
IV. 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  

VYHLÁŠKA O NÁKLADECH A ÚSPORÁCH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH SE ZABEZPEČOVÁNÍM NÁHRADNÍ DOPRAVY 
ZA PŘERUŠENOU DRÁŽNÍ DOPRAVU A ZPŮSOBU JEJÍHO URČENÍ 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády 
České 
republiky – 
odbor 
kompatibility 

Navrhujeme, aby překladatel blíže vysvětlil vztah právní 
úpravy náhradní dopravy (včetně té navrhované) k nařízení 
(ES) č. 1370/2007. Chápeme-li správně, v případě náhradní 
dopravy poskytované provozovateli veřejných služeb v rámci 
smluv o veřejných službách (zřejmě bude obvykle součástí 
těchto smluv), je kompenzace poskytována v souladu 
s nařízením (ES) č. 1370/2007 a příslušnými adaptačními 
předpisy (zejména vyhláškou č. 296/2010 Sb.), a to 
objednavatelem veřejných služeb (zpravidla stát či kraj). 
V případě náhradní dopravy poskytované dopravci mimo 
rámec smluv o veřejných službách bude kompenzace 
poskytována na základě § 36 zákona o dráhách 
a navrhovaného prováděcího předpisu, a to provozovatelem 
dráhy (především SŽDC). Zde již nejde o implementační 
charakter dané úpravy. Lze si rovněž představit situaci, kdy 
část náhradní dopravy je kompenzována prvním způsobem 
a část způsobem druhým. Proto se také navrhuje 
v hodnoceném prováděcím předpise úprava obdobná 
úpravě ve vyhlášce č. 296/2010 Sb.  

Dále může nastat situace, kdy se náhradní doprava bude 
poskytovat v režimu čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1370/2007, 
tj. opět v rámci smlouvy o veřejných službách, kdy 
kompenzace bude poskytována primárně dle tohoto přímo 
použitelného předpisu (viz výše). Náhradní doprava však 
může být také poskytována dopravcem vybraným 

Akceptováno. Do důvodové zprávy bude doplněno 
následující vysvětlení: 

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 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 
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dle zadávacích směrnic, resp. zákona o zadávání veřejných 
zakázek (viz čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1370/2007). 
V tomto případě není zřejmý právní základ pro kompenzace 
náhradní dopravy. Nutno vysvětlit. 

Zásadní připomínka. 

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. 

Úřad vlády 
České 
republiky – 
Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti 
a legislativu 

Domníváme se, že v kapitole 1.3 Popis existujícího právního 
stavu v dané oblasti v souvislosti se zákonem 
č. 111/1994 Sb. došlo k záměně náhradní autobusové 
dopravy za národní autobusovou dopravu. 

Akceptováno, text bude upraven. 

Shrnutí ZZ RIA je zpracováno na formuláři, který se dle 
Obecných zásad platných od roku 2016 nepoužívá. 
Doporučujeme do budoucna využívat platný formulář. 

Děkujeme za upozornění. V době zpracovávání RIA nový 
formulář nebyl znám, připomínku bereme na vědomí. 

Ministerstvo 
financí  

K financování: Požadujeme do materiálu doplnit informaci 
o zdroji financování, resp. uvést, že související náklady 
nebudou představovat dodatečné zvýšené nároky na státní 
rozpočet. Z logiky návrhu, který má řešit zejména aktuální 
nejistotu přesné výše kompenzace, kterou tak nelze řešit 
v rámci smluv o veřejných službách, nelze dedukovat 
významný výsledný finanční dopad předkládaného návrhu – 
dle slov samotného předkladatele („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 zákona 
o dráhách zcela zrušila“) očekáváme v budoucnu úpravu 
těchto smluv. V této souvislosti považujeme za vhodné 
popsat budoucí kroky v této oblasti exaktněji než výrazy „lze 
předpokládat“. 

Akceptováno, doplníme příslušný text, z vyhlášky 
požadavky na státní rozpočet neplynou. Cílem vyhlášky je 
naplnění zákonného zmocnění, spočívajícího ve vymezení 
1) nákladů přímo související se zabezpečováním náhradní 
dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, 2) 
úspor související s přerušením drážní dopravy a 3) způsobu 
jejich určení. Toto zmocnění má především technický 
charakter, a lze v rámci diskuse nad vyhláškou hovořit 
o tom, zda jsou náklady a výnosy vymezeny správně, ale 
samotná skutečnost, že budou hrazeny, vyplývá již z přijaté 
novely zákona o dráhách, konkrétně ust. § 36 odst. 2 
(„Dopravce provozující veřejnou drážní dopravu, 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 přesáhly úspory související s přerušením 
drážní dopravy a případné nároky na úhradu těchto nákladů 
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Zásadní připomínka. na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, má nárok na náhradu tohoto rozdílu vůči 
provozovateli příslušné dráhy.“) Vzhledem k tomu, že není 
znám rozsah stavebních prací např. na rok 2017, není 
možné ani uvést, jaké nároky na státní rozpočet budou se 
zákonným ustanovením (nikoliv s vyhláškou, která pouze 
provádí technické otázky) spojeny. 

Reakce připomínkového místa: Problém vnímáme ve dvou 
rovinách: 
1) Z materiálu ani v aktualizované verzi nejsou zřejmé 

související dopady na státní rozpočet. Náš požadavek 
na výslovné uvedení zdroje financování, resp. uvedení 
informace, že související náklady nebudou představovat 
dodatečné zvýšené nároky na státní rozpočet, se 
do materiálu nepromítl. V návrhu vypořádání je 
obsaženo potvrzení o neutrálním rozpočtovém dopadu 
návrhu vyhlášky, nicméně současně je v materiálu 
zmíněno, že reálné dopady na SR budou záviset na 
rozsahu oprav a investičních prací na infrastruktuře. 
Současně se neztotožňujeme s tvrzením, že náklady 
jsou spojené pouze se zákonem o dráhách, náklady 
závisí i na konkrétní úpravě prováděcí vyhlášky. 
Pro alespoň rámcovou představu o finanční nákladnosti 
kompenzací za náhradní autobusovou dopravu 
požadujeme do materiálu doplnit alespoň hypotetickou 
částku založenou kupříkladu na situaci roku 2015. 

2) Za druhé opakujeme náš požadavek na změnu, 
resp. konkretizaci následujícího textu materiálu: 
„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 zákona o dráhách zcela 
zrušila“. Považujeme za vhodné popsat budoucí kroky 
v této oblasti exaktněji než výrazy „lze předpokládat“. 
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Reakce předkladatele. Akceptováno, do materiálu bude 
doplněn finanční rozsah, který byla poskytován v roce 2015. 
Text bude upraven:  „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“. 

Obecně: Upozorňujeme, že novela zákona o drahách (zák. 
č. 266/1994 Sb.) byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 
3. 10. 2016 pod číslem zákona 319/2016 Sb., s tím, že tento 
zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Z tohoto důvodu je 
třeba již tento zákon uvést v úvodní věty vyhlášky a stanovit 
její účinnost konkrétním datem shodným s účinností zákona 
č. 319/2016 Sb. 

Akceptováno, text bude upraven. 

K úvodní větě vyhlášky: Doporučujeme vypustit legislativní 
zkratku „(dále jen „zákon“),“ a slovo „zákon“ na konci úvodní 
věty, a to s ohledem na skutečnost, že se tato zkratka jinde 
než v úvodní větě nepoužívá. 

Akceptováno, text bude upraven. 

V příloze č. 1 navrhujeme vypustit úvodní větu "Kategoriemi 
nákladů náhradní dopravy jsou:" pro nadbytečnost. V příloze 
č. 2 navrhujeme vypustit úvodní větu "Kategoriemi úspor 
souvisejících s přerušením drážní dopravy jsou:" pro 
nadbytečnost. 

Neakceptováno, návětí je uvedeno pro vyšší celkovou 
srozumitelnost textu. 

K Odůvodnění: Upozorňujeme na skutečnost, že RIA se 
předkládá jako samostatný dokument. 

Akceptováno, text bude upraven. 

Ministerstvo 
kultury 

Doporučujeme uvést úvodní větu vyhlášky do souladu s čl. 
38, resp. čl. 37 Legislativních pravidel vlády a slova „tuto 
vyhlášku“ vypustit. 

Akceptováno, text bude upraven. 

Doporučujeme konkretizovat účinnost vyhlášky, a to k datu 
1. dubna 2017, kdy má být účinný zákon č. 319/2016 Sb., 
k jehož provedení je vyhláška navržena. 

Akceptováno, text bude upraven. 
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Upozorňujeme, že zmiňovaná projednávaná novela zákona 
o dráhách (sněmovní tisk č. 608), k jehož provedení je tato 
vyhláška navržena, byla 3. října 2016 vyhlášena ve Sbírce 
zákonů v částce 125 jako zákon č. 319/2016 Sb. (zákon, 
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony). 
Doporučujeme doplnit tuto informaci do předkládací zprávy 
a odůvodnění. 

Akceptováno, text bude upraven. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučujeme úvodní větu uvést do souladu s čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. Na konci textu úvodní věty 
doporučujeme vypustit slova „tuto vyhlášku“. 

Akceptováno, text bude upraven. 

K § 4 Ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme uvést do 
souladu čl. 53 odst. 1 písm. c) bodem 1 Legislativních 
pravidel vlády. 

Neakceptováno, předkladatel upřednostňuje nabytí 
účinnost vyhlášky ke konkrétnímu datu (v soulad s novelou 
zákona o dráhách). 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Doporučujeme vypustit z úvodní věty vyhlášky zavedení 
pojmové zkratky "(dále jen "zákon")", neboť se jedná 
o nestandardní techniku a dále vzhledem k tomu, že tento 
pojem není dále v textu vyhlášky užíván. 

Akceptováno, text bude upraven. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Navrhujeme provedení revize výčtu zde uvedených novel 
zákona o drahách. Podle čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády platí, že cituje-li se jednotlivé ustanovení 
právního předpisu, který byl novelizován několikrát, uvedou 
se kromě původního právního předpisu jen ty novely, kterými 
bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž znění je 
citované ustanovení platné v době citace. Toto pravidlo 
nebylo respektováno v případě zmocňovacího ustanovení 
(§ 66 odst. 1) minimálně u zákona č. 189/1999 Sb. Naopak 
u § 36 odst. 4 zákona není uvedena novela žádná, byť toto 
ustanovení novelizováno bylo. 

Akceptováno, text bude upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučujeme v úvodní větě slova „tuto vyhlášku“ zrušit. Akceptováno, text bude upraven. 

Jihočeský Nový paragraf: Lze předpokládat, že při přerušení dálkové 
dopravy převýší náklady úspory, naopak u regionálních drah 

Vysvětleno, uvedený návrh nelze akceptovat, neboť jde 
nad rámec zmocnění pro předmětnou vyhlášku podle § 36 
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kraj bude výsledné saldo mnohdy opačné. Uvažované dotace 
300 mil. Kč/rok státního provozovatele dráhy dopravcům se 
budou týkat hlavně dálkového segmentu. I když objednatelé 
veřejné dopravy tato rizika, jak uvedeno, převážně nenesou, 
bylo by žádoucí, aby byli informováni dopravcem minimálně 
o ročním saldu nákladů a úspor souvisejících s přerušením 
drážní dopravy. 

Zásadní připomínka. 

odst. 4 novelizovaného zákona o dráhách: „Náklady přímo 
související se zabezpečováním náhradní dopravy 
za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory 
související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich 
určení stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Jihomoravský 
kraj 

K § 1: Navrhujeme doplnit výčet forem dopravy použitých 
k zajištění náhradní dopravy, na které se daná vyhláška 
vztahuje tak, jak jsou uvedeny na str. 12 Odůvodnění 
(dokument materiálu s názvem zd_KORNAE2GNXVC.docx), 
tj. veřejná drážní doprava tramvajová, trolejbusová nebo 
speciální, nebo jiná forma (například vodní) dopravy. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno, doplnění návětí o další přívlastky bohužel není 
možné, současný text je v souladu se zmocněním. 
Výkladově lze pro druhy dopravy použít jako pomůcku 
důvodovou zprávu. 

Reakce připomínkového místa: Vysvětlení neakceptujeme. 
Vyhláška i zákon o drahách hovoří pouze o náhradní 
dopravě (nikoliv o náhradní autobusové dopravě). Důvodová 
zpráva následně hovoří o zajištění náhradní, primárně 
autobusové, dopravy. Pro praktické použití však 
nepovažujeme za šťastné, aby bylo nutno rozsah typů 
náhradní dopravy, na níž vyhláška dopadá, dovozovat 
z textu důvodové zprávy. Trváme proto na upřesnění pojmu 
náhradní doprava přímo v textu vyhlášky. Zároveň uvádíme, 
že dle našeho názoru není takové upřesnění v rozporu se 
zmocněním uvedeným v § 36 odst. 4 zákona o drahách, 
neboť ten používá obecný pojem náhradní doprava. 

Reakce předkladatele: Uvedený požadavek (vymezit 
v prováděcím předpisu, na které druhy či formy dopravy se 
vztahuje, je jednoznačně mimo rámec zmocnění, které zní: 
„náklady přímo související se zabezpečováním náhradní 
dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, 
úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob 
jejich určení stanoví prováděcí právní předpis“. Proto nelze 
uvedené připomínce vyhovět byť i jen teoreticky. 

K § 1: Zároveň bychom navrhovali do výčtu těchto 
dopravních prostředků výslovně zahrnout i drážní dopravu 

Neakceptováno, předkladatel je toho názoru, že jako 
náhradní dopravu za přerušenou veřejnou osobní drážní 
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na dráze železniční. Důvodem je skutečnost, že v některých 
případech může být přerušená drážní doprava na určité 
dráze či na jejím úseku nahrazena náhradní dopravou na 
jiné dráze. Dopravci by měli mít možnost i v takovém 
případě požadovat po provozovateli dráhy kompenzaci. 
Zahrnutím i této formy dopravy do úpravy vyhlášky dojde 
zároveň (v situacích, kde je to možné) k omezení 
případného „nátlaku“ na dopravce ze strany provozovatele 
dráhy na to, aby místo zavedení náhradní dopravy, která by 
mohla být pro cestující efektivnější, své vlaky odkláněli po 
jiných tratích z důvodu, aby provozovatel dráhy nemusel 
následně kompenzaci dopravci hradit. 

Zásadní připomínka. 

dopravu nelze použít tutéž formu drážní dopravy. 

Reakce připomínkového místa: Vysvětlení neakceptujeme, 
neboť nevidíme jediný důvod, proč by nebylo možno zajistit 
náhradní dopravu za přerušenou drážní dopravu opět drážní 
dopravou. V praxi totiž nelze (zejména ve velkých 
aglomeracích s rozvinutou železniční sítí) vyloučit možnost, 
že bude přerušenou drážní dopravu vhodné či dokonce 
nutné nahradit drážní dopravou po jiné dráze. I v tomto 
případě považujeme za vhodné, aby dopravce mohl 
postupovat dle této vyhlášky. Že se nejedná pouze 
o hypotetický příklad, viz např. zde: http://www.cd.cz/tiskove-
centrum/tiskove-zpravy/-6663/ (náhradní doprava 
za přerušenou dopravu na dráze tramvajové) či zde: 
http://stary.ropid.cz/nahradni-vlakova-doprava-v-praze-za-
omezenou-mhd_s248x1935.html (náhradní doprava 
za přerušenou dopravu na dráze tramvajové a na dráze 
speciální - metro) 

Reakce předkladatele: Takové případy jsou možné. 
V případě, že je nahrazovanou dráho dráha železniční, pak 
si lze představit případy, kdy se použije pro náhradní 
dopravu jiná dráha, například tramvajová, trolejbusová, ale 
pak lze předpis použít zcela analogicky i pro tento případ. 
Pokud se týče náhradní dopravy za přerušenou dráhu 
tramvajovou, pak i na takový případ by bylo možné 
teoreticky předpis vztáhnout, ale zpravidla by i unitárních 
podniků provozujících tramvajovou dráhu nebyl využitelný 
z praktických důvodů, neboť provozovatel dráhy a dopravce 
jsou jedna osoba. 

K § 1: Dále navrhujeme doplnit ustanovení, že předmětem 
kompenzace může být i náhradní doprava při výlukách jedné 
traťové koleje na dvou- či vícekolejných tratích, jestliže je při 
výluce buď nedostatečná výluková propustnost tratě, nebo 
lze očekávat nepřijatelnou kvalitu osobní dopravy (přenášení 
zpoždění, nepřijatelná výše zpoždění nebo nepřijatelná míra 

Neakceptováno, prováděcí předpis může pouze stanovit 
náklady a úspory, nikoliv případy, na které se kompenzační 
schéma vztahuje. 
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rizika vyššího zpoždění). 

Zásadní připomínka. 

Magistrát 
hlavního 
města Prahy 

Doporučujeme za slova „dopravu“ vložit slova „na dráze 
celostátní a regionální“, aby bylo zřejmé, že vyhláška se 
nevztahuje na dráhu tramvajovou, speciální – metro, lanovku 
a trolejbusy. 

Vysvětleno, doplnění návětí o další přívlastky bohužel není 
možné, současný text je v souladu se zmocněním. 
Výkladově lze pro druhy dopravy použít jako pomůcku 
důvodovou zprávu. 

Doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, slova „zákona č. 189/1999 Sb.,“, „zákona č. 
71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,“ a „zákona č. 77/2002 
Sb.,“ vypustit. 

Akceptováno, text bude upraven, resp. použijí se pouze 
novely, které upravily § 36 zákona. 

Hospodářská 
komora ČR 

Hospodářská komora ČR zásadně odmítá myšlenku 
regulace a je tedy toho názoru, že by navrhovaná vyhláška 
neměla být přijata. Mimo jiné i proto, že je velmi 
pravděpodobně protiprávní. 

Odůvodnění: Dnes existuje na tomto poli svobodný trh, tedy 
příslušný dopravce provozující veřejnou osobní drážní 
dopravu (dále jen „drážní dopravce“) vyhlásí transparentní 
zakázku a dostane nabídky. Pokud je trh takový jaký je 
dnes, tak při velkých výlukách, kde malí dopravci nemají 
šanci, drážní dopravce zaplatí více, protože je málo 
dopravců na trhu, co je schopno toto zabezpečit. Pokud to 
někdo omezí, pak se jednoduše velké výluky nepovede 
náhradní dopravu (dále jen „NAD“) zajistit. Dopravcům, kteří 
to budou schopni zajistit, nebude stát za to, aby prokazovali 
oprávněné náklady a k tomu nicotný přiměřený zisk. Povede 
to pak skutečně k tomu, že si drážní dopravce, typicky 
akciová společnost České dráhy (dále jen „ČD“) bude 
provozovat NAD sama. Pokud to je záměr, tak v pořádku, 
ale v konečném důsledku to bude stát ještě více. Bude 
muset mít určitý nezbytný počet autobusů se stovkou řidičů, 
které bude posílat po celé ČR, kde jsou zrovna výluky 
zapotřebí, bude jím platit nocležné, diety atd., ale hlavně 
držet tolik autobusů a zaměstnanců v provozu, i když 
nebude třeba měsíc žádná výluka, je extrémně nákladově 

Neakceptováno, tato připomínka není případná. 
Připomínkové místo se v rámci připomínkového řízení 
k vyhlášce vyjadřuje k samotné otázce vhodnosti 
a přípustnosti kompenzačního mechanismu. Přitom tuto 
otázku však stanoví přímo již schválený zákon a nikoliv 
vyhláška, jejímž účelem je toliko 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 tuto chvíli tedy není předmětem připomínkového 
řízení, zda mechanismus uplatnit, ale toliko jaké náklady 
a výnosy vybrat a jak je určit. 
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náročné. Řidiči nebudou znát místní podmínky, protože 
budou zdaleka, takže bude náročné je proškolovat a stejně 
bude panovat chaos. 

V tržní ceně, které dnes ČD platí za NAD, je 
zakomponována mzda někoho, kdo má know-how a sestaví 
oběhy NAD vozidel, aby byly max. využity, dále se platí 
někdo, kdo zajistí vývěsy, dále se platí nonstop dispečink, co 
chtějí ČD, platí se určitá komparativní výhoda, že dopravce 
má právě tyto vozy k dispozici vždy, když je třeba. To se 
nijak nedá zapracovat do tabulky oprávněných nákladů, 
protože to dělají lidé, co se věnují běžně úplně jiné práci.  Je 
to určité know-how dopravce, které má svou cenu 
a v případě ocenění jen 3 % zisku, pak to je škatulkování 
něčeho do podřadné kolonky. 

V případě nutnosti této vyhlášky by musel být přiměřený zisk 
minimálně 30 %, aby vůbec mělo smysl se takovouto 
zakázkou zabývat. Ale pak to nebude spadat do té unijní 
formulky „aby nedošlo k překompenzaci a případnému 
poskytnutí nedovolené veřejné podpory v rozporu s předpisy 
unijního práva.“ Proto by se tímto směrem nemělo vůbec jít. 
Přece se regulací nesvazují jiné dodávky a služby pro drážní 
dopravce. Je regulován maximálním ziskem úklid, reklama, 
nájemné, nákup železničních vozidel atd., co běžně drážní 
dopravci nakupují? Není, protože existuje svobodný trh. Proč 
regulovat zrovna služby NAD, které si drážní dopravci 
objednávají, jako cokoliv jiného?  

Předkladatel se nezabýval podstatným faktem, že každá 
výluka ovlivní ochotu cestujících cestovat vlakem. Čím delší 
trvání výluky, čím větší zpoždění z důvodu výluky, tím větší 
úbytek cestujících, který může být definitivní. Předložený 
materiál tuto skutečnost vůbec nezohledňuje. 

Návrh vyhlášky se odvolává na § 66 odst. 1 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
který sice zmocňuje ministerstvo dopravy k vydání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U veřejných služeb v drážní dopravě je nyní poskytován 
výrazně nižší zisk. Je zřejmé, že v případě náhradní dopravy 
je podnikání nákazové a spojeno vyššími riziky nestability, 
ale s ohledem na skutečnost, že v současné době je 
v drážní dopravě výše zisku v rozmezí 0-5 %, pokládá 
předkladatel za vhodné stanovit průměrnou hodnotu 
zaokrouhlenou nahoru na celé jednotky procent. 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnost se vztahuje na drážního dopravce, ale je zcela 
zřejmé, že tuto povinnost nemůže žádným způsobem splnit 
bez součinnosti autobusového dopravce – je pak 
na podmínkách zadávacího řízení, aby jej o rozpad ceny 
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vyhlášky k provedení § 36 odst. 4 zmíněného zákona, 
který se týká nákladů přímo souvisejících se 
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou 
veřejnou osobní drážní dopravu, v textu zákona však 
není stanoveno, že tyto náklady je povinen vykazovat 
autobusový dopravce, který vykonává tuto dopravu jako 
smluvní dodavatel drážního dopravce.  Proto je třeba 
pokládat návrh vyhlášky za návrh právního předpisu 
extra legem a už z tohoto důvodu jej zamítnout. 

Zásadní připomínky. 

požádal. Není zřejmé, jakým jiným způsobem by bylo možné 
vymezit nákladové položky náhradní autobusové dopravy. 
Pokud by se povinnost soutěže vztahovala na všechny 
subjekty, pak by jistě rozpad na položky nebyl nutný (je ale 
i tak účelný, například pro posuzování nepřiměřeně nízké 
nabídkové ceny), ale je nutné vzít v potaz, že může 
docházet i k zajištění náhradní dopravy bez provedení 
otevřeného zadávacího řízení (např. svépomocí), a pak je 
rozpad na jednotlivé nákladové položky (předvídané 
zákonem) důležitým opatřením pro zvýšení transparentnosti. 

Reakce připomínkového místa: Po konzultaci s našimi 
členy zainteresovanými v problematice zabezpečování 
náhradní dopravy za přerušenou veřejnou drážní dopravu 
musím s politováním konstatovat, že Vámi předložený návrh 
úpravy textu není řešením našich připomínek. V případě 
náhradní autobusové dopravy se jedná o typickou 
dodavatelskou činnost pro železniční dopravce, nikoliv 
o veřejnou dopravu podle zákona o veřejné dopravě (není 
zde přímý objednatel výkonů ve veřejném zájmu a náhradní 
dopravce neprodává vlastní jízdenky) ani o drážní dopravu 
podle zákona o dráhách. Bylo by tudíž v rozporu se 
zákonem požadovat od náhradního dopravce výkazy 
o struktuře nákladových položek podle § 2 nového návrhu 
vyhlášky, lhostejno zda podle odst. 1 nebo podle odst. 2 
tohoto paragrafu. Proto jsme nuceni konstatovat, že rozpor 
trvá a předmětná vyhláška by měla být stažena z dalšího 
legislativního projednávání. 

Reakce předkladatele: Vzhledem ke kompletnímu 
odmítnutí koncepce návrhu zůstává rozpor. Z pohledu 
předkladatele neobsahuje připomínka návrh řešení, 
který by umožňoval naplnit zákonem předvídané 
zmocnění pro prováděcí předpis. 

Drážní úřad Příloha č. 2: Vypustit body 5. Odpisy dlouhodobého majetků 
a bod 6. Pronájem a leasing vozidel. Důvodem je fakt, že 
body 5. a 6. nelze považovat za kategorii úspor souvisejících 

Neakceptováno, může dojít k úspoře, například když 
souprava přejde do výkonu objednávaného jiným 
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s přerušením drážní dopravy. Tyto položky jsou dopravcem 
hrazeny bez ohledu na to, zda je přerušena drážní doprava 
či nikoliv. 

objednatelem. 

České dráhy Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na rozdílný 
proces zajišťování náhradní dopravy, kdy někteří dopravci 
nemusí postupovat při výběru dopravce náhradní dopravy 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zatímco jiní 
ano, není zřejmé, zda při aplikaci navrhované vyhlášky 
nebudou někteří dopravci náhradní dopravy v nevýhodném 
postavení z hlediska prokazování předpokládaných nákladů 
(a tedy odhalování vlastní obchodní strategie), což může 
vést k nerovnosti účastníků soutěže (tedy jejich diskriminaci) 
a v konečném důsledku k ohrožení zabezpečování náhradní 
dopravy. Požadujeme proto, aby všichni dopravci byli 
povinni soutěžit náhradní dopravu, a to podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo zajištěno rovné 
soutěžní postavení všech dopravců. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno, vyhláška neřeší způsob zadávání, který 
stanovuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Uvedené 
jde zcela mimo zákonné zmocnění, na základě kterého je 
vyhláška navržena. 

Dále se upozorňuje na skutečnost, že v případě aplikace 
návrhu vyhlášky tak, jak je navržena, náklady, které bude 
moci ČD, a.s., uplatnit, budou výhradně náklady, které ČD, 
a.s., budou platit externě dopravcům náhradní dopravy bez 
možnosti zahrnout do nákladů i vícenáklady, které vzniknou 
přímo ČD, a.s., a přímo souvisí s tím, že část trasy vlaku je 
nahrazena náhradní dopravou - jde zejména o mzdové 
náklady na koordinátory výluk a další strojvedoucí, protože 
za úsekem s náhradní dopravou musí být "živý vlak“; 
přerušení obratového ramene znamená i jiný způsob 
navážení souprav. Určité náklady generuji i vlastní proces 
zajištění náhradní dopravy. V návrhu vyhlášky se tyto vzniklé 
vícenáklady u železničního dopravce nezohledňují, ale 
zachovává se předpoklad snížení poskytovaných náhrad 
o úspory, které ČD, a.s., v souvislosti s vedením náhradní 
dopravy vzniknou (poplatek za CD, trakční náklady 

Vysvětleno, uvedené vyhází ze zákonného zmocnění, které 
požaduje po vyhlášce vymezit náklady přímo související se 
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou 
osobní drážní dopravu což vícenáklady dopravce drážní 
dopravy nejsou. Není zřejmé, proč by jinak bylo v textu 
sousloví „přímo související“, které svou existencí zcela jasně 
dává najevo, že některé náklady mohou existovat, které 
souvisejí nepřímo (například náklady spojené s tvorbou 
náhradních oběhů železničních vozidel, náklady 
na informační službu a podobně). Tyto náklady zákon 
nepředpokládá hradit v rámci předmětného kompenzačního 
mechanismu mj. i pro jejich variabilitu a obtížnou 
prokazatelnost (z úřední činnosti je předkladateli známo, že 
je pro dopravce i obtížné prokázat, které konkrétní Sv jízdy 
souvisí s objednávkou kterého objednatele, natož které 
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a náklady na údržbu vozidel, které jsou odvislé od km 
proběhu - část těchto úspor se ovšem přímo zneguje 
náklady na vyvolané Sv jízdy).  Zákon o dráhách hovoří o 
náhradě nákladů, které přímo souvisí s náhradní dopravou, 
což vyvolané náklady, které by ČD nevznikly, pokud by 
nebylo nezbytné vést náhradní dopravu, zcela jistě jsou. 
Požadujeme v tomto směru návrh vyhlášky dopracovat – 
pokud k tomu nedojde, ČD, a.s., v zásadě nebudou schopny 
garantovat zajištění náhradní dopravy. 

Zásadní připomínka. 

souvisejí s kterou náhradní dopravou). 

Tvrzení, že pokud k požadované úpravě nedojde, ČD, a.s., 
v zásadě nebudou schopny garantovat zajištění náhradní 
dopravy lze označit za značně účelové v situaci, kdy dochází 
k zajištění náhradní dopravy léta bez existence jakéhokoli 
kompenzačního mechanismu. 

 

V reakci na připomínky ČD bylo navrženo, že bude 
v případě zadávacích řízení podle § 3 zákona o zadávání 
veřejných zakázek akceptovatelná nabídková cena 
poskytovatele NAD jako kategorie nákladů uplatnitelná 
ve smyslu předmětné vyhlášky. 

Na základě konferenčního vypořádání dne 23. ledna 
2017 vyjádřily ČD souhlas s navrženým textem vyhlášky. 

Otázkou je i navržená maximální výše přiměřeného zisku 
podle § 2 odst. 3, (takto stanovený zisk je v obchodní praxi 
obchodních společností neobvyklý, současně jeho výši 
považujeme za nízkou – mohla by dopravce náhradní 
dopravy odradit). 

Neakceptováno, u veřejných služeb v drážní dopravě je 
nyní poskytován výrazně nižší zisk. Je zřejmé, že v případě 
náhradní dopravy je podnikání nákazové a spojeno vyššími 
riziky nestability, ale s ohledem na skutečnost, že 
v současné době je v drážní dopravě výše zisku v rozmezí 
0-5 %, pokládá předkladatel za vhodné stanovit průměrnou 
hodnotu zaokrouhlenou nahoru na celé jednotky procent. 

Dělení nákladů na kategorie jde nad rámec zmocnění podle 
§ 36 odst. 4 zákona o dráhách. 

Neakceptováno, vyjádření „stanoví náklady“ (ve Vašem 
konkrétním návrhu fakticky „stanoví druhy nákladů“) 
a „stanoví kategorie nákladů“ pokládá předkladatel v daném 
kontextu za synonymní. 

Úprava § 1: Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví (…) náklady přímo související se 
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou 
osobní drážní dopravu, (…) úspory související s přerušením 
drážní dopravy a způsob jejich určení (dále jen ,,náklady 
náhradní dopravy“). 

Vypořádání viz předchozí připomínka. 
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Úprava § 2 Náklady náhradní dopravy 

(1) Druhy nákladů náhradní dopravy jsou uvedeny 
v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

(2) Náklady náhradní dopravy jsou (…) hospodárně 
vynaložené náklady dopravcem při zajišťování náhradní 
dopravy, které přímo souvisí se zabezpečováním náhradní 
dopravy, s výjimkou nákladů, které nelze zahrnout do 
ekonomicky oprávněných nákladů pro úhradu kompenzace 
za veřejné služby v přepravě cestujících podle zvláštního 
právního předpisu1.). 

(3) Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy nesmí 
překročit 3 % součtu hodnot ostatních nákladů náhradní 
dopravy podle odstavce 1. 

(4) Celkové náklady přímo související se 
zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou 
osobní drážní dopravu se stanoví jako součet hodnot 
nákladů náhradní dopravy podle odstavce 1. 

1) Vyhláška č.      /          o postupech pro sestavení 
finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Vypořádání viz předchozí připomínky. 

Úprava § 3 Úspory za přerušenou dopravu na dráze 

(1) Úspory související s přerušenou dopravou na dráze 
jsou nákladové položky uvedené v příloze č. 2 k této 
vyhlášce. Úsporami za přerušenou dopravu na dráze se 
rozumí rozdíl hodnot nákladových položek v případě, 
provozu dráhy v plném rozsahu podle jízdního řádu 
stanoveného provozovatelem dráhy (…). 

(2) V případě přerušení dopravy na dráze se 
odstavec 1 nepoužije. 

(3) Celkové úspory související s přerušením drážní 
dopravy se stanoví jako součet rozdílových hodnot úspor 

Nejedná se o řádně zdůvodněnou připomínku, částečně 
viz vypořádání předchozích připomínek. 
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podle odstavce 1. 

Příloha 1 

V úvodní větě slova „Kategorie nákladů“ nahradit slovem 
„Náklady“. 

Za dosavadní bod 17 doplnit nový bod a uvést jej v tomto 
znění: 

„18. Náklady vyvolané v souvislosti se zajištěním, organizací 
a provozem náhradní dopravy.“. 

Odůvodnění:  

Výčet nákladů vyvolaných zavedením náhradní dopravy 
pomíjí vyvolané náklady u dopravce, které v souvislosti se 
zajištěním, organizací a provozem náhradní dopravy přímo 
souvisí a akceptuje pouze externí náklady, hrazené dopravci 
NAD ačkoliv dikce zákona takto striktně náklady vyvolané 
zavedením ND nedefinuje. Pokud jsou započítávány úspory, 
které v souvislosti se zavedením NAD vznikají 
u železničního dopravce, musí být stejně tak zohledněny 
i náklady, které v souvislosti se zavedením vznikají tamtéž – 
příprava a organizace výběru dodavatele NAD, koordinátoři 
výluky, vyvolané náklady na soupravové jízdy, ale zejména 
mzdové náklady strojvedoucích na vlaku za vyloučeným 
úsekem ve směru jízdy, pokud není ND organizována 
z výchozí stanice vlaku. 

 

Viz předchozí vypořádání. 

 

 

Viz předchozí vypořádání. 

Příloha 2 

V úvodní větě slova „Kategorie úspor souvisejících“ nahradit 
slovem „Úspory související“. 

Viz předchozí vypořádání. 

 

Sdružení 
dopravních 
podniků ČR 

Návrh vyhlášky vychází z toho, že jsou předem uhrazeny 
výkony, které byly naplánovány bez vlivu přerušení dopravy 
(míníme tím případ tramvajové a trolejbusové drážní 
dopravy). Předpokládá se, že se uspoří tím, že naplánované 
výkony nebudou ujety. Ve skutečnosti ale výkony, které 
nejsou realizovány, nejsou také pokryty finanční 

Vysvětleno, uvedená připomínka směřuje k tomu, že 
dopravce sice uspoří určité prostředky neodjetými výkony, 
avšak tyto výkony nejsou předmětem kompenzace. To však 
z předkládanou věcí nesouvisí. Dopravce vykáže náklady 
provozování náhradní dopravy, dejme tomu ve výši X. Dále 
stanoví úspory vzniklé zavedením náhradní dopravy oproti 
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kompenzací. Nemůžeme tedy souhlasit se strohým 
ustanovením § 3 odst.1, ve kterém je pouze teoretické 
vyjádření úspory viz: „Úsporami za přerušenou dopravu na 
dráze se rozumí rozdíl hodnot nákladových položek v situaci, 
kdy by dráha byla provozována v plném rozsahu podle 
jízdního řádu stanoveného provozovatelem dráhy, oproti 
situaci při přerušení dopravy na dráze.“ V uvedeném znění 
chybí, že musí jít o prokazatelně uspořené náklady. 
Dopravci se tedy obávají toho, jak by prokazovali, že za 
neujeté výkony nedostali zaplaceno a není tedy co odečítat. 

Zásadní připomínka. 

situace plného provozu (tj. úspora ve výši Y). Pokud 
za spoje nedostal zaplaceno, pak je dopad kompenzací 0 
a výše vyrovnání podle návrhu vyhlášky je (X-Y), což mu 
kryje reálné vícenáklady náhradní dopravy. Naopak, pokud 
by za neodjeté spoje zaplaceno dostal částku Z, ačkoliv by 
tyto spoje neodjel, musel by tuto částku od kompenzačního 
schématu odečíst a náhrada za náhradní dopravu by byla 
ve výši (X - (Y+Z)). 

Další připomínka je k zastropování přiměřeného zisku na 
3 %. Za těchto podmínek nemusí být provozování náhradní 
dopravy pro autobusové dopravce přijatelné a může se stát 
problémem její zajištění. Tento stav dále může zhoršovat 
také např. to, že standardním požadavkem při vyhlašování 
soutěže na dopravce v linkové dopravě je, aby vozidla ujela 
90 % v závazku veřejné služby, 10 % je počítáno na 
manipulační jízdy a prostor pro další činnost (např. ND) 
podstatě není, a dále obtížné personální zajištění ND při 
současném nedostatku řidičů, se kterým se dopravci potýkají 
i při zajišťování pravidelné dopravy. 

 

Federace 
vlakových čet 

§ 2 odst. 2 upravit: Přiměřený zisk dopravce náhradní 
dopravy nesmí překročit 5 % součtu hodnot ostatních 
kategorií nákladů náhradní dopravy dle odstavce 1. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno, Text upraven. 

Návrh nového § 4 Penále 

Provozovatel dráhy uhradí penále až do výše případné 
škody (zvýšení nákladů) vzniklé dopravci v souvislosti 
s odřeknutím (neuskutečněním) nebo prodloužením 
(zkrácením) plánovaného přerušení veřejné osobní drážní 
dopravy. Stávající § 4 přečíslovat na § 5. 

Neakceptováno, uvedené jde zcela mimo zákonné 
zmocnění, na základě kterého je vyhláška navržena. 
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Zásadní připomínka. 

Federace 
vozmistrů 

§2 odst. 2 

Náklady náhradní dopravy Přiměřený zisk dopravce 
náhradní dopravy nesmí překročit 5 % součtu hodnot 
ostatních kategorií nákladů náhradní dopravy podle 
odstavce 1. 

Zdůvodnění: Námi navrženou výši přiměřeného zisku 
považujeme za zcela relevantní praxi obvyklé ve většině 
zemi EU. Je třeba vzít v úvahu, že výluková činnost 
(zejména při kratší dojezdové vzdálenosti) vyvolává snížení 
tržeb z důvodu úbytku cestujících, kteří z důvodu 
způsobených potíži krátkodobě voli alternativní způsob 
dopravy. Ztrátu lze částečně kompenzovat z přiměřeného 
zisku. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno, Text upraven. 

doplnit nový § 4:  

§4 Penále Provozovatel dráhy uhradí penále až do výše 
případné škody (zvýšených nákladů) vzniklé dopravci v 
souvislosti s odřeknutím (neuskutečněním) nebo 
prodloužením plánovaného přerušení veřejné osobní drážní 
dopravy. 

Zdůvodnění: V současné době dochází velmi často k 
neočekávaným změnám v rozsahu přerušení dopravy. K 
přerušení dopravy buď nedojde vůbec, nebo dochází k 
značným časovým posunům. Mnohdy dochází rovněž 
k prodlužování přerušení dopravy. Dopravcům vznikají další 
náklady spojené s těmito změnami. 

Stávající § 4 se přečísluje na § 5. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno, uvedené jde zcela mimo zákonné 
zmocnění, na základě kterého je vyhláška navržena. 

V Praze dne 23. dubna 2017 

Vypracoval: Ing. František Vichta 
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