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ČESKÉ DRÁHY A ZAKÁZKA VEŘEJNÉ SLUŽBY 
 

Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. 
 
České dráhy, a.s., zajišťují, jako největší provozovatel železniční dopravy v ČR, 

osobní dopravu v segmentech dálkové, regionální a příměstské osobní dopravy a z tohoto 
titulu mají nejobsáhlejší a nejkomplexnější zkušenosti se zajišťováním dopravní 
obslužnosti – provozováním osobní dopravy v rámci závazků veřejné služby v ČR. 
V jízdním řádu 2005/2006 České dráhy zajišťují dopravu 8 084 vlaků 516 lokomotivami, 
165 elektrickými jednotkami, 703 motorovými vozy a 3563 osobními vozy (viz. Tabulka 
č. 1., 2.). Zároveň díky každodenní a dlouhotrvající spolupráci se sousedními železničními 
společnostmi máme možnost rámcově porovnat současný vývoj této problematiky v ČR 
s jejím řešením v sousedních zemích. 

 

1 Závazky veřejné služby 
Závazky veřejné služby vymezuje Zákon č.266/1994 Sb., o drahách v platném znění 

v paragrafu 39 a vyhláška číslo 241/2005. Závazek veřejné služby vzniká mezi 
objednatelem a dopravcem na základě písemné smlouvy. Objednavatelem v podmínkách 
ČR jsou buď kraje, nebo Ministerstvo dopravy, které ji uzavírá po dohodě s Ministerstvem 
financí. V praxi to znamená, že na vlaky dálkové dopravy, zahrnuté jejich objednatelem 
do dopravní obslužnosti, uzavírá každoročně s dopravcem Českými drahami, a.s., na 
období 1 roku smlouvu Ministerstvo dopravy ČR, a to zpravidla až po schválení státního 
rozpočtu na příslušný rok. Na základě této smlouvy je dopravci hrazena tzv. prokazatelná 
ztráta. Mezi vlaky dálkové dopravy v závazcích veřejné služby je zahrnuta většina vlaků 
kategorií rychlík. Ostatní vlaky dálkové dopravy, včetně vlaků kategorií Intercity, Eurocity 
a Supercity, nejsou zahrnuty v závazcích veřejné služby, nejsou objednány 
objednavatelem a dopravce je provozuje na své obchodní riziko. 

Obdobná situace je i u závazků veřejné služby vznikajících na základě smlouvy mezi 
objednavateli – kraji – a dopravcem České dráhy, a.s., na zajištění dopravní obslužnosti 
uvnitř kraje vlaky kategorií osobní a spěšný. České dráhy, a.s., jako dopravce působící ve 
všech krajích včetně hl.m.Prahy, tak uzavírá celkem 14 smluv o závazcích veřejné služby 
v regionální dopravě, z nichž většina je uzavřena na období jednoho roku, ve třech 
případech je platná smlouva uzavřena na období 2 let, s jedním krajem na 4 roky a 
s jedním na 10 let. Na základě těchto smluv je Českým drahám, a.s., hrazena kraji 
prokazatelná ztráta v dohodnuté výši. Podrobný přehled je uveden přílohové části – 
Tabulka č. 3. 

Uvedené smlouvy jsou zpravidla uzavírány na přelomu kalendářního roku, tzn. 
obdobně jako u smlouvy s ministerstvem dopravy až po začátku období platnosti jízdního 
řádu, k němuž se vztahují. Dopravce tak nese poměrně výrazné riziko spojené 
s případným neuzavřením smlouvy a s neobdržením úhrady prokazatelné ztráty, 
odpovídající s objednavatelem předjednanému a od počátku platnosti jízdního řádu 
realizovanému rozsahu dopravy. Doposud se Českým drahám, a.s., podařilo vždy toto 
nejisté období překonat, je však zřejmé, že v poměrně krátkém časovém horizontu je 
potřeba zamezit tomuto riziku, které by zasáhlo jakéhokoliv dopravce. 

České dráhy, stejně jako ostatní železniční dopravci, jsou již od roku 2003 v souladu 
s platnou legislativou povinny hradit „poplatek za použití železniční dopravní cesty“ 
vlastněné státem, zastoupeným Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.). 
Celková výše tohoto poplatku je přímo úměrně závislá na realizované výši dopravního 
výkonu, a to včetně výkonů realizovaných v „závazku veřejné služby“. Podle 
předpokládaného rozsahu JŘ regionální dopravy v závazku ZDO pro rok 2006 činí 
poplatek za použití železniční dopravní cesty cca 930 mil. Kč, což znamená cca 20,4% 
kalkulované ztráty!  
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Naprosto odlišná je situace u linkových autobusových dopravců. Ti jsou, dle Zákona 
č.143/1996 Sb., zproštěni paušální jednorázové daně v případě, že realizují „linkovou 
osobní vnitrostátní dopravu“ (ZDO) alespoň ve výši 80 % kilometrů projetých ve 
zdaňovacím období! 

Někteří objednavatelé mají tendenci vázat dopravce již u podpisu smlouvy 
„maximální a nepřekročitelnou“ výší prokazatelné ztráty. Dle názoru dopravce ČD, a.s., 
toto neodpovídá principu „prokazatelné“ ztráty, neboť již před předmětným obdobím 
eliminuje možnost „prokazatelně zohlednit“ případné vnější a dopravcem neovlivnitelné 
skutečnosti (např. nárůst výše nákladových vstupů). V průběhu předmětného období 
dopravce získává pouze zálohy na realizaci závazku veřejné služby, které je po jeho 
vykonání povinen vyúčtovat. I pro tyto účely jsou vhodnější víceleté smlouvy s možností 
vyrovnání případných přeplatků či nedoplatků v následném období.  

 

2 Výběrová řízení – legislativa 
Závazky veřejné služby byly doposud realizovány na základě objednávek a 

uzavíraných smluv. V průběhu roku 2005 první objednavatelé dopravy vypsali výběrová 
řízení na dopravce na zajišťování dopravní obslužnosti závazky veřejné služby. 
Legislativně se tato řízení opírají o ustanovení zákona č.266/1994 Sb.o drahách, vyhlášky 
MD č.241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o 
vymezení souběžné veřejné dopravy a nejsou vypisována podle zákona č.40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách. Znamená to, že tato poměrně specifická oblast zakázek není 
upřesněna žádným právním předpisem a ve velké míře záleží na preciznosti zadavatele 
zakázky, zda uplatní potřebné požadavky na kvalifikační kritéria a na odbornou 
způsobilost uchazeče, zda bude respektovat termíny k včasnému ukončení výběrového 
řízení v dostatečném předstihu před zahájením provozu.  

Tyto termíny nejsou zatím žádným právním předpisem jednoznačně stanoveny, 
z ostatních ustanovení zákona o drahách však vyplývá potřeba vyhlášení výsledků a 
výběru vítězného uchazeče nejpozději 12 měsíců před zahájením provozu, aby si 
dopravce mohl v zákonném termínu zažádat SŽDC, s.o., o přidělení kapacity dráhy a aby 
dopravce měl dostatek času na technickou a technologickou přípravu včetně zajištění 
příslušného vozidlového parku. Kromě těchto základních termínů je nutno dát uchazečům 
dostatečný časový prostor na zpracování nabídek (např. v SRN to je 3 až 8 měsíců podle 
rozsahu zakázky) a zajistit podpis smlouvy o závazku veřejné služby ihned po ukončení 
výběrového řízení, a to opět především z důvodu dostatečného časového prostoru 
uchazeči pro zajištění potřebných vozidel. Dalším problémem k řešení je délka kontraktu, 
kdy zkušenosti ze západní Evropy jednoznačně upřednostňují délku trvání smluvního 
vztahu na 7 – 10 let. Z pohledu pořízení nových vozidel dopravcem je pak minimální 
délka 10 let z pozice dopravce ekonomickou nezbytností, optimálních je však 15 let. 

 

3 Charakteristika zadání prvních soutěží v ČR 
První soutěže na zajištění dopravní obslužnosti jako závazků veřejné služby byly 

v ČR vyhlášeny ve 2. polovině roku 2005. Všech dosud vyhlášených soutěží se jako 
uchazeč účastnily České dráhy, a.s. Tyto soutěže mají za předmět zakázky provozování 
dopravy na jednotlivé trati, popř. relaci, a neřeší komplexní obslužnost regionu vypsáním 
soutěže pro dopravní obslužnost na tratích většího územního celku, např. území celého 
kraje nebo na příměstských tratích rozhodujícího sídelního centra regionu. 

Pro přiblížení se skutečnosti a pro porovnání zadávacích podmínek těchto soutěží 
uvádím základní informace o zakázkách: 

 

Soutěž na provozovatele regionální dopravy na trati Karlovy Vary – Mariánské 
Lázně 
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Zadavatelem této soutěže je Karlovarský kraj, který informaci o soutěži včetně jejího 
zadání zveřejnil na svých internetových stránkách a písemně vyrozuměl o vypsání 
soutěže i dopravce působící v Karlovarském kraji. Soutěž byla vyhlášena 22. 7. 2005, 
termín odevzdávání nabídek byl 30. 9. 2005, obálky byly otevírány 5. 10. 2005, délka 
kontraktu je 5 let od 11. 12. 2005. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o vítězi na zasedání dne 
15. 11. 2005. Uchazeč České dráhy, a.s., byl vyrozuměn o negativním výsledku své 
nabídky písemně 13. 12. 2005. Termín zahájení provozu vybraným dopravcem nebyl 
dodržen, doprava je v současnosti na této trati zabezpečována vlaky Českých drah, a.s., 
a to i přesto, že nejsou vítězem této soutěže. 

Z uvedených termínů je zřejmé, že žádný z uchazečů neměl dostatečný čas na 
přípravu nabídky a na její realizaci, zejména v oblasti zajištění všech zákonných termínů, 
personálu a zkvalitnění vozidlového parku podle požadavku zadavatele, a mohl nabídnout 
jen to, co měl předem v lokalitě zajištěno a k dispozici. 

Soutěže na provozovatele dálkové dopravy v relaci Pardubice – Liberec a na 
provozovatele dálkové dopravy v relaci Plzeň – Most 

Obě tyto soutěže byly vyhlášeny souběžně s identickými podmínkami a termíny. 
Jejich zadavatelem je Ministerstvo dopravy. O soutěži MD informovalo všechny dopravce 
působící v ČR dopisem ze dne 1. 9. 2005 s tím, že na internetových stránkách MD jsou 
sděleny další podrobnosti. Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 15. 11. 2005 a 
pro otevírání obálek na 16. 11. 2005. Délka kontraktu byla stanovena na 1 rok od 
10. 12. 2006 s možností uplatnění jednostranné jednoroční opce ze strany zadavatele, a 
to opakovaně až na celkem 8 let. Termín, do kdy bude vyhlášen vítěz, nebyl sdělen. 
Uchazeč je však svojí nabídkou vázán 400 dní po odevzdání nabídek, tzn. až do 
31. 1. 2007, což představuje pro dopravce značnou nejistotu. K 1. 4. 2006 nebylo 
zadavatelem rozhodnuto o vítězi.  

Zadávací dokumentace obsahuje přesný popis kritérií s bodovým ohodnocením, podle 
nichž budou nabídky vyhodnoceny a určen vítěz. Z uvedených termínů je zřejmé, že 
zadavatel měl snahu umožnit dopravci zažádat v zákonném termínu 12 měsíců před 
začátkem platnosti jízdního řádu o příděl kapacity dráhy a vybrat vítězného uchazeče 
před tímto termínem. Přesto k tomu nedošlo a všichni uchazeči si tak zažádali předem o 
přidělení kapacity dráhy na SŽDC, s.o. Z ostatních termínů vyplývá, že dopravce nemá 
zaručen dlouholetý kontrakt a jakékoliv investice spojené s těmito zakázkami pro něj 
znamenají poměrně značné riziko. Obdobně jako u předchozí soutěže bude mít vybraný 
dopravce, z důvodu nestanovení včasného termínu pro uzavření smlouvy, pravděpodobně 
rovněž nedostatek času na vlastní kvalitní přípravu realizace zakázky, včetně 
dostatečného času na případné zajištění zadavatelem požadovaného a v nabídce 
garantovaného vozidlového parku. 

Soutěž na provozovatele regionální dopravy na tratích Liberec – Tanvald – 
Harrachov, Smržovka – Josefův Důl, Tanvald – Železný Brod 

Zadavatelem této soutěže je Liberecký kraj, který o vypsání soutěže rozhodl 
10. 1. 2006 a písemně vyrozuměl dopravce. Termín odevzdávání nabídek byl stanoven 
na 6.3.2006, obálky byly otevírány 7. 3. 2006 s tím, že Zastupitelstvo kraje rozhodne o 
vítězi do 11. 4. 2006, délka kontraktu je 5 let od 10. 12. 2006. 

Tato soutěž má přesně vymezena kritéria pro bodové ohodnocení jednotlivých 
nabídek, na základě kterých má být vybrán vítězný uchazeč. Zatím jako první 
z vypisovaných soutěží je vypsána na několik tratí, které spolu tvoří malý provozně-
technologický celek, a dbá na zajištění přestupových vazeb uvnitř tohoto mikroregionu. 

Vzhledem k tomu, že soutěž byla vyhlášena až v lednu 2006, a aby byl naplněn 
zákonný termín pro zažádání si o příděl kapacity dráhy, byli na tuto skutečnost 
upozorněni potencionální dopravci předem, aby mohli zákonný termín dodržet. I u této 
soutěže je z pohledu dopravce napjatý časový prostor pro kvalitní přípravu vlastní 
realizace a pro zajištění požadovaných a v nabídce garantovaných vozidel. Rovněž 
dopravci nejsou zatím informováni o přesném termínu, kdy bude s vítězným uchazečem 
podepsána smlouva o závazku veřejné služby. 
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Porovnání podmínek soutěží v ČR a v zahraničí 
Ze sousedních zemí jsou s problematikou soutěží na provozování osobní dopravy 

největší, zhruba desetileté, zkušenosti v SRN. Po počátečním období, kdy byl na 
uchazeče kladen značný tlak na zkvalitnění vozidlového parku, a tomu odpovídaly i 
nabídkové ceny, lze říci, že zadavatelé při vypisování soutěží velmi zvažují své 
ekonomické možnosti a v některých případech jsou ochotni upřednostnit limitovanou výši 
nabídkové ceny před nasazením nejmodernější techniky. I přesto však dbají na to, aby 
docházelo ke zkvalitňování vozidlového parku. K tomu vytvářejí předpoklad i tím, že 
opouštějí praxi krátkodobých kontraktů a nově vyhlašovaná výběrová řízení jsou 
vypisována na 7- až 10leté období, přičemž desetiletý kontrakt je již pro dopravce 
zpravidla minimálně dlouhý k tomu, aby mu umožnil realizovat investice, popř. leasing, 
do vozidlového parku. S ohledem na cenu vozidel a odpisovou dobu je za optimální 
považován patnáctiletý kontrakt. V některých případech spolková země přispěla i na 
pořízení nových vozidel. Soutěže v SRN jsou vypisovány postupně, a velká část dopravní 
obslužnosti je zajišťována stále bez výběrových řízení.  

Zároveň je důležité uvést, že v SRN je dopravní obslužnost zajišťována na základě 
obdobných smluv, jako jsou v ČR smlouvy o závazcích veřejné služby, a týká se pouze 
vlaků objednávaných jednotlivými spolkovými zeměmi, popř. institucemi, např. 
dopravními svazy, které k tomu účelu spolkové země zřizují. Netýkají se tedy dálkové 
dopravy, kterou dopravci provozují na své obchodní riziko.  

Porovnáváme-li toto se stavem v ČR, musíme si uvědomit geografické a 
demografické rozdíly a rozdílné správní uspořádání SRN a ČR. Velikost většiny spolkových 
zemí se rozlohou a počtem obyvatel přibližuje velikosti České republiky. Z toho je 
zřejmé, že srovnatelné je porovnávat stav zajišťování dopravní obslužnosti mezi ČR a 
vybranou spolkovou zemí. A zde, porovnáváme-li ČR s Bavorskem, můžeme konstatovat, 
že přístup těchto zemí je v základní filosofii obdobný. V Bavorsku jsou provozovány 
dálkové vlaky na obchodní riziko dopravců, ale dálkové relace, o které nemají dopravci 
z obchodního hlediska zájem, ale Bavorsko je považuje za potřebné, jsou již provozovány 
na základě objednávky spolkové země za úhradu prokazatelné ztráty dopravci stejně, 
jako regionální vlaky v jednotlivých částech Bavorska. Rozdíl je tedy prakticky pouze 
v tom, že v Bavorsku objednává a hradí ztrátu dopravci jak na vlaky dálkových 
„vnitrobavorských“ relací, tak i na vlaky regionální,spolková země, zatímco v ČR 
v dálkové dopravě MD a v regionální dopravě kraje. Jak v Bavorsku, tak i v ČR je skupina 
vlaků dálkové dopravy provozovaných na obchodní riziko dopravců. 

Z pohledu soutěží je důležité konstatovat, že v SRN jejich zadavatelé vypisují 
soutěže s dostatečným předstihem, aby dopravci měli alespoň jeden rok na kompletní 
přípravu realizace zakázky. Rovněž tak smlouvy uzavírají s přibližně ročním předstihem 
před zahájením provozu a časově jejich podpis nevážou na termín schválení rozpočtu na 
příslušný rok. Zadavatelé v SRN jsou schopni garantovat a garantují dopravcům smluvní 
částku úhrady ztráty a navíc přiměřený zisk na celé několikaleté období platnosti 
kontraktu. To je také důvodem velkého zájmu o tyto soutěže ze strany privátních firem, 
a nejen národního železničního dopravce DB s pozitivním dopadem do rozvoje 
konkurenčního prostředí. Důležitá je i skutečnost, že pro vlastní zpracování nabídky 
uchazečů počítají výběrová řízení v SRN zpravidla se 3 až 8 měsíci, které uplynou od 
vypsání soutěže do termínu odevzdávání nabídek. Z toho vyplývá, že zadavatelé 
rozhodují o vypsání soutěží přibližně s dvouletým předstihem před začátkem platnosti 
kontraktu, před začátkem platnosti příslušného jízdního řádu. 

 

Náměty k řešení 
Výše rámcově uvedené rozbory, skutečnosti a praktické zkušenosti ze SRN nemají 

pozitivní vliv jen na vlastní činnost dopravce při zajišťování dopravní obslužnosti pro 
příslušný region či na kvalitní průběh vlastních výběrových řízení na provozovatele drážní 
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dopravy. Vytvářejí zároveň dopravci dostatečný časový prostor pro zajištění vozidlového 
parku odpovídajícího požadavkům zadavatelů soutěží. Dopravce tak nepostupuje riziko, 
že si dlouho před vypsáním soutěže a bez znalosti požadavků zadavatele musí objednat u 
výrobce, popř. u leasingové společnosti, vozidlo, které nakonec nebude potřebovat a 
které na trhu neuplatní. Výrobci vozidel v návaznosti na to nepostupují riziko, že budou 
dodávat svým odběratelům, provozovatelům drážní dopravy, vozidla, která tito na trhu 
nevyužijí anebo i neodeberou.  

Z uvedeného vyplývá, že problematika vypisování veřejných soutěží na 
provozovatele drážní dopravy se významně týká vedle zadavatelů soutěží a občanů ČR 
nejen dopravců, ale i výrobců kolejových vozidel. Uplatnění zkušeností z ostatních 
zemích, zejména včasnost vypisování soutěží, včasnost vyhlášení výsledků, včasnost 
podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a garance dlouhodobého kontraktu 
s dopravcem vytvoří příznivé podmínky i pro rozvoj železničního průmyslu – výrobců 
kolejových vozidel a zajištění odbytu jejich produkce.  

Tyto skutečnosti jsou poměrně velmi významným argumentem pro uplatnění 
požadavku, a to jak ze strany dopravců, tak i ze strany výrobců kolejových vozidel a 
objednatelů dopravy, na vytvoření odpovídajícího ustanovení právního předpisu, 
upravujícího zejména zákonné termíny pro včasné vypsání soutěží, vyhlášení jejich 
výsledků a uzavření smluv o závazcích veřejné služby s vybraným dopravcem, 
upravujícího kontrolní mechanismy jejich zákonného průběhu, a zároveň i na vytvoření 
finančních podmínek pro jejich dlouholetou platnost. 

Věřím, že legislativní a hospodářské podmínky v České republice se v brzké době 
přizpůsobí uvedeným zahraničním standardům v oblasti zadávání závazku veřejné služby 
v osobní železniční dopravě. Uvedení těchto změn do našeho prostředí je nezbytné pro 
rozvoj a dlouholetou stabilitu služeb v železniční osobní dopravě, což ocení především 
občané. Dlouholeté obchodní vztahy s jasnými pravidly financování a úplnou úhradou 
nákladů v oblasti závazku veřejné služby v osobní železniční dopravě jsou však důležité 
také pro firmy působící na tomto konkurenčním trhu, pro výrobce železničních vozidel, 
zaměstnavatele v regionech, pro zachování kvalitního životního prostředí. Jsem 
přesvědčen, že České dráhy, a.s., v tomto rovném konkurenčním prostředí obhájí své 
postavení před ostatními dopravci a nabídnou nejlepší služby v osobní železniční dopravě 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.   

 
 



   Otevřená železnice v zrcadle  
2006   evropské legislativy 

 

Přílohy 
Kategorie 
vlaku 

Počet vlaků dané 
kategorie v JŘ  

Celkové výkony vlaků dané kategorie ve 
VLKM za období platnosti jízdního řádu 

2005/2006 
Os, Sp 7 656 83 340 027 
R, Ex 367 24 372 139 
EC,IC,SC 61 6 620 869 

Suma 8 084 114 333 035 

Tabulka 1.: Přehled o výkonech a počtu vlaků v jednotlivých kategorií za jízdní řád 
2005/2006 

 
Kolejová vozidla Počty kusů 

Elektrické lokomotivy  374 
Motorové lokomotivy 142 
Motorové vozy 703 
Elektrické motorové jednotky 165 
Osobní vozy 3563 

Tabulka 2.: Přehled obsluhujících náležitostí za jízdní řád 2005/2006 
 

 Rok 2002  Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006  

Kraj Smluvně 
stanovené 
výkony ve 

vlkm  
(stav po 

uzavření všech 
smluv) 

Smluvně 
stanovené 
výkony ve 

vlkm  
(stav po 

uzavření všech 
smluv) 

Smluvně 
stanovené 
výkony ve 

vlkm 
 (stav po 

uzavření všech 
smluv) 

Smluvně 
stanovené 
výkony ve 

vlkm  
(stav po 

uzavření všech 
smluv) 

Smluvně 
stanovené 
výkony ve 

vlkm  
(stav po 
uzavření 
smluv) 

Praha  2 452 512 2 528 275 2 613 796 2 764 130 2 861 356 

Středočeský 13 036 239 13 069 421 13 075 069 13 129 446 13 366 400 

Jihočeský 5 632 814 6 076 286 6 050 977 6 104 112 6 100 753 

Plzeňský 4 752 528 4 924 686 4 960 288 5 108 402 5 171 073 

Karlovarský 2 205 160 2 764 740 2 737 357 2 750 617  2 819 864 

Ústecký 8 252 072 8 727 281 8 500 598 8 051 882 * 8 199 050 

Liberecký 3 837 920 3 734 391 3 851 628 4 115 480 4 135 702 

Královéhradecký 5 394 313 5 548 163 5 522 582 5 941 700 5 906 872 

Pardubický 4 720 028 4 948 221 4 881 376 5 239 542 5 159 998 

Vysočina 4 365 002 4 548 000 4 575 000 4 352 140 4 341 663 

Jihomoravský 6 908 003 7 370 000 7 465 000 7 744 647 8 154 975 

Olomoucký 5 428 979 5 227 822 5 188 917 5 451 798 5 868 985 

Zlínský 3 614 078 3 697 584 3 772 839 3 864 000 3 947 000 

Moravskoslezský 7 212 306 7 131 623 7 087 070 7 112 018 7 168 161 

suma kraje: 77 811 952 80 296 493 80 282 496 81 729 914 83 201 851 

Dopravní potřeba státu. Vlaky 
Ex a R 

23 895 000 22 772 715 24 354 764 * 23 961 914 

Tabulka 3.: Výkony v závazku veřejné služby za vlaky regionální a dálkové dopravy 
od roku 2002 do roku 2004 

* - předpokládaný rozsah 
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Graf 1.: Kalkulace ztráty, úhrada a vykázaná skutečnost z veřejné drážní osobní 
regionální dopravy českých drah a výkony ve vlakových kilometrech v letech 2003 až 
2005 

 
Graf 2.: Vztahy mezi objednavatelem (krajem) a dopravcem (ČD) 
 

 
 

Kalkulace ztráty, úhrada ztráty a vykázaná skute čnost ztráty z veřejné drážní 
osobní regionální dopravy Českých drah a výkony ve vlakových kilometrech
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Použité zkratky a termíny: 

ČR – Česká republika 
MD – Ministerstvo dopravy ČR 
SRN – Spolková republika Německo 
Dopravce - provozovatel železniční (drážní) dopravy  
Dopravní obslužnost – zajištění dopravních potřeb občanů ve veřejném zájmu, o 
uplatnění veřejného zájmu rozhoduje příslušný orgán státní správy nebo samosprávy 
Závazek veřejné služby – vzniká na základě smlouvy mezi objednatelem a dopravcem 
Objednatel – v ČR kraj nebo MD 
Prokazatelná ztráta – rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými náklady vynaloženými 
dopravcem na splnění závazku veřejné služby včetně přiměřeného zisku a tržbami a 
výnosy dosaženými dopravcem z tohoto závazku 
Relace – trasa jízdy vlaku 
Zadavatel – objednatel, který zadává soutěže (výběrová řízení) na zajištění dopravní 
obslužnosti  
Uchazeč – dopravce ucházející se o získání zakázky v soutěžích (výběrových řízeních) na 
zajištění dopravní obslužnosti 

 
 

Resumé 
Příspěvek se věnuje problematice vypisování výběrových řízení na zajišťování 

dopravní obslužnosti v ČR železniční osobní dopravou. Shrnuje zkušenosti dopravce 
České dráhy, a.s., z těchto prvních soutěží a ve srovnání s řešením této problematiky 
v SRN upozorňuje na základní problémy, které je zapotřebí v této souvislosti v ČR 
legislativně vyřešit. Upozorňuje na potřebu stanovit jednotný postup pro tato specifická 
výběrová řízení, zejména dostatečný časový prostor mezi vyhlášením výsledků, 
uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a mezi termínem zahájení provozu a na 
potřebu vytvoření jednoznačných pravidel pro kontrolu zákonného průběhu těchto 
výběrových řízení. Vyřešení těchto základních požadavků bude mít vliv nejen pro činnost 
dopravce a na spokojenost cestujících, ale vytvoří i podmínky pro odbyt výrobců kolejové 
techniky na trhu ČR. 

 


	1 Závazky veřejné služby
	2 Výběrová řízení – legislativa
	3 Charakteristika zadání prvních soutěží v ČR
	Porovnání podmínek soutěží v ČR a v zahraničí
	Náměty k řešení
	Přílohy
	Kolejová vozidla Počty kusů
	Resumé

