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III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Novela zákona o dráhách, konkrétně zákon č. 319/2019 Sb., stanoví v novelizačním bodě 19, 

upravujícím ustanovení § 23b a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o dráhách“), nový postup při omezování provozování dráhy a drážní dopravy na dráze 

ze strany jejího provozovatele. Nová úprava, obdobně jako dřívější úprava zákona o dráhách, umožňuje 

provozovateli dráhy za určitých podmínek omezit provozování dráhy, a tedy v konečném důsledku 

i provozování drážní dopravy na této dráze, tj. jednostranně zasáhnout do rozsahu plnění poskytovaného 

na základě smlouvy o provozování drážní dopravy – omezit jej, či změnit. 

U déletrvajících omezení, spojených zejména se stavební činností, ale i s údržbou dráhy, 

předpokládá novela zákona jejich plánování na delší časové období. Konkrétní délka tohoto plánovacího 

období je ponechána na vůli provozovatele dráhy, neboť ten může nejlépe zohlednit všechny působící 

faktory. Konkrétně platí, že překračuje-li předpokládaná doba omezení provozování dráhy nebo její části 

z důvodu provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených 

s uskutečňováním stavby dráhy 24 hodin, má na základě § 23b odst. 3 novely zákona o dráhách 

provozovatel dráhy povinnost zpracovat návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části. 

Navržený a projednaný plán včetně plánu výluk schvaluje Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

(dále jen „Úřad“). Déletrvající omezení provozování dráhy a drážní dopravy lze realizovat pouze, jsou-

li zanesena v plánu. Výjimku tvoří neodkladné práce na údržbách a opravách dráhy. 

V návaznosti na omezení drážní dopravy na základě plánovaných omezení podle § 23b byl 

novelou zákona o dráhách vytvořen kompenzační mechanismus ve vztahu k povinnosti dopravců 

provozujících veřejnou osobní dopravu zajistit v případě výluky náhradní, primárně autobusovou, 

dopravu. Novela obsahuje základní postup pro určení výše kompenzace, aby nedošlo k překompenzaci 

a případnému poskytnutí nedovolené veřejné podpory v rozporu s předpisy unijního práva.  

Uvedená kompenzace se jevila jako důležitá, neboť před existencí uvedené právní úpravy 

docházelo vlivem rozsáhlé investiční činností provozovatele dráhy u dopravců ke ztrátám, které nebyly 

dopravcům žádným způsobem nahrazeny. Dopravci se tím dostávají do velmi obtížné situace s ohledem 

na skutečnost, že při uzavírání dlouhodobých smluv o veřejných službách je velmi obtížné odhadnout 

riziko četnosti omezení provozování dráhy. Objednatelé dopravy tato rizika v průběhu plnění smluv 

o veřejných službách v naprosté většině v České republice ani v sousedních státech Evropské unie 

nenesou. Případné kompenzace byly tak pouze na případném ujednání mezi dopravcem 

a provozovatelem dráhy v rámci smlouvy o provozování drážní dopravy podle § 23 odst. 1 zákona 

o dráhách, ve které je však provozovatel dráhy jako správce vzácné infrastruktury v silnějším postavení. 

I když dlouhodobě investiční a opravárenská činnost vede ke zlepšení, či alespoň udržení kvality dráhy, 

krátkodobě způsobuje dopravcům újmu. Tento problém na železnici není srovnatelný s objížďkami 

v oblasti silniční dopravy. Lze např. uvést, že zatímco hustota silniční sítě činí asi 705 km na 1000 km2, 

v případě železnice, ač je v České republice rovněž poměrně (ve vztahu k jiným státům, nikoliv 

ve vztahu k silniční síti) hustá, je průměrná hustota železniční sítě 12,2 km na 1000 km2, tedy řádově 

méně než je běžné u silnic. Z toho vyplývá, že úseky, na nichž je přerušeno provozování dráhy, je velmi 

obtížné objet a je tedy nutné vlaky nahrazovat náhradní, zpravidla autobusovou, dopravou, což je 

spojeno s nezanedbatelnými dodatečnými náklady, se kterými dopravce při předložení nabídek 

na veřejné služby může, jak již bylo uvedeno, jen obtížně kalkulovat. Rozsah těchto vícenákladů se rok 

od roku podle intenzity stavební činnosti mění. 

Ve stávajícím právním stavu daná problematika upravena není, protože dřívější podoba zákona 

o dráhách (před předmětnou novelou) kompenzační mechanismus v případě omezení provozování dráhy 

nepředpokládala. Bez přijetí navržené vyhlášky by se právní úprava dostala do stavu, kdy by zákonný 
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právní předpis předpokládal kompenzační mechanismus, ale nebyla by vymezena potřebná pravidla 

pro vymezení předmětných nákladů a výnosů. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády navrhováno 

na základě tohoto zmocnění 

Na základě výše uvedené úpravy novela zákona o dráhách v novelizačním bodě 32, upravujícím 

§ 36 odst. 4 zákona o dráhách zmocňuje prováděcí právní předpis stanovit 

 náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní 

drážní dopravu,  

 úspory související s přerušením drážní dopravy a  

 způsob jejich určení. 

V současnosti neexistuje prováděcí předpis, který by toto zákonné zmocnění naplnil. Obsahem 

a smyslem předkládané vyhlášky je naplnění tohoto zákonného zmocnění. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, 

pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují, s uvedením těchto 

předpisů Evropské unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecných právních 

zásad práva Evropské unie a jejich základní charakteristiky 

Uvedený předpis není určen k transpozici právních předpisů Evropské unie ani k adaptaci českého 

právního řádu na přímo účinné unijní předpisy. V průběhu přípravy návrhu vyhlášky nebyl shledán 

žádný nesoulad s unijními předpisy. Byla shledána pouze určitá souvislost na nařízením EP a Rady 

č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Aby nedošlo 

k překompenzaci, nesmí být uvedené platby, které budou vypláceny na základě předmětného 

kompenzačního schématu, zahrnuty ve smlouvách o veřejných službách (nesmí být vynaloženy 

dvakrát). Jak již bylo uvedeno, v současné době objednatelé v naprosté většině riziko náhradní 

autobusové dopravy ve smlouvách o veřejných službách nenesou, a je zřejmé, že tato praxe bude 

pokračovat i v dalších letech. Z definice kompenzace za veřejné služby to tak po vstupu v účinnost 

předmětné vyhlášky nesmí být ani ve finančních modelech, ani v přednášených rizicích náhradní 

autobusová doprava obsažena, což vyplývá přímo z definice kompenzace v předmětném nařízení. 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

Rozsah plnění na základě kompenzačního schématu podle zákona o dráhách zásadním způsobem 

závisí na rozsahu oprav a investičních prací na infrastruktuře. Rozsah těchto prací je přitom 

v jednotlivých letech výrazně proměnný. Závisí například na rozsahu disponibilních prostředků 

využitelných pro modernizace infrastruktury (a to zejména z evropských fondů), rozsahu potřebné 

údržby infrastruktury, průběhu investiční přípravy staveb (územní řízení, stavební řízení) a mnoha 

dalších faktorech. Uvedená položka se stane pro rozpočet provozovatele dráhy, tedy nejčastěji 

pro Správu železniční dopravní cesty, s. o. rizikovou. Je však třeba zároveň podotknout, že velkou část 

těchto rizik může provozovatel dráhy sám ovlivnit spíše než dopravce. V současné době se dopravcům 

v rámci smluv o provozování drážní dopravy vyplácí na základě systému odměňování výkonu smluvní 

částka v rámcovém rozsahu cca 300 mil. Kč ročně. Tato smluvní částka po zavedení kompenzačního 

schématu podle zákona o dráhách nebude poskytována. Pro přesnost je třeba uvést, že přínosy a náklady 

jsou vztaženy do značné míry již k zákonné úpravě, která kompenzační schéma obsahuje, a nikoliv 

ke konkrétnímu prováděcímu předpisu který je hodnocen. Tyto náklady a přínosy je velmi těžké odlišit, 

neboť prováděcí předpis naplňuje zákonné zmocnění. 

Z § 36 zákona o dráhách vyplývá, že pokud má dopravce nárok na úhradu vynaložených nákladů 

přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách 
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v přepravě cestujících, je přímo ze zákona povinen prokazatelně doložit výši tohoto nároku. Smlouvy 

o veřejných službách se mohou lišit v tom, zda je v jejich rámci taková položka hrazena či nikoliv. 

V principu se velmi často jedná o nepředvídané náklady, které nelze předem zahrnout do finančního 

modelu. Pak podle ust. § 8 vyhlášky č. 296/2010 Sb. platí, že „pokud se skutečné náklady nebo skutečné 

výnosy odchýlí od výchozích nákladů (…), může dojít ke zvýšení kompenzace, pouze pokud jsou 

ve smlouvě sjednány podmínky a způsob zvyšování kompenzace (…).“ Je tedy do značné míry 

na formulaci smlouvy o veřejných službách, zda riziko zavedení náhradní dopravy nese objednatel 

či dopravce, v řadě případě u českých smluv o veřejných službách toto riziko nese dopravce. Pokud však 

část nákladů na náhradní dopravu nese objednatel, není možné veřejné prostředky vyplatit dvakrát, 

neboť by se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, pro kterou by neexistoval právní rámec. Toto 

platí bez ohledu na to, jakou zadávací procedurou byly služby sjednány. V případě, že např. na základě 

čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1370/2007 je náhradní doprava objednána jako veřejné služby, pak podle 

§ 36 odst. 4 nebude splněna podmínka, že „vynaložené náklady přímo související se zabezpečováním 

náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu z důvodu omezení provozování dráhy 

plánovaného podle § 23b odst. 3“ přesáhne „úspory související s přerušením drážní dopravy a případné 

nároky na úhradu těchto nákladů na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“ 

a kompenzace z předloženého návrhu vyhlášky bude nulová. 

Zavedením kompenzačního schématu v zákoně o dráhách vznikají následující náklady: 

 Náklady na straně provozovatele dráhy spojené se samotným kompenzačním mechanismem, 

které lze očekávat v řádové výši 300 mil. Kč ročně, což je však velmi obtížné prognózovat 

do budoucna s ohledem na argumenty uvedené výše. 

 Administrativní náklady na straně dopravce, spojené s přípravou žádosti. 

 Administrativní náklady na straně provozovatele dráhy, spojené s vyhodnocením a kontrolou 

žádosti, proplacením nároků dopravců a podobně. 

Z hlediska přínosů: 

 U všech variant dochází k přínosu na straně dopravce, který finančně odpovídá poskytnuté částce 

na základě kompenzačního schématu. 

 Jako nepeněžní přínos lze označit zvýšení motivace provozovatele dráhy na racionalizaci omezení 

provozování dráhy. Současný stav počtu výluk na české železniční síti nepochybně ovlivňuje 

zásadním způsobem kvalitu železniční dopravy a provozovatel dráhy nemá přímou motivaci, aby 

byl počet dnů, kdy je provozování dráhy omezeno, resp. drážní doprava přerušena, optimalizován, 

některé práce byly prováděny ve vhodnějším období krátkých výluk a podobně. Tento nepeněžní 

přínos je obtížné monetarizovat resp. odhadnout jeho peněžní hodnotu. Nicméně tento nepeněžní 

přínos vzniká již na základě zákonné úpravy, nikoliv teprve vyhláškou, a tedy je pro další 

hodnocení neutrální. 

e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení 

příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím 

statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 

Při přípravě vyhlášky nebyly zjištěny žádné dopady do oblasti zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. Vyhláška se týká podnikatelských subjektů a není nijak genderově rozlišena, ani 

nemá žádné druhotné dopady do této oblasti. 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Vyhláška nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů, netýká se práv a povinností fyzických 

osob. 

g) Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k transparentnímu způsobu výpočtu nákladů a úspor, které je obdobný jako 

při zajišťování dopravní obslužnosti, nespatřují předkladatele korupční rizika vyšší než u standardně 
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zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, které jsou široce provozovány po celé Evropě. 

Je důležité nastavit nezávislé kontrolní mechanismy předkládaných kalkulací u provozovatele dráhy. 

h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Vyhláška nemá žádný vliv na bezpečnost nebo zajištění obrany státu. 
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II. Zvláštní část 

K § 1 

Uvádí se předmět úpravy, a to ve vztahu k zákonnému zmocnění. 

K § 2 

Stanoví se náklady náhradní dopravy, které jsou využitelné pro kompenzační schéma ze strany 

provozovatele dráhy.  

Analogicky jako v případě veřejných služeb v přepravě cestujících je třeba rozlišovat případ, kdy je 

náhradní doprava zajištěna na základě formalizované zadávací procedury podle zákona o veřejných 

zakázkách, u které obecně existuje tržní tlak na výši uhrazené ceny za náhradní dopravu od situace, kdy 

taková formalizovaná procedura neproběhla. V druhém případě je třeba ze strany objednatele dopravy 

a následně i poskytovatele veřejných prostředků sledovat, aby vyplacené veřejné prostředky 

nepřekročily čistý finanční dopad analogicky jako v případě přílohy k nařízení EP a Rady č. 1370/2007. 

V prvním odstavci je tedy řešena náhradní doprava v případech, kdy je zadána v zadávacím řízení podle 

zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy v řízeních podle § 3 zákona č. 134/2016 Sb. Jedná 

se zejména o situace, kdy jsou zadavatelem České dráhy, a.s. Lze předpokládat, že zadávací řízení 

obecně vytváří tržní tlak na výši uhrazené ceny za náhradní dopravu, kategorií nákladů přímo související 

se zabezpečováním náhradní dopravy je tedy pouze nabídková cena za poskytování náhradní dopravy. 

S ohledem na porovnávání nabídek i následnou kontrolu je ze strany předkladatele obecně doporučeno, 

aby nabídková cena byla hodnocena za 1 km náhradní dopravy. 

V druhém odstavci je řešena náhradní doprava v ostatních případech, tedy kdy není zadána v zadávacím 

řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyjmenované náklady jsou totožné jako ekonomicky 

oprávněné náklady vznikající při objednávce veřejných služeb v přepravě cestujících podle zákona 

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Vzhledem k tomu, že se jedná ze zákona 

o náklady přímo související s provozováním náhradní dopravy, nelze v rámci této části uplatnit náklady 

na straně drážního dopravce vyplývající z provozování drážní dopravy, ale výhradně náklady, které 

vyvolává bezprostředně náhradní doprava (například pohonné hmoty autobusů, mzdy řidičů, poměrnou 

část odpisů autobusů, které připadají na provoz náhradní dopravy atd.). Proto se navrhuje identické 

kompenzační schéma, které se používá pro veřejné služby v přepravě cestujících v oblasti veřejné 

linkové dopravy (v nákladové části) pro výkaz skutečnosti dle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, 

konkrétně vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace.  

Nákladem přímo souvisejícím s provozováním náhradní dopravy je pro dopravce drážní dopravy rovněž 

přiměřený zisk provozovatele náhradní dopravy, který lze zahrnout nejvýše v hodnotě 5 % uznatelných 

nákladů. Jedná se o podobný postup, který byl již v minulosti využit například v případě vyhlášky 

č. 241/2005 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné 

osobní dopravy, kde bylo výši tohoto zisku možné sjednat smluvně ve výši (0-5) %. Vzhledem k tomu, 

že požadavky na vozidlový park náhradní dopravy jsou nárazové a samotné provozování náhradní 

dopravy nepředstavuje dlouhodobě předvídatelnou činnost dopravce, je zvolena pro výši přiměřeného 

zisku horní hodnota z tohoto intervalu. 

Ve výjimečných případech, kdy se použije náhradní doprava jiná než autobusová, se vyplní totožná 

tabulka i v případě využití jiné náhradní dopravy, například dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, 

nicméně musí se jednat přímo o dopravní výkony zavedené jako náhradní doprava za přerušenou 

dopravu na dráze.  

K § 3: 

Stanoví se úspory související s přerušenou dopravou na dráze. Tyto úspory se stanoví porovnáním stavu, 

kdy je drážní doprava přerušena se stavem, kdy by byla běžně provozována v plném rozsahu podle 

jízdního řádu stanoveného provozovatelem dráhy. Jako porovnávací základna může být stanovena 

doprava v přerušeném úseku dráhy, popřípadě na celé lince veřejné dopravy či celé trati, přičemž však 

musí být výsledkem diference nákladů přímo související s přerušenou dopravou na dráze. Úspory 
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se kalkulují do tabulky, jejíž vzor je v příloze č. 2 vyhlášky. Její struktura je přímo odvozena z nákladové 

části tabulky pro výkaz skutečnosti dle vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního 

modelu a určení maximální výše kompenzace. 

K § 4: 

Stanoví se datum účinnosti předpisu. 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  

Návrh vyhlášky o kategoriích nákladů a úspor přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní 

autobusové dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu a o způsobu jejich určení. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo dopravy 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené účinnosti rozveďte:  

V návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona o dráhách. 

Implementace práva EU:  

Ne 

2. Cíl návrhu zákona 

Cílem navrhované právní úpravy je naplnění zákonného zmocnění § 36 odst. 4 novely zákona 

o dráhách, spočívajícího ve stanovení nákladů přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní 

dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspor souvisejících s přerušením drážní 

dopravy a stanovení způsobu jejich určení. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:  

Ano, dopady do rozpočtu provozovatele dráhy, kterým je dominantně Správa železniční dopravní 

cesty, hospodařící s majetkem státu. 

3.2. Dopady na podnikatelské subjekty:   

Ano, dopady do rozpočtu provozovatele dráhy, kterým jsou ve výjimečných případech 

podnikatelské subjekty, návrh vyhlášky dále obecně zvyšuje transparenci a ochranu dopravce 

při přístupu k infrastruktuře. 

3.3. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje):   

Ne 

3.4 Sociální dopady:   

Ne 

3.5. Dopady na životní prostředí:   

Ne 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1.  Důvod předložení a cíle 

1.1  Název  

Vyhláška o kategoriích nákladů a úspor přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy 

za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu a o způsobu jejich určení. 

1.2  Definice problému  

Novela zákona o dráhách, konkrétně zákon č. 319/2019 Sb., stanoví v novelizačním bodě 19, 

upravujícím ustanovení § 23b a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZD“), nový postup při omezování provozování dráhy a drážní dopravy na dráze ze strany 

jejího provozovatele. Nová úprava, obdobně jako dřívější úprava zákona o dráhách, umožňuje 

provozovateli dráhy za určitých podmínek omezit provozování dráhy, a tedy v konečném důsledku 

i provozování drážní dopravy na této dráze, tj. jednostranně zasáhnout do rozsahu plnění (tj. omezit jej, 

či změnit) poskytovaného na základě smlouvy o provozování drážní dopravy. 

U déletrvajících omezení, spojených zejména se stavební činností, ale i s údržbou dráhy, 

předpokládá novela zákona jejich plánování na delší časové období. Konkrétní délka tohoto plánovacího 

období je ponechána na vůli provozovatele dráhy, neboť ten může nejlépe zohlednit všechny působící 

faktory. Konkrétně platí, že překračuje-li předpokládaná doba omezení provozování dráhy nebo její části 

z důvodu provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených 

s uskutečňováním stavby dráhy 24 hodin, má na základě § 23b odst. 3 novely ZD provozovatel dráhy 

povinnost zpracovat návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části. Navržený a projednaný 

plán včetně plánu výluk schvaluje Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“). 

Déletrvající omezení provozování dráhy a drážní dopravy lze realizovat pouze, jsou-li zanesena v plánu. 

Výjimku tvoří neodkladné práce na údržbách a opravách dráhy. 

V návaznosti na omezení drážní dopravy na základě plánovaných omezení podle § 23b byl novelou 

ZD vytvořen kompenzační mechanismus ve vztahu k povinnosti dopravců provozujících veřejnou 

osobní dopravu zajistit v případě výluky náhradní, primárně autobusovou, dopravu. Novela obsahuje 

základní postup pro určení výše kompenzace, aby nedošlo k překompenzaci a případnému poskytnutí 

nedovolené veřejné podpory v rozporu s předpisy unijního práva.  

Uvedená kompenzace se jevila jako důležitá, neboť před existencí uvedené právní úpravy 

docházelo vlivem rozsáhlé investiční činností provozovatele dráhy u dopravců ke ztrátám, které nebyly 

dopravcům žádným způsobem nahrazeny. Dopravci se tím dostávají do velmi obtížné situace s ohledem 

na skutečnost, že při uzavírání dlouhodobých smluv o veřejných službách je velmi obtížné odhadnout 

riziko četnosti omezení provozování dráhy. Objednatelé dopravy tato rizika v průběhu plnění smluv 

o veřejných službách v naprosté většině v České republice ani v sousedních státech Evropské unie 

nenesou. Případné kompenzace byly tak pouze na případném ujednání mezi dopravcem 

a provozovatelem dráhy v rámci smlouvy o provozování drážní dopravy podle § 23 odst. 1 ZD, ve které 

je však provozovatel dráhy jako správce vzácné infrastruktury v silnějším postavení. I když dlouhodobě 

investiční a opravárenská činnost vede ke zlepšení, či alespoň udržení kvality dráhy, krátkodobě 

způsobuje dopravcům újmu. Tento problém na železnici není srovnatelný s objížďkami v oblasti silniční 

dopravy. Lze např. uvést, že zatímco hustota silniční sítě činí asi 705 km na 1000 km2, v případě 

železnice, ač je rovněž hustá, je průměrná hustota železniční sítě 12,2 km na 1000 km2, tedy řádově 

méně. Z toho vyplývá, že úseky, na nichž je přerušeno provozování dráhy, je velmi obtížné objet a je 

tedy nutné vlaky nahrazovat náhradní, zpravidla autobusovou, dopravou, což je spojeno s dodatečnými 

náklady, se kterými dopravce při předložení nabídek na veřejné služby může, jak již bylo uvedeno, jen 

obtížně kalkulovat. Rozsah těchto vícenákladů se rok od roku podle intenzity stavební činnosti mění. 

Kompenzaci obdrží dopravce, u nějž vynaložené náklady přímo související se zabezpečováním 

náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu z důvodu omezení provozování dráhy 

plánovaného podle § 23b odst. 3 novely ZD „přesáhly úspory související s přerušením drážní dopravy 

a případné nároky na úhradu těchto nákladů na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících.“ Takový dopravce podle novely zákona „má nárok na náhradu tohoto rozdílu vůči 
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provozovateli příslušné dráhy.“ Provozovatel dráhy tento rozdíl uhradí, doloží-li mu žadatel 

prokazatelně výši jím vynaložených nákladů přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy 

a výši úspor spojených s přerušením drážní dopravy. Má-li dopravce nárok na úhradu vynaložených 

nákladů přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy na základě smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících, prokazatelně doloží rovněž výši tohoto nároku. Prostředky, které 

provozovatel dráhy vynaložil na úhradu, lze zahrnout do nákladů údržby, opravy nebo uskutečňování 

stavby dráhy, kvůli kterým došlo k přerušení veřejné osobní drážní dopravy. 

Na základě výše uvedené úpravy novela zákona o dráhách v novelizačním bodě 32, upravujícím 

§ 36 odst. 4 zákona o dráhách zmocňuje prováděcí právní předpis stanovit 

 náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní 

drážní dopravu,  

 úspory související s přerušením drážní dopravy a  

 způsob jejich určení. 

V současnosti neexistuje prováděcí předpis, který by toto zákonné zmocnění naplnil. Cílem předkládané 

vyhlášky je naplnění tohoto zákonného zmocnění. 

1.3  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

a)  Zdůvodnění, proč je stávající právní úprava nedostatečná nebo nevyhovující 

Dosavadní podoba zákona o dráhách nepředpokládala žádný kompenzační mechanismus 

pro náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní 

drážní dopravu z důvodu omezení provozování dráhy. Vzhledem k nové podobě zákona o dráhách 

je nutné zákonné zmocnění naplnit a kompenzační mechanismus, tedy předmětné související 

náklady a výnosy blíže vymezit a stanovit způsob jejich určení. 

b)  Přehled právních předpisů, k nimž se řešený problém váže, základní zásady, které jsou do nich 

zapracovány, a účel, který je jimi sledován. Pokud je záměrem upravit oblast vztahů, která dosud 

právními předpisy upravena není, uvede se tato skutečnost spolu s vymezením této oblasti vztahů 

 ZD. Zákon je komplexní právní úpravou v oblasti drážní dopravy, ve vztahu k řešené oblasti 

se zabývá zejména problematikou omezení provozování dráhy a obsahuje zmocňovací 

ustanovení k vydání předmětné vyhlášky. 

 Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 

(dále jen „ZVS“). Zákon je průřezovou právní úpravou vztahující se na oblast poskytování 

veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti veřejné drážní i silniční dopravy, zejména 

v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je nařízení č. 1370/2007, 

o veřejných službách v přepravě cestujících, stanoví příslušné orgány v České republice, které 

zajišťují dopravní obslužnost, stanoví pravidla, za kterých je možné uzavírat smlouvy 

o veřejných službách s dopravci a kompenzovat ztrátu, vzniklou z provozování služeb 

obecného hospodářského zájmu. 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dopravní řád drah“). Vyhláška na základě zmocnění ZD obsahuje 

komplexní úpravu pravidel pro provozování dráhy, pravidla pro provozování drážní dopravy, 

způsob zpracování a obsah zveřejňování jízdního řádu a jeho změn, podmínky schvalování 

způsobilosti drážních vozidel a další skutečnosti, důležité pro provozování dráhy 

a provozování drážní dopravy v České republice. 

 Vyhláška č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro sestavení finančního modelu 

a určení maximální výše kompenzace (dále jen „Kompenzační vyhláška“). V návaznosti 

na zmocnění v ZVS stanoví náklady, výnosy a provozní aktiva, které mohou být využity 

pro sestavení finančního modelu, vymezení čistého příjmu a maximální dovolené míry výnosu 

na kapitál, způsob jakým náklady, výnosy a provozní aktiva dopravce prokazuje objednateli, 

způsob sestavení finančního modelu, způsob určení nadměrné kompenzace a pravidla 

pro změny výše kompenzace. 
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 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSD“). 

Zákon je komplexní právní úpravou v oblasti silniční dopravy a obsahuje rovněž vymezení 

pojmu národní autobusová doprava. 

 Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy (dále jen „Vyhláška 

o silničních jízdních řádech“). Vyhláška v návaznosti na ZSD stanoví pravidla pro obsah 

jízdních řádů ve veřejné linkové (silniční) dopravě. 

c) Zhodnocení stávající právní úpravy nebo její příslušné části ve vazbě na rozbor skutečného stavu, 

anebo rozbor stavu v oblasti, která dosud právními předpisy upravena není, nebo rozbor stavu 

oblasti, která dosud právními předpisy upravena není 

Ve stávajícím právním stavu daná problematika upravena není, protože dřívější podoba ZD 

(před předmětnou novelou ZD) nepředpokládala kompenzační mechanismus v případě omezení 

provozování dráhy. Bez přijetí navržené vyhlášky by se právní úprava dostala do stavu, kdy by 

zákonný právní předpis předpokládal kompenzační mechanismus, ale nebyla by vymezena 

potřebná pravidla pro vymezení předmětných nákladů a výnosů. 

d) Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace 

Současný stav nevytváří nerovnost ve výkonu subjektivních práv nebo povinností mezi dopravci. 

Postiženi jsou všichni dopravci, kteří provozují veřejnou drážní osobní dopravu na určité dráze 

obdobným způsobem (jejich újma není nijak zákonně kompenzována, případně pouze v rámci 

dvoustranných ujednání mezi provozovatelem dráhy a dopravcem). 

1.4  Identifikace dotčených subjektů  

Navržená úprava se dotýká následující subjektů: 

 dopravci ve veřejné osobní drážní dopravě (například České dráhy, a.s., GW Train, a.s., RegioJet, 

a.s., LEO Express, a.s. a další), přímý vliv – předkladatelé žádostí, a 

 provozovatelé dráhy (například Správa železniční dopravní cesty, s. o., Advanced World Transport, 

a.s. a další) přímý vliv – adresáti žádostí. 

1.5  Popis cílového stavu  

Cíle navržené právní úpravy bude dosaženo, pokud bude kompenzační schéma, které stanoví § 36 

odst. 4 ZD, naplněno takovým vymezením předmětných nákladů a úspor, které umožní dopravcům 

a provozovatelem dráhy transparentní kalkulaci předmětné kompenzace. 

Předmětem úvah týkajících se prováděcího předpisu není skutečnost, zda má být takové 

kompenzační schéma zavedeno, neboť tuto skutečnost zakládá novela ZD, která přímo stanovila, 

že pokud náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za stanovených podmínek 

přesáhnou úspory související s přerušením drážní dopravy a případné nároky na úhradu těchto nákladů 

na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, má dopravce podle novely zákona 

„nárok na náhradu tohoto rozdílu vůči provozovateli příslušné dráhy“. Předmětem prováděcího 

předpisu je stanovit toliko příslušné náklady a úspory a stanovit způsob jejich určení. 

1.6  Zhodnocení rizika  

V případě neřešení problémů může dojít ke stavu, kdy povinnost provozovatele dráhy, stanovenou 

§ 36 ZD nebude možné naplnit, neboť nebude zřejmé, jaké náklady a jaké úspory jsou pro kompenzační 

schéma využitelné a jaký má být způsob jejich určení. Uvedený stav může vést k riziku soudních sporů, 

založených na skutečnosti, že provozovatel dráhy nebude schopen správně stanovit, jaká má být výše 

poskytované kompenzace za omezení provozování dráhy. 

Zároveň ale však v případě řešení uvedeného problému je nutné spatřovat řadu nemalých rizik, a to 

zejména následujících: 
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a) riziko nesprávného vymezení nákladů a úspor spojených s provozováním náhradní dopravy, které 

může vést k poskytnutí nedovolené veřejné podpory v případě, že by výše kompenzace převýšila 

rozdíl mezi náklady na zajištění náhradní dopravy a úsporami plynoucími z jejího zavedení, 

b) riziko vyplývající ze skutečnosti, že každá situace přerušení drážní dopravy je unikátní a je velmi 

obtížné stanovit jednotné schéma pro kompenzační mechanismus, protože může docházet 

k různým modelům provozování náhradní dopravy (náhradní autobusová doprava, náhradní 

doprava po dráze, vedení rychlých spojů bez obsluhy nácestných zastávek a podobně), 

c) riziko nedůsledného či nesprávného provádění kontrol, které by v optimálním případě měly zamezit 

nesprávnému poskytování kompenzací, 

d) riziko zahrnutí části nákladů na náhradní dopravu, která je kalkulována v rámci smluv o veřejných 

službách do výchozích finančních modelů, a v tomto důsledku je tedy poskytnuta i přes skutečnost, 

že objednatelé dopravy nenesou rizika spojená se zavedením náhradní dopravy a 

e) riziko opomenutí skutečnosti, že některé smlouvy o veřejných službách mohou rizika zavedení 

náhradní autobusové dopravy přenášet na objednatele, byť se jedná o ojedinělý případ v rámci 

České republiky. 

Uvedená rizika vznikají z určité části již stanovením kompenzačního mechanismu v ZD, a v rámci 

předmětného prováděcího předpisu je lze ovlivnit pouze zčásti správným vymezením položek, které 

se budou považovat za náklady a úspory, spojené se zabezpečením náhradní dopravy. 

 

2.  Návrh variant řešení  

Nulová varianta se použije pro účely srovnání dopadů jednotlivých variant, neboť právní předpis vyšší 

právní síly (ZD) stanoví, že zásah je nutný, a tudíž není možné uplatnit nulovou variantu. Z tohoto 

důvodu se nezpracovává do podrobnějších detailů. V zásadě lze uvést, že v případě nulové varianty by 

došlo k situaci, že zákonné zmocnění by nebylo naplněno, a tedy by vznikala nejistota o tom, které 

náklady a úspory z provozování náhradní dopravy lze pro kompenzační mechanismus použít, což by 

vyvolávalo právní nejistotu na všech stranách. 

Varianta 1 předpokládá, že většina dopravních služeb zejména na jednokolejných dráhách, u kterých 

dominantně dochází k přerušení veřejné drážní dopravy (na dvoukolejných dráhách dochází k postupné 

údržbě a opravě obou kolejí a úplné přerušení drážní dopravy je méně časté) je provozována v závazku 

veřejné služby. S ohledem na to využívá pro stanovení nákladů a výnosů porovnávací metodu, kdy 

zkoumá, které z nákladů, které jsou využitelné pro závazky veřejné služby, se sníží nebo zvýší vlivem 

zavedení náhradní dopravy a využívá k tomu struktury obdobné jako Kompenzační vyhláška. Pokud by 

některé dopravní služby na těchto dráhách nebyly předmětem kompenzací, použije se obdobně totéž 

kompenzační schéma jako u (dominantní části) veřejných služeb. 

Varianta 2 vychází ze zcela nového postupu určování nákladů a výnosů a vychází z obecné účtové 

osnovy. V této variantě jsou prověřovány všechny nákladové položky, které jsou jednotlivými dopravci 

využitelné, a je sledován dopad používání těchto položek na kompenzační mechanismus. Je nutné 

prověřit, zda je tato varianta hospodárná z hlediska vynaložení času jak při zpracování právního 

předpisu, tak i zejména při jeho implementace a vynucování. 

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů  

3.1  Identifikace nákladů a přínosů  

 Rozsah plnění na základě kompenzačního schématu podle ZD zásadním způsobem závisí 

na rozsahu oprav a investičních prací na infrastruktuře. Rozsah těchto prací je přitom v jednotlivých 

letech výrazně proměnný. Závisí například na rozsahu disponibilních prostředků využitelných 

pro modernizace infrastruktury (a to zejména z evropských fondů), rozsahu potřebné údržby 

infrastruktury, průběhu investiční přípravy staveb (územní řízení, stavební řízení) a mnoha dalších 

faktorech. Uvedená položka se stane pro rozpočet provozovatele dráhy rizikovou. Je však třeba zároveň 
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podotknout, že velkou část těchto rizik může provozovatel dráhy sám ovlivnit spíše než dopravce. Vedle 

toho je třeba nezapomínat na skutečnost, že již v současné době se dopravcům v rámci smluv 

o provozování drážní dopravy vyplácí na základě systému odměňování výkonu smluvní částka. Lze 

předpokládat, že by se tato smluvní částka po zavedení kompenzačního schématu podle ZD zcela 

zrušila. 

Kromě varianty nulové lze předpokládat, že náklady a přínosy jednotlivých variant budou obdobné 

s výjimkami uvedenými dále. Výjimku tvoří nulová varianta, která oproti současnosti má pouze náklady 

spojené s případnými soudními spory s ohledem na nejasnost vymezení nákladů a úspory spojených 

s provozováním náhradní dopravy. Pro přesnost je třeba uvést, že přínosy a náklady jsou vztaženy 

do značné míry již k zákonné úpravě, která kompenzační schéma obsahuje, a nikoliv ke konkrétnímu 

prováděcímu předpisu který je hodnocen. Tyto náklady a přínosy je velmi těžké odlišit, neboť prováděcí 

předpis naplňuje zákonné zmocnění. 

3.2 Náklady  

Zavedením kompenzačního schématu v ZD vznikají následující náklady: 

1) Náklady na straně provozovatele dráhy spojené se samotným kompenzačním mechanismem, které 

lze očekávat v řádové výši 300 mil. Kč ročně, což je však velmi obtížné prognózovat do budoucna 

s ohledem na argumenty uvedené výše. 

2) Administrativní náklady na straně dopravce, spojené s přípravou žádosti. Tyto náklady jsou 

proměnné podle jednotlivých variant, přičemž předkladatel je přesvědčen, že varianta 1 je v tomto 

směru poněkud úspornější oproti variantě 2. Ačkoliv je obtížné vyčíslit počet hodin, který bude 

administrativně třeba pro přípravu žádosti, je zřejmé, že vyplnění tabulky podle Kompenzační 

vyhlášky s příslušným komentářem bude časově méně náročné, než dokládání jednotlivých 

položek podle účetní osnovy dopravce. 

3) Administrativní náklady na straně provozovatele dráhy, spojené s vyhodnocením a kontrolou 

žádosti, proplacením nároků dopravců a podobně. Tyto náklady jsou proměnné podle jednotlivých 

variant, přičemž předkladatel je přesvědčen, že varianta 1 je v tomto směru poněkud úspornější 

oproti variantě 2, ačkoliv je obtížné vyčíslit počet hodin, který bude administrativně třeba 

pro vyhodnocení žádosti a jejím proplacením. 

3.3 Přínosy  

1) U všech variant dochází k přínosu na straně dopravce, který finančně odpovídá poskytnuté částce 

na základě kompenzačního schématu. 

2) Jako nepeněžní přínos lze označit zvýšení motivace provozovatele dráhy na racionalizaci omezení 

provozování dráhy. Současný stav počtu výluk na české železniční síti nepochybně ovlivňuje 

zásadním způsobem kvalitu železniční dopravy a provozovatel dráhy nemá přímou motivaci, aby 

byl počet dnů, kdy je provozování dráhy omezeno, resp. drážní doprava přerušena, optimalizován, 

některé práce byly prováděny ve vhodnějším období krátkých výluk a podobně. Tento nepeněžní 

přínos je obtížné monetarizovat resp. odhadnout jeho peněžní hodnotu. Nicméně tento nepeněžní 

přínos vzniká již na základě zákonné úpravy, nikoliv teprve vyhláškou, a tedy je pro další 

hodnocení neutrální. 

3.4 Vyhodnocení variant  

Nulová varianta nepřichází v úvahu, neboť nenaplňuje zákonné zmocnění a v případě varianty 2 

lze očekávat vyšší administrativní náklady spojené s přípravou žádostí o kompenzaci, jakož i jejich 

zpracováním na straně provozovatele dráhy a kontrolou. Proto je vhodné provádět řešení v intenci 

variant 1 a 2. 

Obě varianty 1 a 2 mají shodné náklady ad 1) a přínosy ad 1) a 2). Liší se pouze v administrativních 

nákladech ad 2) a ad 3), které jsou jednoznačně v případě varianty č. 1 nižší, neboť dochází k použití 

známých formulářů, které dopravci používají pro závazky veřejné služby a jejichž pevně daná struktura 

výrazně usnadňuje kontrolu předkládaných položek. 
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 S ohledem na uvedené se vzhledem k nižším administrativním nárokům jeví jako vhodné řešení 

podle varianty 1. 

 

4.  Návrh řešení  

4.1  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Na základě analýzy přínosů a nákladů, uvedené v části 3 tohoto materiálu, se jeví jako vhodná 

k dalšímu řešení varianta 1, která v principu využívá pro stanovení nákladů a výnosů porovnávací 

metodu, při jejímž využití zkoumá, které z nákladů, které by byly využitelné pro závazky veřejné služby, 

se sníží nebo zvýší vlivem zavedení náhradní dopravy. 

Při konkrétním návrhu řešení nejprve je třeba zkoumat nejčastější případ, kdy za přerušenou 

dopravu na dráze bude zavedena náhradní autobusová doprava. Pro tento případ lze stanovit 

pro jednotlivé části zmocnění: 

1) Náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní 

drážní dopravu a způsob jejich určení 

Analogicky jako v případě veřejných služeb v přepravě cestujících je třeba rozlišovat případ, kdy 

je náhradní doprava zajištěna na základě formalizované zadávací procedury podle zákona 

o veřejných zakázkách (tzn. zadané v řízení podle § 3 zákona č. 134/2016 Sb.), u které obecně 

existuje tržní tlak na výši uhrazené ceny za náhradní dopravu od situace, kdy taková formalizovaná 

procedura neproběhla. V druhém případě je třeba ze strany objednatele dopravy a následně 

i poskytovatele veřejných prostředků sledovat, aby vyplacené veřejné prostředky nepřekročily čistý 

finanční dopad analogicky jako v případě přílohy k nařízení EP a Rady č. 1370/2007. 

Kompenzační vyhláška stanoví v případech, tedy kdy není zadána v zadávacím řízení podle zákona 

o zadávání veřejných zakázek, konkrétní rozsah nákladů a výnosů, které by byly použitelné 

pro případ, kdy by byla příslušná doprava zajištována jako linka veřejné autobusové dopravy 

ve smyslu § 10 a násl. ZSD. Pokud se týče výnosů, ty jsou pro případ salda nákladů a úspor 

irelevantní, neboť cestující v každém případě platí drážní tarif a nevybírá se od něj žádná jiná 

platba. Pokud se týče nákladů, ty jsou plně použitelné pro výkaz nákladů náhradní autobusové 

dopravy. Jako nejvhodnějším řešením se tedy jeví, aby drážní dopravce předkládal náklady 

ve struktuře, která je obsahově shodná se situací, kdy by příslušné autobusové linky byly 

zajištovány jako veřejné služby v přepravě cestujících. S ohledem na skutečnost, že uvedené 

kompenzace budou vypláceny dodatečně, jeví se jako vhodné použít výkaz skutečných nákladů 

a výnosů pro veřejnou linkovou dopravu, a měla by tedy být předložena ve struktuře nákladů 

obdobné, jakou stanoví příloha č. 4 ke Kompenzační vyhlášce.  

Předkladatelé rovněž zvažovali možnost, že by byla uváděna toliko celková částka, za kterou byly 

náhradní autobusy zajištěny, avšak z důvodu zajištění potřebné transparence srovnatelné 

s veřejnými službami v přepravě cestujících se jeví jako logické, aby byl drážní dopravce povinen 

si v případech, tedy kdy není zadána v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek, vyžádat a provozovateli dráhy předložit konkrétní náklady podle jednotlivých položek, 

z nichž je zřejmé, že zajištění náhradní autobusové dopravy pracuje s náklady, které nevybočují 

z běžného rámce obvyklého pro obdobné služby v autobusové dopravě. 

V tomto případě nevzniká žádný problém se srovnávací úrovní, neboť autobusové výkony by jinak 

vůbec nebyly zajištěny, takže srovnávací úroveň nákladů je nulová. V souladu se zákonným 

zmocněním nelze do kompenzací zahrnout dodatečné náklady vznikající na straně drážní dopravy. 

2) Úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení 

S ohledem na skutečnost, že dominantní část drážních služeb bude zajišťována v rámci veřejných 

služeb, jeví se opětovně jako nejjednodušší zaznamenat úspory do rozdílové tabulky analogické 

s přílohou č. 3 Kompenzační vyhlášky, přičemž se zaznamenávají veškeré úspory, související 

s přerušením drážní dopravy, a to zejména v položkách „trakční energie a palivo“, „úhrada 

za použití dopravní cesty“, „ostatní přímé náklady“ a veškerých dalších, které jsou předmětem 
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rozdílů mezi stavem, kdy doprava na dráze je provozována v běžném stavu a mezi stavem, kdy je 

doprava přerušena. Naopak ve vztahu k přerušení dopravy budou v absolutních hodnotách zcela 

fixní zpravidla položky „odpisy dlouhodobého majetku“, který bude proto zpravidla uveden 

v nulové výši. Rovněž jiné náklady, které nejsou sníženy, se uvádějí v nulové výši. Výnosy 

se rovněž v této tabulce neuvádějí, neboť z případné diference výnosů neplynou úspory vlivem 

přerušení dopravy na dráze ve smyslu kompenzačního schématu v ZD. 

Předložené výkazy je nutné předkládat za jednotlivé stavební akce. Má-li dopravce nárok 

na úhradu vynaložených nákladů přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy na základě 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, nemůže být tento nárok uplatněn v obou 

případech. Lze konstatovat, že se následně výše kompenzace se stanoví v souladu s kompenzačním 

schématem zakotveným v ZD jako náklady podle bodu 1) minus výnosy podle bodu 2). 

V případě zajištění náhradní dopravy za přerušenou dopravu na dráze formou veřejné drážní 

dopravy tramvajové, trolejbusové nebo speciální, nebo formou jiné (například vodní) dopravy se použije 

stejný postup. K tomu, aby nastal případ podle § 36 ZD, musí být drážní doprava skutečně přerušena, 

takže zajištění náhradní dopravy veřejnou drážní dopravou například po objízdné trase není předmětem 

kompenzace. 

 

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování  

S ohledem na metodiku RIA obsahuje tato část zejména následující části: 

a) Určení orgánu veřejné správy, který bude odpovědný za implementaci regulace 

 Ministerstvo dopravy 

b) Uvedení činnosti, které budou regulované subjekty nuceny provádět v důsledku implementace 

regulace, například poskytování dodatečných informací, vyplňování formulářů 

 dopravci – předložení žádostí 

 provozovatelé dráhy – příjem a kontrola žádostí, provedení kompenzačních plateb 

c) Uvedení výčtu všech orgánů veřejné správy, které budou hrát úlohu při implementaci a vynucování 

regulace (včetně potřebných zdrojů) 

 Uvedené skutečnosti jsou stanoveny ZD, nikoliv prováděcím předpisem. V zásadě lze uvést, že 

za prosazení je odpovědno zejména Ministerstvo dopravy). 

d) Identifikaci nezbytných informací pro administraci řešení, a zjištění, zda již mají některé orgány 

tyto informace k dispozici, případně návrhy na optimalizaci získávání takových informací (přidání 

„kolonky“ do existujících formulářů, vyžádání si informací od jiného orgánu veřejné správy apod.)  

 Budou využity formuláře, které jsou dopravcům známy z provozování veřejných služeb. 

e) Posouzení, zda je možné využít informačních a komunikačních technologií pro získání a nakládání 

s takovými informacemi 

 Bude využity běžné informační a komunikační technologie. 

f) Určení způsobu poradenství ze strany státu pro regulované subjekty 

 V případě potřeby lze využít metodickou pomoc MD. 

g) Identifikaci rizik spojených s implementací 

 Viz část 1.6 této zprávy. 

h) Návrh harmonogramu implementace, včetně informace o tom, že jsou zajištěny prostředky 

pro implementaci navrhovaného řešení, včetně způsobu a rozsahu zajištění prostředků na výkon 

činností, které stát přenáší na obce a kraje 
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 Na obce a kraje se žádné povinnosti přímo nepřenášejí. Jádro povinností je na dopravcích, kteří 

jsou zvyklí s formuláři pracovat, a na dominantním provozovateli drah v České republice, kterým 

je Správa železniční dopravní cesty, která je státní organizací podřízenou Ministerstvu dopravy. 

5.1  Vynucování  

Problematika vynucování je předmětem ZD, nikoliv prováděcího právního předpisu, pro který 

se tato RIA zpracovává. 

 

6.  Přezkum účinnosti regulace  

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy bude probíhat jednak v rámci interních 

vyhodnocování výsledku kontrol v rámci státního dozoru a dále v rámci komunikace a metodického 

řízení ze strany Ministerstva dopravy a ostatních drážních správních úřadů. 

 

7.  Konzultace a zdroje dat  

Při přípravě návrhu právní úpravy Ministerstvo dopravy využilo výstupů z konzultačního procesu 

s odbornou veřejností; konzultace probíhaly od září 2015 do února 2016. Poskytnutá stanoviska byla 

vyhodnocena a v možné míře zapracována do předkládaného návrhu. Do konzultačního procesu byli 

zapojeni mj. zástupci dopravců a provozovatelů dráhy (například České dráhy, a. s., Správa železniční 

dopravní cesty, s. o.). 

 

8.  Kontakty na zpracovatele RIA  

František Vichta, odbor veřejné dopravy, tel. 225 131 674, e-mail frantisek.vichta@mdcr.cz 
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