
                                                                           

                                            

  
 
 

 
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 

 
České dráhy 

 
Královéhradecký kraj 

 
Q-rail 

 
 

 
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní odbornou konferenci 

 

Role dopravce v objednávané dopravě 

 
Konference se koná ve dnech 18. a 19. října 2018 v Broumově 

 
 

Nad konferencí převzali záštitu:  

Ing. Michal Štěpán, Člen představenstva pro osobní dopravu, České dráhy, a.s.  

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity 

Pardubice  

Mgr. Martin Červíček, 1. Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

 

Na konferenci vystoupí s přednáškami: 

 

Zástupce MDČR, Odbor veřejné dopravy, ČR 

Zástupce Královéhradecký kraj, ČR 

Zástupce VOR, Rakousko  

Zástupce SCHIG, Rakousko  

Zástupce Ústecký kraj, ČR  

 

Zástupce Region Francie, Francie 

Zástupce DLB, Německo 

Zástupce Siemens, Česká republika 

Zástupce Arriva, Česká republika 

Zástupce ČD, Česká republika 

 

 

 

Hlavní partner konference:   ČD Informační systémy,  
 
Partneři konference:   Oltis Group, Siemens, BORCAD 
 
  



                                                                           

                                            

 
Vážené dámy a vážení pánové! 

 

V prostorech kláštera v Broumově se bude 18. a 19.10. 2018 konat další ročník naší tradiční 

podzimní konference. Ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzity Pardubice, 

Královéhradeckým krajem a společností Q-rail a opět díky partnerské podpoře společností ČD 

Informační systémy, Oltis Group, Siemens a Borcad se Vám i v letošním roce pokusíme nabídnout 

zajímavá témata týkající se železniční (nejen) osobní dopravy. Tentokráte se zaměříme na otázku 

role, možností a realizace dopravce v závazkové dopravě, resp. objednatele.   

Role dopravce v osobní železniční dopravě zaznamenala za posledních 20 let velikých změn.  

Od unitárního subjektu zajišťujícího provozování nákladní a osobní dopravy a infrastruktury v rámci 

jednoho komplexního celku, se postupně vyčlenil do samostatné entity a do podstatně změněného 

prostředí v rámci veřejné dopravy jak takové. Zajišťuje provoz na infrastruktuře, která mu nepatří a 

kterou sdílí s dalšími obdobnými subjekty a jejíž rozvoj a podmínky použití nemusí zcela odpovídat 

jeho aktuálním či budoucím potřebám. Funguje v konkurenčním prostředí více dopravců. 

V objednávané dopravě nemá jistotou neomezených kontraktů a jeho partnerem je více či méně 

sebevědomý subjekt objednatele, který může, ale též nemusí sdílet stejné vize na zajištění dopravní 

obslužnosti jím objednávané a kompenzované. Objednatel má navíc možnost objednat dopravní 

služby u jiného subjektu, zabývajícího se stejnou činností. A výhledově bude muset tak jako tak 

každou tuto službu poptat v rámci nabídkového řízení. To co jeden dopravce vnímá jako hrozbu, může 

jiný vnímat zase jako příležitost. Jak je vnímán posun rolí v oblasti objednávané dopravy mezi 

objednatelem a dopravcem. Jakou míru autonomie dopravce očekává a rád by zastával a jakou míru 

autonomie mu chce objednatel poskytnout? Má měnící se tento stav vliv na inovativnost prostředí 

objednávané dopravy? Má na toto vliv, zda se jedná o tradičního „národního“ dopravce nebo 

„soukromého“ dopravce? Jak to vnímá dopravce, objednatel a výrobce vozidel? Jak vnímá dopravce 

v objednávané dopravě provozovatel dráhy? Tyto a další otázky by měly být obsahem diskuzních 

příspěvků a panelové diskuze v rámci připravované konference.  

Jednotlivé přednášky budou tradičně doplněny o prostor pro diskuzi, kde budete moci projevit 

svůj pohled na danou věc. Nově bude blok přednášek doplněn o panelovou diskuzi k tématům 

představených v jednotlivých přednáškách, kterých se zúčastní přednášející, další oslovení a dle 

možnosti i případně ostatní účastníci konference, kteří se nebojí diskuze. A pokud budete chtít některá 

témata probrat více v soukromí, bude k dispozici čas a prostor během přestávek, oběda nebo 

večerního rautu. Připravujeme pro Vás i doprovodný program.   

Na konferenci bude k dispozici poster seznamující s projektem RUMOBIL, který se zabývá 

řešením dopravy ve venkovských regionech. Součástí projektového týmu je i společnost JIKORD, 

případné informace podá Ing. Martin Stach. 

 
 
 
 
 



                                                                           

                                            

 
 
Program konference 
 
18. října 2018, čtvrtek, Klášter Broumov, Multifunkční sál Dřevník 

9.00 – prezence účastníků konference 

9.45 – zahájení konference, dopolední blok vystoupení, diskuze 

13.30 – přestávka na oběd 

14.30 – odpolední blok vystoupení, diskuze 

19.00 – raut, volná diskuse, večeře 

 

Vystoupení budou moderovaná a simultánně tlumočená. Jednací jazyky: čeština (slovenština), 

angličtina. 

 

19. října 2018, pátek, rámcový program 

V rámci doprovodného programu se zaměříme na další historicky zajímavé a lákavé produkty regionu. 

Věříme, že se Vám i tentokrát bude program líbit.   

 

Vložné:  

 1500,- Kč, (studenti denního studia 500,- Kč), 

 zahrnuje CD, občerstvení během konference, oběd, večerní raut, účast na doprovodném 

programu, 

 vložné je splatné do zahájení konference převodem na účet č. 133605011/0100 anebo při 

prezenci v hotovosti, 

 žádosti o vystavení faktury posílejte na adresu: hrabacek@gr.cd.cz nebo České dráhy, a.s., 

O19, Jan Hrabáček, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 

 při platbě převodem na účet uveďte prosím jako variabilní symbol IČO Vaší organizace, 

v případě fyzických osob jméno a příjmení v poznámce platby, a tyto údaje zašlete prosím 

v přihlášce, aby byla Vaše platba identifikovatelná. Dále uveďte ve zprávě pro příjemce 

(pokud je to možné) Vaše příjmení a text „Konference 2018“. 

Termíny: 

 přihláška, potvrzení účasti – 8.10. 2018, 

 zaplacení vložného převodem na účet nejpozději do 17.10.2018 (možné též na místě), 

 konference – 18. a 19. 10. 2018. 

 

Přihláška účasti na konferenci 

Přihlášky zasílejte prosím na následující adresy: cizkova@gr.cd.cz, hrabacek@gr.cd.cz,  
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V potvrzení účasti je nutné uvést: 

 organizaci, kterou účastník zastupuje, jméno, příjmení, IČO organizace, jméno a příjmení do 

textu platby, 

 počet osob (kapacita je omezená, proto prosíme maximální počet 1-2 účastníků za každou 

organizaci, v případě většího zájmu dejte prosím vědět organizátorům, v případě volné 

kapacity bude tato účast řešena individuálně s každým zájemcem), 

 počet míst pro studenty omezen na cca 10 – 15 (závisí na vyčerpání kapacity konference). 

 

Adresa místa konání konference:  

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, Multifunkční sál Dřevník 

Klášterní 1, 550 01 Broumov 

 

Ubytování:  

Část ubytovacích kapacit je dostupná přímo v prostorech Kláštera Broumov. Zbylé možnosti se 

nachází v ubytovacích zařízeních v místě. 

 

Ubytovací kapacity, které nabízí přímo Klášter Broumov: 

V případě, že se budete chtít ubytovat v bývalých mnišských celách přímo v klášteře, kontaktujte 

prosím pana Aleše Freiwalda: 

E-mail: ales.freiwald@klasterbroumov.cz 

Tel.: +420 725 518 138 

 

Ubytování zde je garantováno pouze do vyčerpání kapacity, další možnosti jsou uvedeny níže: 

 

Ostatní ubytovací kapacity:  

-  www.hotelveba.cz  

- http://hotel-praha.cz/ 
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