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Široké a často diskutované téma – jak strukturovat? 

 
 

1. Co k předmětné problematice vztahu mezi autobusovou 
a železniční dopravou říkají schválené strategické 
dokumenty České republiky? 

2. Jaké je stav dané problematiky v právních předpisech? 
3. Které otázky jsou triviální a které naopak obtížné a 

klíčové pro další vývoj v této oblasti? 
4. Jakým směrem se vydat v dalším období, jaké modely 

existují pro další vývoj v této oblasti? 
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Dopravní politika České republiky  
pro léta 2014-2020 

 
 

Specifika železniční dopravy 1 
• Železniční doprava musí plnit funkce kvalitních a rychlých páteřních linek, na které navazuje 

plošně-obslužná autobusová doprava. Železniční doprava obvykle (v závislosti na místních 
podmínkách) není vhodná pro obsluhu malých obcí, protože železniční zastávku nelze většinou 
vybudovat v místě, které je z hlediska obsluhy obce nejvýznamnější (byť existují výjimky). 

• V případě slabších přepravních proudů je železnice značně nákladnější ve srovnání s dopravou 
autobusovou a její „ekologičnost“ v tomto případě rovněž nelze prokázat. Obsluhu malých obcí 
je proto nutné zajistit v těchto případech pomocí autobusové dopravy, což platí nejen o obcích 
ležících na vedlejších a regionálních tratích, ale rovněž o mnoha obcích ležících na tratích 
celostátního i mezinárodního významu. (Poznámka: nákladovost jednotlivých oborů dopravy 
pro objednatele zpravidla < 100 Kč/vlakový kilometr,  >25 Kč/autobusový km, přidaná hodnota 
železnice obtížně prokazatelná, ale v praxi ji každý zažívá) 

• Respektování této zásady může železniční dopravu zlevnit, ale i zkvalitnit. Věc bude 
posuzována individuálně podle místních podmínek. Tento záměr bude podpořen objektivně 
zpracovanou analýzou stávajícího stavu nekoridorových a regionálních tratí s cílem jasně 
definovat a maximálně využít ekonomický (rozvoj průmyslu a turistického ruchu) a sociálně 
demografický (mobilita pracovní síly, omezení vzniku a existence „regionálních periferií“ apod.) 
potenciál železniční sítě. Naproti tomu je možné nahradit železniční provoz na neefektivních 
místních tratích autobusovou dopravou. 

• Vysoký potenciál mají osobní vlaky v hustě osídlených oblastech, a to nejen jako vlaky 
příměstské, ale prosazují i ve velkých městech i jako nejrychlejší segment městské dopravy. 
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Dopravní politika České republiky  
pro léta 2014-2020 

 
 

Specifika železniční dopravy 2 
• Z hlediska nabídky došlo v případě dálkové osobní dopravy k velkému zlepšení. Současný 

systém, který je nutné udržet a dále zkvalitnit, je svými principy (nikoli však dosud kvalitou a 
úrovní provázanosti) srovnatelný se systémy v rozvinutých státech, a to i přes mnohem horší 
stav železniční infrastruktury a její konkurenceschopnosti vůči infrastruktuře silniční. 

• Uplatnění silniční dopravy v případě nekonkurenceschopné železniční infrastruktury. 
• ČR se stane izolovaným ostrovem obtížné dostupnosti uprostřed Evropy, pokud se v horizontu 

přibližně deseti let nezačne budovat síť rychlých železničních spojení (RS). 
Specifika silniční veřejné dopravy 
• Plošná obsluha území autobusy (obslužná vrstva D) s  kapacitou odpovídající povaze linky 

s návazností na linky páteřní je hlavní a nenahraditelnou funkcí autobusové dopravy v systému 
veřejné dopravy, a to nejen v obcích ležících mimo hlavní tahy dopravní infrastruktury, ale 
rovněž jako doplněk obsluhy podél hlavních tahů. Vzhledem k nedostatečné kvalitě železniční 
sítě musí kapacitní autobusové linky rovněž doplňovat síť páteřních linek (například Praha – 
Liberec), a to jak v regionální, příměstské, tak dálkové dopravě.  

• Systém linek v regionech musí rovněž odpovídat přepravním požadavkům obyvatel ve vztahu 
k sousedním krajům – opomíjení těchto potřeb je jedním z důvodů, proč se v posledních letech 
oblasti podél krajských hranic stále více propadají v ukazatelích konkurenceschopnosti. 
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Dopravní politika České republiky  
pro léta 2014-2020 

 
 

Specifika IAD 
• Výrazný nárůst nejen stupně motorizace, ale dnes již i kvality osobních automobilů. Ve 

velkých městech klesá stupeň využití automobilů. 
• Individuální doprava funguje jako „doprava z domu do domu“. Vzhledem k její prostorové, 

ale i energetické náročnosti a dopadům na životní prostředí generuje značný podíl externích 
nákladů, na druhou stranu je rovněž významně zdaněna a zpoplatněna. Nicméně přímá 
individuální doprava zejména v hustěji osídlených oblastech způsobuje problémy.  

• Individuální doprava může fungovat rovněž jako součást řetězců multimodální dopravy 
prostřednictvím terminálů veřejné dopravy a systémům P+R a K+R. V tomto případě je 
vhodným prostředkem pro obsluhu velmi rozptýleného osídlení jako plošně-obslužný 
segment ve vazbě na páteřní veřejnou dopravu. Systémy P+R a K+R je ale třeba lokalizovat 
již v předměstské oblasti u hlavních železničních tratí, protože umístění až na okraji města u 
linek MHD již není schopno řešit kapacitní problémy silniční infrastruktury na vstupech do 
měst. 
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Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 

• Vnímá veřejnou dopravu jako systém tvořený především železnicemi, městskými dráhami a 
autobusovou dopravou. 

• Konstatuje, že 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. 1370/2007 a zákona o veřejných 
službách (specifická – dálková autobusová doprava). 

• Je třeba proto zajistit, aby objednávka veřejných služeb byla vhodně multimodálně 
plánována a aby spolupráce příslušných orgánů (objednatelů) byla na dobré úrovni. Je 
nutno zajistit potřebné podmínky pro interoperabilitu systému tak aby systém veřejné 
dopravy z hlediska cestujícího působil jako jeden celek, včetně návaznosti na nemotorovou 
dopravu 

• Je potřebné nastavit optimální vztah veřejných služeb v přepravě cestujících ve vztahu k 
ostatním službám veřejné dopravy, jakož i k potřebné infrastruktuře  

 
„Souběh“ autobusu a vlaku je věc nesprávná tehdy, pokud obě dopravní služby participují na stejných nebo obdobných typech 

přepravních vztahů v území. Pokud tedy mezi obcemi A-B je zajištěno spojení drážní dopravou, není správné, aby obdobné přepravní 
potřeby uspokojovala také autobusová linka, která toliko přetáhne část přepravních případů na sebe, ale celkové tržby zůstanou 

obdobné a tratí v konečném důsledku objednatel. Zcela odlišný je však případ, pokud mezi dvěma tarifními body A-B jezdí páteřní 
linka a zároveň linka obslužné dopravy (tedy linky odlišných tzv. „přepravních segmentů“) které si vzájemně cestovní dobou 
nekonkurují, nabízí cestujícím něco zcela jiného, resp. cílí na jiné přepravní skupiny. Například se jedná o linku příměstské 
železnice a obslužného autobusu, který detailně obslouží regionální středisko, ve kterém vlak zastaví pouze 1x. Předkladatel 

opakovaně již v předchozích dokumentech zdůrazňoval, že geografické překrytí dvou dopravních služeb nemusí být souběhem a 
naopak, linky geograficky odlišné mohou představovat „souběh“.  
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Bílá kniha - Koncepce veřejné dopravy 

• Jak v oblasti železniční, tak i v oblasti silniční dopravy téměř všichni dotázaní považují 
problém souběžného provozu komerčních a veřejných služeb obecně za závažný. Lze 
shrnout, že pokud je na určitém provozním souboru možné provozovat dopravní služby bez 
kompenzací z veřejných rozpočtů a v odpovídající kapacitě, síťové struktuře a kvalitě, pak 
je to značný přínos pro celou veřejnou dopravu. Vytrhování jednotlivých spojů z 
provozních souborů veřejných služeb a jejich následné komerční provozování bez zajištění 
celé linky ale může v některých případech snížením výnosů, bez odpovídajícího snížení 
nákladů, systém veřejné dopravy ohrozit a není zcela přijatelné.  

• Jde o to, aby byla zajištěna společná existence komerční a kompenzované dopravy, aniž by 
jedna část působila na úkor té druhé a znemožňovala její racionální ekonomickou existenci.  

• Ze strany respondentů bylo velmi jasně vnímáno, že nelze uvést, že by doprava 
provozovaná mimo závazky veřejné služby měla být obecně a vždy upřednostněna před 
veřejnými službami. V železniční dopravě existuje další závažný problém, a sice omezená 
kapacita železniční dopravní cesty. Možnost volné soutěže na trhu je proto poněkud 
omezena kapacitou infrastruktury, kde na rozdíl od silnice není možný provoz několika 
souběžných, konkurenčních spojů, a kde větší nabídka komerčních spojů omezuje zejména 
regionální dotovanou dopravu, jakož i nákladní dopravu. Dotázaní se převážně shodují, že 
by i na železnici měl být přístup na trh regulován (tzn. především princip soutěže o trh, 
nikoliv soutěže na trhu), a to alespoň obdobným způsobem jako v dopravě silniční, kde 
probíhá regulace na úrovni udělení licence pro provozování linky.  



Stručné shrnutí současného právního prostředí 

Silniční doprava – zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 
Přístup na trh silniční dopravy vyžaduje získání koncese, licence na jednotlivé linky, schválení 
jízdního řádu (právní nárok). Zákon v § 12 a násl. vymezuje podmínky udělení licence, přičemž 
taxativně stanoví případy, v nichž se licence neudělí. 
 
Železniční a ostatní drážní doprava – zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů. Přístup na trh klasické železniční dopravy vyžaduje získání licence na provozování 
drážní dopravy, osvědčení dopravce, dopravce musí mít uzavřenu smlouvu s provozovatele 
dráhy a přidělenu kapacitu dopravní cesty. Podmínky udělení licence a dalších dokladů 
potřebných pro provozování drážní dopravy stanoví zákon, při splnění souboru 
administrativních podmínek je přístup na trh garantován. 
 
Evropské právní předpisy – v oblasti železniční dopravy zejména směrnice 34/2012/EU, která 
stanoví pravidla pro přístup na trh železniční infrastruktury a otevírá trh mezinárodní osobní 
železniční dopravy konkurenci, čtvrtý železniční balíček – novela 1370/2007, novela 34/2012 => 
otevření vnitrostátní dopravy pro hospodářskou soutěž (výjimkou ekonomické narušení smluv 
o veřejných službách) a postupné otevření veřejných služeb na železnici hospodářské soutěži. 
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Otázky 

Pozemní veřejná 
doprava 

Silniční doprava 
Drážní doprava 

oblast veřejných 
služeb („PSO“) 
cca 15 
objednatelů 

koordinace objednatelů 
(případně s podporou 
koordinace dopravců) 

oblast veřejných 
služeb („PSO“) 
cca 900 
objednatelů 

koordinace dopravců 
(případně podpořená 
povolovacím procesem) 

oblast Open 
Access 



10 

Model 1: Laissez-faire 

• Vize, ve které veřejná správa je pouze tvůrcem základních pravidel (například bezpečnost, 
finanční způsobilost) a ponechává tvorbě dopravní obslužnosti volný průběh. 

• V případě, že dopravní služby nejsou samofinancovatelné, uzavírá smlouvy o veřejných 
službách, v čisté podobě této varianty v co nejmenším rozsahu na zajištění základních 
dopravních funkcí v území (doprava do školy, do nemocnice, případně do zaměstnání). 

• Zpravidla úplné procesní oddělení přístupu na infrastrukturu a přístupu k trhu veřejných 
služeb. 

V případě takové varianty:  
• dominantní koordinační funkce je na straně dopravců, 
• tato varianta by ukázala skutečný potenciál trhu jak na straně cestujících, tak na straně 

dopravců (situace však není vždy stejná jako v případě trhu ve specifické situaci, jako je 
například provoz dopravních služeb na lince Praha – Ostrava, příklady z jiných tržních 
odvětví ukazují, že trh se může chovat různě), obvykle je však nejblíže opravdovému 
chování spotřebitele, nikoliv našim představám či přáním o něm, 

• žádná vyspělá evropská země tento systém v čisté podobě nemá, systémy, které pokládáme 
za příkaldné, nejsou často na „laissez faire“ založeny ani vzdáleně – například MHD ve 
všech velkých městech, železniční doprava ve Švýcarsku či Německu, systém Postbusů v 
Rakousku.  

• kapacita infrastruktury je velmi omezená a budování infrastruktury umožňující uspokojit 
časový vývoj poskytování služeb na trhu je velmi nákladné, 

• odchylka od tržního chování zpravidla stojí veřejný sektor peníze, 
…máme k dispozici ekonomickou laboratoř? 
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Model 2: Regulace v případě konfliktu 

• Vize, ve které veřejná správa je tvůrcem oblasti veřejných služeb a tvůrcem základních 
pravidel v ostatních oblastech (bezpečnost, finanční způsobilost, ochrana společensky 
významných veřejných služeb). Oblast komerční dopravy není smluvně vázána. 

• V případě, že dopravní služby nejsou samofinancovatelné, uzavírá smlouvy o veřejných 
službách v ucelených provozních souborech (doprava do školy, do zdravotnických zařízení, 
do zaměstnání, k uspokojení kulturních a společenských potřeb). 

• Právní prostřední v České republice je blízké tomuto modelu. 
 

V případě takové varianty:  
• dominantní koordinační funkce je na straně objednatelů, v komerční oblasti na straně 

dopravců, 
• vzniká výraznější problém rozhraní mezi veřejnými službami (PSO) a ostatními službami, 
• komerčně iniciované služby mají dostatek prostoru, nejsou nijak výrazně regulovány (míra 

regulace je stát o státu odlišná), 
• mohou nastávat problémy s přetížením infrastruktury či obtížnou konstrukcí jízdního 

řádu, 
• je velmi důležité správně nastavit regulační mechanismy, které jsou fair ve střetu mezi 

dotovanou a komerční dopravou (v současné době v železniční dopravě žádné neexistují, v 
silniční dopravě ano). 

…každý problém má jedno všem snadno srozumitelné, logické, zcela špatné  řešení? 
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Model 3: Koncesní model 

• Bílá kniha byla strategickým dokumentem, a proto si musela klást otázku, k jakému řešení 
přístupu na trh veřejné dopravy směřuje řešení těchto otázek v horizontu delším než je 
několik let.  

• Respondenti v řadě odpovědí uváděli, že současné téměř úplné procesní oddělení - 
decoupling - mezi závazky veřejné služby a procesem získání povolení k podnikání je 
praktickým řešením pro současný stav a následující léta, ale je třeba klást si otázku, zda je 
také vhodným cílovým řešením pro veřejnou dopravu v České republice. Toto řešení 
vzniklo více postupným právním vývojem než s jasným úmyslem.  

• V řadě státu EU je přitom značný procesní rozdíl mezi „dotovanou, nebo veřejně 
prospěšnou koncesí na služby“ a „komerčně iniciovanou koncesí“. Zásadní výhodou tohoto 
modelu je, že trh může být značně otevřen a přitom mohou být pravidla prostřednictvím 
uvedených koncesí na služby zároveň vhodně nastavena. I na komerční služby dochází k 
udlení určitého povolní či sjednání smlouvy, jejímž cílem je stanovení síťových pravidel. 

• Model udělování koncesí s quasi-výlučným charakterem, a to buďto na základě aktivity 
příslušného orgánu (přičemž součástí takové koncese by pak byla platba kompenzace nebo 
ne, případně i poplatek za výlučnost) a vedle toho by mohly existovat komerční koncese       
z aktivity dopravců, podmínky jejich udělení by byly podobné jako v případě procesu 
přezkoumání ekonomické vyváženosti veřejných služeb, tj. koncesí prvního typu. 

• V této variantě záleží na čistotě a kvalitě veřejné regulace, nezneužívání disponibilních 
nástrojů k prosazování dílčích zájmů. 

…příliš mnoho sociálního inženýrství nebo cesta k jednomu systému veřejné dopravy? 
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Děkuji za pozornost! 
 
 
 

Ing. František Vichta 
 
Odbor veřejné dopravy 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 
110 15 Praha 1 
frantisek.vichta@mdcr.cz 
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