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Abstrakt  
Příspěvek věnuje pozornost hlavním zásadám a dopadům reformy evropských železnic. Popisuje 

základní východiska potřeby reformy železnic a železniční legislativu podporující reformy. V dalších 
částech autoři analyzují možnosti a dopady reformování železničních organizačních struktur pro 
zavedení konkurence se stručným odkazem na probíhající železniční reformy ve vybraných 
evropských zemích, řešení pracovní produktivity, břemene dluhu z minulosti a vztahu mezi státem 
a managementem železničních společností. 
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1. Úvod 
Železnice jsou vitální částí celostátní a regionální dopravy a dopravní infrastruktury. Pokud roste 

ekonomika, roste i poptávka po službách nákladní dopravy, při jejichž zabezpečení sehrává důležitou 
roli sektor železnic. Železniční sektor prochází  vývojem ve zvýšení počtu přepravovaných cestujících, 
v jeho podílu na trhu nákladní dopravy, ve zdokonalování orientace na zákazníka a v úrovni provozu 
a bezpečnosti. Vlády usilují o pokračování tohoto vývoje a jeho akceleraci. 

Na druhé straně ale železnice strádají z prodlužování nedostatečného investování v minulých 
desetiletích a z nevyhovující struktury investic. V současnosti dochází k podstatnému zvýšení úrovně 
investic s ohledem na tento odkaz z minulosti, ovšem struktura investic by se měla změnit, pokud 
chceme budovat železnici, kterou bude potřebovat např. region v budoucnosti. Změny na železnici 
musí odpovídat budoucím požadavkům z hlediska spolehlivosti železniční sítě a požadavkům 
dopravců,  tak aby vyhovovaly motivům při plnění společných cílů. Změny musí zamezit možnosti 
obejití  a zastření odpovědnosti, která tak často charakterizuje současnou železnici a provází zlepšení 
provozu poptávaného cestujícími. Zaměstnanci musí být lépe motivováni k tomu, aby se soustředili 
nikoliv na jednání s byrokracií, ale na poskytování bezpečné a efektivní  služby pro zákazníky. 

Tato forma změny bude základem pro vztah mezi veřejnými a soukromými sektory, vládou 
nabízející jasná strategická řešení, jediným nezávislým regulátorem zastupujícím vysoké nároky 
bezpečnosti a ochrany práv investorů a privátním sektorem nabízejícím inovace, orientaci na 
zákazníka a obchodní disciplínu. Železnice musí být schopná s předstihem vhodně plánovat a přijímat 
citlivá rozhodnutí o investicích a modelech služeb vyhovujících potřebám jejich zákazníků. 
S regulačními a smluvními opatřeními,  se stávající železniční sítí spolu s jejich smlouvami se 
železničními společnostmi, bude vláda silným klientem pracujícím ve prospěch daňových poplatníků 
(a obdobně plátců jízdného) schopným udržet odpovědnost železnice, pokud by mělo dojít k selhání 
při plnění jejich závazků. 

Vláda je určena k tomu, aby se pustila do řešení problémů železnic, které byly způsobeny 
desítkami let pod financování a smíchány se špatně zavedenou strukturou v období privatizace. 

Proces reformy evropských železnic byl zahájen. Existují nové zaznamenané úrovně investic, 
které byly vloženy do železnice. Železniční síť – privátní sektorová společnost provozovaná ve 
veřejném zájmu- udělala pokrok ve snížení zpoždění a v pevném uchopení nákladů. Železniční 
společnosti stupňují svoji výkonnost a zapojení v železniční síti v nastavení společných kontrolních 
středisek pro zlepšení jimi řízených služeb. Dalším krokem je zjednodušení vztahů uvnitř sektoru 
železnice. 

2. Východiska potřeby reformy železnice 
Tradiční organizační struktura většiny světových a evropských železnic byla po druhé světové 

válce ve formě integrovaného veřejného monopolu. Tato struktura přinášela vysoké fixní náklady 
související s poskytováním infrastruktury a důležitostí poskytování cenově dostupných přepravních 
služeb pro nízko příjmové skupiny obyvatel a základní celostátní železniční přepravní služby veřejně 

  

Doma
Razítko



provozovaného monopolu. V posledních 20-ti letech se všechny uvedené předpoklady od základu 
změnily. 

Je zřejmé, že potřeba reformovat byla v mnoha zemích ovlivňována neschopností konkretizovat 
potřebný rozvoj spolu s rozvojem ostatních druhů dopravy (s automobily, kamiony a letadly). To 
nakonec většinu železničních společností uvrhlo do finančních potíží. Ve stejné době existovala 
politická podpora na propagaci ekologicky příznivějších alternativ v soukromé dopravě. Tyto zájmy 
vedly v mnoha zemích k reformě jejich železničního sektoru. V posledních letech navíc evropská 
legislativa popohnala určité reformy v rámci EU. Na evropské úrovni lze za východiska reformy 
železnic považovat přijetí prvního a druhého železničního balíčku, které zahrnovaly řadu vztažných 
směrnic Evropského parlamentu a Rady  týkajících se rozvoje železniční dopravy. 

 
První železniční balíček (známý rovněž jako infrastrukturní balíček vstoupil v platnost)  dne 15. 

března 2001 a měl být transponován do vnitrostátních právních přepisů (v ČR do zákona č. 
266/1994., o drahách, ve znění pozdějších předpisů)  dne 15. března 2003. Obsahoval následující 
právní předpisy: 

• novelu směrnice 91/440/EHS, která mimo jiné zahrnuje nejpozději do 15 března 2003 
tržní přístup mezinárodní nákladní železniční dopravy k transevropské síti nákladní 
železniční dopravy a úplnou liberalizaci mezinárodní nákladní železniční dopravy, 
nejpozději do 15. března 2008, 

• rozšíření působnosti licence evropských železničních operátorů (novela směrnice 95/18/ 
ES, 

• harmonizaci ustanovení  o alokaci kapacit železniční infrastruktury o účtování poplatků 
za infrastrukturu a osvědčení o bezpečnosti (novela směrnice 95/19/ES). 

Česká republika promítla příslušná ustanovení do zákona o drahách v požadovaném termínu. 
 
Druhý železniční balíček byl zveřejněn v Úředním věstníku evropských společenství dne 30. 

dubna 2004, a do státní legislativy musel být promítnut nejpozději do 30 dubna 2006 (ČR republika 
tuto podmínku splnila v novele zákona o drahách v roce 2006). Balíček obsahoval následující prvky: 

• novelu směrnice 91/440/EHS, která zahrnuje uspíšení dosažení volného tržního  přístupu 
k mezinárodní železniční nákladní dopravě od 1 ledna 2006 a od 1. ledna 2007 
liberalizovat vnitrostátní železniční nákladní dopravu včetně kabotáže, 

• směrnici o bezpečnosti železnic Společenství, 
• nařízení založení Evropské železniční agentury, 
• novelu směrnice o interoperabilitě vysokorychlostního železničního systému (směrnice 

96/48/ES) a konvenčního železničního systému (směrnice 2001/16/ES) 
První a druhý železniční balíček se stal právním základem vnitřního trhu v oblasti nákladní 

železniční dopravy. Opatření zahrnují přístup na trh, udělování licencí a bezpečnostní certifikaci 
železničních  operátorů, přístup k infrastruktuře a výpočet přístupových poplatků, vytvoření právního 
rámce pro bezpečnost na železnici a opatření k zajištění technické interoperability železničního 
systému. 

Právní rámec, zavedený prvním a druhým železničním balíčkem vyžaduje podle stanoviska 
Evropského  hospodářského a sociálního výboru  k druhému železničnímu balíčku kompletní 
restrukturalizaci sektoru železniční dopravy a vytvoření nových orgánů a kompetencí. Této 
problematice se věnuje další část našeho příspěvku. 

Pokud jde o situaci o postupném otevírání trhu v oblasti služeb cestujícím na mezinárodních 
vlakových spojích  je řešení této problematiky součástí třetího železničního balíčku, který byl 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie 8. září 2005 a jehož promítnutí do národní legislativy 
musí opět proběhnou do dvou let, tj. nejpozději do konce roku 2007. 

 
V Západní Evropě začal klesat tržní podíl většiny železnic již od počátku padesátých let minulého 

století. Pokles odrážel výchozí posun v ekonomice, a to od tradičního těžkého průmyslu (vhodného 
pro služby železniční dopravy) směrem k ekonomice obchodu a služeb, kombinované se zvýšením 
vlastnictví automobilu  a budováním nových dálnic a rychlostních silnic. Oproti tomu byl ve Východní 
Evropě pokles železniční dopravy mnohem strmější a krutý, koncentrovaný do období intenzivní 
ekonomické reformy na začátku devadesátých let a i když byl poněkud stabilizován v současných 
letech, přesto si i nadále udržuje železnice větší podíl na trhu nákladní dopravy než v západních 
zemích. 

Někteří analytici diskutují o důvodech pozadí relativně malé výkonnosti železničního sektoru 
zvýrazněním politické spoluzodpovědnosti. Zde vystupují především dvě sporné záležitosti: 

  



1) železnice byly tradičně řízeny jako část  vládního ministerstva, s malými stimuly pro manažery 
k poznání a průzkumu  tržních požadavků. Navíc se management  často musel zabývat 
konfliktními stimuly z různých odborů vlády: ministrů reprezentujících dopravu, finance, 
průmysl, regionální rozvoj a dokonce musel obhajovat všechny odlišné zájmy v železničním 
sektoru, navíc i volených politiků včetně lokálních  hejtmanů, tedy všech těch, kteří měli silný 
zájem podporovat lokální zájmy oproti  zájmům celostátním.  

2) v mnoha případech se politici pokoušeli o rozšíření železničních služeb bez toho, aby za ně 
platili. Železnice vystavené nedostatečným peněžním prostředkům nebyly schopné změnit 
politicky stanovené produkční programy, měly omezenou volbu a hromadily dluh. Tato situace 
mohla být obecně dlouhodobě vládou a především ministerstvem financí ignorována, a to bylo 
pravděpodobně nejsilnějším podnětem pro reformace železnic v posledních desetiletích 
v celém světě. 

I přes provedené reformy zůstává vláda i nadále nejdůležitějším strategickým hráčem na 
železničním trhu. Její strategické cíle by měly ale být jasné, konzistentní a řádně pokryty kapitálem. 
Samozřejmě, že není neštěstím, pokud železniční státní společnost (např. SBB) profituje 
z provozování ve výjimečně shodném politickém prostředí. Během posledních cca 30 let byla např. 
švýcarská dopravní politika řízena a ovlivňována  čtyřmi ministerstvy. 

     Ve většině evropských zemí probíhají v současnosti na železnici postupné reformní procesy. 
Zatímco postupné procesy lze považovat za žádoucí způsob dosažení jasného cíle,  reformy 
v některých zemích se jeví pokusem zasáhnout „pohyblivý terč“, tj. jedna reforma následuje druhou 
a to bez jakékoliv detailní koherentní vládní strategie směrem k sektoru dopravny jako celku. 

 
3. Možnosti a dopady reformování železnic 

Požadované reformy by se měly především soustředit na reorganizaci železničního systému, 
umožňující konkurenci a tím i jeho otevřenost. V Evropě bude trh v nákladní železniční dopravě (viz 
železniční balíčky) plně liberalizován v roce 2007. V rámci reformačních procesů se objevily dva 
standardní strukturální modely, a to integrovaný a separovaný model. Ve skutečnosti je překvapující, 
jak jsou různě podle těchto modelů v současné Evropě  železnice organizovány. Povinnosti a stimuly, 
se kterými se střetávají manažeři infrastruktury, železniční podnikatelé, regulátoři a ministři jsou velmi 
rozdílné v jednotlivých členských zemích. 

 
3.1 Reformování železničních organizačních struktur pro zavedení konkurence 
Separované a integrované uspořádání železnice je zachyceno v obrázku č.1. V levé části 

obrázku je případ plně separované struktury: manažer infrastruktury (MI) má zakázáno přímé 
poskytování dopravních služeb a uzavírá separátní smlouvy s jednotlivými železničními operátory 
(ŽO). Zastánci tohoto modelu argumentují, že jde o jednoduchou strukturu, která zaručuje, že MI 
nediskriminačně zachází s různými železničními operátory (dopravci). Příklady tohoto uspořádání lze 
doložit na případech Švédska, Velké Británie a Holandska. Nicméně, existuje řada variací vedle této 
základní struktury, především s ohledem na vlastníka. V Británii jsou např. jak na trhu osobní tak i 
nákladní přepravy pouze soukromí železniční dopravci. Ve všech ostatních zemích existuje aspoň  
jeden dopravce nákladní nebo osobní přepravy s veřejným vlastnictvím. Ke konkurenci na těchto 
sítích dochází buď mezi dopravci se soukromým vlastnictvím (a to stále více na trhu nákladní 
přepravy) nebo mezi ostatními dopravci s veřejným vlastnictvím. Kritici pohotově poukazují na to, že 
vláda zůstává společným spojem mezi veřejným ŽO a veřejným MI. Evropská komise však  ve vztahu 
k této formě vlastnictví nezaujala žádné stanovisko. 

 
Obr. 1  Separátní a integrovaná struktura 
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Hlavní varianta organizační struktury integrované společnosti je znázorněna v pravé části 
obrázku č. 1. Železniční podnikatel (dopravce) a manažer infrastruktury jsou z právního hlediska 
oddělené organizační jednotky, které spolu spolupracují ve společném holdingovém uspořádání 
(reprezentovaném prostřednictvím čerchované čárky podél ŽO a MI). Ostatní železniční dopravci si 
mohou konkurovat cestou standardních smluv uzavřených s manažerem infrastruktury integrované 
společnosti, a to na základě  nediskriminačního přístupu k síti ověřovaného regulačním orgánem 
a/nebo úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Evropské právo požaduje oddělené účtování a 
proto musí být ve výroční zprávě uvedeny transparentní peněžní toky mezi železničním dopravcem 
a manažerem infrastruktury v integrované společnosti. Odpůrci této struktury namítají, že tato 
jednoduchá  řídící struktura ve společnosti nebo na úrovni holdingu vyvolává silnější stupeň 
koordinace mezi MI a ŽO, než mohou poskytnout jakékoliv sestavy obchodních smluv, zejména pokud 
se neočekávaně objeví  a tím i zaručí dlouhodobý rozvoj železničního systému jako celku. To má za 
následek nákladové úspory. Např.  u systému hlavních železničních tratí v USA [1] bylo zjištěno, že 
(pokud nedochází ke změně ostatních podmínek) integrovaná struktura přitahuje 27 % úsporu 
nákladů. Nicméně, pokud se tato struktura porovná s vnitřně atomistickou  strukturou  s různými 
účastníky  pro každou funkci, jsou nákladové úspory přibližně 51%.  

V integrovaných společnostech v evropském hospodářském prostoru je navíc předmětem 
konkurence provozní činnost, která může zaručit, že manažer infrastruktury pracuje pod obchodním 
tlakem služby zákazníkům a tím nezůstává byrokratickou administrativou pod přímým vlivem vládního 
ministerstva financí. Proto je spojení mezi železničním dopravcem a manažerem infrastruktury 
znázorněno v obrázku č. 1 plnou čarou, spíše než čerchovanou, která reprezentuje smlouvu i 
v separovaném případě. Tento typ integrované struktury se vyskytuje v organizačních strukturách 
železniční dopravy v Německu, Itálii, Estonsku, Švýcarsku a Polsku. Avšak,  jako v případě 
separované struktury,  v evropské praxi existuje mnoho rozdílů mezi integrovanými modely. Např. 
v Estonsku je integrovaná společnost ve většinovém soukromém vlastnictví, zatímco v jiných 
případech je vláda pouze vlastníkem majetku. Ve Švýcarsku existují dvě separátní integrované 
společnosti s veřejným vlastnictvím s příslušnou obchodní konkurencí dopravců, a to  jak na jejich 
vlastní síti, tak i na ostatních sítích (jak ukazuje obr. č. 2). 

 
Obr. 2: Integrovaná struktura s obchodní konkurencí 
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V Polsku se velmi diskutovalo o privatizaci nákladní divize integrované společnosti, zatímco 

německé železnice chtějí v blízké budoucnosti vydat iniciační  veřejnou nabídku na celou 
integrovanou společnost.   

Organizační model vyvinutý ve Francii lze považovat za model, který se nachází mezi dvěma 
výše prezentovanými extrémy, a to mezi úplnou separací a integrací. Železniční systém v provozní 
úrovni zůstává integrován, tj. železniční dopravce udržuje železniční síť a rovněž řídí  a provozuje  
síťovou dopravu. Údržbové a řídící funkce jsou ale vykonávány na základě smluvního závazku od 
zcela odděleného manažera infrastruktury, který je vlastníkem infrastruktury a zodpovědným za rozvoj 
dopravní sítě. Tento model je zohledněn ve Francii a v České republice. Podobná struktura rovněž 
vznikla ve Slovinsku a Finsku.     

Současná situace v Evropě se strukturou trhu na svislé ose a vlastnictvím na horizontální ose je 
shrnuta v tabulce č.1. Evropská komise aktivně podporovala posun od vrcholu (integrace) ke dnu 
(separace) bez stanoviska k vlastnictví. Nejméně dva členské státy (Velká Británie a Estonsko) našly 
privátní investory pro své železniční společnosti a některé  další státy o tom v současnosti uvažují (tj. 
o posuny z levé do pravé strany). Jde o případ nákladních operátorů s veřejným vlastnictví v Polsku a 
Slovensku. 

 
 

  



Tabulka č.1 Železniční reformy – Evropa a svět 
struktura vlastnictví 
 veřejné soukromé 
integrovaná AT, BE, CH1, CRO, DE2, GR, IRL, IT, 

LUX, LV, LT, HU3,PL4. 
EST5; USA (nákladní); JAPAN 
(osobní); LATIN AMERICA (nákladní) 

částečně separátní FR, CZ, FIN, SL.  
plně separátní BUL, DK, NO, NL6, PT, ROM7, SP, 

SK8, SWE9. 
UK10

Komentář k tabulce: 
1 Švýcarsko - má v současnosti dvě integrované společnosti SBB a BLS. 
2 Německé dráhy (DB) - v současnosti pracují na iniciační veřejné nabídce pro celou integrovanou 

společnost. 
3 Maďarsko -  má v současnosti dvě vertikálně integrované společnosti GaSEV a MAV plus 

oddělený železniční telekomunikační orgán. 
4 Polsko – vláda je 100% vlastníkem PKP Holding, ale také přímým vlastníkem infrastrukturní 

společnosti uvnitř holdingu. 
5 Estonsko – 66% akcií EVR je v soukromých rukách, zbývající akcie vlastní estonská vláda. 
6 Holandsko – nákladní část NS byly prodána Railionu v roce 2003. Railion je nepřímo vlastněn 

německou vládou striktně sdělující, že hlavní tržní operátoři jak v osobní tak i v nákladní dopravě 
jsou ve vlastnictví vlády. Stejná situace je v Dánsku. 

7 Rumunsko - i když existují tři oddělené státem vlastněné rumunské železniční společnosti, je silná 
koordinační funkce, v praxi srovnatelná s holdingem, udržovaná speciálními organizačními 
jednotkami uvnitř Ministerstva dopravy. 

8 Slovensko - slovenský železniční nákladní operátor (SZZK Cargo) je připravovaný pro vstup 
soukromého investora. 

9 Švédsko - osobní dopravce s veřejným vlastnictvím (SJ) provozuje osobní dopravu na trhu 
s dlouhými vzdálenostmi  bez konkurence, ačkoliv existuje konkurenční nabídkové řízení pro 
velký počet regionálních trhů. 

10 VB - všichni železniční dopravci ve VB jsou v soukromém vlastnictví. Manažer infrastruktury byl 
v soukromém vlastnictví, ale když v roce 2000 zbankrotoval, následně se vrátil do bez 
dividendového postavení. 

 
Přesto že lze shrnutí v tabulce č. 1 považovat za užitečné, množství poznámek v komentáři 

demonstruje, že uvedené pozice nejsou přesné ani statické. Mimo Evropy je zřejmé, že většina 
železnic je integrovaná, některé jsou však nejenom integrované, ale i v soukromém vlastnictví, tj. 
v pravé horní části tabulky č. 1. Reformy probíhají v USA a v Latinské Americe, a to především na trhu 
v nákladní přepravy a v Japonsku na trhu v osobní přepravě. Pravděpodobně nejlepším příkladem 
přestavby tržního podílu železniční nákladní dopravy bylo v posledních několika letech Mexiko, i když 
jsou také povzbudivé zkušenosti z USA v letech 1980 – 2000. 

Diskuse kolem integrace versus separace jsou i nadále živé i v dnešní Evropě. Bez ohledu na 
dogma je jasné, že konkurenční železniční služba, ať již prostřednictvím integrované nebo 
separované struktury, vyžaduje hladce funkční rozhraní mezi dopravci a infrastrukturou. Jedním 
z praktických problémů separace dříve integrované společnosti je rozhodně udržet tento velmi dobře 
fungující vztah.  Zajímavý je pohled na Švýcarské spolkové železnice  (SBB),  u kterých by 
v separované struktuře nemělo dojít k současnému podstatnému zlepšení služby (zvyšující počet 
osobních vlaků o 12% na jedné ze stále nejhustěji používané sítě v Evropě), jak to požaduje extremně 
vysoký stupeň koordinace mezi přepravními službami a použitím infrastruktury. 

 
3.2 Řešení pracovní produktivity 
Reforma železnic v každém státě je kombinována s programem redukce lidské práce. Ke 

sledování dopadů reformy v oblasti zaměstnanosti na železnici se používá jednoduché měřítko 
pracovní produktivity, a to ve formě podílu přepravených jednotek na jednoho zaměstnance. I přes 
komplikace s outsourcingem je potvrzena základní zpráva o rostoucí pracovní produktivitě. Kromě 
nových členských států byly redukce práce obecně proporcionální s redukcemi přepravených jednotek 
(osob, nákladů), což znamenalo udržení stálé pracovní produktivity, které je významným úspěchem 
v pozadí dramatického propadu v poptávce po službách železnice. 

 
3.3 Břemeno dluhu z minulosti 
Při zhodnocení výše uvedených informací je zajímavé poukázat i na způsob jakým řešily různé 

vlády problém historického dluhu železnice. Existuje řada různých přístupů, a to: 

  



1) v některých případech oddělení umožnilo, aby železniční doprava zahájila svoje působení bez 
historického dluhu (např. ve VB), 

2) v některých zemích se vytvořily separátní společnosti pro financování nové infrastruktury 
(např. v Itálii), 

3) v některých zemích (konkrétně v Německu) převzala podstatný podíl historického dluhu vláda 
(nepochybně ve stejné době i společně s množstvím majetku). 

V dalších případech byl historický dluh ponechán v holdingové organizaci a tudíž měl přímý 
dopad na provozní jednotky uvnitř holdingu, ale s ohledem na to, aby privatizované části sdružení 
mohly splácet tento dluh (tímto případem bylo např. Polsko). Konečně, v některých případech byl dluh 
přesunut sem a tam. Např.ve Francii byl historický dluh infrastruktury přiřazen manažerovi 
infrastruktury, zatímco ostatní dluhy zůstaly železničnímu dopravci (podobně i v ČR). Lze konstatovat, 
že  přítomnost relativně vysokých hladin historických dluhů zřetelně omezuje schopnost společnosti 
modernizovat a financovat nezbytnou restrukturalizaci společnosti. 

 
3.4 Vztah mezi státem a managementem 
Posuny v liberalizaci železničního trhu původně s 15-ti  členskými státy nebo později s celou 

evropskou unií jsou ve skutečnosti navrženy k tomu, aby zlepšily schopnost železničních  společností 
reagovat na měnící se podmínky v tržní poptávce.  Ve většině reformovaných a státem vlastněných 
železničních společnostech v Evropě existuje obecně hlavní trend v poskytování  větší svobody 
managementu při podnikání. V řadě případů se v prvním kroku přistoupilo k reorganizaci státem 
vlastněných společností na samostatně hospodařící jednotky. U řady reforem se namítá, že došlo 
k selhání poskytování adekvátních stimulů pro železniční společnosti. Dalším krokem by měla být 
statutarizace státem vlastněné společnosti na firmu podnikající podle obchodního práva, ve které stát 
působí pouze v její kapacitě jako vlastník akcií. Z praktického hlediska to znamená, že Evropská 
komise může dohlížet na financování a každodenní provozní činnost. V některých případech, jako je 
Estonsko, došlo k jasnému zlomu tj. k privatizaci každé ze dvou separovaných součástí dřívější 
státem vlastněné společnosti, čili celého majetku na nastupující jednotlivé společnosti. 

 
4. Závěr 

Z výše analyzovaných a konstatovaných problémů souvisejících s průběhem a postupem 
železniční reformy se objevuje otázka, zda mohou být evropské reformy úspěšné. Existuje totiž 
nečekaně málo studií dopadu reforem na efektivnost evropského železničního sektoru. Jedním ze 
stanovisek je studie Friebala a kol. [2], která vychází z databáze pokrývající období 1980 – 2000 
a která zjistila že: 

• reformy měly pozitivní účinek na produktivitu, kdy podle výchozího trendu v produktivitě 
došlo ke zvýšení okolo 0,5 % za rok, 

• pokračující  následné reformy jsou mnohem efektivnější než balíčky, 
• neexistuje žádný zcela jasný pohled poukazující na nejlepší model (zda integrovaný nebo 

separovaný). 
K ověření účinků separovaného nebo otevřeného  přístupu na provozní efektivnost se používá 

evropský soubor dat. Soudí se, že oddělení infrastruktury od provozu redukuje technickou efektivnost, 
zatímco volný přístup ji zvyšuje. V současné době však nelze používaný soubor dat považovat za 
kompletní a proto se také důrazně doporučuje zachovat opatrnost při interpretaci výsledků. 

Evropská komise pověřila poradenskou firmu NERA, aby prozkoumala trendy ve financování 
evropských železnic [3]. Použitá data ze zemí bývalé EU – 15 v období 1995 – 2001 signalizovala, že 
došlo: 

• k 20 % redukci pracovních sil, 
• 11 % poklesu jednotkových provozních nákladů, 
• 16 % zvýšení míry životaschopnosti, tj. podílu tržeb a provozních nákladů. 

 
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že financování řady železnic EU -15 se v uvedeném období 

zlepšilo spolu s zřetelněji specifikovanou veřejnou podporou. Tržby se zvýšily, zatímco náklady 
poklesly. Nicméně, bylo zvýrazněno, že u některých železnic došlo k problému velkých provozních 
ztrát. 

V podmínkách ČR se přínosy z prováděné reformy vlajkového dopravce (ČD, a.s.) rovněž 
promítly obdobným způsobem jako v zemích bývalé EU – 15, s tím, že nadále klesá podíl nákladní 
dopravy a udržuje se podíl osobní dopravy, přičemž dochází k poklesu celkové provozní ztráty 
Českých drah. 
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PRINCIPLES AND IMPACTS OF EUROPEAN RAILWAYS REFORM 

Article is focused on main principles and impacts of reform of European Railways. It describes 
main basis of needs of Railway Reform and railway legislation that supports reforms. In following parts 
authors analyze possibilities and impacts of reforming of organization structures for implementation of 
competition with short reference to railway reform in chosen countries nowadays, solution of staff 
productivity, burden of debt from past times and relationship between state and management of 
railway companies. 
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