2007 se jedná o zakázky, jejichž průměrná roční hodnota se odhaduje na 
méně než 1 000 000 Euro, nebo pokud se týkají poskytnutí méně než 300 000 kilometrů veřejných služeb 
v přepravě cestujících ročně. 
46

 Přesněji: dopravy na železničních dráhách s výjimkou metra. 
47

 V případě výběrových kritérií je velmi zásadní otázkou, co předepsat, a co nechat na dopravci. Příliš podrobný 
popis požadavků pak omezuje rozhodování při výběru a potlačuje iniciativu. Objednatel musí udržet strukturu a 
funkčnost sítě, dopravce musí přispět svým marketingem a nabídkou kvality a dalších návazných služeb. 



ZELENÁ KNIHA: KONCEPCE VEŘEJNÉ DOPRAVY, PRAHA 2014 

 20 

č. 1370/2007, a bylo by při plném respektování samosprávné působnosti jednotlivých krajů a obcí 
vhodné, aby i ostatní objednatelé autobusové dopravy možnost této cesty zvážili, aby v roce 2019 
nedocházelo s ohledem na ustanovení unijního práva v České republice k obtížím při zajišťování 
dopravní obslužnosti. 

V případě městské dopravy lze očekávat, že bude v řadě měst přetrvávat přímé zadání vnitřním 
provozovatelům48. V této souvislosti je však vhodné upozornit na skutečnost, že každý městský 
„dopravní podnik“ však nemusí definici vnitřního provozovatele splnit, a v takovém případě i zadání 
služeb v oblasti městské dopravy bude podléhat nutnosti konat soutěže formou nabídkového řízení 
podle zákona o veřejných službách nebo podle zákona o veřejných zakázkách. To se týká zejména 
měst menší a střední velikosti, které klasického „vnitřního provozovatele“ nemají. 

V případě železniční dopravy lze sledovat dvě základní možné cesty. První čistou cestou je 
setrvání objednávky na přímém zadání49. Výhodou této cesty je velmi stabilní prostředí na trhu 
železniční dopravy, které panuje například v Rakousku či ve Švýcarsku. Dopravci mají možnost 
budování dlouholetých vazeb s cestující veřejností a mohou zajišťovat řadu systémových funkcí, jako 
například švýcarská SBB dlouhá léta zajištovala rozúčtování výnosů z jízdních dokladů mezi jednotlivé 
dopravce v systému „Direkter Verkehr“, jak bude podrobněji uvedeno ve zvláštní kapitole. Stabilní 
drážní dopravce se stává často i garantem ITJŘ a tvoří stmelující prvek celého systému veřejné 
dopravy. Unifikovaná vozidla může pořizovat ve velkých sériích, z čehož mohou plynout úspory 
z rozsahu. Výsledkem toho je, že některé země EU28, například Rakousko či Maďarsko, 
nepředpokládají, že by svůj trh veřejných služeb na železnici v nejbližší době významněji otevřely50. 

Druhou čistou cestou je otevření veřejných služeb pro nabídková řízení. Některé členské státy 
Evropské unie v návaznosti na obecné zásady nařízení č. 1370/2007 (přes absenci právní povinnosti) 
postupně zavádějí nabídková řízení jako základní způsob výběru dopravce. Výběr dopravců 
v nabídkových řízeních již proběhl např. v Německu, ve Velké Británii, v Nizozemsku či ve Švédsku. 
V této souvislosti lze pro příklad uvést, že ve Spolkové zemi Bavorsko, kterou lze velikostně srovnávat 
s Českou republikou, existuje plán nabídkových řízení v oblasti železniční dopravy do roku 202351. 
Proč tyto státy přes argumenty výše uvedené přistoupily k otevírání trhu? Lze teoreticky shrnout, že 
pokud příslušný orgán objednává služby v drážní dopravě výhradně u jediného dopravce, a jiní 
dopravci zaujímají nulovou nebo jen velmi malou část trhu veřejných služeb, tato monopolní situace 
objednateli neumožňuje převzetí části služeb jiným dopravcem v případě, že služby by byly 
poskytovány za méně výhodných podmínek, než které by umožnila existence tržní situace. Přímé 
uzavření smluv s sebou dále podle nařízení č. 1370/2007 přináší povinnost vyhovět přísnějším 
podmínkám pro určení výše kompenzace. Tyto podmínky jsou uvedeny zejména v příloze nařízení a 
jsou spojeny s měřením tzv. čistého finančního dopadu na náklady a výnosy při plnění veřejných 
služeb. Ačkoliv je takový postup možný, je určení a kontrola výše čistého finančního dopadu obtížná 
zejména právě v případě monopolní situace. Zjednodušeně lze rovněž uvést, že v případě existence 
více poskytovatelů dopravních služeb je možné provádět kvalitnější a jednodušší benchmarking 

                                                 
48

 „Vnitřní provozovatel“ – viz článek 5 odst. 2 nařízení EP a Rady č. 1370/2007 
49

 Přímé zadání v oblasti železniční dopravy je možné na základě využití výjimky stanovené v článku 5 odst. 6 
nařízení EP a Rady č. 1370/2007. 
50

 Od toho je třeba odlišit provoz jiných dopravců na základě přímého zadání na specifických dráhách (například 
úzkorozchodná „Marizeller Bahn“ v relaci St. Pölten – Mariazell provozovaná společností NÖVOG) a provoz 
komerčních dopravců mimo závazky veřejné služby (například dopravní služby dopravce WestBahn na relaci 
Wien – Salzburg). Toto však nemá nic společného s otevřením veřejných služeb pro regulovanou konkurenci, 
v prvním případě se jedná o přímé zadání jinému subjektu než ÖBB (a je z celostíťového hlediska spíše 
marginální), v druhém případě se jedná o komerční dopravní službu provozovanou na základě tzv. „open 
access“ (viz samostatná kapitola). 
51

 Srv. např.: SPNV-Wettbewerbsprojekte in Bayern. Zpráva objednatele železniční dopravy ve spolkové zemi 
Bavorsko, Bayerische Eisenbahngesellschaft, München, 2009. 
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dopravců a obecně vzniklý tržní tlak vytváří vhodnější podmínky na trhu při poptávání služeb, a proto 
využívají tento postup i někteří objednatelé v železniční dopravě52. 

Samozřejmě mohou být s nabídkovými řízeními spojena rizika. Je třeba předpokládat zvýšenou 
administrativní zátěž objednatelů, která vyplývá ze samotné administrace nabídkového řízení, ale 
také z toho, že některé síťové funkce, které při přímých zadáních jednomu provozovateli zajišťoval 
dominantní dopravce, musí být nově zajištěny za pomoci objednatele. Nabídkovými řízeními se 
zároveň trh veřejné dopravy dostává do určité nestálosti, ne zcela srovnatelné s jinými obory 
podnikání. Maximální základní délka smluv je 10, v železniční dopravě 15 let a v zásadě po této době 
(bez ohledu na to, zda jsou cestující či objednatel s nabízenými službami spokojeni) je v případě čisté 
podoby modelu nabídkových řízení vypsána soutěž znovu, přičemž objednatel ani cestující nemají 
žádný vliv na to, zda provozovatel předmětných služeb změní nebo zůstane stejný. Dopravci pak své 
obchodní úvahy zakládají výhradně v časovém horizontu plnění jednoho kontraktu a budování 
dlouhodobých vazeb na cestující je pro ně nepodstatné, neboť po 15 letech mohou i dobře zavedený 
trh opustit, neboť v soutěži nezvítězí. Výjimkou jsou v zásadě pouze dopravní služby spojené s velkou 
investiční zátěží (např. pořízením kompletního vozidlového parku), jejichž dobu trvání lze prodloužit 
oproti výše uvedené „základní“ době až o 50 %. 

Pokud se objednatelé v ČR rozhodnou budovat silnou pozici národního dopravce v rámci 
přímého zadání, platí následující: 

 zejména v případě volby této varianty je nezbytné, aby vlastník na úrovni řízení vlastnických 
vztahů zajistit maximální průhlednost týkající se čistého finančního dopadu, každý náklad 
musí být transparentně přiřazen místu vzniku a klíčován pouze v případě, že jeho přímé 
přiřazení není možné, provádět pravidelnou kontrolu financování závazků veřejné služby ze 
strany objednatele, 

 jeví se jako potřebné rozhodnout o způsobu obnovy vozidlového parku dopravce pořizováním 
jednotných sérií unifikovaných vozidel, obnovu realizovat také z evropských prostředků (které 
však nejsou s ohledem na princip aditivity samospasné, jejich možnost čerpání bude výrazně 
časově omezena), národní prostředky doplnit investiční dotací nebo navýšením odpisů, 

 význam objednatelů se tím poněkud snižuje na úkor řízení vlastnických funkcí, neboť při 
nemožnosti volby mezi poskytovateli má objednatel poněkud omezené prostředky pro 
realizaci dopravních řešení; úloha objednatelů by v takovém modelu měla být především 
s ohledem na budování návazností a kontrolu účelnosti vynakládání veřejných prostředků. 

Pokud by se objednatelé v České republice rozhodli pro budování systému regulované konkurence, 
měli by: 

 vypisovat soutěže plánovitě na základě harmonogramu schváleného příslušným 
objednatelem53, 

                                                 
52

 Návrh postupného otevírání trhu například v oblasti objednávky Ministerstva dopravy byl představen 
v červnu 2009, kdy se předpokládalo každoroční vypsání nabídkového řízení na 5 až 15 % výkonů, a to až do 
výše 75 % objednávaného rozsahu výkonů v dálkové dopravě. Tento proces vzala vláda České republiky na 
vědomí na základě usnesení vlády č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 při schválení finanční účasti státu na zajištění 
dopravní obslužnosti železniční dopravou a schválila jej následně usnesením vlády ČR č. 423 ze dne 8. června 
2011. V situaci, kdy existuje více potenciálních zájemců o poskytování veřejných služeb, se jeví z pohledu 
hospodárného vynakládání veřejných prostředků jako nezbytné provést formalizovaný výběr mezi uchazeči na 
základě předem stanovených podmínek a transparentních hodnotících kritérií, v případě veřejných služeb 
v přepravě cestujících tedy na základě nabídkového řízení. Uvedený postup neprobíhá zcela bez obtíží, je 
například skutečností, že první nabídkové řízení na linku R27 Ostrava – Krnov – Olomouc muselo být po 
neúčasti dominantního dopravce České dráhy, a.s. a vyřazení další nabídky z důvodu nesplnění kvalifikace pro 
jedinou zůstavší nabídku zrušeno. Nicméně uvedené první nabídkové řízení ukázalo i přes konečnou nerealizaci 
vlastního záměru, způsobenou objektivními skutečnostmi, možnost nabídkových řízení a zčásti i jejich 
technickou proveditelnost. 
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 mít jasnou pozici ohledně požadavků na vozidla, stanovit maximálně jednotné požadavky, 
které budou co možná shodné ve všech soutěžích54: vše maximálně unifikováno, pokud možno 
i výkon vozidel pro posílení možnosti sjednocení typů vozidel, 

 mít detailní pozici co se týká dopravního plánování, soutěže automaticky budou vyžadovat 
vyšší nasazení objednatelů při koordinaci dopravních služeb (zejména v tomto případě je na 
místě celostátní koordinátor), před vypsáním nabídkového řízení mají také objednatelé 
výrazně vyšší možnost svou vizi prosadit, neměnit pozice v průběhu plnění kontraktu, 
nepodceňovat otázku tarifu, 

 je třeba diskutovat plnění síťových funkcí, které dosud zajišťoval „národní“ drážní dopravce, 

 zejména (avšak nejen) v případě soutěží je potřebné mít stabilizovaný finanční rámec. 

Je třeba zvážit, zda není zejména v případě soutěží potřebné ochránit vysoutěžené dopravce před 
operativní konkurencí. Dopravci, kteří předložili finanční model, nemohou měnit ekonomická pravidla 
hry každý rok vstupem nových dopravců. Trh bude ale prakticky pořád někde otevřen, takže působení 
konkurenčních sil by mělo být zajištěno. O tom však v samostatné kapitole. 

Strategie České republiky musí být tedy v obou výše uvedených případech v určitých bodech 
odlišná. Lze přitom očekávat, že soutěže do České republiky přijdou (tendence k liberalizaci je obecná 
a Česká republika se jí patrně ve střednědobém horizontu nevyhne). Je třeba zdůraznit, že 
konzervativní model silného národního dopravce je rovněž možný, ale bylo by nezbytné jej 
dlouhodobě budovat, jinak nebude funkční, a vyřešit doprovodné závažné problémy. Stejně tak 
model soutěží, který by byl stabilní pouze krátkodobě, nemůže dobře fungovat. 

Třetí možností kombinující předchozí varianty je, že objednatel může vymezit část trhu, na 
které přistoupí k soutěži. Na těchto linkách nelze doporučit obnovu vozidel před soutěží, protože ta 
by se buďto musela celá uhradit z veřejných prostředků (a následně smluvně sjednat s dopravcem 
bezúplatné předání takových vozidel při zániku smlouvy o veřejných službách), nebo by musel být při 
soutěži zajištěn odkup vozidel novým dopravcem, což se jeví jako mimořádně náročné. Na zbývající 
části trhu může ponechat režim přímého zadání a obnovu zde umožnit standardním způsobem. 
Tyto linky však nebude možné soutěžit po dobu udržitelnosti vozidel, a nemusí to v určitých 
případech být výhodné ani v době pozdější neboť vozidla budou financována z veřejných prostředků 
a jejich životnost bude cca 30 let. Určité možnosti řešení však existují i v této oblasti (např. odkup či 
předání vozidel novému provozovateli). 

S ohledem na současnou situaci, tj. aktuálně platné právní předpisy a usnesení vlády je 
jednoznačně vhodné doporučit plánovitý postup při výběru dopravce pro smlouvy o veřejných 
službách. Zejména v případě, že objednatel předpokládá zadávat veřejné služby na základě 
nabídkových řízení, je dlouhodobý plán nezbytný a je třeba dosáhnout všeobecného konsensu, aby 
tento plán byl dodržován. 

Velká diskuse je často vedena kolem otázky tzv. „vyzobávání rozinek“, a proto je nezbytné se 
k této otázce jasně vyjádřit. Diskuse byla vedena často na základě nepřesných faktů, ne ve všech 
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 Jednou z cest, které lze doporučit, je rozdělení územní oblasti každého objednatele na určitý počet 
provozních souborů („balíčků“) vhodné velikosti, které budou postupně soutěženy tak, aby po vypršení smlouvy 
o veřejných službách u prvního soutěženého souboru byly přestoutěženy postupně všechny dopravní služby. 
Tak v současné době například Ministerstvo dopravy předpokládá průběh soutěží v období 2013-2028 tak, aby 
po patnáctileté době byly vysoutěženy všechny provozní soubory. Tím dochází k tomu, že ačkoliv není reálná 
volná konkurence na trhu (jejíž existence je značně problematická, viz kapitola o rozhraní mezi veřejnými a 
komerčními službami) trh je prakticky permanentně otevřen a dopravci se mohou opětovně ucházet o veřejné 
zakázky podle své schopnosti a ekonomické výkonnosti. Je však důležité, aby veškeré důležité změny 
provozních konceptů byly již na začátku procesu co nejvíce předvídány, aby bylo možné případné změny 
zapracovat přímo do dokumentace nabídkových řízení. 

54
 Například v případě dálkové dopravy tři standardy: 1) expresní vrstva, 2) obslužná vrstva na hlavních tratích 

3) obslužná vrstva na méně významných tratích (motorové jednotky). 
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případech zcela objektivně. S tímto pojmem (vyzobávání rozinek) se poprvé šířeji setkáváme 
v německé odborné literatuře v 90. letech v souvislosti s diskusí o přípustnosti komerčních 
autobusových linek na trhu dálkové dopravy. Tehdy DB argumentovaly, že autobusy o malé přepravní 
kapacitě 50-60 cestujících se soustředí na snadno dosažitelné tržby mezi velkými městy, aniž by se 
dopravci těchto služeb zabývali zajištěním služeb dalším cestujícím, které železnice poskytuje. Pro DB 
jako dominantního dopravce to skutečně byla určitá „Rosinenpickerei“, neboť téměř žádné náklady 
pro DB nezmizely (bylo možné zkrátit soupravu o 1 vůz, což bylo při ucelených jednotkách ICE zcela 
k ničemu), ale výnosy 50-60 cestujících byly vyvedeny ze systému železniční dopravy pryč. Toto však 
nenastává v případě, kde je přímé zadání nahrazeno soutěží. Podle dat dopravce ČD například žádná 
linka dálkové dopravy, kterou MD objednává (a patrně ani regionální linky, které jsou objednávány) 
není v kladných ekonomických číslech55. Pak při rozdělení objednávky na provozní soubory 
k žádnému vyvedení výnosů pryč a tedy i k žádnému „vyzobávání rozinek“ nedochází, samozřejmě se 
ztráta na jednotlivých linkách diferencuje podle reálné ztrátovosti, ale výnosy neodcházejí pryč. 
Argumentace proti soutěžím tím, že bude docházet k „vyzobávání rozinek“ není proto postavena na 
správných předpokladech. Naopak správná může v některých případech být u vztahu veřejných 
služeb ke komerční dopravě, o tom blíže v samostatné kapitole. 

Rovněž otázka podnícení větší iniciativy dopravců je otevřená. V současné době se veřejná 
doprava výrazně proměnila, u objednávané dopravy zejména aktivitou objednatelů. Aktivita 
dopravců tím byla v některých případech potlačena do úrovně vykonavatele veřejných zakázek, 
jejichž podobu tito dopravci sami nijak neovlivňují. O nové koncepty, vyšší kvalitu dopravní 
obslužnosti nijak neusilují a veřejná doprava sklouzává do stavu, který někdy v Německu bývá 
v nadsázce označován pojem „Behörde-ÖV“ – „úřední“ veřejná doprava. Tento přístup sice 
dlouhodobě není zcela správný, nicméně zároveň je třeba určité systémové prvky z úrovně 
objednatelů předepsat. Například je obtížné si v současných podmínkách představit, že by přestupní 
systém s taktovými uzly byl vytvořen zdola, samotnou činností dopravců. Lze se důvodně obávat, že 
takový systém by v praxi fungoval pouze problematicky. Zároveň je třeba při nabídkových řízeních 
porovnávat porovnatelné nabídky, je obtížné hodnotit dvě nabídky, které obsahují zcela odlišný 
rozsah dopravní obslužnosti. Snaha o vyšší aktivitu dopravců při zachování a dalším posílení 
systémového chování je proto jednou z velkých otevřených otázek do budoucího období. 

Objednatel musí před uzavřením smlouvy o veřejných službách zvolit způsob rozdělování rizik. 
Ačkoliv se jedná o standardní pojmy, budeme je v tomto materiálu krátce charakterizovat. Nákladová 
rizika (tj. rizika a příležitosti, že nákladové položky se budou vyvíjet jiným způsobem, než bylo ve 
finančním modelu předpokládáno) jsou zpravidla u smluv uzavřených na základě nabídkového řízení 
dělena standardním způsobem jako u veřejných zakázek. Je vhodné zvážit, zda ty nákladové položky, 
které představují velké riziko a dopravce je nemůže žádným způsobem ovlivnit, nemají být neseny 
objednatelem. Velká rozdílnost je u druhého typu rizik, tj. rizik výnosových (tj. přesněji rizik a 
příležitostí, že výnosy např. z jízdného se budou vyvíjet odlišným způsobem, než bylo ve finančním 
modelu předpokládáno). Zde je třeba rozlišovat dva hraniční typy smluv: 

 tzv. čisté, netto, smlouvy, u kterých rizika a příležitosti z časového vývoje výnosů (zpravidla 
po zohlednění inflace) nese dopravce, nebo 

 tzv. hrubé, brutto, smlouvy, u kterých rizika a příležitosti z časového vývoje výnosů (zpravidla 
po zohlednění inflace) nese objednatel. 

Většina smluv o veřejných službách je smíšených. Je třeba dát pozor na to, že u autobusové dopravy 
má volba typu smlouvy vliv na postup při výběru dopravce56. Velmi zkratkovitě řečeno, u netto 
smlouvy je výhodou, že dopravce by měl mít velký zájem oslovit co největší množství cestujících, 
protože dodatečné tržby jsou přínosem pro něj (jedna z metod na omezení zmíněného efektu 
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 Určitou výjimku tvořila relace Praha – Ostrava, jejíž ekonomika se pohybovala kolem nulových hodnot. 
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 § 21 zákona o veřejných službách. 
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„Behörde ÖV“), a zároveň je předmětem soutěže přímo výše kompenzace, tj. náročnost na veřejné 
rozpočty. Především dopravce je schopen analyzovat specifika té které linky a připravit pro ni 
speciální balík služeb. Nevýhodou je, že pokud se objednatel v netto smlouvě rozhodne výrazně 
zasahovat do tarifu (požaduje řadu tarifních podmínek, integraci vlaků do IDS atd.) vystavuje se 
velkému riziku, že takovou akci uchazeči v nabídkovém řízení vyhodnotí jako důvod pro kalkulaci 
vysokých rizikových přirážek, zejména pokud není jasně definován ekonomický výsledek takových 
požadavků objednatele nebo rozsah ingerence objednavatele do tarifu není předem jasně určen. 
Naopak, výhodou brutto smlouvy je snadné zapojení dopravních služeb do IDS či jiných tarifních 
systémů, dopravci je výše jízdného zcela lhostejná, neboť toto riziko nenese. Také ale z tržních 
příležitostí dopravce krátkodobě neprofituje, takže v konečném důsledku není motivován žádné 
cestující oslovovat. Zainteresovanost dopravce na kvalitě poskytovaných služeb je nutné hledat 
složitým systémem bonusů a malusů, pokut za nedodržování kvality a naopak pobídek za kvalitní 
poskytování služeb. Konfrontace s penězi konečných zákazníků ale nikdy v tomto modelu není 
bezprostřední. Proto objednatelé volí velmi často smlouvy se smíšenými výnosovými riziky – přesto je 
pro chování subjektů smlouva buď spíše netto, nebo spíše brutto, pro chování všech subjektů je 
klíčové, který prvek ve smlouvě převládne57. 

Jednotnost v tomto bodě je zcela nevhodná. U dopravních služeb, které jsou součástí složitých 
IDS s komplikovaným clearingem, krátkou dobou přepravy a dobře kvantifikovatelnými standardy je 
jednoznačně možné doporučit smlouvy s převahou brutto principu. U dopravních služeb s delší 
dobou přepravy a potřebou vysoké zainteresovanosti dopravce na spokojenosti konečného 
zákazníka, která je obtížně vyjádřitelná kvantitativně, jakož i u služeb s vysokou cenovou elasticitou, 
resp. významem nastavení tržní ceny na dosaženém výnosu, se jeví optimální smlouvy s převažujícím 
charakterem netto. Platné předpisy umožňují objednatelům mezi oběma typy smluv volit. 

V této souvislosti je vhodné se krátce dotknout problematiky tzv. regulátora železničního 
sektoru. Je nepochybné, že zásadní změna postavení této instituce, nezávislé na provozovateli dráhy, 
dopravci i objednateli bude nejen s ohledem na uplynutí transpoziční doby směrnice č. 2012/34/EU 
v roce 2015 potřebné. Velmi často však bývá ne zcela správně myšlenka regulátora přímo spojována 
s procesem nabídkových řízení a v některých případech se stavem blížícím se ideálu na celém trhu 
železniční dopravy. Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že ačkoliv úloha regulátora je zásadní 
především v oblasti komerční dopravy, kde regulátor řeší vzájemné kolize mezi dopravci, které se 
koordinačním jednáním provozovateli dráhy vyřešit nepodaří, jeho úloha v oblasti objednávané 
dopravy je poněkud menší. Pokud se týče dohledu nad procesem nabídkových řízení, to je systémově 
svěřeno orgánu dozorujícím hospodářskou soutěž (v České republice tedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže58), pokud se týče trasových problémů objednávané dopravy, ty by měly být 
řešeny již komunikací objednatelů v rámci diskuse nad plány dopravní obslužnosti území. Úloha 
regulátora je však důležitá v případě rozhraní mezi objednávanou a komerční dopravou (včetně 
dopravy nákladní). S ohledem na uvedené skutečnosti je sice vznik regulačního orgánu důležitou 
prioritou, není však absolutní překážkou pro otevírání trhu veřejných služeb, protože jeho působnost 
v této oblasti je značně omezená. 

V předchozí kapitole bylo uvedeno několik příkladů, jak kvalita veřejných služeb ovlivňuje jejich 
přijetí u zákazníků a cenu. Zvláště byla zmíněna problematika vozidel. Jako jeden ze závažných 
problémů veřejné dopravy se jeví způsob investování do vozidlového parku. V době přímo 
uzavíraných smluv byla tato otázka řešena relativně prostě. Po naprostém útlumu jakýchkoliv investic 
v 90. letech 20. století byl proces obnovy několika nástroji, mj. programem obnovy vozidlového parku 
(zejm. v autobusové dopravě) nastartován. Přestože dopravci neměli záruku dlouhodobých smluv 
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 Je třeba důrazně upozornit, že uvedený popis neplatí zcela u přímo uzavřených smluv, u kterých je potřebné, 
aby nebyl překročen tzv. čistý finanční dopad uložení závazku a i chování finančních modelů je bez existence 
soutěže poněkud odlišné. 
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 § 25 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 
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o veřejných službách, z programů prostředky čerpali ve víře, že se jim podaří provoz v rámci 
veřejných služeb udržet, a to i přesto, že by se v případě ztráty veřejných služeb vystavovali riziku 
nutnosti vrácení vyplacených dotací. Dnes je situace odlišná: jak v případě nabídkových řízení, tak 
i v případě přímého zadání dopravci59 očekávají, že rozhodnutí o pořízení vozidel předchází existence 
dlouhodobé smlouvy o veřejných službách, která pokryje zásadní část doby odepisování vozidla, po 
kterou je např. splácen úvěr či jiné finanční náklady. U nabídkového řízení většina objednatelů včetně 
Ministerstva dopravy předpokládá, že vozidla dopravce pořídí před zahájením kontraktu a následně 
je po dobu plnění kontraktu odepisuje. Jiný způsob pořizování vozidel je problematický, protože 
soutěži logicky musí předcházet jednoznačně vymezená kvalita předmětných veřejných služeb – 
průběžné pořizování vozidel je sice možné, ale kvalita požadovaná v soutěži musí být pro 
porovnatelnost nabídek zajištěna po celou dobu plnění kontraktu. 

U železniční dopravy k tomu přistupuje ten dodatečný problém, že doba odepisování nových 
vozidel (jakož i jejich reálná životnost) je běžně 30 let, což výrazně překračuje maximální dobu trvání 
smlouvy o veřejných službách. V takovém případě je vhodné, aby objednatel nabídl již v rámci 
nabídkové dokumentace, že vozidla po vypršení kontraktu za zůstatkovou cenu odkoupí, čímž může 
snížit náklady druhé soutěže stejného provozního souboru a vozidla opětovně užít i v případě, že 
zvítězí v soutěži jiný dopravce. To klade ovšem značné nároky na správnou údržbu vozidel a kontrolu 
jejich údržby ze strany objednatele, neboť je otevřená otázka zainteresovanosti každého z dopravců 
na dlouhodobé použitelnosti předmětných vozidel, která mu po např. 15 letech budou „odkoupena“ 
za cenu stanovenou na základě v zásadě předem daných pravidel. V tomto je třeba dát pozor na to, 
že uvedené platí v případě, že objednatel požaduje nová vozidla. Pokud připouští objednatel do 
soutěže vozidla užitá, jejich odkup např. po 15 letech trvání smlouvy za zůstatkovou hodnotu může 
být vysoce problematický v případě, že vozidla sice ještě nějakou zůstatkovou hodnotu mají, ale 
reálně jej jejich provozuschopnosti po dobu dalšího trvání smlouvy nejasná. Proto se nelze k výše 
uvedenému postavit jako k obecnému požadavku, objednatel sám musí vyhodnotit, zda pro něj 
uvedené má ekonomický smysl či nikoliv. 

Obecně velmi zásadní otázkou je způsob pořízení a následného vlastnictví vozidel, existuje 
v Evropě řada variant, počínaje plným investičním zatížením na straně dopravce (s následným 
hrazením odpisů a finančních nákladů spojených s konkrétními vozidly formou kompenzace), přes 
smíšené modely, kdy část finančních prostředků na vozidla pro veřejné služby je zajištěna formou 
jednorázové dotace, až po plně financovaná vozidla z veřejných rozpočtů, která jsou dopravcům 
poskytnuta k realizaci veřejných služeb. Poslední model v Česku není příliš aplikován, ačkoliv je pro 
veřejný sektor úsporný (do pořízení vozidel nevstupuje otázka finančních nákladů, spojená 
se zajištěním prvotní investice) a má řadu i dalších výhod z hlediska případných obtíží s předáním 
vozidel novému provozovateli a podobně. 

Pro pořízení vozidel v případě nabídkových řízení je závažná i otázka formulace právních 
předpisů, týkajících se veřejného obstarávání (veřejné soutěžní právo), konkrétně zákona 
o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách je formulován v některých bodech poněkud 
rigidně a prodlužuje nezbytné procesy předcházející zadání zakázky. Nejtypičtějším případem je 
problematika sektorového či dotovaného zadavatele, kterým jsou například České dráhy. Takový 
dodavatel, účastní-li se nabídkového řízení, ve kterém jsou požadována (či jeví se jako výhodná) nově 
pořízená vozidla, musí samotné pořízení těchto vozidel soutěžit jako vnořenou soutěž. V praxi tedy 
po zveřejnění dokumentace nabídkového řízení de facto takový dopravce musí provést soutěž na 
pořízení vozidel s rozvazovací podmínkou týkající se předložení nejvýhodnější nabídky. Teprve tyto 

                                                 
59

 Nejen dopravci, je to ostatně i podmínka obsažená v samotném rozhodnutí Komise, které je podkladem pro 
přípustnost vyplácení určitých veřejných prostředků pro zajištění obnovy vozidlového parku. Dne 30. dubna 
2008 oznámila Komise svým rozhodnutím K (2008)1627 orgánům České republiky, že považuje režim státních 
podpor, oznámený dne 23. srpna 2007, za slučitelný se společným trhem podle článku 73 Smlouvy o ES a 
uvedla podmínku existence dlouhodobých smluv. 
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parametry vozidel zapracuje do nabídky, a pokud v nabídkovém řízení zvítězí, uzavře smlouvu o 
veřejných službách a následně smlouvu s dodavatelem vozidel. Konají se tedy dvě do sebe vnořené 
soutěže (nabídkové řízení podle zákona č. 194/2010 Sb. a zadávací řízení na vozidla podle zákona 
č. 137/2006 Sb.). Přitom je otázkou, zda tak složitý proces je v případě transparentní soutěže na 
veřejné služby nezbytný: veřejné prostředky jsou poskytovány výhradně na zajištění dopravních 
služeb zajištěných na základě transparentního nabídkového řízení dopravci, který předložil 
nejvýhodnější nabídku, a tedy kdyby byla vozidla pro tohoto dopravce pořízena neefektivním, pro 
objednatele nevýhodným způsobem, lze se domnívat, že taková zakázka by stěží mohla být 
vyhodnocena jako nejvýhodnější. Nad rámec této úvahy lze říci, že nemalé problémy jsou spojeny 
v případě železniční dopravy s povinností zrušit soutěž, ve které zůstala pouze jedna nabídka. 
Zkušenosti z ČR i zahraničí ukazují, že k takovým případům občas dochází, aniž by byly nezákonně 
podmínky „ušity na míru“ jednomu uchazeči. V budoucnu musí být otevřena diskuse týkající 
se zjednodušení určitých postupů týkající se veřejného obstarávání v oblasti veřejné dopravy. 

V souvislosti s problematikou žádoucí obnovy vozidlového parku v železniční dopravě se nabízí 
otázka, do jaké míry mohou v tomto směru pomoci evropské fondy. S ohledem na přínos tohoto 
opatření ke zvyšování konkurenceschopnosti železniční dopravy a současně ke snižování negativních 
dopadů na životní prostředí je intervence evropských fondů v této oblasti jistě žádoucí. S tím také 
počítá budoucí Operační program Doprava a to v rámci specifického cíle 1.7 (Environmentálně čistý 
dopravní park). Příjemci finanční podpory EU by měli být vlastníci dopravních prostředků provozující 
železniční dopravu ve veřejném zájmu, popřípadě objednatelé, v závislosti na zvoleném modelu. 
Určité možnosti nabízí i nově vzniklý fond CEF (Nástroj pro propojení Evropy), který umožňuje 
předkládání projektů přispívajících ke snižování hluku na železnici, a to včetně související 
modernizace vozidel. V případě obou zmíněných možností evropského financování je nicméně třeba 
zdůraznit, že evropské fondy fungují na principu adicionality, tzv. nenahrazují národní financování, 
ale pouze ho doplňují. Kromě toho je třeba si uvědomit, že se v tomto případě jedná o časově 
omezené řešení (do doby než ČR přestane být kohezní zemí), které nemůže nahradit dlouhodobě 
udržitelný a systémový přístup. 

Lze shrnout, že je postupně rozšiřována oblast veřejné dopravy, ve které uzavření smlouvy 
o veřejných službách předchází transparentní výběr dopravce na základě nabídkového řízení. 
U autobusové dopravy bude tato skutečnosti až na výjimky povinná od roku 2019, rovněž 
u železniční dopravy někteří objednatelé k nabídkovým řízením přistoupili. Konání nabídkových 
řízení klade zcela nové nároky na objednatele a dopravce, spojené s otázkou investování do 
vozidlového parku, způsobu sjednání dělby rizik na straně nákladů a zejména výnosů, jakož 
i způsobu vykonávání některých síťových funkcí, jejichž zajišťování bylo dosud doménou 
dominantních dopravců. Další možnou cestou je v případě železniční dopravy (plně nebo v části 
sítě) setrvání na principu přímého zadání. Při sjednávání smluv o veřejných službách (zejména ale 
nejen na základě nabídkových řízení) je nutné dlouhodobé plánování a jasná stabilita záměrů 
objednatele po dobu 10-15 let, která umožňuje přizpůsobit veřejnou dopravu okamžitým změnám 
reálných požadavků v území, ale nikoliv měnit celou koncepci veřejné dopravy v území. 

Otázky pro adresáty tohoto dokumentu: 

13. Co přinesla nabídková řízení v České republice a v zahraničí? Vnímáte směr tohoto vývoje za 
prospěšný? Pokud ano, jakým způsobem omezit negativní vliv nabídkových řízení na zvýšení 
agendy na straně objednatelů a dopravců? Pokud ne, jakým způsobem efektivně zadávat 
veřejné služby v souladu s evropským právem? 

14. Máte osobní pozitivní či negativní zkušenosti s uzavíráním smluv o veřejných službách – jaké? 

15. Přispěla zvýšená aktivita objednatelů k pasivitě dopravců? Jaké impulzy by mohly podnítit 
komerční aktivity dopravců v oblasti veřejných služeb? 
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16. Jakým způsobem řešit problematiku investic v případě uzavírání smluv o veřejných službách 
přímým zadáním a na základě nabídkových řízení? Jaký model pořízení a vlastnictví vozidel je 
vhodný pro objednatele a dopravce provozující veřejné služby v České republice? 

17. Mají být investice do vozidel spolufinancovány z evropských fondů? Jak uvedený proces 
vhodně nastavit, aby byl ku prospěchu všem zúčastněným subjektům a zejména cestujícím? 

 

4. Tarifní integrace a technická interoperabilita systému 

Velmi časté jsou otázky cestující i odborné veřejnosti, týkající se provázanosti tarifu a způsobu 
tarifního odbavení v České republice. Otázky, mající často řečnický charakter s náznakem zamýšlené 
odpovědi, jsou velmi protichůdné. Na jedné straně kladou občané otázku, proč je tarifní odbavení ve 
veřejné dopravě tak složité? Proč neexistuje v celé ČR jednotný tarif jízdného, který by umožnil volně 
přestupovat mezi dopravními službami? A na straně druhé padají otázky, proč se tato otázka vůbec 
řeší – ať dopravci konkurují cenou, když je to výhoda pro cestující? Všechny tyto „řečnické otázky“ 
jsou relevantní. Otázka tarifní spolupráce je však jedním z nejkomplikovanějších problémů moderní 
veřejné dopravy a její řešení není jednoduché. 

Především je třeba odpovědět na otázku, proč vůbec je potřebné se danou problematikou 
zabývat. Je skutečností, že u autobusové dopravy (zejména dálkové) je běžné, že cestující si zakoupí 
jízdní doklad pouze pro konkrétní spoj, který v jiném spoji neplatí, a při přestupech je třeba si zajistit 
nový jízdní doklad. Ale tento systém je velmi specifický, dálkové autobusy jezdí obvykle systémem 
start – cíl. Je to typický systém jednovrstvé veřejné dopravy, která nezakládá svou existenci na 
přestupech či síťovém přístupu. Již od 50. let 20. století jezdí z malých obcí v Pošumaví do Prahy 1-2 x 
denně přímé dálkové autobusy, jiné jezdí do Plzně, jiné do Českých Budějovic. Je logické, že v tomto 
velmi specifickém subsystému není třeba kompatibilitu jízdenek řešit. Na skutečnost, že při ujetí 
autobusu místenka i s jízdenkou ztratí platnost bez náhrady, si cestující zvykli, a pokud jedou bez 
přestupu, je toto riziko ovladatelné skutečnostmi, které nejsou na straně žádného dopravce, ale na 
straně samotného cestujícího či vyšší moci. 

Zcela jiná situace nastává, pokud se podíváme na ucelený systém veřejné dopravy zahrnující 
i železnici a místní dopravu. Na železnici nejsou jízdenky historicky vázány na konkrétní vlak, ale 
výhradně na trasu, po které je cestující přepravován. Přestup je, vzhledem k velikosti přepravních 
jednotek, naprosto standardní. Rovněž v místní dopravě je přestup zcela standardním způsobem 
dosažení cíle cesty. Historicky problém kompatibility jízdenek ani v této oblasti nebylo nutné řešit, 
neboť na železnici existoval monopolní dopravce a také jednotlivé MHD měly jednotné dopravce, 
zpravidla mající charakter vnitřního provozovatele, komunálního „dopravního podniku“. Tyto podniky 
svou činností vnitřní kompatibilitu jízdného zajišťovaly bez vnější intervence. Situace na dopravním 
trhu se však liberalizuje a v takovém prostředí je velmi problematické, aby každý dopravce měl své 
jízdenky, které by neměly žádnou jednotící hierarchii. Jde mimo jiné o to, že systém založený na 
přestupech by neměl v rámci svého tarifu cestujícího za přestup penalizovat. Tarif má vždy totiž 
určitou složku, která zohledňuje fixní náklady – zjednodušeně lze říci, že náklady vznikají už tím, že 
spoj vůbec vyjede, a cestující tak určitou část zaplatí již za nastoupení cesty. Přestupem by tuto složku 
platil znovu. Bohužel tento problém je veřejností často velmi podceňován. Realita v budoucnosti 
může být však od současné praxe velmi odlišná. 

Jako praktický příklad lze uvést přepravní případ, kdy cestující jede na obchodní jednání z Prahy 
do Ústí nad Labem a týž den se vrací zpět. Dnes si u pokladní přepážky jednoduše zakoupí zpáteční 
jízdenku na vlak v relaci Praha – Ústí, protože má slevovou kartu, obdrží například slevu 50 %, a 
zpáteční slevu 5 %. Při cestě tam jede kterýmkoli vlakem, po skončení jednání (zpravidla není zcela 
zřejmé, kdy jednání skončí) se usadí do kteréhokoliv vlaku zpět. Ministerstvo dopravy objednává mezi 
Ústím a Prahou vlak expresní vrstvy v intervalu 60´ a další vlaky středního přepravního segmentu, 
takže přepravní nabídka je téměř kontinuální po celý občanský den. 
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Jak se však tato situace může změnit za několik let? Jen odborníkům je dnes známo, že uvedený 
interval 60´ Praha – Ústí je složen ze dvou dvouhodinových taktů: jeden je provozován v relaci Praha 
– Dresden a druhý v relaci Praha – Karlovy Vary – Cheb. Představme si, že jeden z nich bude 
zajišťován jiným dopravcem než současně etablovaným dopravcem ČD: pokud se na způsobu 
organizace tarifního odbavení nic nezmění, cestující přijde k přepážce, a v lepším případě (pokud 
budou prodejní systémy propojeny) se jej pokladník zeptá na sérii otázek: Vlakem, kterého dopravce 
pojedete tam? Dejme tomu, že u tohoto dopravce bude mít cestující slevovou kartu a tedy dostane 
onu slevu 50 %. Avšak o zpáteční jízdence nelze ani hovořit, pokladník se bude dále tázat: Jakým 
vlakem pojedete zpět? Cestující odpoví logicky, že neví, a tak nejspíš vůbec žádnou jízdenku zpět 
nedostane. V cíli cesty pak, pojede-li vlakem jiného dopravce než při cestě tam, obdrží jízdenku 
jiného dopravce, u kterého nebude majitelem věrnostní karty a zaplatí třeba to úplně nejvyšší 
(obyčejné) jízdné. Představte si dále, že cílem jeho cesty nebude krajské město, ale např. sousedící 
Chabařovice. Z cesty po ČR se pak stane s nadsázkou řečeno tarifní labyrint. Z toho plyne jednoduchý 
závěr: co je funkční například u letecké dopravy, nemusí být uživatelsky přátelské u pozemní 
veřejné dopravy. Pokud uvedené působí dojmem určitého přehánění, pak si je třeba uvědomit, že 
toto platí reálně již dnes na lince Praha – Ostrava provozované v režimu otevřeného trhu, s tím 
doplněním, že nabídka není koncipována jako otevřená (většina vlaků je povinně místenkových), 
takže při souhře nepříznivých okolností jízdenku cestující neobdrží krátce před odjezdem spoje 
vůbec60. Je dobrou zprávou, že dopravci podle obecně dostupných informací usilují o řešení této 
situace, řešení však dosud nebylo dosaženo. 

Argumenty výše popsané by neměly být interpretovány jako absolutní negace liberalizace 
veřejných služeb. Liberalizace je v principu potřebná (vzpomeňme na chování jakéhokoliv 
monopolního poskytovatele služeb z oblasti energetiky, telekomunikací i ze samotné dopravy), 
zároveň není vhodné otázku tarifní integrace podceňovat či zcela ignorovat. 

Mohlo by se zdát, že řešením jsou integrované dopravní systémy (IDS). Je skutečností, že 
regionálně fungují velmi dobře a mohlo by se zdát, že jakýsi celostátní IDS by byl řešením uvedených 
problémů: cestujícímu v systému Pražské integrované dopravy je přece jedno, s kterým dopravcem 
realizuje přepravu. Především je však potřebné zdůraznit, že u naprosté většiny IDS v České republice 
je to objednatel, tedy příslušný orgán samosprávy, nebo jím pověřený subjekt, který s dopravci, kteří 
realizují pro příslušnou obec či kraj veřejné služby, sjednává smluvně integrované jízdné. U takových 
smluv nemá dopravce volnost v tarifu a to vede k tzv. brutto smlouvám, jejichž podstata je vysvětlena 
v kapitole číslo 3. Riziko výnosů je zpravidla převedeno na orgán veřejné správy61. Lze v nadsázce 
uvést, že povinná, objednatelem předepsaná výše jízdného s netto principem smluv příliš nejde 
dohromady. Zároveň je obtížné představit si Českou republiku jako stát, ve kterém veškerá rizika 
spojená s výší jízdného nesou objednatelé, tedy orgány veřejné správy. Z tohoto důvodu princip IDS, 
jakkoliv se v místním měřítku velice osvědčil, není zcela vhodné a v konečném důsledku ani možné 
použít na tarifní spolupráci dopravců na celostátní úrovni. 

Nejsou-li IDS, které se vyznačují tarifním sjednocením na základě stanovení jednotné ceny 
jízdného objednatelem, vhodným základem pro integraci na území celé ČR, pak je otázkou, zda 
existují alternativní cesty. Především je třeba uvést, že pokud existují, vyžadují mimořádnou 

                                                 
60

 Velmi zjednodušeně uvedeno: Povinné místenkování je motivováno snahou o co největší obsazenost vlaku – 
blíží-li se kapacita soupravy průměrné poptávce, je to optimální. Občas se sice stane, že nějaké místo obsazené 
nebude, ale zároveň se občas stane (ve špičkách pravidelně), že nabídka neuspokojí poptávku. Místenka je pak 
nejjednodušší způsob, jak to z hlediska dopravce vyřešit. Z hlediska cestujícího je to ale vážný diskomfort, který 
převažuje jiné aspekty zajišťující kvalitu (např. ve formě kávy zdarma). Přepravní špičky jsou drahé a jsou 
jednou z příčin ztrátovosti linky, a proto je také třeba v řadě případů dotací. 
61

 Existují určité výjimky, kde dopravci přistoupili na tarifní integraci tohoto typu i u netto smluv, pak je velké 
riziko na straně objednatelů, že tomu budou (zejména u nabídkových řízení) odpovídat rizikové přirážky 
v nabídkách dopravců. 
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připravenost všech zúčastněných subjektů pro kooperaci a pouze činností veřejné správy je nelze 
vytvořit. Otevírají se v podstatě dvě možné cesty: 

1. Cílem může být dosažení „jedné jízdenky“, tedy jízdního dokladu, který bude zahrnovat celou 
cestu vykonávanou více dopravci. Z hlediska ceny za přepravu cestující obdrží vlastně sérii 
jízdenek, vytištěnou na jednom jízdním dokladu, souhrnná cena je zpravidla aditivní62. Není 
pak v žádném případě zaručeno, že jízdenka bude platit na všechny dopravní služby v dané 
relaci. U pokladní přepážky bude cestující dotazován, jakými vlaky (popř. vlaky jakých 
dopravců) hodlá při své cestě na jednotlivých úsecích použít. Pak je nutné zajistit společný 
systém pro vydávání jízdenek, k čemuž spěje evropská legislativa (uvedená povinnost je 
přímo obsažena v návrhu čtvrtého železničního balíčku). Konečně je v tomto případě nutné 
vyřešit způsob ručení za práva plynoucí z přepravní smlouvy (výkonný dopravce / návazný 
dopravce). Je třeba jasně říci, co to cestujícímu přináší 1) jednu jízdenku místo více jízdenek 
za cenu fixace na spoj/dopravce, 2) určitá práva při změně dopravce (přestupu). 

2. Cílem může být dosažení „jedné ceny“, tedy jízdního dokladu, který bude velmi 
zjednodušeně použitelný ve všech vlacích na dané trase (samozřejmě otázkou jsou komerční 
vlaky, vlaky s povinnou rezervací apod.). Toto je princip často citované Direkter Verkehr ve 
švýcarské konfederaci, přičemž zde platí, že mezi každými dvěma tarifními body A-B lze vydat 
jízdenku za paušální cenu, která platí po vymezené trase. Pokud klient cestuje jedním ze tří 
subsystémů VLAK, AUTOBUS, MHD/IDS, obdrží v rámci tohoto systému i tarifní degresi, 
jakmile překročíte hranice kteréhokoliv z těchto tří systému, obdrží aditivní jízdenku (avšak za 
jednotný tarif“. Je třeba zdůraznit, že ona „paušální“ cena nezahrnuje pouze obyčejné 
jízdné, které používá velmi malá část cestujících. Vedle toho ale zároveň nikdo dopravcům 
nebrání, aby vytvořili vlastní tarifní nabídky, a to i vázané na vlak. SBB tak s úspěchem 
prodává levnější jízdenky, tzv. „Sparbilette“, platné pouze v určitém vlaku. Proto jsou ne zcela 
věcné hlasy, které kritizují universalitu tarifu, která podvazuje trh: pokud není cena 
universálních jízdenek stanovena nepřiměřeně nízko, komerčním nabídkám to nebrání a 
cestující má volbu mezi universalitou a výlučností. Výši universálního tarifu však neurčuje 
stát, nýbrž dříve především největší dopravce SBB, nyní sdružení dopravců s názvem 
„Verband öffentlicher Verkehr“. Inspirační síla tohoto příkladu je zřejmá. 

Stanovit koncepci tarifního odbavení však není vůbec snadné, protože lze uvést, že celoevropským 
trendem poslední doby je (kromě příměstské, popř. regionální dopravy) přechod od otevřených 
jízdenek k uzavřeným jízdenkám s obligatorní, či reálně nutnou rezervací, což je cesta výrazně 
snižující reálnou užitnou kvalitu systému veřejné dopravy: služba nefunguje v čase vzniku potřeby, ale 
cesta se musí plánovat – to je ale hlavní výhoda IAD a tímto se veřejná doprava stává sice navenek 
zdánlivě atraktivní, ale ve své podstatě z hlediska reálného modal splitu zcela nekonkurenceschopnou 
pro klíčové klienty, ty klienty, kteří mají reálnou volbu mezi veřejnou dopravou a IAD a o jejichž hlasy 
se „hraje“. Takový systém zároveň výrazně omezuje síťové možnosti železnice. Zdálo by se, že 
stanovení správné koncepce je alespoň pro objednávanou dopravu relativně snadné: základní jeden 
konkrétní universální tarif, stanovený z úrovně dopravců (např. tarif TR10 dopravce ČD uznávaný 
všemi dopravci63), doplněný „akčními“ nabídkami vázanými na dopravce či vlak. Projednání 
universality tohoto tarifu se však jeví jako mimořádně obtížné, pro dosažení propojeného modelu je 
třeba součinnosti všech zúčastněných subjektů. 
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 Tím, že z celistvého jízdního dokladu, který platí po celé trase přepravy A-B, plynou poněkud jiná práva, nelze 
teoreticky vyloučit možnost, že i cena bude jiná. 
63

 Zde je třeba upozornit na skutečnost, že v modelu nabídkových řízení je zcela neadekvátní požadavek 
některých alternativních dopravců na „vzájemné uznávání jízdních dokladů“. Není-li znám tarif vítězného 
dopravce, nemůže předem objednatel požadovat jeho uznávání jinými dopravci. 
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Vedle otázky tarifní integrace se v systému stále silně řeší i otázky spojené s konceptem tzv. 
„inteligentního ticketingu“64, který by měl vést ke zlepšení služeb ve veřejné dopravě (do budoucna 
např. na základě tzv. multimodální jízdenky) a ve svém důsledku tak k jejímu celkovému 
zatraktivnění. V první řádě jde o vytvoření jednotné technické báze pro ticketing ve veřejné 
dopravě, což souvisí se stále častějším odbavením cestujícího za pomoci kartových systémů, 
mobilních telefonů a podobně. Počet odlišných kartových aplikací je stále vyšší a vede k zatěžování 
cestujících i odbavovacích systémů. Proto vzniká stále silnější potřeba jednotného standardu pro 
odbavovací zařízení ve veřejné dopravě. 

Jednou z možných platforem je společná iniciativa Ministerstva dopravy, Asociace krajů ČR, 
České asociace organizátorů veřejné dopravy, Svazu dopravy ČR, Sdružení dopravních podniků a 
Sdružení pro dopravní telematiku, která vedla ke vzniku pracovních skupin s cílem vypracovat 
národní standard elektronického odbavení cestujících a koordinovat další kroky při jeho prosazování 
a aktualizaci. Prozatím však není zřejmé, zda a v jakém rozsahu se mají jednotlivé dotčené subjekty 
podílet na realizací vlastních projektů v dané oblasti. 

S problematikou „inteligentního ticketingu“ v ČR souvisí otázka plánování tras s využitím 
celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ). CIS JŘ obsahuje jízdní řády veřejné 
drážní dopravy, jakož i schválené jízdní řády linek veřejné linkové (silniční) dopravy. Jízdní řády jsou 
do CIS JŘ předávány dopravními úřady krajských a obecních úřadů, popřípadě u mezinárodní linkové 
dopravy Ministerstvem dopravy, provozovateli dráhy a drážními správními úřady v elektronické 
podobě. Oficiálním výstupem ze systému CIS JŘ je aplikace Portál CIS JŘ, která je veřejně dostupná na 
internetové adrese http://www.portal.idos.cz. Pro koncového uživatele jsou data plně dostupná, a 
vytvořen je i návazný vyhledávač, garantovaný veřejnou správou. Závažnou otázkou, která je 
v současnosti intenzivně řešena, je problematika veřejné dostupnosti tzv. „strojově čitelných“ dat 
určených pro použití v návazných aplikacích, jako jsou například mapové systémy a podobně. MD 
tuto otevřenost vnímá jako potřebnou, neboť bude zvýšení dostupnosti dat nejen přínosem pro 
společnosti, zabývající se produkty IT, ale v konečném důsledku i pro konečné uživatele, kteří budou 
moci těžit z inovativních produktů. Lze však očekávat, že v ČR vznikne celá řada vyhledávačů, jejichž 
výstupy budou mnohdy rozdílné a jejichž kvalitu (např. správné zobrazení přestupních dob a 
podobně) nebude možné nikým garantovat. Stejně jako u jiných produktů na trhu bude potřebné, 
aby si cestující uměl vybrat kvalitu. Pokud jde o současný plánovač tras a vyhledávač IDOS, byl v roce 
2012 oceněn v soutěži Evropské komise o nejlepší evropský přeshraniční multimodální plánovač 
dopravního spojení, lze vyzdvihnout jeho multimodální a přeshraniční charakter, vícejazyčné 
prostředí a aplikace pro mobilní rozhraní. Tomu odpovídá i jeho vysoká návštěvnost. Proto je 
otázkou, zda by i do budoucna, i v okamžiku, kdy budou existovat komerční vyhledávače poskytující 
široké portfolio atraktivních služeb, neměl existovat vyhledávač garantovaný veřejnou správou, který 
by sice nejspíše nebyl nejvíce uživatelsky přátelský ze všech tržních vyhledávačů, zato by ale dával 
vždy objektivní65 výsledky, a to i co se týče korektních přestupních vazeb, vyloučených přípojů a 
popřípadě i korektních návazností mezi zastávkami různého jména (což je bohužel v ČR stejně jako 
v zahraničí velmi častý případ, především při přestupech mezi obecní a krajskou dopravou). Existence 
takového garantovaného vyhledávače by ale v tržní situaci mohla stát veřejnou správu určité finanční 
prostředky a může být někým vnímána i jako nevhodná intervence do volného trhu, i když se zdá, že 
takový garantovaný vyhledávač by mohl pro cestující české veřejné dopravy být důležitý. 
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 Viz např. dokument „Guidelines for ITS Deployment in Urban Areas – Smart Ticketing“ 
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/doc/2013-urban-its-expert_group-guidelines-on-
smart-ticketing.pdf 
65

 Prostým pohledem na některé zahraniční vyhledávače, zejména ty, které jsou vázány na jednotlivé dopravce, 
zjistíme, že data o síti veřejné dopravy nemusí být poskytována vždy zcela objektivním způsobem, naopak je 
logické, že jsou upřednostňovány vlastní dopravní služby. Nelze to absolutně vyloučit ani u vyhledávačů třetích 
subjektů. 

http://www.portal.idos.cz/
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/doc/2013-urban-its-expert_group-guidelines-on-smart-ticketing.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/doc/2013-urban-its-expert_group-guidelines-on-smart-ticketing.pdf
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Z hlediska dalšího rozvoje CIS JŘ a navazujících aplikací se jeví několik rovin jako perspektivních. 
Za prvé jsou to obecně informace v reálném čase. V současné době je sice možné nalézt informace 
o přepravním spojení, avšak pouze u některých systémů najdeme také informace o tom, zda zvolené 
přepravní spojení skutečně právě teď před odchodem z kanceláře či při pohledu na mobilní aplikaci 
jede včas či je opožděno. A i když u některých systémů tato data jsou veřejně k dispozici (například 
data dopravce ČD o aktuální časové poloze jednotlivých vlaků veřejné osobní dopravy), nejsou 
zpravidla propojena s informačním systémem o jízdních řádech. V širším smyslu tohoto slova jsou to i 
detailní informace o výlukách na jednom místě, které například u drážních dopravců není nijak 
ošetřeno, takže disponibilita takových informací je dána pouze kvalitou spolupráce mezi příslušnou 
aplikací a poskytovatelem dat. Druhou oblastí do budoucna je propojení s geografickými daty: ačkoli 
v řadě regionů v ČR již jsou stanice a zastávky veřejné dopravy přesně lokalizovány, obecně 
neexistuje povinnost, aby tarifní body veřejné dopravy v ČR byly zaměřeny v terénu, a tak sice 
existuje informace o tom, že v Pošumaví u Nýrska existuje reálná zastávka veřejné linkové dopravy 
s názvem „Dešenice,Žižnětice,rozc.1.5“, avšak její hledání v terénu může být činností velmi 
problematickou. Obě tyto oblasti je možné řešit buďto zkvalitňováním systému užší spoluprací 
zúčastněných subjektů, nebo úpravami v právních předpisech, zpravidla přímo v příslušných 
modálních zákonech, které však vyžadují určitou časově náročnou přípravu. 

Lze shrnout, že liberalizace veřejné dopravy přináší zcela nové otázky, týkající se ticketingu ve 
veřejné dopravě. Otevírají se otázky, které dosud nebylo potřebné řešit. Je třeba důsledně 
rozlišovat mezi tarifní integraci v režimu standardních IDS a mezi tarifní integrací v režimu 
švýcarské „Direkter Verkehr“. Oba modely jsou velmi inspirativní, lze však předejmout, že model 
IDS nepovede k integrovanému systému pro celou Českou republiku, je proto potřebné hledat jiné 
modely tarifního odbavení ve veřejné dopravě v České republice. 

Vzrůstá význam karetních systémů při odbavování cestujících ve veřejné dopravě, jakož 
i inteligentního ticketingu. Otevírají se nové otázky v oblasti dat v reálném čase a v oblasti 
vyhledávání souvislých cest veřejnou dopravou. 

Otázky pro adresáty tohoto dokumentu: 

18. Jak hodnotíte význam IDS v České republice? Co se při jejich vývoji podařilo a jaké jsou 
negativní zkušenosti? Jsou-li negativní zkušenosti, bylo možné negativním výsledkům 
z pozice státu, krajů či obcí zabránit či špatné výsledky omezit? 

19. Je třeba řešit problematiku tarifní konzistence v rámci České republiky? Pokud ano, má být 
cílem jedna jízdenka či jedna cena? Jakých nástrojů má stát pro tuto regulaci využít? 

20. Je nezbytné stanovit jednotný standard odbavování cestujících? Jsou karetní systémy 
perspektivním způsobem ticketingu ve veřejné dopravě? Jak zajistit otevřenost systému 
ticketingu a omezit jeho technologické problémy? 

21. Jaké máte zkušenosti s celostátním informačním systémem o jízdních řádech? Jaké jsou jeho 
přednosti a nedostatky? Jaké nové funkce by měl případně mít? 

22. Jaký význam přikládáte otevřeným, volně použitelným datům o veřejné dopravě v České 
republice? Měl by existovat v České republice garantovaný vyhledávač dopravního spojení? 

 

5. Vztah veřejných služeb a komerčních služeb 

V odborné literatuře se uvádí, že z hlediska uspořádání trhu lze rozlišit tři základní typy: prvním 
typem je uzavřený trh, kde neexistuje soutěž. Druhým typem je regulovaná konkurence, jejíž 
charakteristikou je, že lze soutěžit o trh. Třetím typem je volná konkurence, která je charakterizována 
soutěží na trhu. Zatímco v České republice dnes máme v oblasti veřejných služeb uzavřený trh či 
regulovanou konkurenci, v oblasti komerčních dopravních služeb je volná konkurence. Zatímco 
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v případě silniční dopravy je doprovázena určitou regulací, v oblasti železniční dopravy je prakticky 
bez jakéhokoliv dalšího omezení: kdokoliv splní technické podmínky, má právo na infrastrukturu, 
není-li vyčerpána kapacita. To se na první pohled jeví jako velmi liberální a otevřené, a může to 
přinášet nové tržní podněty. Mohou s tím být však spojena i určitá rizika, která je třeba zvážit a 
posoudit jejich možný dopad na systém veřejné dopravy. 

V silniční dopravě je nástrojem regulace přístupu na trh vnitrostátní linkové dopravy licence. 
Dopravce získá licenci ve všech případech, kromě situace, kdy jsou přepravní potřeby v přepravním 
spojení zajištěny provozem jiné veřejné osobní dopravy, která je provozována na základě smlouvy 
o veřejných službách66. Zákonodárce zde měl na mysli zcela zřejmě nejen autobusovou dopravu, ale 
i veřejné služby v drážní dopravě. Toto narušení vyhodnocuje regulátor trhu, kterým je dopravní úřad 
rozhodující o licenci. K žádosti o licenci u linek, které mají zastávky v územním obvodu jiného 
dopravního úřadu, se vyjadřují i tyto úřady, přičemž jejich stanovisko je závazné, protože každý 
dopravní úřad je regulačním subjektem na svém území. V rámci řízení o udělení licence dopravní úřad 
předloží žádost o licenci k vyjádření k zákonem stanovenému okruhu subjektů67, přičemž o koncepční 
nutnosti oslovení některých dosavadních připomínkových míst lze vyslovit určité pochybnosti nebo je 
lze označit za nedostatečně specifikovaná68 jiná připomínková místa v dosavadním výčtu naopak 
chybí (například objednatel dálkové železniční dopravy). 

Je však třeba položit si zásadnější otázku, zda licence v současném pojetí plní a může plnit 
odpovídajícím způsobem svoji regulační funkci. K tomu je třeba připomenout, že licence jsou 
v současné době udělovány zpravidla na dobu pěti, někdy i deseti let (přičemž tato doba není 
v zásadě nijak jednoznačně omezena) a v průběhu této doby nemohou být prakticky z moci úřední 
jednostranně změněny, což má samozřejmě význam s ohledem na stabilitu podnikatelských konceptů 
komerční dopravy. Smlouvy o veřejných službách jsou naproti tomu upřesňovány každoročně a tato 
upřesnění se promítají v jízdních řádech dopravců, s nimiž jsou smlouvy uzavřeny. To vede k situaci, 
kdy podmínky udělené licence, vázané na smlouvy a tím de facto jízdní řády platné v době jejich 
stanovení, se postupem času mohou dostat do rozporu s potřebami regulace přístupu na trh, resp. 
přestávají tuto funkci naplňovat. Jízdní řády schválené na jejich základě se mohou dostávat do kolizí 
s jízdními řády veřejných služeb. Dále nelze nevidět, že je značně obtížné stanovit pravidla provozu 
pro linku, u které (na základě licence) známe její trasu, ale nikoliv četnost provozu a jízdní řád. 
Diskuse týkající se těchto témat končí zpravidla dvěma závěry, z nichž oba vypadají přímočaře, prostě 
a jasně, ale při hlubší úvaze vlastně ani jeden nelze označit jako koncepčně zcela správný: 

1) První tezí je, že regulační funkce licence není potřebná, neboť přednost má mít komerční, nikoliv 
objednávaná doprava. O tom podrobněji v oblasti věnované železniční dopravě. Samozřejmě že 
je optimální, pokud nějaké přepravní spojení zajišťují dopravci zcela na komerčním základě, bez 
pomoci veřejných rozpočtů. Není však zcela správné, pokud se zaměří například pouze 
na špičkové spoje s výrazně nadprůměrnou výší výnosů, a spoje na okraji dne ponechají 
objednatelům k vyrovnání ztráty – objednávaná doprava pak nemůže profitovat z výnosů 
přepravních špiček a propadá se do stále hlubší ztráty. Toto je výše uváděné „vyzobávání 
rozinek“ a to má regulační funkce licence v závažných případech omezit. 

2) Druhou tezí je, že regulační funkce licence by byla sice potřebná, a to i ve vazbě na jízdní řád, ale 
je to administrativně příliš náročné. Toto může být oprávněná námitka v případě dopravních 
služeb, které mění svůj jízdní řád mnohokrát za rok, například u MHD. Ale prakticky veškerá 
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 Ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě. 
67

 Ustanovení § 11 zákona o silniční dopravě. 
68

 Obce nemohou výsledek řízení o udělení licence nijak ovlivnit, Policie ČR může ovlivnit umístění zastávek 
pouze při jejich zřizování případně rušení, nikoliv v procesu řízení o udělení licence. Některá další připomínková 
místa lze označit za nedostatečně specifikovaná: například správci veřejných komunikací nemohou ovlivnit 
jejich obecné užívání, naopak majitelé účelových komunikací s neveřejným provozem mohou provozu zcela 
bránit apod. 
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MHD je součástí veřejných služeb, takže není žádná doprava, kterou by v tomto případě bylo 
nutné ochránit: Tyto licence lze vydávat zcela bez omezujících podmínek, neboť lze důvodně 
předpokládat, že objednatelé jejich vedení přímo sjednali a tedy nelze konstatovat jejich 
nesoulad s objednávanou dopravou69. Ale tento bod byl v minulosti často vnímán citlivě, neboť 
neexistuje žádná „licence pro veřejné služby“ či „komerční licence“ a pro dopravní úřad je 
obtížné mezi těmito druhy přepravních služeb rozlišovat. 

Přesto je v koncepčním smyslu otázkou, zda kterákoliv z těchto tezí je dlouhodobě, systémově 
akceptovatelná. K trvalému plnění regulační funkce licence a naopak omezení případného 
nadbytečného administrativního omezování vzájemné konkurence dopravců je proto otázkou, zda 
není potřebné a účelné funkci časově omezených licencí více provázat s jízdním řádem, a to formou 
jízdního řádu jako součásti licence, stejně jako je tomu v mezinárodní dopravě. Toto je samozřejmě 
závažné téma, které právě pro svou mnohovrstevnost je součástí této Zelené knihy. 

V současné české železniční dopravě konkrétně platí, že dopravce, který je usazen v České 
republice, a za určitých podmínek i dopravce usazený v jiném členském státě Evropské unie 
provozující mezinárodní železniční osobní dopravu70, je na základě vnitrostátního práva po získání 
příslušných oprávnění (licence, osvědčení dopravce, přidělení kapacity dopravní cesty atd.) oprávněn 
provozovat přepravní služby v osobní dopravě. Reálně však ke konkurenčnímu vztahu různých 
dopravců na trhu přepravních služeb v osobní železniční dopravě dlouhou dobu nedocházelo. 
Přesněji lze uvést, že zatímco v oblasti dopravních služeb objednávaných v rámci zajišťování dopravní 
obslužnosti existovali v malé míře jiní dopravci než České dráhy, a.s.71, v oblasti služeb zajišťovaných 
mimo veřejné služby (v rámci otevřeného přístupu na železniční infrastrukturu – tzv. „open access“) 
byl reálně jediným výhradním poskytovatelem služeb dopravce České dráhy, a.s., pomineme-li 
zanedbatelné dopravní výkony, které měly více turistický, než reálně přepravní charakter. V současné 
době se však tato situace v oblasti železničních přepravních služeb dynamicky mění. Za prvé, 
v oblasti veřejných služeb stále více objednatelů postupně přistupuje k otevření trhu veřejných služeb 
tím, že předpokládá vybírat dopravce zajišťujícího dopravní obslužnosti na základě nabídkového 
řízení72. Také za druhé v režimu open access se objevila řada nových dopravců. Samozřejmě se tato 
soutěž mezi komerčními dopravci omezuje na nejatraktivnější trasy (a popř. i atraktivní časy) zejména 
na linku Praha – Ostrava, kde zajišťují přepravní služby v režimu „open access“ tři dopravci, 
společnosti České dráhy, a.s., RegioJet, a.s. a Leo Express, a.s. Nelze vyloučit, že rozsah dopravních 
služeb v open access režimu se bude i nadále znatelně rozšiřovat. Lze zjednodušeně uvést, že 
otevření trhu veřejných služeb (soutěže) a infrastruktury (open access) spolu v některých případech 
silně interaguje. 
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 Také objednatelé se o vedení veřejných služeb společného zájmu mohou přít, tyto spory by však měly být 
koncepčně vzato vypořádány již v rámci projednávání plánů dopravní obslužnosti. I pokud to tak není, zákon 
o veřejných službách výrazně preferuje tzv. územní princip na úkor zájmového, který velmi zjednodušeně 
řečeno znamená, že na každém území je v optimálním případě pouze jeden objednatel místní, jeden objednatel 
regionální a jeden objednatel nadregionální dopravy, kteří jsou schopni efektivní komunikace. 
70

 V případě mezinárodní dopravy podle pravidel stanovených příslušnými předpisy unijního práva, které byly 
do českého právního řádu transponovány, konkrétně směrnice EP a Rady č. 2007/58/ES, kterou se mění 
směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity 
železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury. 
71

 Například společnost Viamont, a.s. provozovala drážní dopravu na relacích Karlovy Vary – Mariánské Lázně, 
Sokolov – Kraslice, Trutnov – Svoboda nad Úpou, společnost Vogtlandbahn na relaci Liberec – Zittau – 
Varnsdorf, či společnost Conner Morava na lince Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín a další, jednalo se však 
převážně o okrajové linky regionální dopravy s celkovým dopravním výkonem do 2 % celkového dopravního 
výkonu ve vlakových kilometrech v České republice. 
72

 Ministerstvo dopravy, jak již bylo uvedeno, přistoupilo k soutěžím na základě vládou schváleného 
harmonogramu, soutěže dále provedl například Karlovarský nebo Liberecký kraj, další kraje konání nabídkových 
řízení předpokládají. 
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Výhody otevírání infrastruktury jsou nesporné a obecně známé. Nové, v mnohém inovativní 
dopravní služby jako je SC Pendolino či RegioJet oslovily i cestující, kteří dosud veřejnou dopravu 
nevyužívali. V některých případech bylo po vstupu komerčních dopravců na výše uvedených 
komerčně zajímavých trasách dosaženo zřejmě vyšší kvality dopravních služeb a souvisejícího servisu. 
Je skutečností, že vlivem vstupu konkurence mohlo Ministerstvo dopravy na lince Praha – Ostrava 
v roce 2010 veškeré vlaky odobjednat, jezdí tedy s marginálními výjimkami všechny mimo závazky 
veřejné služby. Zdálo by se tedy, že trh zafungoval skvěle. 

Otevírání trhu má i určité méně zřejmé nedostatky, a to jak z pohledu cestujících, tak 
z pohledu veřejné správy. Jak již bylo uvedeno, tyto linky jsou všechny provozovány v režimu 
„povinně místenkové“, což umožňuje dopravcům dosahovat vyšší obsazenosti spojů, a optimalizovat 
tak vztah mezi kapacitou dopravních prostředků a průběhem poptávky v rámci dne a týdne. Kapacita 
dopravních prostředků je takto zpravidla nastavena mírně nad sedlovou poptávku, přičemž zvýšená 
poptávka ve špičkách je uspokojována jen tehdy, je-li to pro dopravce výhodné, tzn. má-li špička 
obousměrný charakter73. Přitom je omylem se domnívat, že komerční dopravní služby jezdí zcela bez 
využití veřejných prostředků: přinejmenším slevy nařízené státem (například žákovské jízdné) jsou 
hrazeny, aniž by veřejný sektor mohl jakkoliv ovlivnit provozní koncept. Konstrukce tras na některých 
úsecích se silnou komerční dopravou je již v současné době reálně velmi obtížně realizovatelná, 
přestože tyto úseky byly v rámci výstavby koridorů modernizovány. Nelze uvést, že by byla přímo 
vyčerpána kapacita železniční dopravní cesty ve smyslu ustanovení § 34f zákona o dráhách, neboť 
volné trasy dosud existují. Jejich kvalita je však velmi nízká, neboť vlaky regionální dopravy nebo 
nákladní dopravy jsou na některých úsecích téměř v každé dopravně předjížděny vlaky dálkové 
dopravy. Konkurující si dopravci provozují v dálkové dopravě často krátké soupravy, takže na 
poskytnutí stejné přepravní nabídky na trhu je zapotřebí více tras. Česká republika může samozřejmě 
přistoupit k budování nové kapacity železniční infrastruktury, což je však velmi dlouhodobé a je to 
spojeno s mimořádnými nároky prostorovými (v řadě případů hledání průchodu nových tras 
územím) i finančními. 

Vhodnější než teoretický výklad je uvedení konkrétního příkladu z jízdního řádu pro období 
platnosti 2012/2013. Osobní vlak č. 9337 v úseku mezi Poříčany a Kolínem odjížděl z Prahy-Libně 
v 15:54 souběžně s vlakem 875 z Prahy do Brna a na tříkolejném úseku do Poříčan byl předjet dalším 
vlakem dálkové dopravy směr Havlíčkův Brod. Z Poříčan odjel v 16:32, ale již v další stanici byl předjet 
dvěma vlaky komerční dopravy: vlakem 1363 společnosti LeoExpress z Prahy do Bohumína a IC 1013 
RegioJet z Prahy do Třince. Po jejich postupném průjezdu osobní vlak pokračoval v jízdě, ale již v další 
stanici Velim byl předjet Ex 153 společnosti České dráhy, a.s. z Prahy do Žiliny. Do 22 km vzdáleného 
Kolína dojel po předjíždění v každé dopravně zmíněný vlak v 17:05, tedy z Poříčan za 33 minut, což 
představovalo po modernizované trati s převažující traťovou rychlostí 160 km/h průměrnou cestovní 
rychlost 40 km/h. Tento příklad není na síti české železnice ojedinělý. 

Zatímco technické otázky lze nákladně řešit zvýšením kapacity dopravní cesty, jako závažnější 
se jeví některé možné ekonomické důsledky komerční dopravy, rámcově zmíněné již v části 
věnované veřejné silniční dopravě dopravě, které v mnoha případech s technickým překrýváním 
vlakových cest nepřímo souvisí. V některých případech mohou být nové služby ekonomickým 
přínosem pro veřejný sektor (objednatele), pokud zajistí komerčně přepravní služby, které osloví 
nové cestující, a dostanou se tak nad práh rentability, které dřívější dopravce (např. s ohledem na 
stáří nasazovaných vozidel, nízkou kvalitu vozidlového parku a z toho plynoucí nízkou atraktivitu 
služeb) nedosahoval a tyto musely být kompenzovány. V jiných případech však může dojít k tomu, že 
nové dopravní služby pouze odčerpají cestující, ale dopravní službu jako celek nezajistí. Pak může 
být reálně zavedení „open access“ režimu pro objednatele finanční zátěží, respektive může mít 
negativní vliv na ekonomickou a finanční efektivitu služeb poskytovaných v závazku veřejné služby 
(pokles výnosů z tržeb za přepravné dopravce provozujícího drážní dopravu za účelem zajištění 
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 Totéž se týká i autobusových spojů na volném trhu na spojích z krajských měst do centra státu. 
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dopravní obslužnosti příslušného území v závazku veřejné služby může vést ke zvýšení kompenzace 
hrazené objednatelem dopravci). 

Pro typický příklad lze použít v minulosti Českými dráhami vedený vlak Hradec Králové – Praha 
– Plzeň, který byl veden téměř současně s jinými vlaky v uvedených relacích, a proto byl následně ze 
strany MD neobjednán. Kvůli výstavbě III. tranzitního koridoru je vhodné na modelovém příkladu 
Plzeň nahradit Ústím nad Labem a představit si tak možný komerční vlak mezi Ústím nad Labem a 
Hradcem Králové s průjezdem Prahou, tedy konkurenčním spojením především mezi Ústím nad 
Labem a Prahou (kde jsou vedeny v objednávce MD rychlé vlaky v hodinovém taktu a zastávkové 
rychlíky po dvou hodinách) a Prahou a Hradcem Králové (kde jsou vedeny vlaky v objednávce MD 
v hodinovém taktu). Dopravce během dne se soupravou bez problémů dvakrát zajistí spojení Ústí nad 
Labem – Hradec Králové a zpět. Pokud by při každé jízdě mezi Ústím nad Labem a Prahou odčerpal 
dotované lince cca pouhých 80 cestujících v celé trase (což je pro špičkový vlak mimořádně střízlivý 
odhad) a lince mezi Hradcem Králové a Prahou pouhých cca 50 cestujících v celé trase, jednalo by se 
při průměrném jízdném ve výši zákaznického jízdného ČD (107,- Kč a 126,- Kč) o denní únik tržeb ve 
výši 59 tis. Kč a za rok o únik tržeb ve výši převyšující 20 mil. Kč. Tento model vůbec nepočítá s tím, že 
dopravce může ve špičkových vlacích v určitých dnech průměrné obsazení výrazně zvýšit. 
Objednávaná služba zůstává, pouze se propadá do vyšší ztráty tím, že pozbude nejsnáze dosažitelné 
zdroje příjmů – špičkovou frekvenci. Objednateli ale vůbec žádné povinnosti neubudou: je pravdou, 
že vlivem nové přepravní kapacity ve špičce může objednávané špičkové vlaky zkrátit o jeden až 
dva vozy, tím však ušetří jen velmi malou část nákladů a mnohdy bude snížení takových nákladů na 
straně rizik a příležitostí dopravce, pak krátkodobě objednatel neušetří vůbec žádné prostředky 
z veřejných rozpočtů, pokud se nerozhodne vlak zcela zrušit. Jeho ztráta se pak bude blížit u tohoto 
jediného případu výnosům open access dopravce. 

S ohledem na tento argument jsou spojeny návrhy v unijním právu, které předpokládají 
povinné otevření trhu osobní dopravy, doprovodná opatření spočívající v možnosti omezit právo 
přístupu na infrastrukturu v případě, že lze důvodně argumentovat závažnými ekonomickými 
dopady na veřejné služby, jak je uvedeno v tomto materiálu dále. 

Postiženy nemusí být pouze veřejné rozpočty. Třetím problematickým faktorem úplného 
otevření režimu „open access“ je stabilita samotných dopravců. Zejména to lze ukázat na případech 
dopravců, kteří prošli nabídkovým řízením typu „netto“74, u kterého rizika a příležitosti spojená se 
změnou výše výnosů v čase jsou na straně dopravce, a na základě toho provozují po dobu nejčastěji 
10-15 let dopravní služby na vymezené relaci podle předem daného provozního konceptu a za 
předem vysoutěženou hodnotu kompenzace (přesněji platí, že v době plnění kontraktu se tato 
hodnota může měnit, ale pouze podle předem stanovených pravidel, objednatel zpravidla přenáší 
riziko inflace, změny daňových předpisů a podobně75). Následně na lince zahájí provoz „open access“ 
dopravce, který odveze určitou část cestujících (může to však být ve zcela jiném provozním konceptu, 
s jinou zastavovací strategií, může dosahovat jiných nebo vůbec žádných přípojových skupin). 
V tomto případě nebude problém na straně objednatele, ale přímo na straně dopravce, který bude 
jen obtížně čelit dopadům snížení výnosů způsobenému těmito vlivy, které nijak nemohl ovlivnit. 
Snížení výnosů, které je uvedeno na příkladech výše, neponese krátkodobě veřejná správa, ale přímo 
dopravce. Ten však nebude moci pružně reagovat, neboť bude vázán podmínkami zadávací 
dokumentace nabídkového řízení. Dlouhodobě, po skončení kontraktu, dopadne opět výnosový 
rozdíl na objednatele. 
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 Netto, tedy čistá smlouva, opak brutto/hrubé smlouvy, viz kapitola 3. Hlavním znakem netto smlouvy je 
skutečnost, že rizika a příležitosti spojené s časovým vývojem výše výnosů, jsou po dobu plnění zakázky na 
straně dopravce. Objednatel neručí za výpadky tržeb v průběhu plnění zakázky. 
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 Pravidla pro výpočet kompenzace stanoví čl. 4 nařízení EP a Rady č. 1370/2007 a návazně hlava V zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 
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Nepovšimnut by neměl zůstat ani ekologický argument (resp. spotřeba energií). V režimu 
volného trhu jsou provozovány krátké vlaky – stejný počet cestujících je sice přepraven stejným 
počtem vozů, ale v trojnásobném počtu vlaků, což ve výsledku znamená výrazně vyšší spotřebu 
energií. Vyšší spotřeba energií jde rovněž na vrub častějšímu zastavování nákladních vlaků z důvodů 
častějšího předjíždění. 

Tyto argumenty by neměly být účelově vykládány zcela proti otevření trhu na železnici. Lze 
však dojít k závěru, že otevření „open access“ režimu zcela bez jakýchkoliv hranic a jakékoliv regulace 
může být ve své podstatě v koncepčním rozporu s myšlenkou otevírání trhu veřejných služeb 
kontrakty na střednědobé období. Uzavírání krátkých kontraktů je zároveň pro objednatele velmi 
nevýhodné s ohledem na umořování vozidlového parku, ale i na stabilitu dopravce v území a zájmu 
vytvářet si pozitivní vztah s cestujícími. Je vhodné doplnit, že rozporná funkce „open access“ režimu a 
režimu veřejných služeb nemusí nastat zdaleka ve všech případech, nicméně je podle názoru 
předkladatele tohoto materiálu nepochybné, že v určitých případech nastat může. V takových 
případech lze z předpokládaného provozního konceptu dopady na objednatele, popřípadě dopravce 
provozujícího střednědobý kontrakt, poměrně dobře odhadnout. Na základě těchto důvodů se jeví 
jako zcela vhodné doprovázet otevření trhu osobní železniční dopravy určitými regulačními 
mechanismy, jejichž cílem má být nenarušit ekonomickou stabilitu veřejných služeb a umožnit 
existenci stabilních systémů integrované taktové dopravy na železnici. Je zjevné, že stát by měl v 
souvislosti s tímto stavem přijmout příslušná opatření legislativní povahy tak, aby vznik a trvání 
uvedených negativ minimalizoval či úplně vyloučil. 

Nástroj, jenž umožní tuto regulaci, musí být v první řadě slučitelný s právem Evropské unie, 
resp. musí z legislativního rámce práva Evropské unie vycházet. Obecná pravidla přístupu k železniční 
infrastruktuře upravuje čl. 10 směrnice EP a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru (dále jen „směrnice 2012/34/EU“), jejíž transpoziční lhůta uplyne v roce 2015. 
Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost pro členské státy umožnit plně otevřený přístup na dráhu a 
k příslušným službám všem dopravců usazených v členských státech Evropské unie provozujícím 
nákladní dopravu. Pokud se jedná o dopravu osobní, klade návrh směrnice z hlediska přístupu 
dopravců na dráhu a k službám určité požadavky pouze ve vztahu k dopravě mezinárodní. Právní 
režim osobní vnitrostátní dopravy není v  tomto smyslu návrhem směrnice výslovně upraven76 a 
záleží čistě na rozhodnutí jednotlivých členských států EU, jaká pravidla pro tento segment trhu 
nastaví. V současné době sice v rámci tzv. čtvrtého železničního balíčku existuje návrh na otevření 
trhu vnitrostátní osobní dopravy pro volnou konkurenci, z prvotních reakcí členských států však 
vyplývá, že jde o politicky poměrně citlivé téma a proto nelze v tuto chvíli s jistotou tvrdit, že dojde 
k jeho přijetí. Ostatně tento návrh je stejně jako u již platné úpravy v oblasti mezinárodní osobní 
dopravy doprovázen možností nepřidělit kapacitu železniční dopravní cesty v určitých případech77. 

                                                 
76

 Tomu odpovídá např. i britská právní úprava v oblasti franchisingu a exkluzivity některých vnitrostátních 
přepravních služeb. 

77 Jak je uvedeno výše, směrnice 2012/34/EU ukládá členským státům umožnit přístup na dráhu a k dalším 

službám dopravcům usazeným na území členských států Evropské unie provozujícím nákladní dopravu a 
mezinárodní osobní dopravu. Avšak i toto právo přístupu (netýká se dosud vnitrostátní osobní dopravy) může 
být členským státem omezeno „mezi výchozí a cílovou stanicí, na něž se vztahuje jedna nebo více smluv na 
veřejné služby, které jsou v souladu s právem Unie. Toto omezení nesmí mít dopad na oprávnění k nástupu 
cestujících na kterékoli železniční stanici nacházející se na trase mezinárodní dopravy a výstupu cestujících na 
jiné takové stanici, včetně stanic umístěných v témže členském státě, s výjimkou případů, kdy by výkon tohoto 
oprávnění ohrozil hospodářskou vyváženost smlouvy na veřejné služby.“ Z hlediska unijní právní úpravy o tom, 
zda je hospodářská vyváženost smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ohrožena, rozhoduje 
správní orgán nadaný působností regulačního subjektu; jedná se o řízení návrhové, přičemž návrh směrnice 
vymezuje aktivně legitimované osoby enumerativním výčtem. Předmětné rozhodnutí tohoto správního orgánu 
může být ve lhůtě a za podmínek stanovených tímto rozhodnutím přezkoumáno; navíc rozhodnutí podléhá i 
soudnímu přezkumu. 
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S ohledem na obecnou právní úpravu výkonu činnosti provozování drážní dopravy, resp. 
výkonu práva přístupu na dráhu a k dalším službám poskytovaným provozovatelem dráhy, a zejména 
obecnou úpravu procesu přidělování kapacity dopravní cesty (a zvláště právní úpravu přidělování 
kapacity dopravní cesty dopravcům, jež provozují přeshraniční osobní drážní dopravu), přicházejí 
v úvahu různé varianty řešení. 

První variantou je zachování stávající právní úpravy. V této oblasti by pak zůstala zachována 
pouze minimální míra regulace a v zásadě by neexistovala možnost, jak zajistit ochranu smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících před dopravou provozovanou mimo tyto smlouvy. Pro 
nabídková řízení je tato varianta velmi závažnou překážkou s ohledem na vysoká rizika jak na straně 
objednatele, tak na straně dopravce provozujícího veřejné služby, po celou dobu plnění zakázky. 

Druhou možnou variantou je nastavení procesu, v rámci kterého by správní orgán 
vykonávající působnost regulačního subjektu byl oprávněn na základě žádosti dotčeného subjektu 
(dopravce, objednatel) v principu přezkoumat, zda pravidelná veřejná osobní drážní doprava, 
kterou hodlá příslušný dopravce provozovat (resp. kapacita železniční dopravní cesty, o niž hodlá 
příslušný žadatel požádat), může ohrozit hospodářskou efektivitu drážní dopravy provozované za 
účelem poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících. Navržená varianta předpokládá 
posuzování případného ohrožení hospodářské efektivity nikoliv pouze ve vztahu k přeshraniční 
dopravě podle čl. 11 směrnice č. 2012/34/EU jako je tomu doposud, ale rovněž ve vztahu 
k vnitrostátní dopravě. Takový postup rovněž koresponduje s úsilím České republiky o zadávání smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících formou veřejných soutěží, kdy jejich účastníci vyžadují 
garance proti narušení ekonomické efektivity takové dlouhodobé smlouvy ze strany dopravců 
poskytujících služby v rámci open access78. 

Příslušný správní orgán by mohl v takovém případě rovněž posoudit případnou rámcovou 
dohodu uzavřenou mezi provozovatelem dráhy a žadatelem z hlediska dopadu jejího možného 
plnění na hospodářskou vyváženost drážní dopravy provozované za účelem poskytnutí veřejných 
služeb v přepravě cestujících79. S ohledem na stabilitu investičních záměrů je vhodné stanovit, že 
před uzavřením rámcové dohody bude realizován obdobný proces uvedený v předchozím odstavci, tj. 
obsah rámcové smlouvy bude oznámen dotčeným subjektům, a následně bude regulační orgán 
oprávněn nepřipustit uzavření takové rámcové dohody. Jeví se však jako nezbytné stanovit, že 
jakmile bude rámcová dohoda uzavřena, nebude možné trasy, které jsou vymezeny v této rámcové 
dohodě, napadnout procesem podle předchozího odstavce. Tento model je potřebný s ohledem na 
základní investiční stabilitu všech dopravců – pokud by bylo o přípustnosti přídělu kapacity 
rozhodováno ve všech případech až v souvislosti s každoročním přidělováním kapacity dopravní 
cesty, pak by takový model zcela vylučoval jakékoliv zavedení nových služeb, neboť nákup vozidel a 
příprava projektu by byla spojena s nejistotou s ohledem na možné nepřidělení trasy, což se nejeví 
jako vhodné. 

Lze shrnout, že současný režim přístupu na železniční dopravní cestu je velmi liberální. Zatímco 
v oblasti silniční dopravy fungují odpovídající regulační mechanismy, v oblasti železniční dopravy je 
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 Pokud se týče konkrétní právní konstrukce, lze navrhnout, aby byl provozovatel dráhy jako osoba přidělující 
kapacitu železniční dopravní cesty povinen postoupit žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty bez 
zbytečného odkladu Ministerstvu dopravy, regulačnímu orgánu, krajům, přes jejichž území má vést trasa vlaku, 
a dopravcům, kteří na dané dopravní cestě provozují veřejnou drážní osobní dopravu na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících. Následně na žádost kteréhokoliv z těchto subjektů by byl regulační 
orgán povinen přezkoumat, zda přepravní potřeby v přepravním spojení nejsou zajištěny provozem jiné veřejné 
drážní dopravy, která bude tímto provozem výrazně ekonomicky poškozena. Rozhodnutí by měl regulační orgán 
ve stanovené lhůtě šesti kalendářních týdnů oznámit všem dotčeným orgánům a přídělci. Proti tomuto 
rozhodnutí by bylo přípustné odvolání (rozklad) k  vedoucímu pracovníkovi regulačního orgánu. Celý proces by 
trval nejvýše cca. 4 měsíce, tj. při projednávání jízdního řádu by byly veškeré trasy stabilizovány. 
79

 Rámcové dohody podle článku 42 směrnice 2012/34/EU 
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přístup k trhu otevřen bez jakéhokoliv regulativu. To může vést k určitým obtížím, spočívajícím 
v ekonomickém ohrožení společensky významných veřejných služeb, narušení ekonomické 
rovnováhy dopravců v oblasti veřejných služeb a v konečném důsledku k nutnosti vynakládat více 
veřejných prostředků na zajištění totožných veřejných služeb. 

Otázky pro adresáty tohoto dokumentu: 

23. Vnímáte problém vzájemného vztahu komerčních služeb a služeb v závazku veřejné služby 
jako za závažný problém, který vyžaduje řešení? Pokud ano, jakým způsobem by měl být 
(zejména v oblasti železniční dopravy) řešen? Jakým způsobem je vhodné přistoupit 
k problematice rámcových dohod? 

24. Má být posílen „koncesní přístup“ k železniční dopravní infrastruktuře ve smyslu uzavírání 
určitých typů smluv, jejichž předmětem je zajištění minimálních požadavků na provozované 
veřejné služby na železnici? 

25. Je z Vašeho pohledu správně nastaveno licenční řízení v oblasti veřejné silniční dopravy? Je 
účelné nově vymezit připomínková místa, která se k udělení licence vyjadřují? Jaký je Váš 
pohled na bližší provázání licence a jízdního řádu? 

 

6. Úvazky systému veřejné dopravy na infrastrukturu 

Tato oblast je styčným bodem Koncepce veřejné dopravy s koncepcí provozování, údržby a 
rozvoje dopravní infrastruktury80. Důležitý je vztah mezi zpoplatněním železniční infrastruktury 
k financování veřejné osobní dopravy, vazba modernizace a údržby železniční infrastruktury 
s objednávkou veřejné dopravy a konečně otázka průběhu reformy železničního sektoru (např. 
rozdělení působností provozovatele dráhy a dopravce) a její dopady na systém veřejné dopravy. 

6.1: Zpoplatnění objednávané osobní dopravy ve vztahu k příjmům SŽDC/ŘSD a nákladní dopravě 

Zpoplatnění provozu železniční dopravy v ČR vykazuje významné úlevy pro osobní dopravu, 
což je kompenzováno vysokou cenou dopravní cesty pro dopravu nákladní. To je zohledněno 
i v odpovídajícím způsobem nízkém nastavení kompenzačních plateb za veřejné služby. Tímto se ČR 
výrazně liší od sousedních států, například Německa a Rakouska. Vede to za prvé k nízké 
konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy s negativními dopady na životní prostředí a 
veřejné zdraví a dopravní systém je tak příliš závislý na fosilních zdrojích81, zejména ropě. Za druhé to 
není v souladu s evropskou legislativou, která velmi zjednodušeně předpokládá, že náklady přímo 
vyvolané provozem železniční dopravy budou hrazeny dopravcem. Česká republika měla v minulosti 
závažné právní obtíže s tím, že stanovuje maximální cenu za použití dopravní cesty v železniční 
dopravě formou cenového rozhodnutí a je proto nucena tuto regulaci zrušit82. 

Cílem Dopravní politiky ČR musí být z důvodů věcné potřeby i právní nutnosti tuto disproporci 
postupně snižovat a regulaci omezit. Se zrušením regulace však je spojeno pro veřejnou dopravu 
riziko možného růstu cen dopravní cesty. Snížení ceny za použití dopravní cesty v oblasti nákladní 
dopravy může totiž potenciálně vést k propadu příjmů SŽDC na provozování dopravní cesty, přičemž 
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 Řešeno v dokumentu Dopravní sektorové strategie, které jsou též návaznou strategií k Dopravní politice ČR. 
81

 Krizové období ukázalo, že tento stav je pro nákladní dopravu likvidační, přičemž hrozí krach celého 
segmentu vozových zásilek, což by znamenalo výrazný přesun nákladní dopravy na dopravu silniční v řádu 
desítek procent. 
82

 Připomeňme rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-545/10 Komise vs. Česká republika. K šesti žalobním 
důvodům Komise se evropský soudní dvůr vyjádřil kladně zejména v oblasti týkající se systému zpoplatnění 
železniční dopravní cesty systémem nastavení maximálních cen regulovaných cenovým opatřením v souladu se 
zákonem o cenách. 
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není reálné počítat s tím, že tento výpadek bude plně nahrazen dotací ze státního rozpočtu. Propad 
bude nutné řešit za prvé úsporami na straně SŽDC (zejména racionalizacemi a zaváděním ITS), 
oživením nákladní dopravy v důsledku zvýšení její konkurenceschopnosti snížením ceny za dopravní 
cestu, a také částečným zvýšením ceny za použití dopravní cesty v osobní dopravě, což vyvolá 
s ohledem na převažující objednávanou dopravu v České republice, popsanou v úvodu tohoto 
materiálu v konečném důsledku zejména vícenáklady na straně veřejné správy, tedy u objednatelů 
veřejné dopravy. Ve smlouvách o veřejných službách jsou nejčastěji náklady spojené s dopravní 
cestou plně rizikem objednatele.  

Existují názory, že zvýšení ceny za použití dopravní cesty je možné vyvážit úsporami v systému 
objednávky v železniční dopravě. V nejvyšší míře obecnosti lze však uvést, že veřejná doprava v ČR ve 
srovnání EU 28 není ani nadměrně četná, ani nadměrně nákladná pro veřejnou správu. Bylo by sice 
možné uvažovat v teoretické rovině o úsporách v těch segmentech objednávky, které jsou málo 
využívány, ale nemělo by ale docházet k omezení pravidelné celodenní obsluhy na příslušných 
linkách, což de facto znamená pouze následující velmi omezené možnosti: 

o Převedení málo využívaných regionálních spojů v okrajových částech dne na autobusovou 
dopravu (za předpokladu plné integrace obou druhů dopravy). Jde zejména o pozdní večerní 
spoje a o spoje o svátcích v ranních a dopoledních hodinách. Z dostupných dat však snadno 
dovodíme, že přinejmenším u vlaků vyšších přepravních segmentů je toto omezeně možné. 
Pokud se týče vlaků nejnižších kategorií, tyto jsou zachovávány velmi často také z politických 
důvodů (jak už bylo popsáno v části věnované dopravnímu plánování) a tyto důvody 
u regionálních objednatelů patrně nepominou, i když u tratí místního charakteru lze 
z odborného pohledu skutečně uvažovat i se zastavením provozu, a to v případech, kdy 
průměrná síla přepravního proudu nepřesahuje v nejvytíženějším úseku alespoň 500 osob/den. 
To není v žádném případě namířeno proti obsluze rozptýleného osídlení: za stejné prostředky 
jim lze zajistit v řadě případů autobusy podstatně lepší dopravní obsluhu než dnes vlakem. 
Zásadní však je, že pro udržení vysoké kvality veřejné dopravě by případně prostředky za tyto 
ušetřené dopravní výkony měly být použity na zlepšení dopravní obslužnosti, popřípadě, je-li 
zajištěna, ve prospěch příměstské dopravy, například u středně velkých měst, kde rozdílně od 
kvalitní veřejné dopravy u velkých měst nabídka dosud nevyčerpává přepravní potenciál veřejné 
dopravy, popřípadě k zacelení ne zcela organických škrtů provedených v posledních letech (viz 
například Plzeňský kraj, ale také objednávka státu). Zároveň je evidentní, že současná úroveň 
kvality veřejné dopravy v Česku je zcela neudržitelná, a samozřejmě s rostoucí kvalitou nutně 
poroste i jednotková cena přepravních služeb. 

o Rezignace na obsluhu malých obcí a obcí s dlouhou docházkou např. k  železniční stanici by 
mohla umožnit zavést na tratích střední kategorie pouze jeden segment obsluhy (zrychleným 
nebo spěšným vlakem) a optimalizaci autobusové dopravy tak, aby obsloužila tyto obce místo 
železnice, popřípadě dokonce rezignovala na obsluhu skutečně velmi malých sídel (pomalé 
zastávkové vlaky kromě vlaků příměstských nejsou v příliš velké oblibě a jejich využívání 
dlouhodobě klesá). Toto je ovšem náročný organizační a hlavně dopravně-politický problém. 
Objednatelům se v minulém období ne vždy podařilo občanům vysvětlit zrušení „jejich“ zastávky 
a bylo nezbytné obsluhu stanic udržet i přes velmi malou frekvenci osob na zastávce. Omezování 
četnosti vlaků pak skončilo nikoliv hierarchizací, ale velkými mezerami v obsluze středně 
významných sídel (v řadě případů výpadky v intervalové dopravě), popřípadě složitými 
omezovacími značkami v obsluze mimo přepravní špičky nebo na okraji občanského dne, což 
je v současné veřejné dopravě (s ohledem na víceméně spojitou poptávku a zejména spojitě 
využitelné alternativy veřejné dopravy) obtížně přijatelné. Tento problém přetrvává a 
u rozptýleného osídlení nemá vlastně žádné skutečně dobré řešení: obsluha rozptýleného 
osídlení obecně (nikoliv jen železniční dopravou) v některých regionech často postrádá hlubšího 
přepravního smyslu a je udržována pouze na základě obecného požadavku na plošnou 
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dostupnost území České republiky, reálně je však využívána minimálně. Je závažnou otázkou, do 
jaké hranice tyto služby udržovat a v jaké četnosti. 

o V případě silně vytížených úseků je naopak nutné zvážit nezbytnost zavádění taktu kratšího než 
30 minut v případě, že poptávku lze odpovídajícím způsobem atraktivně uspokojit většími 
soupravami83 (opodstatnění má ovšem interval kratší 30´ právě na nejzatíženějších tratích 
zejména v okolí Prahy a v Praze samotné, především ve špičkových obdobích). Zpoplatnění 
železniční dopravy by mělo poněkud zvýhodňovat delší vlaky v osobní, částečně i v nákladní 
dopravě. To umožní plnit i další opatření stanovené v Dopravní politice, které se zabývají 
nedostatkem kapacity železniční infrastruktury do doby vybudování kapacity nové. Toto 
opatření vyžaduje nedostatečnou kapacitu řešit s ohledem na potřeby nejen osobní, ale i 
nákladní dopravy.  

S ohledem na výše uvedené se lze obávat, že úsporami u objednatelů v potřebném rozsahu cesta 
k zajištění prostředků, odpovídající zvýšení ceny za železniční dopravní cestu, nepovede. Z těchto 
základních tezí vyplývá, že ačkoliv zvýhodnění nákladní dopravy je žádoucí, a rovněž cena v oblasti 
osobní dopravy s velkou pravděpodobností v následujícím období poroste, uvedené bude nutné 
řešit v oblasti veřejných služeb v osobní přepravě doplněním finančních prostředků do rozpočtu 
objednatelů. Nalezení účinného finančního mechanismu bude obtížné. 

6.2: Vazba mezi modernizací, údržbou železniční infrastruktury a objednávkou 

Tento problém není vnímán silně v oblasti silniční dopravy, pravděpodobně především proto, 
že silniční infrastruktura je budována a modernizována nejen dle požadavků veřejné dopravy, ale 
především s ohledem na IAD. Svou roli hraje i skutečnost, že dopravní prostředky v oblasti silniční 
dopravy nejsou tak silně technologicky vázány na infrastrukturu jako v oblasti dopravy železniční. 

V oblasti železniční dopravy je dobré, že se podařilo zahájit úzkou komunikaci mezi 
modernizací železniční infrastruktury a potřebami objednatelů. V současné době začíná být 
standardem, že před jakoukoliv modernizační akcí je projektantem zpracován a s dotčenými subjekty 
projednán vzorový jízdní řád, ve kterém je s ohledem na taktové souvislosti často lépe patrné, které 
prvky infrastruktury jsou pro zavedení lepších provozních konceptů klíčové, v jakých úsecích je třeba 
zvýšení traťové rychlosti či která stanice bude pravděpodobně určena pro pravidelné křižování vlaků 
osobní dopravy. Nelze než si přát, aby se tento zaváděný standard stal do budoucna samozřejmostí. 

Toto má silnou vazbu na dopravní plánování popsané v první a druhé kapitole tohoto 
materiálu: Pokud objednatelé mají v úmyslu požadovat určité úpravy infrastruktury, musí garantovat 
jednoznačně zájem veřejné služby v předmětných provozních konceptech a v předmětném rozsahu 
dlouhodobě objednávat, což dosud není úplnou samozřejmostí a není to ani obsahem samotných 
dopravních plánů. Do budoucna se jeví jako zřejmé, že dopravní plány by ve své závěrečné části měly 
obsahovat požadavky, týkající se dlouhodobé koncepce, včetně dopadu na infrastrukturu. Přesněji 
lze uvést, že jedním z podkladů pro údržbu a zlepšování parametrů dopravní, zejména železniční, 
infrastruktury jsou plány rozvoje systému veřejné dopravy, a to i s ohledem na modernizaci 
vozidlového parku. Tyto požadavky musí vycházet z dopravních plánů dopravní obslužnosti na všech 
úrovních. Dopravní plány, které se zpracovávají na období pěti let, proto musí být dostatečně 
podrobné (zákon o veřejných službách v přepravě cestujících tento požadavek nedefinuje dostatečně 
podrobně), musí dále obsahovat dlouhodobou vizi, ke které by se měl systém postupně dostávat. 
Důraz musí být kladen na provázání plánů rozvoje dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury. 
Z toho jednoznačně vyplývá, že výhodou je, když vykonávání vlastnických práv a povinností na 
dopravní infrastruktuře a objednávání veřejných služeb jsou na stejné úrovni (stát, kraj, obec). Tyto 

                                                 
83

 Zde je třeba poměřovat dva faktory, a sice skutečnost, že se zkracováním intervalu výrazně vzrůstá atraktivita 
veřejné dopravy, například do dvou vlaků v intervalu 30´ lze získat více cestujících než do jediného vlaku 
v intervalu 60´. Na druhé straně, s extrémním zkracováním intervalů dochází k extrémnímu zatížení železniční 
infrastruktury, což může vést na velmi nákladné stavební investice. 
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požadavky by v optimálním případě měly být postaveny na reálných finančních výhledech – proč to 
v současné době ve všech případech není, je podrobně popsáno v předchozích kapitolách. Nastavený 
směr vývoje se s ohledem na cestu od roku 1995 dosud nicméně jeví být v této oblasti správný a ve 
zpřesňování dopravních plánů je třeba pokračovat. 

Přesto přetrvávají v oblasti plánování dopravní infrastruktury ve vazbě na veřejnou dopravu 
určité dílčí obtíže. Za prvé, jsou často ekonomicky velmi špatně hodnoceny projekty zahrnující 
prostou elektrizaci, což je s ohledem na závislosti České republiky na ropě zarážející, a lze se obávat, 
že v projektech nejsou odpovídajícím způsobem vyčísleny přínosy prostých elektrizací. Za druhé, 
nasazení infrastruktury na ITJŘ vede v některých případech k opačnému extrému, kdy se očekává, že 
po dalších 50 let bude provoz na předmětné dráze neměnný: zatímco je vhodné infrastrukturu 
optimalizovat na standardní taktový provoz, nemělo by to vést podobně jako na některých dráhách 
v SRN k omezení možnosti křižování na 1 x 30 minut, což vylučuje jakékoliv změny nebo jen i malé 
odchylky od základního provozního konceptu. Tyto tendence jsou patrné i v České republice. Za 
třetí, je potřebné stabilizovat výhledový stav infrastruktury, a to včetně názoru na rychlá spojení, 
protože tyto cíle vedou k nejasnostem při jednotlivých drobných krocích zahrnujících detaily řešení 
veřejné dopravy, zejména ve velkých uzlech. Konečně za čtvrté, měl by být v rozpočtech 
infrastrukturních akcí ponechán určitý rozpočet použitelný na drobnější investiční akce a důsledně 
využíván na akce související s adaptací infrastruktury na atraktívní a efektivní provozní koncepty: 
dosud není výjimkou případ, kdy pro dosažení křižování v určité železniční stanici chybí několik minut 
a atraktivnější jízdní řád se tím stává nestabilním a tudíž nerealizovatelným. 

Lze shrnout, že provázání modernizace infrastruktury s objednávkou veřejných služeb se 
prohloubilo a mělo by být v této cestě dále pokračováno. Naopak zpřesnění dopravního plánování 
je důležité zejména pro údržbu železniční infrastruktury regionálního významu, kde veřejná 
objednávka dominuje nad ostatními segmenty dopravy. Není možné připustit stav, kdy SŽDC 
vynaloží nemalé prostředky do revitalizace tratě a objednatel následující rok zastaví nebo výrazně 
zredukuje objednávku.  

6.3: Dopravní terminály, vliv železniční reformy na veřejnou dopravu  

Problematika železniční reformy obecně, která v posledních letech výrazně změnila vztahy 
mezi subjekty na trhu železniční dopravy, je natolik obsáhlá, složitá a modálně vázaná, že nemůže být 
podrobně popsána v této Koncepci veřejné dopravy. Pokládáme však za potřebné se zastavit 
u jednoho konkrétního bodu. V oblasti železniční dopravy je velmi závažná problematika železničních 
stanic a dalších tzv. „zařízení služeb“ ve smyslu evropské legislativy. Zjednodušeně řečeno: zatímco 
staniční koleje, nástupiště a podchody zůstaly ve vlastnictví státu, staniční budovy, často i s pozemky 
pod železniční stanicí a prvním nástupištěm byly vloženy do majetku obchodní společnosti České 
dráhy, a.s., při jejím založení. 

V článku 5 Směrnice 2001/14/ES se konkrétně uvádí, že předmětné služby „jsou poskytovány 
nediskriminačním způsobem a požadavky železničních podniků lze odmítnout pouze, pokud existují 
v rámci tržních podmínek přijatelné alternativy“. V případě volné kapacity zařízení služeb by žádosti 
železničních podniků neměly být odmítány, pokud není naplněna jedna ze Směrnicí 2001/14/ES 
stanovených podmínek. Pokud se týče problematiky konkrétních podmínek nediskriminačního 
přístupu, ten není v žádném z předpisů jasně vymezen, lze jej vymezit spíše negativním výčtem. 
Zásada nediskriminace by byla například evidentně porušena v případě, že při existenci volné 
kapacity zařízení služeb by provozovatel zařízení služeb nebyl připraven uzavřít smlouvu 
s kterýmkoliv železničním podnikem za stejných podmínek a upřednostňoval by vybrané železniční 
podniky na úkor jiných. Postup odmítnutí v žádném případě nelze doporučit také s ohledem na 
skutečnost, že naplnění podmínky existence přijatelných alternativ v rámci tržních podmínek by bylo 
velmi obtížné prokázat. Tento princip není v rozporu se soukromoprávní povahou individuálně 
uzavřených smluv a již zcela zásadně není důvodem pro vypovídání již uzavřených smluv s ohledem 
na skutečnost, že jiní dopravci z důvodu kapacity zařízení služeb nemohou využívat (z hlediska 
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rozsahu) zařízení služeb stejným způsobem. Naopak se jeví jako zcela logické, že žádosti železničních 
podniků budou uspokojovány postupně, a to za shodných obchodních podmínek. Pokud bude 
kapacita zařízení služeb vyčerpána, majitel zařízení služeb (jak bude zcela zřejmé v nové právní 
úpravě, tj. ve Směrnici 2012/34/EU, jejíž transpoziční lhůta uplyne v roce 2015) není povinen 
provádět investice, aby uspokojil všechny požadavky. 

Stejně jako v jiných kapitolách je vhodné uvést zjednodušený příklad, bez snahy o vyčerpávající 
přesný popis. Povšimněme si například železniční stanice Chrastava či Hrádek nad Nisou, ležící 
v Libereckém kraji na trati č. 089 mezi Libercem a saským městem Zittau. Jsou to stanice ne zcela 
obvyklé. Původně soukromým kapitálem postavená a vlastněná dráha Liberec – Zittau s dalším 
pokračováním do Saska byla vystavěna saskou obchodní společností a uvedena do provozu v roce 
1859, a proto stavba byla poněkud velkorysejší než jiné dráhy této doby stavěné v rakouské 
monarchii. Dnes dráha disponuje nejvyšší traťovou rychlostí 100 km/h, což je jedna z nejvyšších 
hodnot v Libereckém kraji, a ve většině dopraven jsou historicky k dispozici ostrovní nástupiště 
s mimoúrovňovým přístupem. Mezilehlá stanice Chrastava nebo Hrádek nad Nisou má více 
dopravních kolejí (vlastněných státem), osobní doprava se reálně realizuje na dvou z nich, na něž je 
přístup z ostrovního nástupiště dostupného mimoúrovňově podchodem (vlastněným státem). Tento 
podchod vyúsťuje ve směru do přednádraží výhradně v hale výpravní budovy železniční stanice 
(vlastněné společností ČD, a.s.). Dokud ČD byli dopravcem většiny vlaků na této dráze, byla situace 
únosná. Dnes však z přibližně 26 párů projíždějících vlaků v této stanici provozují ČD čtyři páry. V této 
situaci je vlastnictví výpravních budov pro ČD spíše přítěží, neboť jsou nuceny veřejné prostory 
temperovat, zajištovat jejich základní úklid a údržbu, aniž by z toho výrazným způsobem profitovaly. 
Cestující v těchto železničních stanicích však nemůže dosáhnout nástupiště, aniž by prošel vestibulem 
výpravní budovy. Je skutečností, že takových železničních stanic je v síti menšina, ale jedná se často 
o stanice velmi důležité (například Hradec Králové hl.n., Brno hl.n., Praha hl.n., Praha-Smíchov, 
Beroun, České Budějovice a mnohé další). V řadě jiných stanic, nejsou-li požadovány konkrétní služby, 
vstup do budovy železniční stanice potřebný vůbec není (například Blansko, Benešov u Prahy, Děčín 
hl.n.) a železniční stanice z pohledu cestujících slouží jako čekárna a zařízení pro odbavení cestujících 
(osobní pokladna a podobně). Uvedený problém poněkud zvláštní stanice Chrastava tedy do 
budoucího období nemusí být pouhou kuriozitou, ale otázkou vyžadující určité řešení. 

Diskutujeme-li tyto otázky, zdá se jako závažné, že s ohledem na současné předpisy je 
předmětem ceny za použití dopravní cesty traťový přístup k infrastruktuře. Je otázkou, zda tento 
přístup je zcela správný, neboť pro dopravce je zcela nedostatečné zastavit na nástupišti, z kterého 
není v rámci minimálního přístupového balíku zajištěna cesta pro cestující. Z věcného hlediska je 
potřebné do budoucího období zvážit, zda by měl být předmětem minimálního přístupového balíku 
přístup k dopravním službám jako takový, tj. i přístup cestujících k vlakům, s ohledem na skutečnost, 
že směrnice 34/2012/EU do budoucna jasně stanoví, že „přístupové komunikace pro cestujících a 
zboží, včetně (…) přístupu pro cestující, kteří přišli či odcházejí pěšky“84 jsou součástí železniční 
infrastruktury a minimální přístupový balík obsahuje „použití železniční infrastruktury“85. Pokud 
nebude možný přístup jiný, je třeba zvážit, zda by s ohledem na jednoduchost vzájemných vztahů 
provozovatel dráhy neměl takový přístup vždy zajistit, ať už využitím majetku vlastního, majetku 
státu, či majetku jiných obchodních společností. 

Z obecného pohledu lze doplnit, že vlastnictví železničních stanic obchodní společnosti přináší 
nevýhody, ale i určité výhody. Obchodní společnost lépe než státní organizace je schopna využít 
tržních příležitostí spojených s uvedenými prostory. Zároveň však vzniká problém spočívající v tom, že 
pokud v předmětné železniční stanici provozuje veřejné dopravní služby v osobní drážní dopravě více 
dopravců, pak ti dopravci, kteří jsou vlastníky železniční stanice, jsou nuceny i v případě potřeby 
jakéhokoliv místa pro odbavení uzavřít smlouvu se společností, která je jim zároveň konkurentem. 
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 Příloha I směrnice 34/2012/EU 
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 Příloha II směrnice 34/2012/EU 
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Tyto myšlenky vedou samozřejmě k tomu, že infrastruktura jako celek by měla být nezávislá na 
dopravcích. Do budoucího období se jeví několik možností, a to buďto ponechání výpravních budov 
v majetku ČD, nebo převedení výpravních budov zapět na stát, což je ovšem nesmírně problematické 
z hlediska zajištění finančních prostředků na tento převod. Tento problém se však jeví jako 
mimořádně obtížně řešitelný. Mezi těmito variantami bude potřebné vybrat kompromisní cestu, 
která bude v souladu zejména s unijním právem a která povede k dobrým věcným, praktickým 
výsledkům pro dopravce, provozující služby na české železnici. 

V případě autobusové dopravy je situace poněkud jednodušší, avšak přesto zde existují 
některé problémové okruhy, kterým je třeba se věnovat. Prvním je využívání autobusových 
„nádraží“ resp. stanovišť, která jsou ve většině případů v soukromém vlastnictví dopravců nebo 
právnických osob jimi ovládaných. Určitým problémem zde může být samo povolení vjezdu na jejich 
neveřejné účelové komunikace, ale daleko častěji výše poplatků, které jsou za tyto vjezdy účtovány a 
které znamenají nárůst nákladů na provozování veřejné dopravy. V případě dopravy zajišťované 
v rámci smluv o veřejných službách může tato situace prohlubovat ztrátu dopravců a vytvářet tlak na 
výši kompenzací z veřejných rozpočtů, v případě ostatní komerční dopravy pak může být nepříznivým 
faktorem v prostředí konkurence. 

Druhým problémem souvisejícím s infrastrukturou je otázka zastávek. Samotný pojem 
zastávka není v právních předpisech uspokojivě definován a vymezen a nejsou stanovena 
jednoznačná pravidla pro jejich zřizování, vybavení včetně označení, ani využívání. Lze se však 
shodnout na chápání zastávky, kdy její součásti jsou umístěné na veřejné komunikaci resp. veřejném 
prostranství, jako veřejného prostoru. S tím je v rozporu postavení zastávkového označníku, který je 
povětšině majetkem některého dopravce. Vlastnictví označníku je pak chápáno jako důvod 
k vyjadřování nesouhlasu majitele v rámci řízení o udělení licence s využíváním zastávky dalšími 
dopravci. Kromě toho je nepominutelná i otázka úhrady za používání označníku, na kterém jsou 
všichni dopravci, zastávku využívající, povinni vyvěsit jízdní řád. Ta může mít, i když v menším rozsahu 
než u autobusových nádraží, nepříznivý vliv na náklady a možnost konkurence dalších dopravců. 

Lze shrnout, že důležitou otázkou k řešení je problematika terminálů veřejné dopravy, tedy 
železničních stanic a zastávek autobusové dopravy. Je nezbytné, aby k vlakům byl zajištěn přístup 
jak ze strany kolejí, tak i přístup pro cestující. K tomu je potřeba se zabývat otázkou vlastnictví 
železničních stanic. Rovněž v autobusové dopravě přetrvávají určité obtíže při vymezení zastávek a 
označníků, jakož i ve využívání větších autobusových stanovišť. 

Otázky pro adresáty tohoto dokumentu: 

26. Jaká jiná opatření lze zavést k vyrovnání propadu příjmů SŽDC na provozování dopravní 
infrastruktury po snížení ceny za dopravní cestu pro nákladní dopravu?  

27. Má být sjednocena úroveň objednávky veřejné dopravy a správa dopravní infrastruktury? 

28. Zlepšil se vztah mezi modernizačními akcemi do infrastruktury a objednávkou veřejné 
dopravy? Jaká další opatření v tomto směru jsou možná? Je nutné podrobněji specifikovat 
požadavky na sestavování plánů dopravní obslužnosti s ohledem na plánování správce 
infrastruktury? 

29. Jaká je optimální úprava vlastnictví železničních stanic v kontextu železniční dopravy v České 
republice? 

30. Pokládáte za potřebné určitým způsobem řešit nediskriminační využívání autobusových 
stanovišť? Je zapotřebí změnit pravidla či podmínky pro zřizování a využívání autobusových 
zastávek? 
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Závěr 

Veřejná doprava prošla v posledních letech v České republice dynamickým vývojem. Tato 
zelená kniha nemohla postihnout všechny otázky, nicméně snahou bylo koncepčním a co možná 
inspirativním postupem položit základních koncepční otázky v této oblasti. Proto budiž poslední 
otázkou pro adresáty dokumentu, zda některá otázka chybí:  

31. Existuje problémová oblast, která je pro Vás zcela zásadní, a přesto není součástí tohoto 
materiálu? Jakým způsobem navrhujete její řešení? 

Ministerstvo dopravy ČR by uvítalo obdržet Vaše odpovědi na předložené otázky v termínu do 
15. dubna 2014. Po zapracování Vašich podnětů bude vypracována samotná Koncepce veřejné 
dopravy, která by se měla stát oficiální politikou v oblasti veřejné dopravy pro další období 2014-
2020. Nezbývá než věřit, že úspěšné vyřešení koncepčních otázek, popsaných v tomto dokumentu, 
bude v konečném důsledku cestující pozitivně vnímat při svých pravidelných cestách veřejnou 
dopravou v České republice. 


