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Stručný přehled hlavních bodů a postřehů z jednání firemních výborů ČD, ČD Cargo, SŽDC 
a generální rady SOSaD 

Kromě organizačních záležitostí a podpůrného fondu se jednání zabývala otázkami 
budoucnosti železnice  jako takové a především Českých drah, a.s. ( ČD), v souvislosti s  
novelou zákona o drahách, který by se dal nazvat ta ké „proti Českým drahám “. Novela 
Zákona č. 266/1994 Sb. O drahách má za cíl implementovat evropskou legislativu, resp. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES. Proto získala přívlastek transpoziční. 

V oblasti základních pojmů se nově objevují zařízení služeb, která slouží k poskytování 
služeb bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy, především železniční 
stanice, odstavné koleje a čerpací stanice či jiná technická zařízení. Provozování zařízení 
těchto služeb řeší § 23d s tím, že služby musí být poskytovány nediskriminačním způsobem 
za cenu sjednanou podle cenových předpisů. Odstavec 3 už nařizuje provozovateli zařízení 
služeb poskytovat tyto „bez zbytečného odkladu, a to v čase, odpovídajícím jeho povaze“. 
Co tím autoři po dalších složitých konstrukcích, kdy a za jakých podmínek jde služby odepřít, 
myslí, nelze odhadnout. Členění zařízení služeb a jejich provozní součásti stanoví prováděcí 
právní předpis, který nemají zákonodárci k dispozici. V této souvislosti již nově § 23f zabývá 
dopravcem, který má dominantní postavení na trhu osobní nebo nákladní dopravy, a který je 
současně provozovatelem zařízení služeb. Ten musí služby poskytovat prostřednictvím 
samostatné pobočky a vést oddělené účtování. „Nedominantní dopravce“ toto zjevně 
nemusí. O evidentně špatné práci legislativců ministerstva dopravy svědčí způsob 
implementace nového institutu „přetížené dráhy“ a vypořádání se s ním. § 23 stanovuje 
povinnosti provozovatele dráhy a odstavec 5 tohoto paragrafu, že byla-li dráha nebo její část 
prohlášena za přetíženou, zpracuje její provozovatel do 6 měsíců ode dne tohoto prohlášení 
analýzu kapacity dotčené dráhy, ve které uvede zjištěné příčiny přetížení dráhy. Následující 
bod 6 stanovuje, že po zpracování analýzy kapacity dráhy má provozovatel dráhy dalších 6 
měsíců pro přijetí plánu na zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy. Je to neuvěřitelně 
dlouhá doba 1 roku, kdy se postižení dopravci nemají možnost domoci jakéhokoliv řešení. 
V odstavci 8 se řeší kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy spolu 
s náležitostmi plánu na odstranění příčin přetížení dráhy odkazem na prováděcí právní 
předpis, který nemáme. Zatímco laicky si umíme představit přetíženou dráhu a již v úvodu 
s ní v novele zákona o drahách pracujeme, konečně až v § 34a se dozvídáme, že přídělce 
prohlásí dotčenou dráhu nebo její část za přetíženou, pokud se nepodaří vyhovět všem 
požadavkům na přidělení kapacity dráhy, a to za velmi zajímavého a velmi vágně 
stanoveného procesu, který začíná tím, že „požádá-li více žadatelů o přidělení téhož dílu 
kapacity dráhy, rozvrhne přídělce její rozvržení tak, aby mohl vyhovět každému žadateli“.  
Pro zjednodušení si představme pizzu rozdělenou na čtvrtiny, kde každá představuje trasu 
vlaku v 1 mezistaničním úseku v časovém prostoru do čtvrt hodiny. Na již dnes přetížených 
úsecích tratí je především zájem o větší rozsah kapacity nebo více zájemců ve stejném 
čase. Už malé dítě ví, že jestli jsou k dispozici 4 kousky pizzy, nejde uspokojit 6 dětí. Stejným 
dílem v rámci kapacity dráhy nelze uspokojit více žadatelů a co je zajímavé, v této souvislosti 
se ještě v rámci zmíněného paragrafu řeší až u přetížené dráhy přednostní přidělení kapacity 
dráhy za účelem provozování drážní dopravy na základě smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících – přirozeně přednost mají vlaky mezinárodní a nadregionální před tzv. 



krajskými. Zbývá podotknout, že máme už několik let úseky dráhy, které jsou evidentně 
přetížené a například v Pardubickém kraji to odnáší regionální doprava ČD v krajském 
závazku veřejné služby, a to jejím upozaděním v místech, kde má vysoký potenciál. Stát jako 
vlastník dráhy totiž dlouhodobě neplní svoje již déle známé povinnosti podle § 20 zákona o 
drahách, když je povinen pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro 
zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti kraje.   

Podstatná část jednání se zabývala reformou opravárenství ČD a celkově odvětvím 
kolejových vozidel  za účasti  hosta – ředitele odboru kolejových vozidel Generálního 
ředitelství ČD ing. Rostislava Nováka. 

V současné době se očekává velmi výrazná podpora pořizování nových železničních vozidel 
z operačního programu Doprava v programovém období 2014 – 2020. ČD v polovině dubna 
vypsaly 3 soutěže (jednací řízení s uveřejněním), díky kterým předpokládají uzavření 
rámcových kontraktů pro objednávky, upřesněné podle výše dotace a skutečné provozní 
potřeby. Jde o soutěž na až 50 rychlíkových vozů pro mezinárodní vlaky s rychlostí 200 
km/h, až 30 částečně nízkopodlažních motorových jednotek pro domácí rychlíky a až 20 
dvousystémových jednopodlažních elektrických jednotek pro vnitrostátní rychlíky. Zatímco 
ČD počítají s tím, že vozidla s podporou z OPD 2 získají do svého majetku jako doposud, 
ministerstvo dopravy sleduje variantu, že nová vozidla pořídí samo pro dopravce na 
vysoutěžených dálkových linkách.   

Ing. Novák seznámil se základními rysy reformy opravárenství, která si klade za cíl oddělení 
údržby vozidel a provozu, a to nákladově i organizačně. Předpokládá se vznik 3 jednotek 
opravárenství a 5 jednotek provozních s tím, že personální úspory by se měly dotknout 
několika desítek THP pracovníků ve vedení dep. Současná struktura řízení provozu a 
opravárenství vznikla podle ing. Nováka už v roce 1997 a je těžko řiditelná a těžkopádná. 
Stát a konkurenční tlak dopravců nás nutí zvyšovat tržby, kde to je už na hraně, a tak 
k řešení jsou převážně náklady, které je třeba snížit. Uspořené prostředky se mají použít do 
vozového parku pro jeho obnovu a zlepšování stavu, tím i konkurenceschopnosti. Studie, 
která byla vytvořena, poukazuje na další evropské železnice, kde jsou údržba a provoz 
odděleny. Součástí opatření by měla být změna předpisu V 25, související prodloužení 
proběhu vozů, ale také změna organizace práce s respektováním toho, že vozidla jsou 
potřeba hlavně v denní době a část provozní údržby by měla přejít do nočních hodin. Další 
podrobnosti a dokumenty k projednání pro odborové centrály, resp. sociální partnery se 
připravují v průběhu června a k související změně organizační struktury by mělo dojít k 1. 1. 
2017. Další část jednání a diskuse se věnovala problémům s kvalitou vozů, 
rekonstruovaných v PARS Šumperk, nedostatečným přípravným dobám a předávkám 
souprav na Odstavném nádraží Jih DKV Praha.   

Účastníci jednání byli vedením firemního výboru ČD seznámeni s hrozbami pro ČD, 
vyplývajícími z převodu majetku na SŽDC, kde jde o 1574 nádraží. V souvislosti s převodem, 
ke kterému má dojít k 1. 7. (stále možný posun termínu), hrozí roční propad hospodářského 
výsledku ČD ve výši cca 350 mil. Kč, a to v souvislosti se změnou úhrad nájemného za 
provozní prostory. Při převodu, uskutečněném k 1. 7. 2016, by objednatelé mohli požadovat 
návratek za rok 2016 ve výši cca 120 mil. Kč. Reálně může tato hrozba vyvolat ve snaze 
kompenzovat vzniklý schodek, úspory cca 700 zaměstnanců ve službách osobní dopravy. O 
tom především proběhlo již jednání s vedením Podnikového výboru ČD Odborového 
sdružení železničářů, stejně tak o nutné spolupráci s dalšími odborovými centrálami s cílem 
dopředu eliminovat negativní dopady.     

                           Jindřich Berounský 


