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• Vznik integrovaných železničních podniků v soukromém a 
státním vlastnictví v době zakládání železniční sítě v 19. 
století

• Postupné propojení sítě a přechod ke státním integrovaným 
železničním podnikům (do roku 1918 byl v zásadě provoz 
železnic pod státní kontrolou)

• Homogenní integrovaná železnice – 2. polovina 20. století 
plně sjednocená, plně monopolní a řízená státem

• Nerealizované úvahy o opětovné privatizaci drah

• Úvahy o dezintegrovaném železničním systému a posléze 
realizace tohoto modelu v unijním právu

1. Vývoj železničního trhu
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• Jednotlivé integrované železniční podniky
• Postupný přechod k monopolu státní železnice –

integrace prostřednictvím železničního podniku, který 
určuje systémová pravidla

• Zánik monopolu vlivem nových pravidel
• Vzrůst významu objednatelů (včetně autobusových 

celkem 960 subjektů v ČR)

Principiálně v důsledku toho vzniká:
• Koordinační role dopravců
• Koordinační role objednatelů
• Koordinační role IM

2. Kdo určoval systémová pravidla?
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Postupným vývojem vznikly 4 typy železničních dopravních 
systémů v ČR, z nichž každý je postaven na jiných požadavcích:
• Systém(y) Open Access – systém každého dopravce
• Systém objednávky MD
• Systém(y) regionálních objednatelů – 14 systémů, byť se 

vzájemnou vazbou a obvyklou koordinací
• Systém(y) nákladní dopravy

Objednatelé – nabídková řízení podle 1370/2007, výjimky pro 
přímá zadání
Nová situace pro dopravce – plní služby na základě 
dlouhodobých smluv, které ale mají dobu určitou, následně 
může přijít změna operátora.

3. Rozdílné požadavky na IM
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DOPRAVCE přímý kontakt se zákazníkem
uzavírá přepravní smlouvy - prodej
zpravidla personál a (ne vždy) vozidla

OBJEDNATEL určuje systémová pravidla
uzavírá smlouvy o veřejných službách
zajišťuje podstatnou část 
spolufinancování z daňových výnosů

IM zajišťuje potřebnou infrastrukturu
tvoří jízdní řád dráhy
řeší provozní koordinaci

4. Systém vertikálně oddělené železnice
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Roční jízdní řád
Omezení provozování dráhy
Unijní právo + Vnitrostátní právo – 2 procesy

Stabilita jízdního řádu ve vztahu k dosahování uzlů a přípojných 
vazeb – je reálná v podmínkách české železniční sítě?

5. Koordinace provozu na železniční síti



ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2075 
ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření 
jednotného evropského železničního prostoru

• Žadatelé by měli být včas informováni o nadcházejících 
omezeních kapacity, aby mohli podle těchto omezení v kapacitě 
infrastruktury upravit svůj provoz a své dopravní potřeby. 

• Budou-li informace o nadcházejících omezeních kapacity 
zveřejněny už na začátku období podávání žádostí o začlenění 
kapacity do ročního jízdního řádu sítě, nemělo by být tolik 
zapotřebí měnit naplánování již přidělených tras (vazba na TTR 
projekt).
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6. Právní základ – unijní právo



Omezení kapacity která trvají 
• déle než sedm po sobě jdoucích dní a 
• kvůli nimž je více než 30 % denního objemu dopravy na určité 

železniční trati zrušeno, přetrasováno nebo nahrazeno jinými 
druhy dopravy, 

zveřejní provozovatelé infrastruktury
• alespoň 24 měsíců před předmětnou změnou jízdního řádu sítě, 

jsou-li známy, a 
• v aktualizované podobě alespoň 12 měsíců před předmětnou 

změnou.
Při prvním zveřejnění omezení kapacity prokonzultuje provozovatel 
infrastruktury předmětná omezení kapacity s žadateli a hlavními 
dotčenými provozovateli zařízení služeb. 
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7. Právní základ – unijní právo



Omezení kapacity železničních tratí z důvodů práce na infrastruktuře, 
trvající 
• sedm či méně po sobě jdoucích dní a
• kvůli nimž je více než 10 % denního objemu dopravy na určité 

železniční trati zrušeno, přetrasováno nebo nahrazeno jinými 
druhy dopravy, 

k nimž dojde v následujícím období platnosti jízdního řádu a o kterých 
se provozovatel infrastruktury dozví nejpozději šest měsíců a patnáct 
dní před změnou jízdního řádu, prokonzultuje provozovatel 
infrastruktury plánovaná omezení kapacity s dotčenými žadateli a 
informuje o aktualizovaných omezeních kapacity alespoň čtyři 
měsíce před změnou jízdního řádu sítě. 
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8. Právní základ – unijní právo



Omezení kapacity železničních tratí z důvodů práce na 
infrastruktuře, trvající 
• alespoň 30 po sobě jdoucích dní a 
• postihují více než 50 % odhadovaného objemu dopravy

na určité železniční trati, 
poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům na jejich 
vyžádání během prvního kola konzultací srovnání 
podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro 
omezení kapacity. Tyto alternativní scénáře koncipuje 
provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě 
údajů poskytnutých v jejich žádostech. 
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9. Právní základ – unijní právo



Jsou tyto podmínky v ČR přínosem pro organizaci dopravy?

• Příklad – řešení výluk na relaci Praha – Brno se 
značnými dopady na objednávanou i komerční 
dopravu.

• V některých případech může být účelné výluky sdružit a 
„přetrpět“ určité období, po kterém bude doprava 
zajišťovaná kvalitnějším způsobem, nicméně takové 
období musí být časově ohraničené.

• Je třeba klást důraz na dopravní politiku ČR ve vztahu      
k podpoře veřejné dopravy, která má nutně železniční 
páteře.
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10. Právní základ – unijní právo
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11. Právní základ – vnitrostátní právo

Omezení provozování dráhy - § 23b zákona o dráhách

Oprávnění pro IM z důvodu

 údržba nebo oprava dráhy,
 uskutečňování stavby dráhy/na dráze/jiných činností

ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy
 narušení provozuschopnosti dráhy živelní nebo mimořádnou

událostí/ obnovení provozuschopnosti.
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12. Právní základ – vnitrostátní právo

IM provádí tyto činnosti, aby provozování drážní dopravy na dráze

a) nebylo omezeno, nebo
b) bylo omezeno jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně

nutném rozsahu, nelze-li postupovat podle písmene a), a
nediskriminovalo jednotlivé dopravce ani žadatele o
přidělení kapacity dráhy.



IM zpracuje návrh plánu omezení provozování dráhy pokud 

• je vydáno pro stavbu dráhy nebo na dráze stavební povolení a 
• v ostatních případech, překračuje-li předpokládaná doba 

omezení 24 hodin. 

Návrh plánu obsahuje alespoň 
• vymezení časového období, na které je plán zpracován, 
• počet, umístění a předpokládané doby trvání omezení 

provozování dráhy a jejich důvodů a 
• předpokládaný rozsah omezení provozování drážní dopravy.
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13. Právní základ – vnitrostátní právo



Návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části projedná 
provozovatel dráhy s následujícími subjekty:
• vlastníkem dráhy
• dopravci, kteří na dotčené dráze provozují drážní dopravu. 
• žadateli o přidělení kapacity na této dráze. 
• objednateli s ohledem na jeho dopady na dopravu 

provozovanou na základě PSO. 
Možná účast při projednávání návrhu plánu zástupci ÚPDI.

• Není-li dohoda: diskrece IM, nutnost odůvodnění.
• Schválení ÚPDI za stanovených podmínek.
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14. Právní základ – vnitrostátní právo



Omezení kapacity, které není zahrnuto do plánu:
a) obnovování provozuschopnosti dráhy po jejím narušení 

živelní nebo mimořádnou událostí,
b) údržbou nebo opravou dráhy, méně než 24 hodin, nebo
c) provedení těchto činností nesnese odkladu.

Nejsou-li dodrženy podmínky, uloží správní úřad podle věty první 
provozovateli dráhy obnovení provozování dráhy a stanoví mu 
k tomu přiměřenou lhůtu.
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15. Právní základ – vnitrostátní právo



 Unijní právo předpokládá včasnou koordinaci výluk tak, aby se 
přidělené trasy mohly měnit pouze u krátkých a rozsahem 
omezených výluk.

 Reálně je v českých podmínkách pro IM velmi obtížné na tuto 
koordinaci dosáhnout, protože jeho finanční a procesní 
podmínky potřebné pro investiční výstavbu, nejsou známy tak 
dlouho dopředu.

 V důsledku dochází k velmi podstatným změnám již 
připraveného jízdního řádu, s velkými důsledky na pravidelnost 
dopravy – viz například některé výluky na stěžejních trasách 
Praha – Ostrava a Praha – Brno.

 Nutné zapojení IM do kvality zajišťování přepravy – viz nové 
požadavky na IM ze strany našeho úřadu.
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16. Praktické poznámky 



Děkuji za pozornost!

František Vichta

frantisek.vichta@mdcr.cz
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