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Úvod

Německo představovalo vždy jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy 
na evropském kontinentě a stejně tak představuje dnes jednu ze zemí s nejkomplexněji 
provedenou železniční reformou a liberalizací železničního odvětví na světě. Železnice 
byla vždy v Německu klíčovým dopravním odvětvím, a to od počátků industrializace přes 
masivní rozvoj průmyslové výroby až k dnešní exportní ekonomice zaměřené na high-tech 
produkty. Spolková republika Německo patří v současnosti mezi země, které disponují 
nejhustší a nejmodernější železniční sítí na světě a s konsekventní dopravní politikou 
systematicky rozvíjející kolejovou dopravu. Železnice v Německu nyní zajišťuje význam-
né úkoly jak v nákladní dopravě, kde si dokonce v posledních letech pravidelně připisuje 
nárůst výkonů, tak v osobní dopravě, kde se rozvíjí všechny její segmenty: od vysoko-
rychlostních vlaků přes nadregionální spoje po regionální dopravu na lokálních tratích. 
K současnému příznivému stavu panujícímu na německých železnicích také přispěla velmi 
zásadní reforma, která se rozběhla v 90. letech 20. století. Tato reforma zefektivněla fun-
gování celého sektoru, umožnila změnu struktury Deutsche Bahn (Německé dráhy – DB) 
a dovolila vstup konkurence na koleje.

Reforma v zásadě vycházela ze dvou hlavních záměrů. Zaprvé ze snahy zmenšit roli státu 
v ekonomice a reformovat obří státní podniky. Druhý záměr sledoval úkoly, které vycháze-
ly z evropské společné dopravní politiky, předpokládající horizontální a vertikální separaci 
v rámci národních železničních společností a otevření železničního trhu pro konkurenci, 
tedy jeho liberalizaci. Horizontální separace znamená oddělení provozu osobní a náklad-
ní dopravy, vertikální separace oddělení správce železniční infrastruktury od samotného 
provozu. Podstatou liberalizace je umožnit vstup konkurenčních dopravců na železnici 
v nákladní i osobní dopravě a zavést nabídková řízení u dotované regionální dopravy.

Liberalizace německých železnic byla formálně umožněna již v polovině 90. let, kdy 
po sloučení Deutsche Bundesbahn, dřívější západoněmecká železniční společnost, a Deut-
sche Reichsbahn (Německé říšské dráhy – DR), bývalá východoněmecká železniční společ-
nost, vznikla v roce 1994 akciová společnost Deutsche Bahn. Od této chvíle bylo teoreticky 
možné, aby na německé koleje vstoupili konkurenční dopravci, prakticky k tomuto kroku 
však došlo až o několik let později. Po roce 2000 se konkurence výrazněji projevila nejpr-
ve v nákladní dopravě, především v nejvýnosnějším a technologicky nejméně náročném 
segmentu vozby ucelených vlaků. V osobní dopravě umožnila výraznější vstup konkuren-
ce na koleje až nabídková řízení, která byla vypisována na výkony v regionální dopravě. 
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Do dnešní doby (polovina roku 2016) sice ještě neprošly všechny regionální výkony nabíd-
kovými řízeními, dosavadní zkušenosti však jasně ukazují výhody i nevýhody tohoto pří-
stupu. Pro objednavatele primárně přinášejí většinou úsporu finančních prostředků, pro-
tože služby bývaly vysoutěženy za nižší ceny. Ukázalo se také, že podmínky nabídkových 
řízení mají velký vliv na výslednou cenu a že bez tarifní integrace, která je v Německu ze 
zákona povinná, by došlo k významné a pro cestujícího nepřehledné fragmentaci sítě. 
V dálkové dopravě, která je provozována na komerční riziko dopravce, se zatím konku-
rence výrazněji neprosadila.

Stav liberalizace železniční dopravy, jenž podle srovnávacích studií (například IBM 
Rail Liberalisation Index, který srovnává stav na železnici v evropských zemích a o kterém 
bude řeč později) patří v Německu mezi tři nejpokročilejší v Evropě, ale neznamená, že 
by zde bylo dosaženo zcela ideálního stavu. Jde o neustále se vyvíjející proces, v němž je 
třeba velmi precizně nastavovat pravidla a – jak se ukázalo na německém příkladu – nově 
definovat a posilovat pravomoci kontrolních úřadů dohlížejících na dodržování pravidel 
hospodářské soutěže. Odpovědným úřadem pro tento dohled byl Spolkový protikartelo-
vý úřad (Bundeskartellamt), jehož pravomoci nedostačovaly pro některá odvětví, včetně 
železnice. Postupně tak byly v této oblasti posilovány kompetence Spolkové agentury pro 
síťová odvětví (Bundesnetzagentur), která rozšířila svoji působnost na energetiku, teleko-
munikace, poštovnictví a také železnice.

Německo si při reformě železničního sektoru zvolilo přístup tzv. vertikální separace, při 
níž sice došlo k účetnímu oddělení provozních částí od správce infrastruktury, ale všech-
ny zmíněné společnosti jsou dceřinými společnostmi holdingu Deutsche Bahn. V průbě-
hu let se nejen na základě zkušeností z Německa ukázalo, že právě holdingová struktura 
může vytvářet podmínky pro skrytou diskriminaci konkurence a takové příklady je možné 
nezřídka najít také u Deutsche Bahn. Proces úpravy a definice pravidel hospodářské sou-
těže tedy ani zde ještě neskončil. Další velkou související otázkou je celoevropská debata, 
jež se týká tzv. čtvrtého železničního balíčku Evropské komise. Ten měl původně zapoví-
dat uspořádání železničních společností holdingového typu, které by v sobě zahrnovalo 
správce infrastruktury. Snahou Německa a Francie se zřejmě podaří toto pravidlo v návr-
hu rozvolnit, otázka definitivního rozhodnutí a skutečné implementace balíčku je ovšem 
v současné době (polovina roku 2016) zatím nejasná.

Předkládaná kniha se zaměřuje na průběh reformy železničního odvětví v Německu 
po roce 1990. Jejím cílem je podrobné zhodnocení průběhu a dosavadních výsledků želez-
niční reformy, dále liberalizace osobní i nákladní železniční dopravy ve vztahu k deklaro-
vaným cílům, včetně kontextuálního zohlednění vývoje ve vybraných evropských zemích 
a na úrovni společné dopravní politiky EU. Základní hypotézu představuje předpoklad, že 
železniční reforma v Německu proběhla velmi komplexně a podařilo se jí vytvořit podmín-
ky odpovídající zadání společné dopravní politiky EU (tzv. železničních balíčků) a zároveň 
na železnici vytvořila prostředí s velmi malými tržními bariérami, které umožňují snadný 
vstup konkurence na trh. Zhodnocení průběhu a dosavadního výsledku německé želez-
niční reformy umožní identifikovat silná a slabá místa jak reformy samotné, tak i v jejím 
rámci nastavených mechanismů, a tedy i liberalizace železničního sektoru.
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Hlavní výzkumná otázka se zaměřuje na zjištění toho, s jakým zadáním a v jakých kro-
cích probíhala železniční reforma v Německu. Jakých dosáhla v současnosti výsledků z hle-
diska naplnění cílů, liberalizace a výkonu odvětví? Podařilo se v Německu naplnit původní 
záměry, došlo k bezproblémovému otevření železničního trhu pro konkurenci a navýšení 
výkonů v celém odvětví? Nebo je možné identifikovat některá slabá místa reformy? Nut-
ným předpokladem výzkumu, který povede k zodpovězení výše uvedených výzkumných 
otázek, se stala široká báze analyzující výchozí podmínky železniční dopravy a jednotlivé 
fáze reformy železnic z hlediska specifického disciplinárního zkoumání. Konkrétně se jed-
ná o aplikaci historicko-politických, dopravně-geografických a dopravně-ekonomických 
přístupů. Každá z disciplín pracuje s vlastními interpretačními a argumentačními modely, 
které ve všech případech využívají maximální možné množství aktuálních primárních dat 
a pracují s nejnovějšími oborovými diskurzy.

Struktura práce vychází z interdisciplinárního přístupu, který jediný umožní kom-
plexní pohled na problematiku železničního odvětví. Výchozí stav je zpracován historic-
ko-politickou analýzou vývoje v železničním sektoru předcházejícím reformě, tedy před 
rokem 1990 (kapitola Od počátků k unitární železnici). Naváže na ni kapitola věnovaná 
geografické a dopravní charakteristice železničního odvětví v Německu (kapitola Geogra-
fická a dopravní charakteristika železničního odvětví). Politická a odborná debata vedoucí 
k rozhodnutí o železniční reformě včetně analýzy jejího průběhu jsou předmětem zkou-
mání čtvrté kapitoly (kapitola Reforma železnic – historicko-politický pohled). Následu-
jící kapitola se zaměřuje na vývoj právního rámce regulace železničního odvětví (kapito-
la Právní rámec regulace železniční dopravy v Německu). Závěrečná kapitola (Vybrané 
problémy plynoucí z reformy železnic) přináší několik případových studií, které analyzují 
skutečný stav v několika vybraných oblastech, které výrazně determinují působení konku-
renčních společností na německé železnici. Umožní tak odpovědět na otázku, která silná 
a slabá místa reformy a liberalizace v Německu je možné identifikovat. Publikace je dopl-
něna přílohami s překlady vybraných právních norem, které se vztahují k železničnímu 
sektoru a k regionalizaci železniční dopravy.

Reformu železnic a jejich liberalizaci je nutné vnímat jako dlouhodobý proces chá-
pání role železnice a jejího vztahu (včetně finančního) ke státu. Historicko-politický 
pohled nabízí vhled do železničního odvětví v německém prostoru a následně v Německu 
od 19. do 21. století a vztah mezi soukromou (či později nazývanou konkurenční) a státní 
železnicí na německých kolejích. Geografická struktura Německa ovlivnila a ovlivňuje cel-
kový rozvoj železničního odvětví a má vliv na specifickou strukturu dopravních proudů. 
Například ve Francii, která by se zjednodušeně dala charakterizovat jako monocentrická, 
je dostačující rozvíjet rychlá spojení velmi efektivně pouze radiálně. Naproti tomu Němec-
ko je spíše polycentrické, a je tedy nutné propojit více významných center. Specifické jsou 
samozřejmě také dopravní proudy, do nichž v Německu vstupuje silná orientace společ-
nosti na automobily, což usnadňuje velmi rozvinutá dálniční síť, a také rozvinutá vnitro-
státní letecká doprava.

Debatu o reformě železničního sektoru vyvolala v západním Německu na přelomu  
70. a 80. let změna společenských a hospodářských potřeb v ekonomice, kterou provázela 
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také změna (role) železnice. Fakticky to znamenalo postupný útlum železničních společ-
ností v dosud tradiční poloze a zvyšování jejich nutného (do)financování ze strany státu. 
Samotný výsledek reformy ovlivnila také potřeba organizačně a ekonomicky se vyrovnat 
se sloučením dřívějších západoněmeckých Deutsche Bundesbahn a východoněmeckých 
Deutsche Reichsbahn po sjednocení Německa v roce 1990. Roli hrál též vývoj společné 
dopravní politiky a snahy Evropské komise, aby byl i trh s železniční dopravou v maxi-
mální možné míře liberalizován. Kvůli nástupu konkurence na německé koleje bylo nutné 
posílit a jasněji definovat roli a úkoly regulačních orgánů v oblasti železnice.

Charakteristiku německé železnice doplňuje ještě ekonomický pohled na její fungo-
vání spolu s finanční analýzou Deutsche Bahn. Jsou zde analyzovány ekonomické pod-
mínky a výsledky železničního sektoru včetně jejich kontextualizace se zahraničím. Dále 
je z ekonomického pohledu analyzován vstup konkurence do výběrových řízení v regi-
onální dopravě a také negativa vertikálně integrovaného správce infrastruktury, který 
stěžuje dodržování tržních podmínek na železnici. Pohled doplní konkrétní příklady 
dokládající zneužívání vertikální integrace ze strany Deutsche Bahn. Jedná se o případové 
studie zpracovávající problematiku přístupu na dopravní cestu, trakční energie, poplatků 
za využití stanic a prodej a distribuci jízdenek konkurenčních dopravců. Poslední z pří-
padových studií se zaměří na analýzu neúspěchu open access projektů v osobní dálkové 
dopravě v Německu, což představuje – s ohledem na rozvoj aktivit konkurenčních doprav-
ců – v ostatních segmentech osobní a nákladní dopravy velmi zajímavý odraz stavu tržní-
ho prostředí na železnici.

Předkládaná publikace představuje výsledek dlouhodobého odborného zaměření všech 
členů autorského týmu, kteří pro její zpracování využili v naprosté většině zahraniční 
odborné zdroje. V českém prostředí jde o první odbornou publikaci svého druhu, která 
se zaměřuje na širokou analýzu železničních reforem a liberalizace v Německu. Autoři si 
jsou vědomi, že se stav reforem a liberalizace trhu na železnici neustále vyvíjí. Představe-
né datové řady, aktualizované o data známá na konci roku 2015, mohou přiblížit formu 
a základní trendy, které provázejí reformu německých železnic a které mohou sloužit jako 
kvantifikující mezivýsledek, protože reforma ještě nebyla zcela dokončena.
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1. Od počátků k unitární železnici

V německém prostoru1 vyjela první parní lokomotiva na standardní železniční trať 7. pro-
since 1835 z Norimberka do Fürthu. To bylo deset let poté, kdy se otevřela první úspěšná, 
parou poháněná železnice ve Velké Británii, vedoucí mezi Stocktonem a Darlingtonem, 
a více než 25 let po Stephensonově vynálezu první moderní a (na tehdejší poměry) efek-
tivní parní lokomotivy Raketa (Rocket). Tehdy se již Velká Británie, centrum evropské 
průmyslové revoluce 19. století, nacházela v období rozkvětu železničního stavitelství. 
Za rozvojem železnic stály soukromé železniční společnosti, pro které se stala přeprava 
zboží (a později také osob) velmi lukrativním oborem podnikání. Železniční tratě spoju-
jící významná průmyslová centra zaručovaly nemalé výdělky a rozvoj dopravního odvětví 
podmiňoval a doprovázel další ekonomický růst. Významným impulsem pro rozvoj želez-
nic byl také obrovský ekonomický úspěch těchto prvních zrealizovaných projektů výstav-
by železnic – roční výnos investic totiž často přesahoval i 10 % ročně (Schivelbusch 2007, 
s. 13–14).

1.1 Rozvoj železnice v německém prostoru
Železniční podnikatele v německém prostoru lákaly úspěchy, které zaznamenávala želez-
niční doprava ve Velké Británii. Vlaky poháněné parou měly doplnit a nahradit existující 
provozy, jež dosud vedli koně. První parní lokomotiva společnosti Dreithaler Eisenbahn 
Aktiengesellschaft tak mezi Fürthem a Norimberkem jezdila po dřevěných kolejnicích 
doplněných kovovým plátem, po kterých tahali nákladní vozy původně koně již od roku 
1828. Podobně jako první železniční projekty ve Velké Británii patřil i provoz na krátké 
trati mezi Fürthem a Norimberkem k natolik úspěšným investicím, že vyvolal obrovskou 
vlnu investičního optimismu. Jeho úspěch a stejně vysokou míru výnosu vložených inves-
tic už se nicméně nikomu nepodařilo zopakovat (Langner et al. 1985, s. 88–89).

První železnici v Německu rychle následovaly další projekty. První dálkové železniční 
spojení mezi Lipskem a Drážďany bylo zprovozněno v roce 1839. Za první vlnou výstav-
by železnic stály zpočátku výhradně soukromé společnosti, které se staly nositeli investic 

1 O Německu je možné hovořit až od jeho sjednocení v roce 1871. Pro geografické určení je proto 
v případě událostí před sjednocením Německa používán termín „německý prostor“, který odpo-
vídá zhruba rozloze Německého spolku, německy mluvící části Rakouska a německy mluvících 
kantonů Švýcarského spříseženstva.
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a inovací také v německém prostoru. Rychlost výstavby byla pozoruhodná – již roku 1855 
překročila délka tratí osm tisíc kilometrů. Průvodním jevem tohoto pionýrského želez-
ničního období však byla prvotní absence společných standardů a obecného dopravního 
plánování, což posléze vedlo k mnoha provozním komplikacím, neefektivním souběhům 
a konkurenci drážních projektů. Jednotlivé státy (nejen) v německém prostoru si v tomto 
období překotného rozvoje musely nejprve uvědomit význam železnice, a teprve násled-
ně vzájemně začaly stanovovat pravidla pro její výstavbu a provozování.

Nejviditelnější důkaz představovaly dva významné systémy s rozdílným rozchodem 
(bez ohledu na lokální dráhy s nejrůznějším rozchodem). Ačkoliv byl ve Velké Británii 
uzákoněn jednotný rozchod kolejí 1 435 mm již v roce 1846 (tzv. Stephensonův rozchod), 
části širokorozchodného systému tratí s rozchodem 2 140 mm byly v provozu až do roku 
1892. V německém prostoru přetrvávaly dva hlavní rozchody až do poloviny 50. let 19. sto-
letí – Bádensko totiž zprvu prosazovalo ze strategických důvodů stavbu tratí v odlišném, 
širším rozchodu 1 600 mm, oproti Stephensonově běžně využívanému rozchodu (Langner 
et al. 1985, s. 97–98).

Státy německého prostoru měly možnost poučit se z vývoje především ve Velké Britá-
nii a relativně brzy po zahájení provozu na prvních železničních tratích začaly stanovovat 
železničním společnostem nejrůznější pravidla. Kvůli státoprávní roztříštěnosti německé-
ho prostoru nelze však uvést jediné datum, kdy k tomuto došlo, ale je možné uvést dva 
nejmarkantnější příklady. Prusko, nejvýznamnější království z ekonomického a poslé-
ze i politického hlediska, zavedlo systém státních koncesí na výstavbu železničních tratí 
v roce 1838. V Bavorsku, významném státu jižní části německého prostoru, zasedla Státní 
železniční komise (Staatliche Eisenbahn-Kommission) roku 1841 a vyvinula se z ní cent-
rální správa železnic. Převzala postupně projektování a výstavbu všech drah v Bavorsku 
(Götschmann 2010, s. 59). Stejně jako v Prusku a Bavorsku se také v ostatních německých 
zemích postupně navyšoval vliv a regulační role státu na výstavbu a chod železnic. Zvět-
šoval se rozsah nařízené standardizace, zaváděly se centrální železniční předpisy a státní 
dohled nad provozem a jeho bezpečností.

Železnice se totiž ukázaly jako zásadní strategický nástroj pro případ vojenského 
konfliktu. Poprvé dokázalo strategické výhody železnic pro rychlou a efektivní přepra-
vu vojenských jednotek využít Rakousko v roce 1849. Tím také přinutilo Prusko, že se 
přestalo snažit o sjednocení německého prostoru pod svojí taktovkou „shora“, skrze tzv. 
Erfurtskou unii. Tento výsledek v roce 1850 stvrdily Olomoucké punktace, které Prusko 
dlouhodobě chápalo jako své velké ponížení. Prusko reagovalo na předchozí politický 
nezdar výstavbou mnoha strategických železničních spojení, které posléze úspěšně vyu-
žilo ve vítězné válce proti Rakousku roku 1866 (Kvizda, in: Roth – Jacolin 2013, s. 105). 
Druhým důvodem pro státní dohled nad železnicemi byla skutečnost, že osobní doprava, 
se kterou v době výstavby první vlny tratí nikdo nepočítal, začínala hrát stále významnější 
roli. Mobilita osob však nebyla v zájmu panujícího státního zřízení a byla podřízena přísné 
státní kontrole (Götschmann 2010, s. 50, 58–59).

Všechny vlády německého prostoru se postupně přiklonily k myšlence, že v jejich zemi 
je nutné vybudovat páteřní železniční síť. Některé tak činily formou výstavby čistě státních 
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drah (např. Bádensko) či vydáváním koncesí na hlavních směrových trasách, jež určil stát. 
Tyto koncese zajišťovaly soukromým společnostem dlouhodobá privilegia či garanci 
minimálního výnosu (např. Východní dráha v Prusku), v některých případech bylo navíc 
podmínkou zbudovat strategické odbočky a spojnice (např. Rakousko). Státy též kombi-
novaly zmíněné možnosti (např. Sasko či Bavorsko) (Langneret al. 1985, s. 201–205).

Významný zlom ve vlivu státu na soukromé železniční společnosti v německém pro-
storu přinesly válečné události prusko-rakouské (1866) a především prusko-francouzské 
války (1870–1871), které vedly ke sjednocení Německa pod nadvládou Pruska. V této době 
se poprvé ve větší míře ukázalo, jak mohou železnice významně ovlivnit strategie váleč-
ného tažení. Zároveň se zde naplno ukázal význam válečné logistiky využívající železnici. 
Pruská strategie vycházela z formování jednotek v týlu a jejich následné přepravy k bojové 
linii, což umožňovalo jejich téměř okamžité nasazení. Naproti tomu francouzské jednot-
ky byly k frontě posílány po částech a k jejich zformování a dosažení plné bojeschopnosti 
vlivem rychlého postupu pruských jednotek mnohdy ani nedošlo. Ačkoliv rychlý postup 
pruských (a spojeneckých) jednotek ukázal mezery v jejich zásobovacím systému, dokáza-
ly využít mnoha ukořistěných francouzských vlaků se zásobami, které jim padly do rukou 
kvůli zmatku ve válečné logistice na francouzské straně (Langner et al. 1985, s. 241–243).

Vzhledem k přetrvávajícímu napětí mezi nedávno sjednoceným Německem a pora-
ženou Francií, pokračovala na obou stranách modernizace armády a válečných plánů. 
Ty vyžadovaly výstavbu dostatečně kapacitních železnic, navíc strategicky vhodně smě-
řovaných. Mnohé projekty (což se netýkalo jen vojensko-strategických drah) postrádaly 
od samého počátku ekonomické opodstatnění a do jejich stavby se soukromé společnosti 
nepouštěly ani s podporou státních dotací. Proto začaly vznikat společnosti ve vlastnictví 
států, které od 60. let 19. století převzaly hlavní iniciativu v rozvoji železniční sítě. Tím 
vstoupila výstavba železnic do druhé fáze – jak s ohledem na strukturu financování rozvo-
je sítě, tak i s ohledem na regulaci výstavby (respektive vydávání koncesí) (Kvizda 2006, 
s. 41).

1.2 Železnice po sjednocení Německa v roce 1871
Sjednocení Německa se dříve či později dotklo všech železničních společností. Od roku 
1871 byl veškerý železniční provoz v nově vzniklé Německé říši podřízen říšskému zákono-
dárství. Na vlastnické struktuře železnic se dosud nic nezměnilo a vedle sebe působily jak 
státní, tak soukromé společnosti. V případě válečného stavu se ale všechny musely nově 
podřídit potřebám říšské vlády. Kancléři Otto von Bismarckovi se kvůli odporu dosud 
velmi silných spolkových zemích nepodařilo prosadit záměr na rychlé zestátnění drah 
v celém Německu, a proto zestátnil v roce 1876 všechny železnice pouze v Prusku. Ostat-
ní zemské vlády se tomuto kroku vyhýbaly a oddalovaly jej. Celý proces to reálně zpoz-
dilo kvůli klesajícím výnosům soukromých železničních společností pouze o několik let. 
Od 90. let 19. století existovaly v soukromých rukou většinou pouze místní a lokální drá-
hy, jejichž výstavbu umožnil zákon z roku 1892 o místních a soukromých drahách. Hlavní 
spojnice již byly v té době dokončeny a síť se tak doplňovala vedlejšími a příměstskými 
drahami (Langner et al. 1985, s. 191).
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První světová válka vedla k definitivnímu vzniku unitární železniční společnos-
ti v Německu. Ve válečných letech byla železnice spravována jednotně a byla podřízena 
válečnému úsilí. Vznik Říšských železnic předpokládala nově schválená tzv. Výmarská 
ústava ve svém článku 92 ze dne 11. srpna 1919, jež však nestanovila jejich oficiální název. 
V únoru 1919 vznikla společnost Německé říšské železnice (Deutsche Reichseisenbahnen) 
a v dubnu 1920 se tak definitivně spojily všechny státní (tedy převážně zemské) dráhy 
v jednu centrálně spravovanou železniční společnost. V roce 1924 přešel majetek drah 
do nově vzniklé Společnosti Německé říšské dráhy (Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft). 
Toto převedení si na Německu vynutily vítězné státy a na železnice tak byla převedena 
část pohledávek válečných reparací. V Německu, jak již bylo řečeno, došlo k většinovému 
sjednocení sítě právě pod Deutsche Reichsbahn. Paralelně ještě existovalo několik místních 
a průmyslových drah. Část z nich byla k Deutsche Reichsbahn připojena v druhé polovině 
30. let 20. století, kdy centrální moc ovládaná nacisty podřídila jednotné linii také oblast 
železnic. Od roku 1937 byly Deutsche Reichsbahn přímo podřízeny říšské vládě. Tímto kro-
kem se de facto změnily ze státní společnosti v organizační jednotku říšského ministerstva 
dopravy (Schwedes, s. 147).

Druhá světová válka významně poznamenala Německé říšské dráhy, podobně jako 
celé německé hospodářství. Železnice se stala cílem soustředěných vojenských útoků, 
bombardování a sabotáží. V roce 1945 se drážní síť v Německu nacházela v dezolátním sta-
vu – zničena byla celá řada významných infrastrukturních staveb (mosty, nádraží, seřadi-
ště, apod.). V podobném stavu se nacházel i vozový a lokomotivní park, jehož velká část 
zůstala během ústupu německých armád na cizím území nebo byla nenávratně zničena 
(Piekalkiewicz 1998, s. 159–161).

1.3 Rozdělená země, rozdělená železnice
Bezprostředně po konci války se železničářům dařilo i přes rozsáhlou desktrukci relativ-
ně rychle alespoň provizorně obnovovat hlavní železniční tahy. Rozpad řídících struktur 
však neumožňoval uskutečnit výraznější koordinované akce, pouze dovoloval provádět 
lokální opravy, které využívaly místně dostupné zdroje materiálu i pracovních sil. Okupace 
Německa a jeho rozdělení do čtyř okupačních zón mělo dopad i na chod Německých říš-
ských drah. Nově byly rozděleny do čtyř organizačních jednotek, z nichž každá podléhala 
spojeneckému vojenskému velení jednotlivých zón. Jedinou výjimku představovalo území 
Západního Berlína, kde zajišťovalo provoz železnice a S-Bahnu drážní provozní ředitel-
ství se sídlem v sovětské okupační zóně. Následné rozdělení německých železnic na dvě 
na sobě nezávislé společnosti kopírovalo politické rozdělení Německa v roce 1949.

Při pohledu na strukturu fungování železničního sektoru v Německu musíme vzít 
v potaz období let 1949 až 1990, kdy vedle sebe existovaly dva německé státy – Spolková 
republika Německo a Německá demokratická republika. Přestože v železniční dopravě 
byly jejich výchozí podmínky v podstatě totožné – rozvoj dopravního železničního sys-
tému byl obdobný (se zohledněním center a periferií) na území celého Německa v hrani-
cích roku 1938 –, jejich společenský a hospodářský vývoj určovaly zcela jiné determinan-
ty, vyjma poválečných demontáží traťových kolejí a dalšího železničního vybavení, které 
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postihly nejvíce území sovětské okupační zóny (tedy pozdější Německé demokratické 
republiky). Zatímco Spolková republika náležela k západnímu bloku a základem hospo-
dářství se postupně stal sociálně tržní systém, Německá demokratická republika, patřící 
k východnímu bloku, vystavěla své hospodářství na základech centrálního plánu jako hyb-
né a určující síly ekonomiky. Zhruba do poloviny 50. let oba státy prodělávaly pozoruhod-
ný hospodářský růst, ale Německá demokratická republika začala záhy zaostávat a do kon-
ce své existence toto zpoždění již nikdy nedohnala. Stejně jako hospodářská soustava se 
začala v obou státech odlišovat také společnost, její návyky a možnosti. Společnost v SRN 
kopírovala obecné západní trendy a již v 60. letech je možné označit ji za konzumní se vše-
mi souvisejícími atributy. V NDR se německá společnost s ohledem na omezenější finanč-
ní možnosti proměňovala výrazně pomaleji. Tomuto stavu odpovídaly i potřeby v oblasti 
dopravy.

Ve východním Německu si uchovala železnice svůj původní název – Deutsche Reichs-
bahn. Důvodem proto byly čtyřmocenské smlouvy z Postupimi, podle kterých zajišťova-
ly Deutsche Reichsbahn vozbu vlaků také na území Západního Berlína. Při změně názvu 
hrozilo zpochybnění tohoto ustanovení a případný přechod železnic v Západním Berlíně 
pod jinou správu (Nigrin, in: Roth – Jacolin 2013, s. 233–234). V Německé demokratické 
republice neexistoval s ohledem na politické a ekonomické poměry jakýkoliv prostor pro 
soukromé dráhy – všechny byly zestátněny. Kromě Deutsche Reichsbahn provozovaly pou-
ze některé podniky a přístavy ucelené systémy vlečkových provozů. Ty byly také ve stát-
ních rukách a tvořily součást centrálně řízené ekonomiky.

Ve Spolkové republice Německo nesly železnice od září 1949 název Německé spolkové 
dráhy (Deutsche Bundesbahn – DBB).2 Zprvu nešlo o centrálně spravovanou společnost, 
ale spíše o provozní svaz několika železničních ředitelství. Až přijetím zákona o spolko-
vých železnicích (Bundeseisenbahngesetz) 1. července 1952 definitivně vznikla unitár-
ní železnice. Deutsche Bundesbahn neměly od počátku své existence absolutní monopol 
na železniční dopravu, soukromí dopravci však nepředstavovali pro Německé dráhy žád-
nou významnější konkurenci. V nákladní dopravě působily v omezené míře podniko-
vé dráhy a v osobní dopravě vzrůstal podíl soukromých dopravců pouze v souvislosti se 
snahou Deutsche Bundesbahn o racionalizaci provozu na lokálních tratích. Mnohé místní 
samosprávy se postavily rozhodnutí státního dopravce, který chtěl zastavit nerentabilní 
dopravu na „jejich“ trati, a zajistily místní nebo turistickou dopravu provozovanou sou-
kromými společnostmi. Ve výsledku reprezentovaly Německé spolkové dráhy až do roku 
1990 společnost zajišťující naprostou většinu přeprav v osobní i v nákladní dopravě na úze-
mí Spolkové republiky Německo.

2 Pro společnosti Německé spolkové dráhy (Deutsche Bundesbahn), která byla činná v letech 1949 
až 1993, je pro potřeby této publikace zavedena zkratka DBB, v praxi se však užívala zkratka DB, 
jež v této publikaci používáme pouze pro nově vzniklý holding.
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1.4 Dílčí shrnutí
V rozvoji železnice měl německý prostor v první polovině 19. století zhruba desetileté 
zpoždění za Velkou Británií. Ačkoliv i zde představovala železnice nositele průmyslové 
revoluce, zajímavou investiční možnost a v neposlední řadě strategické spojení, v cestě jí 
stála zprvu roztříštěnost prostoru do mnoha státních celků. Rozvíjely se tak pouze dílčí 
železniční sítě a chyběla celoněmecká koncepce. To se změnilo po sjednocení Německa 
v roce 1871. Železnice rychle přešly do oblasti vlivu říšské vlády a stejně tak pokračovala 
vlna zestátňování železničních tratí. Soukromý kapitál dostal ještě šanci na konci 19. století 
při rozvoji lokálních tratí, první světová válka ale většinu soukromých aktivit na železnici 
ukončila.

V období mezi první a druhou světovou válkou se Německo v oblasti železnic dostalo 
mezi světovou špičku. Disponovalo hustou a výkonnou sítí, na které jezdila moderní vozi-
dla. Druhá světová válka ale přinesla zlom – destrukci obrovských rozměrů a rozdělení 
železnice, které kopírovalo rozdělení země do dvou německých států. Od té doby se obě 
železniční správy vyvíjely zcela odlišně, Deutsche Bundesbahn v tržní a Deutsche Reichs-
bahn v centrálně plánované ekonomice, což vytvořilo zcela specifické podmínky, se který-
mi se bylo nutné vyrovnat po znovusjednocení Německa v roce 1990.
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2. Geografická a dopravní 
charakteristika železničního odvětví

Geografické podmínky každé země zásadním způsobem ovlivňují rozsah a uspořádání 
železniční sítě. Německo patří v dnešní době v rámci Evropy ke geograficky největším, 
populačně nejsilnějším a také ekonomicky nejvýkonnějším státům (konkrétní údaje obsa-
hují tabulky 2.1 a 2.2). Přesto lze v rámci Německa z hlediska všech vyjmenovaných uka-
zatelů identifikovat poměrně značné meziregionální rozdíly. Takové rozdíly jsou zřetelné 
například v rozložení obyvatelstva, takže jednotlivé spolkové země se výrazně liší svou 

(Tab. 2.1) Německo a spolkové země – základní geografické údaje

Území Hlavní město
Počet obyvatel

(abs.)
Rozloha
(v km2)

Hustota 
zalidnění

(obyv. / 1 km2)

31. 12. 2014 31. 12. 2013 31. 12. 2013

Bádensko-Württembersko Stuttgart 10 716 644 35 751,3 297

Bavorsko Mnichov 12 691 568 70 550,2 179

Berlín Berlín 3 469 849 891,7 3 838

Braniborsko Postupim 2 457 872 29 654,2 83

Brémy Brémy 661 888 419,2 1 568

Hamburk Hamburk 1 762 791 755,3 2 312

Hesensko Wiesbaden 6 093 888 21 114,9 286

Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerin 1 599 138 23 212,1 69

Dolní Sasko Hannover 7 826 739 47 614,1 164

Severní Porýní-Vestfálsko Düsseldorf 17 638 098 34 110,3 515

Porýní-Falc Mainz 4 011 582 19 854,3 201

Sársko Saarbrücken 989 035 2 568,7 386

Sasko Drážďany 4 055 274 18 420,2 220

Sasko-Anhaltsko Magdeburg 2 235 548 20 451,6 110

Šlesvicko-Holštýnsko Kiel 2 830 864 15 799,7 178

Durynsko Erfurt 2 156 759 16 172,6 134

Německo celkem Berlín 81 197 537 357 340,1 226

Zdroj: https://www.destatis.de, http://www.statistik-portal.de
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populační velikostí a také hustotou zalidnění. Odmyslíme-li si města Berlín, Hamburk 
a Brémy, stojí na jedné straně spektra hustě zalidněné Severní Porýní-Vestfálsko a Sársko 
a na straně druhé spíše venkovské Meklenbursko-Přední Pomořansko. S tím je spojeno 
i nerovnoměrné rozložení populačně nejsilnějších metropolitních regionů a také dalších 
velkých měst. Ani hospodářská aktivita není v prostoru rozložena rovnoměrně, takže 
vedle průmyslových regionů Porúří a Porýní, celosvětově či alespoň evropsky význam-
ných přístavů na pobřeží Severního a Baltského moře, najdeme v Německu rovněž oblasti 
s daleko větším významem sektoru služeb (hlavně velká města) či zemědělství.

(Tab. 2.2) Německo – základní ekonomické údaje (stav v roce 2014)

Hrubý domácí produkt
celkem 2 915,7 mld. eur

na jednoho obyvatele 35 400 eur

Míra zaměstnanosti podíl zaměstnaných na osobách ve věku 15–64 let 77,7 %

Míra nezaměstnanosti podíl nezaměstnaných na ekonomicky aktivních 
osobách ve věku 15–64 let 5,0 %

Primér podíl zaměstnaných v zemědělství, lesnictví a rybářství 1,5 %

Sekundér podíl zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví 24,6 %

Terciér podíl zaměstnaných ve službách 73,9 %

Zahraniční obchod – dovoz
celkem 910 mld. eur

z toho ze států EU-28 65,6 %

Zahraniční obchod – vývoz
celkem 1 124 mld. eur

z toho do států EU-28 57,9 %

Zahraniční obchod – bilance celkem 214 mld. eur

Zdroj: European Commission (2014), http://www.statistik-portal.de

2.1 Geografická charakteristika dopravně-železničního trhu
Všechny výše zmíněné skutečnosti v Německu silně ovlivňují dopravní trh jako celek 
i pozici železnice na něm. Odlišné geografické charakteristiky v území totiž můžeme chá-
pat jako výchozí podmínky, které výrazným způsobem ovlivňují potenciální poptávku 
po osobní či nákladní železniční dopravě. 

Osobní železniční doprava obecně funguje nejefektivněji jako dopravní systém zajiš-
ťující buď dálkové vazby mezi velkými městy, anebo jako příměstský či městský dopravní 
systém obsluhující kromě jádra aglomerace, konurbace či metropole i její bezprostřední či 
širší zázemí (blíže viz např. Charlton – Vowles 2008, s. 123–127; Turton – Knowles 1998, 
s. 142–146; Križan – Horňák 2012; Horňák – Pšenka, 2013). V nákladní železniční dopravě 
hraje klíčovou roli rozložení míst s těžbou a zpracováním nerostných surovin (uhlí, želez-
ná ruda aj.), s lokalizací těžkého průmyslu (energetika, chemie, hutnictví apod.) či jiných 
nadregionálně významných průmyslových podniků (např. automobilky) a také bodů pro-
pojujících systémy kontinentální (v tomto případě evropské) a globální cirkulace zboží 
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(zejména přístavy na mořském pobřeží) (Turton – Black 1998, s. 162–163; Rodrigue et al. 
2013, s. 110–119; Seidenglanz 2006, s. 36).

K faktorům silně ovlivňujícím potenciál osobní i nákladní železniční dopravy v daném 
území patří vedle geografických, respektive socioekonomických prvků i to, jak je území 
vybaveno dopravní infrastrukturou. V Německu je drážní infrastruktura velmi rozvinutá, 
její celková délka v současnosti dosahuje téměř 38 tisíc kilometrů, což odpovídá téměř 
pěti kilometrům tratí na deset tisíc obyvatel, respektive necelým 11 km železnic na 100 
km2 (přesné hodnoty viz tab. 2.3). Tyto hodnoty řadí německý železniční systém k nej-
vyvinutějším na světě, z hlediska celkové délky tratí mu patří sedmé místo za USA, Rus-
kem, Čínou, Indií, Kanadou a Austrálií, z hlediska hustoty železnic na 100 km2 dokonce 
představuje systém nejrozsáhlejší – Německo v tomto parametru obsazuje ve světovém 
srovnání první místo před druhou Českou republikou a třetím Švýcarskem (Seidenglanz 
2008, s. 252). Parametry železniční sítě samozřejmě nejsou jednotné v celém Německu, 
poměrně výrazně se liší v rámci jednotlivých spolkových zemí. Pomineme-li opět městské 

(Tab. 2.3) Německo a spolkové země – železniční infrastruktura (stav v roce 2010)1

Území

Železnice – délka Hustota železnic

Celkem Elektrizované tratě Dvou- a vícekolejné 
tratě

Na 10 tis. 
obyv.

Na  
100 km2

(v km) (v km) (v %) (v km) (v %) (v km) (v km)

Bádensko-Württembersko 4 098 2 500 61,0 1 939 47,3 3,9 11,5

Bavorsko 6 235 3 204 51,4 2 953 47,4 5,0 8,8

Berlín 601 527 87,7 446 74,2 1,8 67,4

Braniborsko 2 730 1 664 61,0 1 347 49,3 11,1 9,3

Brémy 164 153 93,3 100 61,0 2,5 39,1

Hamburk 356 325 91,3 221 62,1 2,1 47,1

Hesensko 2 572 1 708 66,4 1 548 60,2 4,3 12,2

Meklenbursko-Přední 
Pomořansko 1 670 897 53,7 511 30,6 10,4 7,2

Dolní Sasko 4 102 2 124 51,8 1 888 46,0 5,3 8,6

Severní Porýní-Vestfálsko 5 423 3 277 60,4 2 967 54,7 3,1 15,9

Porýní-Falc 2 052 836 40,7 1 069 52,1 5,1 10,3

Sársko 365 286 78,4 220 60,3 3,7 14,2

Sasko 2 416 1 052 43,5 1 070 44,3 6,0 13,1

Sasko-Anhaltsko 2 214 1 195 54,0 1 026 46,3 9,7 10,8

Šlesvicko-Holštýnsko 1 278 375 29,3 508 39,7 4,6 8,1

Durynsko 1 601 466 29,1 476 29,7 7,3 9,9

Německo celkem 37 877 20 589 54,4 18 289 48,3 4,7 10,6

Zdroj: https://www.destatis.de; http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

1 Data za rok 2015 v době zpracování nebyla k dispozici.
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celky Berlín, Hamburk a Brémy, dosahují nejvyšší prostorové hustoty železniční tratě 
v nejhustěji zalidněných regionech Severního Porýní-Vestfálska, Sárska, Saska, Hesenska 
a Bádenska-Württemberska. Současně jde o oblasti, v nichž byla nejvíce patrná industri-
alizace, případně těžba nerostných surovin. Železniční doprava vznikala zpravidla v pří-
mé návaznosti na rozvoj průmyslu, případně jej sama pomáhala rozvíjet (Fremdling 1997, 
s. 583–604). O tomto vztahu svědčí také nepoměrně řidší síť v převážně agrárních částech 
Východního Pruska či Pomořanska.

Dobrý stav německé drážní infrastruktury dokazuje i dnešní zhruba poloviční podíl 
elektrizovaných a dvou a vícekolejných tratí (tab. 2.3). Taková vybavenost je velmi pozi-
tivní, neboť  větší počet traťových kolejí umožňuje oddělení různě rychlých dopravních 
segmentů osobní a nákladní dopravy od sebe. Seidenglanz et al. (2014) uvádějí konkrétní 
příklady takových souvislých tří- a vícekolejných tratí např. v zázemí Mnichova, Norim-
berku či Drážďan.

V celoevropském srovnání představuje německý systém nejrozsáhlejší a nejvytíženěj-
ší železničním síť v EU (viz tab. 2.4). Dominantní je především v oblasti nákladní dopra-
vy, kde dosahuje vyšších přepravních výkonů než britský, francouzský a italský železniční 

(Tab. 2.4) Základní parametry vybraných evropských železničních systémů (rok 2012)

Síť –
délka
(km)

Nákl.
výkon
(mld. 
tkm)

Osob.
výkon
(mld. 

oskm)

Rozloha
území

(tis. km2)

HDP
(mld. €)

Popu-
lace
(tis.)

TU =
Tkm +
oskm
(mld.)

TU/
Síť

(mil.)

Oskm/
TU
(%)

Německo 33 509 110,1 88,4 357,3 2 666,4 82 021 199 5,9 45

Francie 30 581 32,6 89,1 544,0  2032,3 63 703 122 4,0 73

Itálie 17 066 20,2 44,6 301,3 1 567,0 59 685 65 3,8 69

Británie 16 423 21,4 61,0 243,8 1932,7 63 869 82 5,0 74

Španělsko 15 922 10,0 22,5 506,0 1029,0 46 704 33 2,0 69

Švédsko 11 136 22,0 11,8 450,3 407,8 9 556 34 3,0 35

Rakousko 4 894 19,5 11,3 83,9 307,0 8 452 31 6,3 37

Švýcarsko 3 551 11,1 19,3 41,3 491,0 8 039 30 8,6 63

Belgie 3 582 7,3 10,3 30,5 375,9 11 162 18 4,9 59

Nizozemsko 3 013 6,2 17,1 41,5 599,3 16 780 23 7,7 73

Zdroj: EU transport in figures 2014
Komentář: Síť – délka = délka železničních tratí v provozu (kilometry). Nákl. výkon = výkon ná-
kladní dopravy v miliardách tunokilometrů. Osob. výkon = výkon osobní dopravy v miliardách 
osobokilometrů. Rozloha území = geografická výměra státu v tisících km2. HDP = nominální hru-
bý domácí produkt v miliardách eur. Populace = počet obyvatel v tisících. Síť/Rozloha = hustota 
železniční sítě na 1 000 km2. TU = transport units, tj, součet přepravených tunokilometrů a osobo-
kilometrů (v miliardách). TU/Síť = počet přepravených TU na jeden km sítě (mil.), udává zatíže-
nost infrastruktury přepravou. Oskm/TU = udává procentuální podíl osobní dopravy na celkové 
přepravě.
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systém dohromady. V osobní dopravě jsou výkony německé železnice srovnatelné s výko-
ny francouzského systému. Důsledkem těchto strukturálních parametrů je skutečnost, 
že německé železnice vykazují v evropském srovnání vysoké hodnoty hustoty dopravy 
(počet přepravených dopravních jednotek na 1 kilometr sítě) a jsou typické vysokým podí-
lem nákladní dopravy v celkovém objemu přepravy.

2.2 Geografická organizace dopravního systému
Prostorová struktura přepravních proudů v osobní i nákladní dopravě představuje zajíma-
vou informaci o geografické organizaci dopravního systému jako celku a také o rozložení 
přepravních intenzit v dopravní síti. Uspořádání přepravních proudů je vždy do značné 
míry determinováno faktory diskutovanými výše – socioekonomickými (respektive geo-
grafickými) podmínkami daného území a jeho vybaveností dopravní infrastrukturou. 
Železniční doprava má přitom ze své podstaty dispozice především k obsluze proudů, kte-
ré jsou zároveň poměrně kapacitní a stabilní v čase, její výhodou je zpravidla i schopnost 
kapacitně zvládat období zvýšené špičkové poptávky (Turton – Black 1998).

Geografická poloha Německa, tvar jeho státního území, intenzita vztahů se zahraničím 
a rozložení obyvatelstva a hospodářství obecně zvyšují význam dnes již částečně přetíže-
ných severojižních dopravních tahů, zatímco trasy ve směru západ–východ jsou využívány 
méně intenzivně (Schliephake 2000). 

V osobní železniční dopravě jsou přepravní proudy významným způsobem ovlivně-
ny rozložením obyvatelstva v prostoru, klíčovými parametry přitom jsou zejména cel-
kový charakter sídelního systému, hustota zalidnění, míra urbanizace a samozřejmě také 
konkrétní rozložení velkých měst, respektive metropolitních regionů v území. Německo 
je v tomto ohledu charakteristické polycentricitou, jeho sídelnímu systému výraznějším 
způsobem žádný hlavní metropolitní region nedominuje (blíže viz např. Mulíček 2008 či 
Meijers – Sandberg 2006). Na jeho území tak lze identifikovat metropolitní regiony v oko-
lí klíčových měst Berlín, Hamburk a Mnichov a dále v zázemí zhruba půlmilionových měst 
Brémy, Hannover, Lipsko, Drážďany, Stuttgart a Norimberk. Vedle zmíněných regionů, 
jejichž základ představuje jedno hlavní, jasně definované nejsilnější středisko, jsou nepo-
minutelnou součástí urbánní geografie Německa i velké mnohamilionové metropolitní 
regiony rozkládající se v zázemí většího počtu řádově víceméně srovnatelných středisek, 
tj. Porúří a Porýní, na jejichž území leží např. Düsseldorf, Kolín nad Rýnem, Essen, Dort-
mund, Duisburg, Frankfurt nad Mohanem či Mohuč. Geografické rozložení všech němec-
kých měst s 50 tisíci a více obyvateli znázorňuje mapa na obrázku 2.1.

Důsledkem sídelní polycentricity Německa jsou relativně intenzivní vazby mezi růz-
ně vzdálenými a přitom poměrně rovnocennými urbánními centry. Popsané uspořádání 
sídelního systému tak vede k potřebě frekventovaných pohybů, které jsou často realizová-
ny rovněž prostřednictvím dálkové železniční dopravy. Výhodou Německa v tomto smyslu 
je zavedení vysokorychlostní dopravy, jež je při obsluze delších relací schopna do značné 
míry konkurovat i silně rozvinuté vnitrostátní letecké dopravě. Pakliže limitní vzdálenost 
potenciální úspěšnosti vysokorychlostní železnice vůči letadlům leží někde na úrovni  
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500 až 600 km (Wackermann 1998), můžeme na území Německa identifikovat řadu dálko-
vých relací vhodných pro vlaky: jen namátkou uvádíme třeba trasy Berlín–Mnichov (cca 
550 km), Berlín–Frankfurt (500 km), Berlín–Hamburk (300 km), Hamburk–Frankfurt 
(500 km) či Frankfurt–Mnichov (400 km).

Pro dálkovou železniční dopravu, kterou zabezpečují vysokorychlostní jednotky ICE, 
je proto charakteristické spíše mřížové uspořádání umožňující přímé propojení všech 
důležitých metropolitních regionů mezi sebou. Ve schématu na obrázku 2.2 je sice zřetel-
né těžiště nabídky spojů v populačně nejsilnějších regionech (tj. v Porúří a Porýní), žádná 
radiální orientace na jedno dominující centrum z ní ovšem nevyplývá.

Pomineme-li dálkovou železniční dopravu, můžeme na území Německa definovat ješ-
tě jeden typ významných přepravních proudů v osobní dopravě. Jde o silnou městskou 
a příměstskou dopravu, která je dobře rozvinuta v rámci všech výše vymezených met-
ropolitních regionů. Dokládají to úspěšně fungující systémy S-Bahn v zásadě ve všech 
velkých německých městech a v jejich bližším a poměrně často i v jejich vzdálenějším 
zázemí.3

Prostorové uspořádání přepravních proudů v nákladní železniční dopravě souvisí 
do značné míry s geografickým rozložením hospodářské aktivity. Platí ovšem, že vztah 
mezi dostupností místa prostřednictvím železniční dopravy a lokalizací hospodářství 
v něm v průběhu 20. století výrazně poklesl. Zatímco v období rychlé výstavby železnic, 
zejména v druhé polovině 19. století, měly nově otevírané (hlavní) tratě rychlé a zřetelné 
ekonomické dopady (Fremdling 1977; Wolmar 2009), v průběhu 20. století se rozvinuly 
konkurenční dopravní technologie, z nichž podstatně flexibilnější silniční doprava ved-
la k prostorové dekoncentraci hospodářství, takže nové průmyslové podniky mohly být 
ve větší míře zakládány i v lokalitách hůře napojených na železniční dopravu (Horská et 
al. 2002). K faktorům, které pozici nákladní železniční dopravy v posledních desetiletích 
oslabují ještě více, patří také sílící orientace hospodářství na odvětví lehkého průmyslu 
a též na sektor služeb (terciarizace ekonomiky). Souběžně s tím dochází k postupné pro-
měně struktury přepravovaného zboží v neprospěch hromadných substrátů, což želez-
niční dopravu z řady přeprav víceméně diskvalifikuje (Seidenglanz 2006).

Přepravní proudy v nákladní železniční dopravě tak jsou v současném Německu vázá-
ny primárně na tradiční průmyslové regiony, pro něž je charakteristické silné zastoupení 
těžkého průmyslu (hutnictví, ocelářství, chemie, energetika apod.), případně v nich pro-
bíhá těžba nerostných surovin. Typický příklad tohoto druhu představuje spolková země 
Severní Porýní-Vestfálsko, v níž velikost nakládky i vykládky zboží výrazně převyšuje hod-
noty ostatních spolkových zemí – v zásadě lze konstatovat, že v této spolkové zemi končí 
 

3 V současnosti jsou v Německu cestujícím k dispozici následující systémy S-Bahn: Berlín, Brémy/
Dolní Sasko, Drážďany, Hamburk, Hannover, Magdeburk, Střední Německo (města Lipsko, Halle 
a Cvikov), Mnichov, Norimberk, Rýn-Mohuč (města Frankfurt nad Mohanem, Darmstadt, Wies-
baden, Mohuč a Offenbach nad Mohanem), Rýn-Neckar (města Ludwigshafen, Mannheim, Hei-
delberg, Kaiserslautern a Karlsruhe), Rýn-Rúr (oblast Porúří včetně Düsseldorfu), Rýn-Sieg (oko-
lí Kolína nad Rýnem), Rostock a Stuttgart (DB, oficiální webové stránky: http://www.bahn.de/).
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Charleroi

(Obr. 2.1) Německo – geografické rozložení měst s 50 tis. a více obyvateli (stav k 31. 12. 2011)
Zdroj: http://www.diva-gis.org, http://naturalearthdata.com; http://services.arcgisonline. com; 
vlastní zákresy
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(Obr. 2.2) Německo – dálkové vlakové spoje sítě ICE (frekvence spojů a rychlosti, stav 
k r. 2009)
Zdroj: http://kursbuch.bahn.de/, http://www.diva-gis.org; vlastní zákresy
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či začíná zhruba čtvrtina objemu všech vnitroněmeckých přepravních proudů v nákladní 
železniční dopravě (konkrétní údaje viz tab. 2.5). Relativně velké objemy nákladní želez-
niční dopravy jsou spojeny také s dalšími průmyslovými oblastmi, v nichž jsou lokalizová-
ny velké, respektive nadregionálně významné průmyslové podniky. K takovým spolkovým 
zemím patří zejména Sasko-Anhaltsko a Bavorsko – v obou zemích objem nakládky nebo 
vykládky zboží v železniční dopravě odpovídá přibližně 10 % celostátního stavu.

(Tab. 2.5) Německo – nakládka a vykládka v železniční dopravě podle spolkových zemí  
(stav v roce 2014)

Spolková země

Přepravené zboží (bez tranzitu, v tis. tun):

Celkem
Z toho:

Nakládka Vykládka

(abs.) (abs.) (v %) (abs.) (v %)

Bádensko-Württembersko 36 484 16 252 5,7 20 232 6,7

Bavorsko 50 128 22 852 8,0 27 276 9,1

Berlín 6 868 1 399 0,5 5 469 1,8

Braniborsko 32 715 17 907 6,3 14 808 4,9

Brémy 18 835 5 800 2,0 13 035 4,3

Hamburk 45 710 26 560 9,3 19 150 6,4

Hesensko 16 474 9 167 3,2 7 307 2,4

Meklenbursko-Přední Pomořansko 12 065 4 863 1,7 7 202 2,4

Dolní Sasko 93 006 41 295 14,5 51 711 17,2

Severní Porýní-Vestfálsko 139 864 70 386 24,7 69 478 23,1

Porýní-Falc 17 881 8 022 2,8 9 859 3,3

Sársko 21 600 6 283 2,2 15 317 5,1

Sasko 23 441 12 941 4,5 10 500 3,5

Sasko-Anhaltsko 55 460 33 389 11,7 22 071 7,3

Šlesvicko-Holštýnsko 7 550 4 024 1,4 3 526 1,2

Durynsko 7 072 3 437 1,2 3 635 1,2

Celkem 585 153 284 577 100,0 300 576 100,0

Zdroj: https://www.destatis.de

Velké množství nákladní železniční dopravy je spojeno také s pobřežními oblastmi 
spolkových zemí Hamburk a zejména Dolní Sasko (místní nakládka a vykládka tvoří nece-
lých 10, respektive zhruba 15 % celostátních hodnot), v nichž jsou lokalizovány významné 
přístavy umožňující intermodální překládku zboží mezi námořními loděmi a nákladními 
vlaky. Tyto přístavy tak de facto umožňují zapojení německé a v širším pojetí i celé středo-
evropské, či dokonce evropské ekonomiky do globálních systémů cirkulace zboží (Netopil 
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et al. 1988). Prohlubování ekonomické globalizace spolu s probíhajícími změnami v orga-
nizaci globálních přeprav (kontejnerizace a postupný nástup druhé intermodální revoluce 
a jiných inovativních logistických řešení, blíže viz např. Rodrigue – Browne 2008 či Slack 
1998) budou význam těchto oblastí v rámci nákladní železniční dopravy pravděpodobně 
i nadále zvyšovat. Hamburk či Bremerhaven tak již dnes patří k nejvýznamnějším bodům, 
přes něž je do globálních systémů cirkulace prostřednictvím kontejnerových vlaků zapo-
jena též Česká republika.4 Na druhou stranu je vnitrozemská vodní doprava vzhledem 
k možnostem přepravy nákladů konkurentem železnice. Jak vyplývá z grafu 2.2, podíl 
vnitrozemské vodní dopravy však v posledních dvaceti letech klesá; tyto výkony přebírá 
železniční a částečně i silniční doprava. Ostatní spolkové země v Německu generují jen 
relativně malé množství nákladní železniční dopravy, a tudíž se jejich podíl na celkovém 
objemu nakládky a vykládky pohybuje maximálně v řádu jednotek procent.

Vývoj směrové skladby zboží přepraveného v nákladní železniční dopravě v Německu 
mezi lety 1990 a 2013 popisují údaje v tabulce 2.6. Přestože na přepravené hmotnosti zboží 
doposud výrazně, asi ze dvou třetin, dominují vnitrostátní relace, je důležité zmínit, že 
jejich podíl stále mírně klesá a naopak pozvolna stoupá zastoupení přeshraničních přeprav 
s výchozím či cílovým bodem někde v Německu a také velikost  tranzitu. Takový vývoj je 
podle našeho názoru důsledkem jednak výše naznačeného zintenzivňujícího se propojení 
severoněmeckých přístavů s jejich středoevropským a evropským zázemím a jednak ros-
toucí hospodářské integrace zemí v prostoru Evropské unie (srovnej Schliephake, 2000).

(Tab. 2.6) Německo – zboží přepravené v nákladní železniční dopravě podle směru 
(r. 1990–2014)

Rok

Celkem Z toho:

Vnitrostátní přepravy Přeshraniční přepravy Tranzit

(v tis. tun) (v %) (v tis. tun) (v %) (v tis. tun) (v %) (v tis. tun) (v %)

1990 300 603 100,0 217 187 72,3 74 862 24,9 8 554 2,8

1995 333 100 100,0 247 800 74,4 76 700 23,0 8 600 2,6

2000 299 100 100,0 198 600 66,4 90 000 30,1 10 500 3,5

2005 317 294 100,0 201 725 63,6 99 344 31,3 16 225 5,1

2010 355 715 100,0 242 073 68,1 97 206 27,3 16 437 4,6

2011 374 737 100,0 257 202 68,6 102 579 27,4 14 957 4,0

2012 366 140 100,0 247 117 67,5 103 512 28,3 15 512 4,2

2013 373 738 100,0 247 472 66,2 108 449 29,0 17 817 4,8

2014 365 003 100,0 238 687 65,4 107 777 29,5 18 538 5,1

2014–1990 64 400 . 21 500 – 6,9 % 32 915 + 4,6 % 9 984 + 2,3 %

2014/1990 121,4 % . 109,9 % . 144,0 % . 216,7 % .

Zdroj: https://www.destatis.de

4 Viz http://www.metrans.eu/intermodal-services/train-schedule-1.
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2.3 Rozvoj železniční sítě po roce 1990
Ve 20. století byly v Německu pozoruhodné peripetie vývoje železniční sítě spojeny se 
změnami poválečného uspořádání po první a druhé světové válce a také s jeho dlouhodo-
bými důsledky. V této souvislosti je potřeba zmínit především rozdělení sítě na dvě čás-
ti – na část ve Spolkové republice Německo a část v Německé demokratické republice. 
Součástí tohoto rozdělení bylo i přerušení provozu na řadě úseků, které vedly přes nově 
vzniklé hraniční území, neboť doprava mezi východní a západní částí země se koncentro-
vala na omezený počet hraničních přechodů.

Toto násilné rozdělení dříve jednotné železniční sítě znamenalo po znovusjednocení 
Německa v roce 1990 velkou výzvu. Řada přerušených přeshraničních tratí byla znovu 
zprovozněna a zkvalitnění drážního spojení mezi velkými východo- a západoněmeckými 
městy bylo dosaženo prostřednictvím realizace tzv. projektů německé jednoty (v origi-
nále Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, blíže např. Schliephake 2000). Zvláště důležitý 
cíl představovalo dosažení dobré dopravní dostupnosti pro znovu ustavené hlavní měs-
to Berlín. K podobně násilnému přerušení došlo na mnoha tratích spojujících Německo 
s tehdejším Československem či na úsecích přeťatých německo-polskou hranicí, jež se 
po druhé světové válce posunula na řeku Nisu. Některá spojení se podařilo obnovit až 
po mnoha desetiletích (např. Klingenthal–Kraslice, Sebnitz–Dolní Poustevna), jiná už 
obnovena nebyla (např. Nové Údolí–Haidmühle, Křimov–Marienberg, Łęknica–Bad 
Muskau, Guben–Żagań, Wriezen–Godków aj.).

Kromě obnovy řady přerušených tratí se již od 80. let a s mohutným nástupem 
v letech 90. začala budovat vysokorychlostní spojení. Ve srovnání s přístupy aplikovaný-
mi ve Španělsku či Francii je německým specifikem kombinace výstavby nových úseků 
s modernizací těch stávajících. Ve výsledku tak v Německu vzniká část vysokorychlostní 
sítě modernizací na vyšší traťovou rychlost (zpravidla na 200 až 230 km/h) často v kom-
binaci se zvýšením počtu traťových kolejí (tzv. Ausbaustrecke). Zbylé úseky vysokorych-
lostní sítě jsou stavěny ve zcela novém trasování, zpravidla na rychlost 250 až 300 km/h 
(tzv. Neubaustrecke). První severojižní úseky vysokorychlostních tratí mezi Hannoverem 
a Würzburgem a Mannheimem a Stuttgartem byly do pravidelného provozu uvedeny 
na přelomu 80. a 90. let 20. století. Podle údajů Mezinárodní železniční unie (UIC) činí 
délka vysokorychlostních tratí provazovaných nyní v Německu 1 019 kilometrů, ve výstav-
bě je dalších 428 kilometrů tratí a v plánu pak ještě dalších 424 kilometrů (UIC, oficiální 
webové stránky, http://www.uic.org).

V souvislosti s budovanými vysokorychlostními tratěmi se otevírá také obecnější otáz-
ka výběru a vhodné lokalizace obsluhovaných stanic. Klíčovou podmínkou pro udržení 
vysokorychlostního charakteru tratě je sice minimalizace jejich počtu, jejich optimální 
rozmístění v prostoru však může přispět k lepší dostupnosti vysokorychlostní dopravy, 
a tudíž i k ekonomické úspěšnosti celého vysokorychlostního systému (Charlton – Vowles 
2008). Podle zmíněných autorů jsou v Evropě, a v jejím rámci samozřejmě i v Německu, 
využívány minimálně čtyři typy stanic – stanice položené v centrech metropolí (např. 
Berlin Hauptbahnhof či München Hauptbahnhof), stanice v periurbánní poloze metropo-
lí, jež reagují na probíhající dekoncentrační tendence, tj. na významnějších předměstích, 
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(Berlin-Spandau), stanice obsluhující širší metropolitní zóny anebo velká letiště (např. 
Frankfurt Flughafen Fernbahhof či Köln/Bonn Flughafen) a také stanice nacházející se 
mimo metropolitní regiony vázáné na možnost obsluhy návaznou individuální či jinou 
přípojnou dopravou (třeba Montabaur ležící na vysokorychlostní trati mezi Frankfurtem 
nad Mohanem a Kolínem nad Rýnem).

Zajímavou epizodu představovaly v Německu i pokusy s rozvojem systému Transra-
pid, tzn. vysokorychlostní drážní dopravy založené na principu magnetického vznášení.5 
Tento systém se však nepodařilo prosadit do komerčního provozu, byť se relativně dlou-
hou dobu spekulovalo o možné výstavbě trati Berlín–Hamburk. Rozvoji systému v celo-
evropském kontextu a jeho případným prostorovým důsledkům se podrobně věnuje Tie-
tze (1998). Provozy založené na tomto systému fungují v čínské Šanghaji a připravují se 
ke spuštění v Japonsku mezi Tokiem, Nagojou a Ósakou.

2.4 Výkon železničního odvětví a modal split
Geografické charakteristiky území spolu s tím, jak je vybaveno dopravní infrastruktu-
rou, ovlivňují výsledné přepravní výkony jednotlivých druhů dopravy. Grafy 2.1, 2.2 a 2.3 
ukazují, jakým způsobem se v Německu od roku 1990 do současnosti vyvíjely přepravní 
výkony osobní a nákladní železniční dopravy v absolutním (v miliardách osobokilometrů, 
respektive tunokilometrů) i relativním vyjádření (v procentech udávajících podíl osobní 
a nákladní železniční dopravy na celkových přepravních výkonech pozemní dopravy). 
V druhé polovině 90. let byla dynamika vývoje německé osobní i nákladní železniční 
dopravy velmi podobná a docházelo k mírným meziročním nárůstům. Po roce 2000 došlo 
k oddělení růstové dynamiky obou druhů přeprav. Zatímco nákladní přeprava začala 
prudce narůstat, tempo růstu osobní dopravy zůstalo na nižší úrovni, nicméně rostly pře-
devším její segmenty ve vysokorychlostní a příměstské dopravě.

Nákladní doprava na německé železnici vykazuje dlouhodobě růstový trend, kromě 
období bezprostředně po roce 1990, kdy docházelo ke stagnaci a restrukturalizaci ekono-
miky. Ze zhruba 65 miliard tkm v roce 1993 se výkon zvýšil až téměř na 113 miliard tkm 
v roce 2013. Růstový trend byl narušen pouze projevy hospodářské krize, která postihla 
evropskou a logicky tedy i německou ekonomiku v letech 2008 a 2009, kdy došlo ke krát-
kodobému absolutnímu poklesu přepravních výkonů. Z hlediska železniční dopravy je 
pozitivní také skutečnost, že růstový trend potvrzují také relativní čísla, tudíž lze dokonce 
konstatovat, že se zlepšuje též pozice železnice na trhu nákladní dopravy – mezi roky 1995 
a 2013 došlo k nárůstu jejího podílu na přepravních výkonech o více než 4 procentní body.

V osobní železniční dopravě se rovněž projevuje stabilní absolutní růst přepravních 
výkonů, a to z 60 miliard oskm v roce 1990 na necelých 90 miliard oskm na konci obdo-
bí v roce 2013. Z bližší analýzy údajů v grafu 2.1 přitom vyplývá, že tento růst je tažen 

5 Technologie využívá supramagnetů zabudovaných v tělese trati a ve vagonech vytvářejících silo-
vé pole a umožňujících pohyb souprav na magnetickém polštáři cca 5 až 10 cm nad kolejnicí 
bez tření. Systém lineárně uspořádaných magnetů pak soupravy pohání. Rychlostní rekord takto 
poháněných vlaků je 603 km/h (2015).
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především vývojem výkonů v příměstské dopravě na jedné straně a v dopravě vysokorych-
lostní (respektive v dopravě zabezpečované vysokorychlostními jednotkami InterCityEx-
press – ICE) na straně druhé. Zbývající segmenty osobní železniční dopravy, tj. zejména 
meziregionální spojení a dálková doprava zajišťovaná vlaky kategorií InterCity (IC) a Euro-
City (EC), v Německu v posledních desetiletích víceméně stagnují.

(Graf 2.1) Německo – vývoj přepravních výkonů v osobní a nákladní železniční dopravě, 
r. 1990–2013 (v mld. oskm/tkm)6

Zdroj: European Commission (2014)

Přes absolutní růst přepravních výkonů je relativní pozice železnic na trhu osobní 
dopravy v Německu „jen“ stabilní, její dlouhodobý podíl činí cca 7 až 8 % na celkových 
přepravních výkonech pozemní dopravy. Tento stav zapřičiňuje především přetrvávající 
růst výkonů individuální automobilové dopravy, neboť osobní vozy stále preferuje nej-
větší část populace. Důvody tohoto stavu jsou zřejmé – hromadná doprava v řadě (každo-
denních) životních situací často prostě nemůže překonat dostupnost, flexibilitu a komfort 
silniční dopravy (tuto tezi ve své knize do značné míry dokládá Freudental-Pedersen 2009 
pomocí vyjádření konkrétních komunikačních partnerů, byť je pro korektnost potřeba 
uvést, že autorka chápe celou situaci ohledně volby dopravního prostředku jako mnohem 
hlubší a komplexnější problém).

Srovnáme-li pozici železnic v osobní a nákladní dopravě na dopravním trhu mezi jed-
notlivými členskými státy Evropské unie (dále EU-27), můžeme říci, že Německo v tom-
to ohledu vykazuje příznivé hodnoty. V nákladní dopravě dosahuje Německo v EU-27 

6 Data pro výkon příměstské dopravy v letech 2012 a 2013 nebylo možné zjistit.
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(Graf 2.2) Německo – vývoj podílu jednotlivých druhů dopravy na přepravních výkonech 
v pozemní nákladní dopravě, r. 1995, 2000, 2005, 2010 a 2013 (v %)
Zdroj: European Commission (2014)
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(Graf 2.3) Německo – vývoj podílu jednotlivých druhů dopravy na přepravních výkonech 
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Zdroj: European Commission (2014)
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zdaleka nejvyšších absolutních přepravních výkonů a v dopravě osobní mu patří druhé 
místo s malou ztrátou za Francií. V relativním vyjádření Německo v nákladní i osob-
ní dopravě v EU-27 vykazuje nadprůměrné hodnoty zastoupení železnic na celkových 
výkonech pozemní dopravy (konkrétní údaje uvádí Kvizda et al. 2013). Pro posouzení 
vývoje německé železniční dopravy v celoevropském kontextu zachycuje následující 
tabulka 2.7 dynamiku vývoje železniční dopravy a HDP u nejvýznamnějších západoev-
ropských zemí.

(Tab. 2.7) Komparace změn výkonnosti nákladní a osobní železniční dopravy ve srovnání  
se změnou reálného HDP v letech 1995–2012

Nákladní
doprava Osobní doprava Hrubý domácí 

produkt

Německo +56 % +25 % +25 %

Británie +61 % +101 % +42 %

Francie –33 % +60 % +33 %

Švédsko +13 % +74 % +50 %

Belgie 0 % +51 % +36 %

Nizozemsko +100 % +4 % +40 %

Švýcarsko +25 % +65 % + 39 %

Rakousko +48 % +12 % +40 %

Itálie –7 % –4 % +11 %

Zdroj: EU transport in figures 2014

Z uvedených dat vyplývá, že Německo dosahuje v mezinárodním srovnání vysokých 
hodnot tempa růstu u nákladní přepravy, zatímco ve srovnání dynamiky osobní dopravy 
spíše zaostává. Důležitou okolností je, že k dynamickému růstu nákladní železniční pře-
pravy došlo také v těch zemích, kde Deutsche Bahn přistoupily k zahraničním akvizicím. 
U nákladní dopravy mohou být výsledky jednotlivých zemí ovlivněny specifickými událost-
mi. Například vysokou dynamiku růstu trhu nákladní železniční dopravy v Británii ovlivnil 
nárůst dovozu uhlí ze zámoří a delší dojezdové vzdálenosti z přístavů do elektráren než 
z domácích dolů do elektráren (viz Cowie 2012). U Nizozemska je nutné vysoké hodnoty 
růstu poměřovat relativně nízkým celkovým objemem nákladní železniční přepravy (rych-
lý růst z nízkého základu) daného intenzivní konkurencí říční a námořní přepravy. Vysoká 
tempa růstu přepravy dále vykazovaly tranzitní alpské země Rakousko a Švýcarsko.

V osobní dopravě je situace odlišná – Německo dosahuje relativně nízkého tempa růs-
tu přepravy a velmi vysoké tempo vykazují především Británie, Francie, Švédsko a Švý-
carsko. Je zajímavé, že tyto země volily velmi odlišné přístupy k zavádění konkurence 
na železnici. Velká Británie zavedla důslednou demonopolizaci odvětví a jeho následnou 
fragmentaci do mnoha subjektů nákladní i osobní železniční dopravy. Zatímco v nákladní 
dopravě zde došlo k následné konsolidaci a k vytvoření dominantního dopravce EWS, 
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v osobní dopravě přetrval systém více než 20 regionálně oddělených frančíz, které jsou 
pravidelně podrobovány veřejným soutěžím. Francie zvolila velmi restriktivní přístup, 
kdy se v osobní železniční dopravě snaží chránit trh pro domácího dominanta SNCF 
a aktivně odrazuje potenciální nové dopravce od vstupu na železniční síť. Této politice 
nahrává také strategie vysoce nastavených poplatků za přístup na francouzské vysoko-
rychlostní tratě (Crozet – Chassagne 2012). Ve Švédsku naopak došlo k důslednému ote-
vření trhu nákladní i osobní dopravy konkurenci a v současnosti je tento trh plně libe-
ralizován (Alexandersson – Rigas 2013). Specifický případ představuje Švýcarsko, jehož 
systém osobní železniční dopravy je založen na důsledné integraci a taktovém jízdním 
řádu (Desmaris 2013).

Je tak zřejmé, že různé strukturální modely železniční reformy a různé způsoby, jak 
umožnit vstup konkurence na trh železničních služeb, vedly k odlišným výsledkům. V kaž-
dé zemi vztah mezi reformami a jejich výsledky dále ovlivnil průběh hospodářského cyk-
lu a národní specifika. Překonat tyto odlišnosti a identifikovat vliv reforem na výkonnost 
a efektivitu odvětví se snažilo několik komparačních ekonometrických studií (van de Vel-
de et al. 2012; Cantos Sanchez et al. 2012; Asmild et al. 2009; Growitsch-Wetzel 2009; 
Driessen et al. 2006), které se na vzorku evropských zemí snažily identifikovat vliv změ-
ny struktury odvětví a vliv vstupu konkurence na efektivitu jejich železničních systémů, 
přičemž do příslušných regresí zahrnuly řadu kontrolních proměnných pro zachycení 
národních odlišností. Většinovým závěrem těchto studií bylo, že vliv vertikální separace 
(infrastruktura–provoz) na efektivitu a výkonnost odvětví nebyl jednoznačný, zatímco 
vliv horizontální separace (nákladní–osobní doprava) a vstup konkurence do odvětví se 
zdály generovat pozitivní dopady.

2.5 Dílčí shrnutí
Struktura železniční dopravy na území Spolkové republiky Německo odpovídá jejímu 
uspořádání. Země je charakteristická svojí polycentrickou strukturou vycházející z histo-
ricko-politického vývoje německého prostoru. Stejně tak se rozvíjela i železniční síť, jejíž 
hlavní tahy jsou uspořádány mřížově a nikoliv hvězdicovitě. Přepravní proudy v osobní 
dopravě jsou nejsilnější mezi aglomeracemi, které se ponejvíce nacházejí na jihu, západě 
a severu  Německa. V nákladní dopravě pak přepravní proudy dominují především mezi 
průmyslovými centry na západě Německa a v oblasti severomořských přístavů. Německo 
představuje jednu z mála evropských zemí, kde se daří mírně zvyšovat podíl železniční 
dopravy v modal splitu – v současné době se pohybuje okolo 8 % v osobní dopravě a okolo 
22 % v dopravě nákladní.

Po roce 1990 došlo ke znovusjednocení Německa. Proto bylo třeba obnovit spojení 
v po čtyři dekády rozdělené zemi, a tak se znovuotevřela řada dříve zrušených tratí. Záro-
veň byl ale zahájen projekt výstavby vysokorychlostních tratí spojujících nejvýznamnější 
aglomerace a také východní část Německa se západní. Celkově lze říci, že segment rychlé 
dálkové železniční dopravy se výrazně promítl do výkonů železničního odvětví.
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3. Reforma železnic –  
historicko-politický pohled

Fungování a efektivita národních železničních společností se v zemích západní Evro-
py od 70. let stávala stále častěji diskutovanou otázkou. Proměny v ekonomice a ve spo-
lečnosti vedly ke klesajícímu využití služeb železnice v nákladní i v osobní dopravě pře-
devším kvůli rychlému rozvoji silniční a později také letecké dopravy. Západoevropské 
železnice tomuto trendu začaly postupně přizpůsobovat rozsah sítě i provozu. V obecném 
úhlu pohledu však byly výsledkem klesající výnosy z přeprav, stoupající výdaje na provoz 
infrastruktury a přebujelý zaměstnanecký aparát.

Grafy uvedené níže ukazují základní statistická data železniční dopravy ve Spolkové 
republice Německo, Německé demokratické republice, Francii a Velké Británii. Uvádějí 
rozsah sítě a výkon v nákladní a osobní dopravě. U zemí západní Evropy je možné pozo-
rovat postupné snižování rozsahu sítě a její snižující se výkony. Drobný nárůst na konci 
sledovaného období způsobil nástup systému vysokorychlostních tratí. V NDR odpovídal 
vývoj panujícímu ekonomickému systému. Docházelo k minimální redukci sítě, výkony 
osobní dopravy stagnovaly, ale neustále se zvyšovaly výkony v nákladní dopravě, která hrá-
la klíčovou roli v ekonomice.
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(Graf 3.1) Rozsah sítě ve vybraných evropských zemích mezi lety 1950–1990 (v kilometrech)
Poznámka: *) Data pro SRN a NDR z roku 1988.
Zdroj: (Mitchell 2007)
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Vývoj provozu a přepravních výkonů Deutsche Bundesbahn odpovídal ostatním západo-
evropským zemím. DBB se nacházely od konce 60. let pod silným konkurenčním tlakem 
silniční nákladní i osobní dopravy, v důsledku čehož klesal jejich dopravní výkon. Dráhy 
postupně ztrácely podíl na přepravním trhu a jejich zadluženost neustále rostla. Ztrácely  
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(Graf 3.2) Výkon nákladní dopravy ve vybraných evropských zemích mezi lety 1950–1990 
(v tisících tunokilometrů)
Poznámka: *) Data pro SRN a NDR z roku 1988.
Zdroj: (Mitchell 2007)
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přepravy jak zboží, tak osob a zaostávaly kvalitou služeb i rychlostí. Stále více obyvatel SRN 
volilo pro své cestování osobní automobil, který se stal zcela běžnou součástí jejich živo-
ta. Tento trend provázela snaha o restrukturalizaci, včetně uzavírání celé řady nerentabil-
ních železničních tratí, především místního a regionálního významu. Ve výsledku Deutsche 
Bundesbahn však vykazovaly stále větší ztráty – v roce 1989 dosahovala kumulovaná ztráta 
téměř 44 miliard západoněmeckých marek (v přepočtu 22,5 miliardy eur) (Späth 2012).

Naproti tomu Deutsche Reichsbahn se musely po 40 let existence NDR vyrovnat se zcela 
odlišnými trendy. Týkalo se to především objemů přepravních výkonů a struktury vlakové 
vozby. Až do roku 1989 přepravovaly obrovské objemy zboží, což umožňovala centrálně 
plánované ekonomika, která akcentovala těžký a těžební průmysl. Vyhýbaly se jim trendy, 
jež by je nutily k tržnímu chování a zlepšování služeb v osobní i nákladní dopravě, protože 
se nacházely v ekonomickém prostředí, kde neexistovala konkurence, nýbrž pouze napl-
ňování plánu. Silniční doprava v NDR hrála v nákladní dopravě pouze doplňkovou roli.

Proces sjednocování Německa, probíhající od roku 1990, s sebou nesl v oblasti želez-
niční dopravy obrovský úkol – sjednotit fungování dvou železničních společností (Deut-
sche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn), které působily po celá desetiletí v odlišné eko-
nomické a společenské realitě. Podobně jako v jiných oblastech šlo o dlouhodobý proces, 
který si vyžádal hodně času a obrovské množství finančních prostředků vložených do cel-
kově podfinancované železnice na území bývalého východního Německa.

Cílem této kapitoly je přiblížit vývoj reformy železniční dopravy včetně liberalizace 
osobní a nákladní dopravy a zobrazení aktuálního (mezi)výsledku. Zahrnuje nejprve ana-
lýzu diskuse a konkretizace provedení reformy Deutsche Bundesbahn, včetně otázky jejich 
sloučení s Deutsche Reichsbahn. Kromě samotné restrukturalizace těchto železničních 
společností došlo v první reformní vlně do roku 2000 také k regionalizaci v osobní dopra-
vě, tedy přenesení zodpovědnosti za organizaci regionální osobní dopravy na jednotlivé 
spolkové země. Na konci první reformní vlny je nabídnuta bilance vývoje v osobní regi-
onální, v osobní dálkové a v nákladní dopravě. Následně je zmapována diskuse a změny 
let 2001/2002 a vývoj reformy a liberalizace železnic do současnosti (rok 2016). Do této 
analýzy je zahrnuto zmapování situace v jednotlivých subsegmentech železniční dopravy.

3.1 Komise pro spolkové železnice: dráhy budou opět v černých číslech!?
Počátek 80. let jasně ukázal, že železnice ve Spolkové republice Německo postupně pro-
hrává svůj zápas s ostatními druhy dopravy, s automobilovou i s leteckou. Nedokáza-
la se vyrovnat s požadavky nové doby a nabídnout takové služby, které by byly schopny 
po všech stránkách konkurovat individuální dopravě. Ve výsledku došlo k dlouhodobému 
(a nevratnému) propadu výkonů, klesala efektivita provozu a neustále se zvětšovala potře-
ba státního dofinancování provozu. Myšlenka na restrukturalizaci společnosti Deutsche 
Bundesbahn se objevila v době liberálně-konzervativní vlády Helmuta Kohla, který se roz-
hodl v obecné rovině snížit počet státních podniků a zredukovat roli státu v ekonomice.

Spolková republika Německo nebyla v počtu a rozměrech státních podniků v Evropě 
rozhodně žádnou výjimkou. S postupem doby ale převládlo u liberálních stran přesvědčení,  
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že se jedná o neefektivní formu vlastnictví. Státní sféra dosud dominovala telekomunika-
cím (Deutsche Telekom, Deutsche Post) i dopravě (Lufthansa, Deutsche Bundesbahn). Refor-
ma a privatizace měla do těchto odvětví přinést novou dynamiku a především uspořit 
finance spolkovému rozpočtu. Vzor v tomto směru představovaly Spojené státy americké 
s velmi omezenou rolí státu a minimem státních podniků. V Evropě první kroky učinila 
britská předsedkyně vlády Margaret Thatcherová. Její vize „štíhlého státu“ založená na pri-
vatizaci klíčových státních podniků inspirovala celou řadu evropských vlád. Nejinak tomu 
bylo v Německu, kde se v letech 1982 až 2005 snížil počet státních podniků z 985 na 109 
(Engartner 2008, s. 16).

Zamýšlená reforma železnice představovala nelehký úkol. Šlo o jeden z největších 
státních podniků s celkem 249 tisíci zaměstnanci (v roce 1990) – bez započtení východo-
německých Říšských drah. Německé spolkové dráhy vedly několik debat o své reformě 
a možné nové organizační struktuře. Původně se však proti jakýmkoliv reformám stavěly 
odbory a spolkové vlády. Za zmínku tak stojí zpráva pro parlamentní tzv. Brandovu komi-
si z roku 1960, která přišla se zcela novým konceptem, podle něhož měly být Deutsche 
Bundesbahn ekonomicky soběstačným podnikem (Kopper 2007, s. 263). Následovaly další 
pokusy o otevření reformní debaty, například ve zprávě pro představenstvo DBB z roku 
1964, následované úvahami o rozdělení provozu a sítě z konce 70. let (tedy formy tzv. 
vertikální separace) a nereflektovaný výstup pracovní skupiny tzv. organizační strategie 
2000 (Organisationsstragie 2000), který byl vypracován v roce 1988, tedy těsně před svo-
láním vládní komise (Speck 2014). Tomuto vývoji napomohly změny na evropské úrovni, 
jež přesvědčily německé aktéry, v tomto případě německé spolkové země, že je reforma 
skutečně zapotřebí. Koncem 80. let převzal iniciativu v debatách Helmut Kohl a rozhodl 
o svolání speciální vládní komise. Výsledek debaty o plánované reformě, do které se zapo-
jila celá řada institutů a think-tanků, měla zformulovat vládní komise pro spolkové dráhy 
(Regierungskommission Bundesbahn), svolaná 16. ledna 1989 (Engartner 2008, s. 17).

Do čela komise usedl Günther Saßmannshausen, který úspěšně reformoval a přeori-
entoval původně čistě průmyslovou společnost Preussag (Preussische Bergwerks- und Hüt-
ten-Aktiengesellschaft) na moderní podnikání v dopravě a turistickém ruchu. Komise měla 
přednést návrhy na budoucnost drah s ohledem „na pozitivní vývoj Německých drah při 
zohlednění dopravně-politických, územně-plánovacích, ekologických, stejně jako ekono-
mických a fiskálních hledisek“ (Späth 2012).

V průběhu své činnosti se musela komise vyrovnat se zcela zásadní změnou rámco-
vých podmínek, která spočívala ve spojení dvou železničních státních podniků Deutsche 
Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn. Jejich sloučení předpokládala již Hospodářská, soci-
ální a měnové unie, kterou signovaly oba německé státy 18. května 1990 a která vstoupila 
v platnost k 1. červenci 1990. Předstupeň úplného sloučení obou státních podniků před-
stavovalo sjednocení jejich řízení. V roce 1991 se do čela DBB a následně také DR postavil 
Heinz Dürr. Faktická realizace spojení se ale připravovala ještě po několik dalších let.

Otázka železnic a jejich budoucího uspořádání stála v roce 1990 vysoko na žebříč-
ku vládních priorit. Význam železniční dopravy zdůrazňovala koaliční smlouva Křes-
ťansko-demokratické unie/Křesťansko-sociální unie (Christlich Demokratische Union – 
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CDU/Christlich-Soziale Union – CSU) se Svobodnou demokratickou stranou (Freie 
Demokratische Partei – FDP) před vytvořením první vlády nově sjednoceného Německa. 
Zdůraznila význam zadání, které dostala stále zasedající Spolková komise pro dráhy – bylo 
nutné provést strukturální rozdělení provozu a dopravní cesty (tzv. vertikální separace) 
a zavést do řízení drah tržní princip. Na tomto místě je nutné poznamenat, že se jedna-
lo o sledování záměru Rady Evropského hospodářského společenství a inspiraci Velkou 
Británií a její společností pro správu infrastruktury RailTrack. Další upřesnění reformních 
kroků měla specifikovat právě zmíněná spolkové komise, jejíž konkrétní závěry se očeká-
valy v roce 1991 (Koalitionsvereinbarung 1991, s. 62).

Debatu o železniční reformě a jednání komise provázela v Německu velká očekávání. 
Odborníci předpokládali, že zavedením tržních principů na kolejích dojde k zefektivnění 
řízení a provozu drah. Očekávalo se snížení roční dotace do drážního provozu a úspora 
státních prostředků. Přispěla k tomu nařízení, podle kterých se již na zaměstnance nevzta-
hovala nařízení o státní službě a podle nichž neměli vstupovat do tzv. úřednické definiti-
vy, která jim dříve zajišťovala celoživotní jistotu zaměstnání. V roce 1991 předložila vládní 
komise svoji závěrečnou zprávu. Konečným cílem měla být ekonomická samostatnost 
železničního dopravce, jeho přeměna na akciovou společnost a následný vstup na burzu. 
Příprava a implementace závěrů komise trvaly až do roku 1993. Rok 1994 se tak stal pro 
železnici mezníkem nové rozsáhlé reformy.

Jednání komise a její závěry se ale musely vyrovnat s rychlým zhoršováním ekonomic-
ké kondice Deutsche Reichsbahn. Důvodem byla především neočekávaně rychlá promě-
na rámcových podmínek na dopravním trhu, které determinovalo sjednocení Německa. 
K zhoršení významně přispěl ekonomický vývoj v tzv. nových spolkových zemích, který 
zapříčinila nepovedená hospodářská transformace. Způsobilo to dramatický propad pře-
pravních výkonů v nákladní dopravě a osobní dopravu negativně ovlivnil zánik silných pře-
pravních proudů v oblastech dřívějších významných průmyslových center. Lidé v nových 
spolkových zemích si zároveň mohli dovolit díky výhodně nastavené měnové reformě více 
využívat automobily.

V této době se také změnily rámcové podmínky vytyčené evropskou dopravní politi-
kou. Nejvýznamnější změny iniciovalo schválení směrnice Evropské rady o rozvoji želez-
nic společenství, které mělo naplňovat cíle společné dopravní politiky a předpokládalo 
postupné vytvoření podmínek pro vstup konkurence na koleje (Směrnice Rady 91/440/
EHS). Vládní komise navrhla v návaznosti na cíle společné dopravní politiky přemě-
nu Deutsche Bundesbahn na tržně řízenou akciovou společnost, jež se měla chovat jako 
„běžná firma“ usilující o zisk. Německé dráhy měly být rozděleny do jednotlivých odvětví 
podle druhu činnosti a oddělit se měl především provoz od řízení a údržby dopravní cesty 
(tedy jen částečná vertikální separace). Dále měly odděleně fungovat osobní regionální, 
osobní dálková doprava, nákladní doprava, správa nádražních budov a drážní energeti-
ka (tzv. horizontální separace). Rozdělení umožňovalo zavést vnitropodnikové fakturace 
a zviditelnit vnitřní toky peněz. Výsledkem těchto kroků však neměla být úplná vertikální 
separace provozovatele dráhy jako například ve Velké Británii. S ohledem na liberalizaci 
železničního trhu, jak ji zamýšlela Evropská komise, měly tyto změny umožnit především 
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stanovení poplatků za užití dopravní cesty. Šlo o hlavní předpoklad pro vstup konkurenč-
ních7 subjektů na koleje v Německu a naplnění zásad evropské dopravní politiky.

Návrhy vládní komise pro dráhy vyvolaly velký zájem veřejnosti. Německé veřejné 
mínění nebylo na tak zásadní změny připraveno a velké znepokojení vyvolávaly přede-
vším v řadách zaměstnanců Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn. Čas hrál nicmé-
ně ve prospěch reformy. Propad výkonů železnic po roce 1990 tvrdě postihl, jak již bylo 
zmíněno výše, především Deutsche Reichsbahn, a tak nakonec mezi politiky, odborníky 
i veřejností převládl názor, že rychlý řez bude lepším řešením než setrvávání ve stávajícím 
finančně neudržitelném statu quo. Hlavní ekonomickou podmínkou pro životaschopnost 
reformy představovalo oddlužení obou železničních společností – Deutsche Reichsbahn 
a Deutsche Bundesbahn. Dluhy a finanční závazky, včetně krytí nákladů na odstranění sta-
rých ekologických škod, dosahovaly u obou společností počátkem 90. let v tehdejších 
cenách úrovně zhruba 150 miliard marek (cca 77 miliard eur) (Späth 2012). V ústavně-
-právní rovině bylo nutné změnit znění Základního zákona v článku 87 tak, aby mu odpo-
vídalo nové plánované uspořádání Deutsche Reichsbahn, a též bylo třeba schválit dalších 
zhruba 130 změn ve stávajících zákonech (NZZ 1993).

3.2 Reforma železnic v Německu: první fáze (1994–1999/2002)
Výsledkem jednání spolkové komise byl věcný záměr změn, které byly vtěleny do zákona 
o novém uspořádání železnic (Eisenbahnneuordnungsgesetz 1993). Zákon vstoupil v plat-
nost 1. ledna 1994 a znamenal především zásadní proměnu podoby dosud paralelně existu-
jících Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn. Tyto podniky byly sjednoceny v rám-
ci akciové společnosti Deutsche Bahn ve 100% vlastnictví státu, na kterou nepřešly žádné 
finanční závazky původních společností. V čele nově zřízené společnosti stál předseda 
představenstva, kterým se stal Heinz Dürr, dosavadní ředitel Deutsche Bundesbahn i Deut-
sche Reichsbahn. Schválená reforma odpovídala plánům vládní komise a celkově změnila 
vnitřní organizační členění Deutsche Bahn – šlo především o rozčlenění na provozní jed-
notky podle druhu vykonávané činnosti.

V rámci vnitřního členění došlo uvnitř akciové společnosti Deutsche Bahn k oddělení 
hlavních oborů činnosti. Kromě očekávaného rozdělení osobní a nákladní dopravy (UB8 
Güterverkehr) bylo provedeno rozdělení provozu dálkových (UB Fernverkehr) a regionál-
ních (UB Nahverkehr) osobních vlaků. Posledně jmenovaná provozní složka měla zajišťo-
vat regionální dopravu, nad kterou v rámci regionalizace (viz další kapitoly) začaly nést 
finanční a plánovací zodpovědnost jednotlivé spolkové země. Postupně došlo k rozdělení 
lokomotivního a vozového parku, lokomotivních dep, dílen a dalších doprovodných pro-
vozů. Pro vstup konkurence na koleje a pro možnost úhrady jasně vyčíslených nákladů 

7 Pojem „konkurenční“ zahrnuje dopravní společnosti, jež nejsou součástí Deutsche Bahn AG. 
Nelze použít pojem „soukromí“ dopravci, protože řada společností, které vstoupily na německé 
koleje, jsou pouze odnožemi zahraničních národních dopravců.

8 Zkratka znamená Unternehmensbereich a odpovídá tak označení „provozní jednotka“.
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za jízdy vlaků bylo zásadní vydělení správy železniční dopravní cesty (UB Fahrweg), která 
zahrnovala také energetickou drážní infrastrukturu, jež v Německu historicky disponuje 
s fakticky oddělenou energetickou sítí s vlastními zdroji elektrické energie. Stejně tak i sta-
niční budovy dostala do správy samostatná provozní jednotka (UB Personenbahnhöfe).

Spolu s přeměnou na akciovou společnost bylo třeba vyčlenit z DB některé úkoly, kte-
ré byly nadále neslučitelné s touto formou uspořádání. Šlo především o oblast technické 
kontroly a dozoru nad drážním provozem, jež byly dosud začleněny do struktury obou 
státních drah. Vznikl tak Eisenbahn-Bundesamt (Spolkový drážní úřad) a jeho úkolem se 
stal především technický a technologický dohled nad provozem a licencováním železniční 
techniky. Do jeho stavu přešlo zhruba 1 200 zaměstnanců původních Deutsche Bundesbahn 
a Deutsche Reichsbahn.

Nepotřebné části drážního majetku a staré závazky byly převedeny na státní Správu 
majetku spolkových železnic (Bundeseisenbahnvermögen), jež vznikla také jako výsle-
dek reformy drah k 1. lednu 1994. Organizace převzala správu všech nemovitostí a zaří-
zení, která nebyla bezprostředně potřebná pro železniční provoz. Jednalo se například 
o kulturní domy, železniční zdravotnictví, nadace, fondy a také o nemovitosti, jež přímo 
nesouvisely s provozem. Významným úkolem tohoto úřadu bylo převzetí zaměstnanec-
kého poměru zhruba 120 tisíc bývalých zaměstnanců drah, kteří v minulosti získali tzv. 
úřednickou definitivu. Jde o formu pracovně-právního vztahu v rámci služby ve státních 
nebo veřejných institucích, pro který platí zvláštní pravidla, a stejně tak se řídí zvlášt-
ními předpisy i odměňování úředníků. Pracovní poměr je také téměř nemožné ukončit 
ze strany zaměstnavatele. Akciová společnost procházející restrukturalizací nemohla být 
zatěžována těmito omezeními, a proto byl všem, kteří měli tzv. úřednickou definitivu, 
převeden pracovní poměr na nově zřízený úřad, jenž pak pracovníky zpětně „pronajímal“ 
Deutsche Bahn k výkonu jejich práce (NZZ 1993). Celkově byly na Bundeseisenbahnver-
mögen přeneseny závazky personálních nákladů v roční výši zhruba 4 miliard eur (Mono-
polkommission 2007).

Hlavní vizí reformy se stalo zefektivnění provozu a správy německých železnic. Pod 
vlivem obecné představy, že stát je špatný vlastník a provozovatel drah, se očekávalo, že 
tržní princip a struktura akciové společnosti povedou k nalezení zázračného léku na stav 
mnohých železnic. Reforma měla zvrátit trend ve snižování počtu přepravených cestují-
cích a množství nákladu a obecně měla zvýšit efektivitu provozu a flexibilitu reakce drah 
na poptávku v osobní i nákladní dopravě. Stát si měl nadále ponechat hlavní slovo pouze 
ve správě a rozvoji infrastruktury. Očekávání velmi dobře vystihuje citát z tehdejší debaty 
ve Spolkovém sněmu. Pozice liberální FDP, která nejvýrazněji kritizovala roli státu jako 
vlastníka, odpovídala následujícímu postoji: „Státním úkolem je zajistit výkonnou infra-
strukturu. Ale nepatří mezi původní úkoly státu zajišťovat přepravu osob nebo nákladu. 
Stát je většinou špatným prodejcem jízdenek“ (Engartner 2008, s 144).

V roce 1999 nastal pro organizační strukturu Deutsche Bahn další přelomový okamžik. 
Podle zákona upravujícího železniční reformu z roku 1993 se měly dráhy přeměnit v hol-
ding a provozní jednotky se měly stát akciovými společnostmi. Německo zvolilo v nastave-
ní vertikální struktury odvětví integrační přístup. Znamená to, že i když došlo k účetnímu 
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(Obr. 3.1) Proměny organizační struktury Německých drah v průběhu první vlny železniční 
reformy v letech 1993–2002
Zdroj: (Engartner 2008, s. 302). Překlad a grafické zpracování: Helena Vermachová.
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a divizními oddělení infrastruktury a služeb, jsou tyto divize vlastnicky integrovány v rám-
ci jednoho holdingu DB. Nově tak vznikly akciové společnosti zajišťující osobní dálkovou 
dopravu (DB Reise und Touristik AG), regionální osobní dopravu (DB Regio AG), náklad-
ní dopravu (DB Cargo AG) a údržbu železniční dopravní cesty (DB Netz AG). Nad rámec 
zákona o železniční reformě vznikla také akciová společnost zajišťující provoz nádraží (DB 
Station and Service AG) (Engartner 2008, s. 158). Završil se tak proces rozdělování dří-
vějšího státního kolosu Deutsche Bahn do menších a provozně samostatných společností. 
Díky rozdělení účetnictví se ukázaly jasné ceny za poskytované dopravní služby a odpadla 
možnost jakéhokoliv nařčení z křížového financování jednotlivých činností v rámci spo-
lečnosti Deutsche Bahn. Důsledkem integračního modelu je situace, kdy všichni doprav-
ci na německé železniční síti (ať už z holdingu Deutsche Bahn nebo jiní) musí vyjednávat 
o podmínkách vstupu na síť s DB Netz a také si domluvit podmínky využívání ostatních 
infrastrukturních zařízení, která provozují dceřiné společnosti Německých drah.

Výše uvedený obrázek znázorňuje průběh první vlny reformy železnic v Německu 
a způsob, jakým došlo k přestavbě organizační struktury celého odvětví. V průběhu 90. let 
tak v několika krocích vznikla společnost holdingového typu s dceřinými akciovými spo-
lečnostmi sdružující činnosti jednoho druhu. Struktura sice prošla po roce 2002 ještě 
několika úpravami, ale její hlavní princip zůstal stejný – rozdělení jednotlivých činností 
do akciových společností s tím, že jedna z dceřiných akciových společností se stará o údrž-
bu dopravní cesty (DB Netz AG). V prvních letech docházelo k mnoha racionalizačním 
opatřením, mezi které patřilo především snižování počtu zaměstnanců. To se týkalo nejví-
ce provozů na území nových spolkových zemí, ale i ve starých spolkových zemích k těmto 
krokům došlo.

Kromě organizačních a konsolidačních opatření, která souvisela především s dělením 
drážního provozu do samostatných provozních jednotek, probíhala obzvlášť v nových 
spolkových zemích rozsáhlá modernizace infrastruktury. Velké projekty obnovy měly 
zacelit stopy po čtyřicetiletém hospodaření NDR na železnici – hlavním cílem bylo sjed-
notit úroveň a stav železnic v západní i východní části Německa. Rekonstrukce a obnova 
se financovaly zejména z prostředků, jež byly vyčleněny ze spolkového rozpočtu na obno-
vu infrastruktury v nových spolkových zemí, tzv. projektů německé jednoty (Verkehrspro-
jekte Deutsche Einheit) (Paqué 2009, s. 24).

Financování výstavby železniční infrastruktury se od roku 1993 řídilo zákonem 
o výstavbě spolkových železničních dopravních cest (Bundesschienenwegeausbauge- 
setz – Gesetz über den Ausbau der Schienenwege des Bundes 1993). Finance na výstavbu 
železniční infrastruktury poskytoval spolkový rozpočet za nulový úrok, nicméně poža-
doval, aby Deutsche Bahn vracely do státního rozpočtu každoroční účetní odpisy z nově 
vybudovaného majetku. Tato povinnost pro ně představovala významné zatížení, zhor-
šovala jejich hospodářskou bilanci a podvazovala další rozvoj. Záhy totiž bylo jasné, že 
vybrané poplatky za využití železniční dopravní cesty nedokážou pokrýt údržbu stávající 
infrastruktury a odpisy z nových investic. Celý systém musel být několikrát modifikován. 
V roce 1998 přestal spolek definitivně požadovat odpisy, avšak nově musely Deutsche Bahn 
ke každé investici přidat také vlastní prostředky. Rovněž toto ustanovení znamenalo pro 
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dráhy velkou zátěž a výše povinného příspěvku Deutsche Bahn na investice byla roku 2001 
ještě snížena (Monopolkommission 2007, s. 25).

Ještě na počátku druhé poloviny 90. let se zdálo, že se reforma německých železnic 
ubírá správným směrem. Deutsche Bahn mohutně investovaly do obnovy svého vozové-
ho parku a za pomoci spolkových investičních dotací se stav železnic obecně zlepšoval. 
V roce 1996 přišla pozitivní zpráva – Deutsche Bahn dosáhly po mnoha letech vyrovnané 
finanční bilance. Napomohlo tomu také vzájemné účtování výkonů mezi jednotlivými pro-
vozními jednotkami v rámci firmy. Svého času tak panovalo přesvědčení, že Deutsche Bahn 
zvládly racionalizaci na výbornou a že budou bez komplikací splněny vytčené reformní 
cíle (Schlote 1997). Budoucnost ale přinesla rozčarování.

Pozitivním přínosem také bylo významné snížení počtu zaměstnanců, které je zřetelné 
z tabulky 3.1. Ze zhruba 500 tisíc zaměstnanců z počátku 90. let jich zůstalo v roce 1996 
na železnici zaměstnáno pouze 288 tisíc. Počet zaměstnanců klesal až do konce první 
dekády 21. století a následně začal opět stoupat. Nárůst souvisí s rozvojem nových služeb 
a doprovodných podnikatelských aktivit na železnici.

(Tab. 3.1) Počet zaměstnanců DB, resp. DBB a DR v letech 1990, 1996, 2003, 2009 a 2014 (v tisících)

Rok 1990 1996 2003 2009 2014

Počet zaměstnanců v tis. 500 288 242 239 295

Zdroj: Schlote 1997; Statista.de.

3.3 Regionalizace
Změna struktury a právní formy společnosti Deutsche Bahn nebyla jedinou změnou, která 
se v 90. letech týkala železniční dopravy v Německu. Proběhlo také přenesení zodpověd-
nosti za organizaci regionální dopravy na spolkové země, tzv. regionalizace. Touto otáz-
kou se spolková komise, zmíněná v předchozí kapitole, zprvu nezabývala a ani se příliš 
v reformních debatách nerozlišovalo mezi regionální a dálkovou dopravou. Význam téma-
tu regionalizace se ukázal až v závěru jednání o reformě železnic. V této době se přiblížila 
jednání o zákonné úpravě, do které musely vstoupit prostřednictvím zákonodárného pro-
cesu také spolkové země, jež se od počátku k těmto změnám stavěly negativně. Po disku-
si se nakonec přiklonily k převzetí části zodpovědnosti za regionální železniční dopravu, 
ovšem za příslušnou kompenzaci od spolkové vlády a příslib spolkových investic do roz-
voje železniční infrastruktury.

Změnu financování a organizace regionální dopravy v Německu upravil zákon o regio-
nalizaci (Regionalisierungsgesetz), který vstoupil v platnost v roce 1996 (Gesetz zur Regiona-
lisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 1993). V souvislosti s přijetím tohoto zákona 
došlo rovněž k úpravě dalších právních norem, především článku 106 Základního zákona. 
Spolkové země, na něž měla být přenesena zodpovědnost za plánování, organizaci a finan-
cování regionální osobní dopravy, si měly do budoucna samy definovat základní principy 
dopravní obslužnosti svého území a zvolit pro její zajištění odpovídající systém. Základní 
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dopravní obslužnost9 byla zákonem definována jako veřejná služba. Zároveň byla stanovena 
zákonná vymezení podle délky spojení a času stráveného v dopravním prostředku – hra-
nice je stanovena na přepravní vzdálenost maximálně 50 kilometrů a na dobu cesty, která 
nemá přesáhnout jednu hodinu pro většinu přepravených cestujících v určitém dopravním 
prostředku (Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 1993).

Vzhledem k tomu, že došlo k přenesení úkolů ze spolku na spolkové země, muselo dojít 
k redispozici odpovídajících finančních prostředků. Spolkové země měly získat na krytí 
nákladů spojených se zajištěním regionální dopravy část výnosu daně z pohonných hmot. 
Nejistá výše výběru daně a jeho časté výpadky vedly spolkovou vládu ke stanovení pevné 
minimální výše prostředků. V letech 1996 až 2001 došlo k výraznému nárůstu spolkové 
dotace určené na financování základní dopravní obslužnosti, která tak měla nahradit dosa-
vadní paralelní spolkový dotační nástroj na rozvoj místní dopravní infrastruktury (Vertei-
lung der Regionalisierungsmittel).

Od roku 1996 mohly spolkové země samy rozhodnout, jakým způsobem bude fungo-
vat regionální doprava. Koordinace a zajištění regionální železniční dopravy přešlo na spo-
lečnosti ve vlastnictví jednotlivých zemí. Praxe se lišila podle jednotlivých spolkových 
zemí – zatímco například Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc nebo Hessensko předaly 
všechny pravomoci dílčím komunálním koordinátorům, v Bavorsku, Šlesvicku-Holštýn-
sku nebo Durynsku získaly komunální svazy tyto pravomoci pouze v regionální autobuso-
vé dopravě (Engartner 2008, s. 160).

Rozhodovací proces a organizace dopravy se tak přiblížily občanům a jejich konkrét-
ním potřebám. V počátečním období docházelo ke zlepšení koordinace v rámci jednotli-
vých svazů a k prohlubování jejich tarifní integrace. Celkově také došlo k navýšení výkonů 
v železniční regionální dopravě – počet se zvýšil ze zhruba 535 milionů vlakokilometrů 
v roce 1996 na 640 milonů vlakokilometrů roku 2006, kdy dosáhly odjeté vlakokilomet-
ry v regionální dopravě v Německu svého absolutního maxima (Bundesgemeinschaft der 
Aufgabenträger des SPNV 2010, s. 9). Po prohře rudo-zelené vlády v roce 2005 dopadla 
úsporná opatření velké koalice Angely Merkelové také na regionální dopravu. Pravidel-
ný roční nárůst prostředků byl zastaven a v letech 2006, 2007 a 2008 se naopak postupně 
snížily o 1,5; 7,7 a 9,5 procentního bodu. Od roku 2009 se objem prostředků zvyšoval pou-
ze o 1,5 % ročně (Bundesgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV 2010, s. 8). Finanční 
výpadek se odrazil ve výkonu regionální dopravy, ačkoliv se některé země snažily výpadek 
financování pokrýt ze svého rozpočtu.

V roce 2014 proběhla revize v rámci systému rozdělování prostředků na regionaliza-
ci. Spolkové země požadovaly jejich navýšení a zvýšení faktoru, o který jsou prostředky 
každoročně navyšovány. Změna rozdělování byla zakotvena v tzv. Kielském klíči (Kieler 
Schüssel) z října 2014, podle něhož mají být prostředky na regionalizaci rozděleny 
z poloviny podle počtu obyvatel ve spolkové zemi a z poloviny podle počtu nahlášených 

9 Pro účely této knihy je užíván pro označení základní dopravní obslužnosti také synonymní ter-
mín „regionální doprava“. Jedná se tedy o osobní dopravu, u níž hradí objednatel provozovateli 
prokazatelnou ztrátu.
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vlakokilometrů. Především díky druhému ustanovení by měla být zachována železniční 
doprava i v oblastech, které nejsou dostatečně hustě osídleny, a doprava v nich není z eko-
nomického hlediska rentabilní.

(Tab. 3.2) Finanční prostředky plynoucí do spolkových zemí na zajištění základní dopravní 
obslužnosti ve veřejné službě v letech 1996 až 2016 (zaokrouhleno v mil. eur)*

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Prostředky 
v mil. Eur. 4 448 6 136 6 136 6 340 6 697 6 822 6 745 6 846 6 949 7 053 7 053

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 

Prostředky 
v mil. Eur. 6 710 6 675 6 775 6 877 6 980 7 085 7 191 7 299 7 400 8 000 7 053

Poznámka: * Hodnoty pro roky 1996 až 2001 jsou přepočítány z DM v kurzu 1 EUR = 1,95583 DM.
Zdroj: Verteilung der Regionalisierungsmittel.

Regionalizace neměla na dopravce v regionálním provozu zpočátku téměř žádný 
vliv – stále zde dominovaly Deutsche Bahn. Regionální koordinátoři většinu výkonů v regio- 
nální dopravě i nadále zadávali bez výběrového řízení a konkurence si do regionální dopra-
vy zatím pouze opatrně hledala cestu. Pro Deutsche Bahn však představovaly dlouhodobé 
objednávky na zajištění regionální dopravy ze strany spolkových zemí nebo dopravních 
svazů zvýšení jistoty plánování. Vzhledem k jasné výši prostředků a rozsahu provozu moh-
ly přistoupit k rozsáhlé obnově svého vozového parku. Rozhodly se zmodernizovat nebo 
nakoupit regionální vlaky v takové míře, aby průměrné stáří jejich vozů dosahovalo kolem 
roku 2000 pouhých 10 let (Schlote 1997). Objem vlakokilometrů v regionální dopravě 
vzrostl mezi lety 1996 a 2005 o 12,3 % a regionální doprava se díky objemu zemských dota-
cí stala podle objemu obratu nejvýznamnější činností Deutsche Bahn, a předčila tak dokon-
ce nákladní dopravu (Engartner 2008, s. 161 a 163).

(Tab. 3.3) Objem vlakokolimetrů v kolejové regionální dopravě (Güterverkehr) v mil. km  
(DB včetně konkurenčních společností) v letech 1996, 2002, 2006, 2010 a 2014

Rok 1996 2002 2006 2010 2014

Vlakokilometry v mil. 536 605 638 634 659

Zdroj: Engartner 2008, s. 161 a 163; Spolková pracovní skupina pro osobní regionální dopravu (Bundesarbeits-
gemeinschaft Schienenpersonennahverkehr), http://bag-spnv.de/zahlen-fakten.
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3.4 Bilance 90. let: reformy váznou
Koncem 90. let bylo stále zřetelnější, že nastoupená cesta k reformě Deutsche Bahn nepro-
bíhá tak, jak se očekávalo. Přes dílčí úspěchy a dočasně vyrovnanou hospodářskou bilanci 
se Deutsche Bahn začaly záhy opět zadlužovat. Objevily se proto první myšlenky na perso-
nální změny ve vedení drah. V roce 1997 opustil „reformátor“ Heinz Dürr pozici předsedy 
představenstva DB a obsadil místo v dozorčí radě. Do čela Deutsche Bahn usedl Johannes 
Ludewig, který působil od roku 1991 jako státní tajemník na spolkovém ministerstvu hos-
podářství. Personální změny ve vedení drah tím ale neskončily. Dalším impulsem k obmě-
ně managementu DB se staly volby do spolkového sněmu na podzim 1998. Dosavadní 
vládní strany se stáhly do opozice a vládu nově sestavili sociální demokraté pod vedením 
Gerharda Schrödera spolu s menším koaličním partnerem, se Zelenými Joschky Fischera. 
Post spolkového ministra dopravy, výstavby a bydlení obsadila sociální demokracie. Bez 
ohledu na konkrétní osobu ministra dopravy se názor spolkové vlády na další vývoj společ-
nosti rozešel s dosavadním vedením Deutsche Bahn.

Změny ve vládě, ekonomické problémy země a celkově špatný výsledek hospodaření 
i výkonů Deutsche Bahn, které prohrávaly souboj se silniční dopravou jak v přepravě osob, 
tak nákladu, vedly k rychlému konci šéfa představenstva Německých drah Johannese Lude-
wiga a také předsedy dozorčí rady Heinze Dürra. Do čela drah se v roce 1999 postavil Hart-
mut Mehdorn, který přišel z vysokého manažerského postu v energetické společnosti RWE 
AG. Zprvu se zdálo, že změna ve vedení společnosti dokázala otočit negativní trend. Hos-
podářský výsledek Německých drah se ale velice rychle propadl opět do červených čísel. 
Ztráta již dosahovala takových rozměrů, že se kolem roku 2000 začínalo otevřeně hovořit 
o naprostém krachu železniční reformy v Německu. Spolu s ní se tak dostávala mimo realitu 
představa, že by mohla privatizace Deutsche Bahn spolkovému rozpočtu přinést zisk a dlou-
hodobou úsporu finančních prostředků. V té době již bylo zřejmé, že vytčené reformní cíle 
byly příliš ambiciózní. Také vývoj ve Velké Británii, která byla do jisté míry vzorovou zemí 
pro přestavbu železnic vlastněných státem, ostatně doznal na konci 90. let značných proměn. 
I zde vláda musela opustit představu, že dráhy či provozovatel infrastruktury budou stan-
dardní akciovou společností generující zisk. Výběr poplatků za využití železniční dopravní 
cesty neumožňoval krytí údržby v dostatečném rozsahu, což vedlo k postupnému zhoršo-
vání stavu infrastruktury. Její neuspokojivý stav měl podíl na závažném železničním neštěs-
tí, ke kterému došlo v roce 2000 nedaleko Hatfieldu ve Velké Británii. Ve výsledku se tak 
odklonilo od toho, že by správce železniční infrastruktury měl být společností, která gene-
ruje profit. Tato změna přístupu ve Velké Británii byla později reflektována i v Německu.

V Německu se ještě počátkem roku 1999 předpokládalo, že Deutsche Bahn do roku 
2004 vstoupí na burzu a dosáhnou díky světové výstavě v Hannoveru zisku až 4,2 miliar-
dy eur ročně (Bornhöft – Hornig 2000). Tento předpoklad se ovšem ukázal jako nemož-
ný. K nezdaru reformy drah v Německu zřejmě přispělo také vyčerpání ekonomiky zavi-
něné finančně náročným sjednocením země. Již koncem 90. let dopadala na Spolkovou 
republiku dlouhodobá období krize. Odrazilo se to také ve výkonu Deutsche Bahn a výhled 
do budoucna byl spíše negativní. Na počátku 21. století počítaly aktualizované hospodář-
ské plány Deutsche Bahn již s hlubokým ekonomickým propadem.
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Rok 2000 se tak nabízí k bilanci výkonů železnic v SRN a zároveň ke zhodnocení první 
fáze reformy železnic a regionalizace, které měly mimo jiné otevřít odvětví konkurenci 
v osobní i nákladní dopravě (ADB 2000). Konkurence na kolejích zůstávala v 90. letech 
stále velmi řídkým jevem, a to především v osobní dopravě. Byť byly stanoveny rámco-
vé podmínky pro vstup konkurenčních dopravců na koleje, včetně vytvoření nezávislých 
dozorčích orgánů a stanovení poplatků za použití železniční dopravní cesty, nebyl zazna-
menán žádný významný nárůst jejich výkonů. V rámci reformy sice přešla zodpovědnost 
za financování, plánování a organizaci regionální dopravy na spolkové země, jež nyní měly 
pravomoc zadávat výkony v základní dopravní obslužnosti dopravním společnostem, 
přesto zůstala i nadále většina dopravních výkonů v tzv. přímém zadání u DB.

Na železnici i přes postupné otevírání trhu zůstaly dominantním hráčem Deutsche Bahn 
a konkurenční dopravci získávali, tak jako tomu bylo dříve, kontrakty pouze na vedlejších 
lokálních tratích, které navíc nevytvářely žádnou ucelenou síť. Spíše šlo o úseky, které 
Deutsche Bahn vyhodnotily jako dlouhodobě nelukrativní a samy je opustily. Konkurenční 
dopravci, jimiž v této době byly malé společnosti pouze regionálního významu, pak zajiš-
ťovali většinou na základě přímé objednávky od obcí či spolkových zemí na těchto tratích 
pravidelnou či sezonní dopravu. Význam konkurenčních dopravců pro celkovou dopravní 
soustavu tak zůstával naprosto zanedbatelný a v žádné spolkové zemi nepřešlo ve větším 
rozsahu provozování dopravy na konkurenční společnosti. Německé dráhy si dokázaly 
udržet své vedoucí postavení a dlouholeté kontrakty jim umožnily rychle zmodernizovat 
vozový park, což zlepšilo jejich výchozí pozici v následném souboji s konkurencí.

Masivnějšímu nástupu konkurenčních dopravců na koleje stálo dosud v cestě několik 
významných bariér. Především to byla obecně velká finanční náročnost prvotní investice 
do kolejových vozidel. Strategie Deutsche Bahn navíc znemožňovala všem potenciálním 
konkurentům koupit jejich vyřazená vozidla – společnost všechna prodávala výhradně 
do zahraničí. Dalším bodem byl fakt, že objednavatelé dosud zadávali většinu dopravních 
výkonů přímo Deutsche Bahn. Do roku 2000 tak podíl konkurenčních dopravců na celko-
vém množství osobokilometrů na německé železniční síti dosáhl pouhých 2,6 % (Mono-
polkommission 2007, s. 52).

K zásadnější změně v zadávání dopravních výkonů došlo až v roce 2000, kdy Spolková 
rada přijala usnesení o zadávání služeb ve veřejném zájmu (Vergabeverordnung von öffent-
lichen Aufträgen 2001). V sektoru regionální dopravy mělo nadále docházet k transparent-
nímu zadávání výkonů. Mezi lety 2002 až 2014 již nově mělo být pouze výjimečně možné, 
aby tyto závazky jednotlivé země zadávaly přímo, bez výběrového řízení. Po roce 2014 
mají všichni provozovatelé dopravy vzejít z veřejných výběrových řízení (Monopolkom-
mission 2007, s. 25).

Pro osobní dálkovou dopravu v Německu je specifické její provozování na komerč-
ní riziko dopravce. Žádná z linek nebyla nikdy dotována z veřejných prostředků. Vstup 
na tento trh s vysokou počáteční investicí je natolik komplikovaný a plný rizik, že se 
do tohoto segmentu dopravních služeb před rokem 2000 nesnažila proniknout žádná spo-
lečnost. První konkurence Deutsche Bahn se objevila až v roce 2000, kdy společnost Georg 
Verkehrsorganisation GmbH převzala od Deutsche Bahn vozbu nočního vlaku z Berlína 
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do Malmö, který v části trasy přepravoval železniční trajekt. Nešlo tak o standardní kon-
kurenční projekt, nýbrž o předání trasy, kterou už do budoucna Deutsche Bahn vyhodno-
tily jako nerentabilní. Do celkových statistik podílu konkurenčních společností v osobní 
dálkové dopravě se tato relace promítla naprosto zanedbatelně, ale i tak do budoucna 
signalizovala pozoruhodný trend. Konkurenční společnosti mohou nalézt prostor pro své 
uplatnění tam, kde Deutsche Bahn nenabízejí nebo opouštějí své služby.

Nákladní doprava patří mezi sektory, v kterých se konkurence na německých želez-
nicích dokázala prosadit nejvýrazněji. Od počátku 90. let se pohybovaly podíly tunoki-
lometrů, jež přepravili soukromí dopravci, těsně pod 1 % a nepředstavovaly pro Deut-
sche Bahn výraznější ohrožení. Rychlý obrat nastal v druhé polovině 90. let, především 
po roce 1997 (Monopolkommission 2007, s. 55). V roce 2002 přesáhl podíl konkurenč-
ních dopravců na celkovém objemu přepravených tunokilometrů 5 % (Bundesnetzagen-
tur 2008, s. 14). Důvodem velmi rozpačitého nástupu konkurence do segmentu nákladní 
dopravy byly rámcové podmínky připravené železniční reformou. Podobně jako v osobní 
dopravě musely společnosti podnikající v nákladní dopravě budovat svá vlastní servisní 
a logistická centra, nemohly využívat seřaďovacích nádraží a další specializovanou drážní 
infrastrukturu pro nákladní dopravu. Zároveň ani v nákladní dopravě nebylo možné vyu-
žít přebytečných lokomotiv a vozů Deutsche Bahn. Ty byly stejně jako v případě osobní 
dopravy prodávány výlučně do zahraničí (Monopolkommission 2007, s. 55–56).

Nákladní dopravu je možné v obecné rovině rozdělit na dva základní segmen-
ty – na vozové zásilky a přepravu ucelených vlaků. V případě vozových zásilek jde o pře-
pravu jednotlivých nákladních vozů, které jsou na své trase řazeny do různých druhů 
nákladních vlaků a následně opět jednotlivě přistaveny na místo určení. U tohoto druhu 
přepravy není vyžadováno, aby bylo do stejné destinace odesláno ve stejnou dobu větší 
množství vozů. Druhým segmentem je přeprava ucelených vlaků, které jsou bez nutnosti 
posunu a další průběžné vlakotvorby přepraveny mezi určitými místy. Vývoj trhu ukázal, 
že ze strany konkurenčních železničních společností nepanuje zájem o provozování systé-
mu přepravy jednotlivých vozových zásilek, respektive že nejsou schopny pokrýt dosta-
tečně velké části sítě. Konkurence tak vstoupila pouze do nejvýnosnějšího a technologic-
ky jednoduššího segmentu přeprav – do přepravy ucelených vlaků (Monopolkommission 
2007, s. 55–56).

První konkurenti Deutsche Bahn v nákladní dopravě se vyvinuli v 90. letech z podniko-
vých drah, které disponovaly vlastními lokomotivami, vozy a provozním zázemím, a zača-
ly přepravovat v ucelených vlacích zboží pro své mateřské firmy. Na trh vstoupily s pře-
pravami především v oblasti paliv, energetiky a chemických produktů. Na tyto základní 
výkony pak navázaly další zakázky, pro které společnosti buď využívaly své vozy, či si je 
pronajímaly od jiných subjektů z Německa nebo ze zahraničí. Koncem 90. let se zvyšo-
vala poptávka po přepravách a po rozvoji nových logistických technologií, mezi kterými 
dominovala kontejnerová doprava. Za zlomový okamžik, kdy již nedostatek lokomotiv, 
vozů a personálu neměl bránit v železničním byznysu, je možné považovat vznik společ-
nosti Siemens Dispolok GmbH (dnes MRCE Dispolok GmbH) dne 2. ledna 2001. Jednalo 
se o první půjčovnu lokomotiv a personálu pro všechny železniční společnosti (nejen) 
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v Německu. Dopad tohoto kroku na železniční trh byl obrovský a odstartoval význam-
ný nárůst přeprav zajišťovaných v Německu konkurenčními dopravci (Wirtschaftsorum 
nedatováno).

3.5 Roky 2001–2002: hledání nové cesty?
Z hlediska uspořádání železničního sektoru a železniční reformy představovaly roky 2001 
a 2002 období, kdy došlo na železnici k několika zásadním změnám, které změnily smě-
řování odvětví téměř na celou následující dekádu. Na úrovni společné dopravní politiky 
byl v roce 2001 přijat tzv. první železniční balíček:10 jednalo se o první ze série celkem 
tří souborů legislativních úprav, které měly vést k odbourání diskriminace při vstupu 
konkurence na koleje – o čtvrtém balíčku probíhají v současné době jednaní s nejasným 
výsledkem (2016). Ačkoliv byla německá legislativa konformní se zásadami společné 
dopravní politiky, stále kritizovanější byl způsob provedení vertikální separace, kon-
krétně začlenění správce infrastruktury DB Netz do holdingové struktury Deutsche Bahn  
(AP German 2010).

Deutsche Bahn se snažily zvrátit obecný trend útlumu železniční dopravy, zastavit pro-
pad počtu přepravených cestujících a objemu nákladu a udržet provoz společnosti v čer-
ných číslech. Měl jim k tomu pomoci nový cenový systém a změna struktury nabízených 
služeb v osobní i nákladní dopravě.

V osobní dopravě došlo v letech 2001 a 2002 k aplikaci plánu MORA P (tržně orien-
tovaná nabídka – osobní doprava; Marktoerientierte Angebot – Personenverkehr), který 
řešil provozní koncept a nastavení tarifu. Nejmarkantnější změnou bylo zrušení kategorie 
vlaků InterRegio(-Express), u veřejnosti velmi oblíbených díky dlouhým vozebním rame-
nům, jež nabízela přímá spojení také celé řadě méně významných center, a to při možnosti 
využít v nich regionální tarif. Část relací obsluhovaných vlaky InterRegio byla převedena 
do kategorie InterCity. Deutsche Bahn za toto rozhodnutí sklidily obrovskou vlnu kritiky 
a utrpěla i jejich image. Kromě navýšení ceny pro běžné cestující, protože na vlaky Inter-
City se již nevztahoval regionální tarif, došlo k poklesu standardu nově zavedených spojů 
proti vlakům provozovaným v této kategorii dříve. Byly na ně totiž převedeny uvolněné 
soupravy z vlaků InterRegio. Cestující tedy fakticky cestovali ve zcela totožných vozech 
jako před změnou, museli častěji přestupovat, a navíc se na ně vztahovalo relativně vyšší 
jízdné pro dálkovou dopravu.

Významné změny prodělal také tarifní systém dálkové dopravy. Kromě zdražení 
byl v roce 2002 zaveden nový systém inspirovaný nízkonákladovými leteckými spo-
lečnostmi. Cestující mohl při včasné rezervaci a nákupu jízdenky získat až 40% slevu. 
Nevýhodou této slevy byla pevná vazba cesty na konkrétní den a spoj. Dráhy se tím 
dobrovolně připravovaly o svoji konkurenční výhodu – vysokou míru flexibility nabíze-
ného spojení. Výsledkem zmíněných změn byl další prudký pokles počtu přepravených 

10 Tzv. I. železniční balíček tvoří směrnice 2001/12/ES; 2001/13/ES; 2001/14/ES, které 15. pro-
since 2012 nahradily směrnice 2012/34/EU, a směrnice 2001/16/ES, kterou nahradila směrnice 
2008/57/ES.
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cestujících, což vedlo k několika jeho inovacím v následujících letech. Počet cestují-
cích v dálkové dopravě poklesl mezi lety 2002 a 2003 o 11 milionů přepravených osob 
na 117 milionů osob ročně. Tento pokles nedokázala železnice do roku 2011 vyrovnat 
ani přes setrvalý nárůst počtu přepravených osob. V roce 2011 dálkové vlaky přepravi-
ly 127 milionů pasažérů, tedy o jeden milion méně než v roce 2002 (Bundesnetzagentur  
2012, s. 12).

V nákladní dopravě byl v letech 2002 až 2004 realizován program MORA C (tržně orien- 
tovaná nabídka – cargo; Marktorientierte Angebot – Cargo), který měl přinést úspory 
v provozu nákladní dopravy ve výši zhruba 250 milionů eur ročně. Na základě této strategie 
měly Deutsche Bahn přestat obsluhovat všechna nákladiště a vlečky, kde náklady na provoz 
a údržbu převyšovaly výnosy. Ve výsledku tak došlo k opuštění zhruba jednoho tisíce tarif-
ních bodů z celkového počtu 2 100. Změna se dotkla především jednotlivých vozových 
zásilek. Jejich počet DB významně snížily a dále centralizovaly organizaci nákladní dopra-
vy. Zredukovaly počet seřaďovacích nádraží, souvisejících provozů a sloučily řadu loko-
motivních dep. Ve výsledku ale plán MORA C vedl k silnému poklesu nákladní dopravy 
v segmentu jednotlivých vozových zásilek a k nevratné likvidaci nákladišť v železničních 
stanicích a vlečkových napojení na celostátní síť.

3.6 Reforma železnic: druhá fáze (od roku 2000/2002 a dále)
Hlavní oblast, ve které se dokázala prosadit konkurence na železnici v osobní dopravě, 
byla po roce 2002 především regionální doprava. Spolu s rozvojem aktivit těchto spo-
lečností na německém dopravním trhu vznikal také tlak na úpravu rámcových podmí-
nek, které upravovaly vstup na železnici a odstranění diskriminačního přístupu ze strany 
Deutsche Bahn. Ve výsledku je možné říci, že regionální osobní doprava výrazně napo-
mohla k narovnání podmínek k přístupu na německé koleje i pro ostatní druhy železniční 
dopravy.

Pokusíme se zodpovědět otázku, jak je možné, že se vstup konkurence na koleje podařil 
nejprve v regionální dopravě. Od roku 2002 běželo, jak již bylo zmíněno, přechodné obdo-
bí stanovené Spolkovou radou, ve kterém sice nemusela být veškerá regionální doprava 
přidělena na základě výsledků nabídkového řízení, ale mělo se jednat v těchto případech 
o jasně zdůvodněné výjimky. Přestože Deutsche Bahn získaly v letech 2002 až 2004 velké 
provozní celky v regionální dopravě bez nabídkového řízení, stále více objednavatelů se 
při zadávání regionální dopravy rozhodovalo pro nabídková řízení. Jejich nezanedbatel-
ným pozitivem bylo výrazné snížení cen za provozování dopravy a ve většině případů také 
zlepšení standardu vozidel a nabízených služeb.

Dlouhodobost a objem objednávek regionální dopravy umožňovaly, aby se výběrových 
řízení zúčastňovaly také konkurenční společnosti. Velice zajímavý přehled nabízí graf 3.4 
znázorňující výsledky nabídkových řízení na provozovatele osobní železniční regionál-
ní dopravy. V dlouhodobém horizontu získávají Deutsche Bahn v nabídkových řízeních 
pouze zhruba polovinu vypisovaných objemů vlakokilometrů. Znamená to, že se kon-
kurence dokázala prosadit na relativně velkých provozních celcích (Wettbewerber Report 
2010/2011, s. 56).
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Ve Spolkové republice působí v současné době (2016) 25 objednavatelů regionál-
ní osobní železniční dopravy. Každoročně je objednávána doprava v rozsahu zhruba 
630 milionů vlakokilometrů, na které poskytuje spolkový rozpočet zhruba 7 miliard eur 
ročně. V roce 2011 byly tyto prostředky rozdělovány mezi 69 železničních společností. 
Z části stále na základě přímého zadání, část vzešla z veřejné soutěže.

V roce 2000 přijala Spolková rada výše popsané usnesení o zadávání služeb ve veřej-
ném zájmu, podle něhož měly být do roku 2014 výkony v osobní regionální dopravě zadá-
vány přímo jen ve výjimečných případech. Ačkoliv bylo po roce 2000 vypsáno množ-
ství soutěží, z tabulky níže (tab. 3.4) je patrné, že v období let 1995 až 2011 bylo přímé 
zadání Německým drahám stále převládajícím způsobem objednávky regionální dopravy. 
Na tomto výsledku se výrazně podílela velká přímá zadání v období roků 2003 a 2004, 
při kterých Deutsche Bahn získala zakázky v Berlíně, Bavorsku, Porýní a Bádensku. Hlav-
ním důvodem vysokých objemů nesoutěžených zakázek je jednodušší zadávací postup 
a obavy z odvetných akcí Deutsche Bahn, například v oblasti komerční dálkové dopravy 
v daném regionu.

Pro zhodnocení přínosu veřejných soutěží, které mají napomoci k zefektivnění proce-
su objednávání veřejné dopravy v Německu, je vhodné prozkoumat dosavadní zkušenosti 
s jejich zadáváním a fungováním. Vzhledem ke značnému počtu realizovaných výběrových 
soutěží na provozování služeb osobní železniční dopravy se toto téma stalo v ekonomic-
kém výzkumu velmi frekventovaným. Obzvláště hojné jsou ekonometrické studie, které se 
snaží identifikovat parametry úspěšnosti výběrových soutěží.
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(Graf 3.4) Vývoj úspěšnosti Německých drah a třetích subjektů v nabídkových řízeních 
v regionální dopravě v letech 1995 až 2010 (vzhledem k vlakokilometrům)
Zdroj: Wettbewerber Report 2010/2011, s. 56
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První práce věnující se tomuto tématu je od dvojice Lalive – Schmutzler (2008a), kte-
rá zkoumala úspěšnost výběrových řízení na železnici v Bádensku-Württembersku. Autoři 
analyzovali 80 případů přidělení dotovaných služeb, z nichž 52 bylo přiděleno přímo a 28 
na základě výběrového řízení. Analýzou těchto dat dospěli k závěru, že na soutěžených 
spojeních byla vyšší frekvence spojů než na nesoutěžených a že v soutěžených relacích 
docházelo také k vyššímu tempu růstu frekvence spojů. Tuto analýzu pak autoři rozvedli 
na širším datovém vzorku a kvantifikovali výsledné efekty (Lalive – Schmutzler 2011). Fre-
kvence spojení byla na vysoutěžených linkách o 16 % vyšší než u nesoutěžených a vysou-
těžená cena byla na těchto trasách o 25 % nižší než u přímo zadaných zakázek. Konkrét-
ní identifikací faktorů, které determinovaly vítěze jednotlivých tendrů, se zabývali stejní 
autoři (Lalive – Schmutzler 2008b). Analýzou 77 soutěží v období let 1997 až 2007 dospěli 
k výsledku, že nově vstupující konkurence má větší šanci vyhrát tendry na menší sítě a zví-
tězit v soutěžích, které byly vypisovány až nedávno. Naopak jako statisticky nevýznamné 
se pro úspěšnost nových konkurentů ukázaly délka trvání kontraktu, míra elektrifikace 
tratí a přilehlost k ostatním sítím provozovaným mimo DB.

(Tab. 3.4) Počty a celkový objem přímo zadaných a soutěžených zakázek v regionální osobní 
železniční dopravě v Německu 1995–2011

Přímé
zadání

(Milionů
vlakokilometrů) Soutěže (Milionů

vlakokilometrů)

1995 0 (0,0) 1 (0,5)

1996 5 (3,8) 4 (4,7)

1997 4 (5,3) 8 (15,5)

1998 3 (2,8) 8 (8,7)

1999 1 (0,1) 8 (11,1)

2000 3 (0,8) 2 (0,6)

2001 9 (31,8) 6 (13,6)

2002 8 (3,4) 15 (21,5)

2003 8 (159,9) 11 (21,5)

2004 9 (238,2) 14 (23,7)

2005 11 (40,7) 14 (21,0)

2006 2 (2,7) 14 (28,4)

2007 5 (12,4) 16 (34,0)

2008 6 (7,3) 13 (26,1)

2009 3 (4,4) 15 (51,3)

2010 12 (23,4) 23 (67,4)

2011 1 (1,3) 9 (18,7)

Celkem 90 (538,4) 181 (368,2)

Zdroj: Hunold-Wolf (2013)
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Velmi podrobnou studii, která se zabývala determinací úspěšnosti jednotlivých soutě-
ží, zpracovali Hunold – Wolf (2013) na komplexním celoněmeckém vzorku soutěžených 
i nesoutěžených relací v období let 1995 až 2011. Svůj zájem autoři soustředili do tří tema-
tických oblastí a zformulovali celkem 11 pracovních hypotéz:

Téma 1: Kdo vyhraje?
1. Pokud je ziskové riziko vysoké, je větší pravděpodobnost, že Deutsche Bahn vyhraje.
2.  Pokud je povoleno použití ojetých vozidel, je vyšší pravděpodobnost, že DB vyhraje.
3.  Pokud je nabídnuta finanční podpora pro nová vozidla, je vyšší pravděpodobnost, že 

DB vyhraje.
4.  Pokud je kontrakt velký, je větší pravděpodobnost, že DB vyhraje.
5.  Pokud DB již kontrakt měla v předchozím období, je větší pravděpodobnost, že jej 

opět vyhraje.
6.  Pokud je počet soutěžitelů nízký, je větší pravděpodobnost, že DB vyhraje.

Téma 2: Co determinuje počet soutěžících?
7.  Počet soutěžitelů je menší, pokud se ve stejný čas odehrává menší počet soutěží.
8.  Počet soutěžitelů je vyšší, pokud a) má Deutsche Bahn menší konkurenční výhodu, 

b) pokud je delší délka kontraktu.

Téma 3: Co determinuje výši dotací?
10.  Výše dotací je nižší, pokud je počet soutěžitelů vyšší.
11.  Dotace jsou nižší pro netto kontrakty.

Na základě regresní analýzy se podařilo potvrdit platnost hypotéz 2, 4, 5, 6, 8 a 11. Plat-
nost hypotéz 1, 3, 7, 9 a 10 nebyla prokázána.

Beck (2011) zkoumal determinanty, které zapřičiňují překážky při vstupu do odvětví 
regionálních soutěží. Analýzou 30 proběhnuvších soutěží v období let 1997 až 2007 dospěl 
k závěru, že i když si v průměru jedenáct uchazečů vyzvedlo zadávací dokumentaci, pouze 
čtyři z nich se následně zúčastnili soutěže. Autor tento výrazný pokles zájmu uchazečů 
vysvětluje vysokými riziky, která uchazeče odrazují od podání nabídky. První nebezpečí 
představuje nákladové riziko a druhé riziko tržeb, přenášené na dopravce. Obecně platí, 
že čím větší je míra rizika, kterému potenciální kandidáti čelí v rámci soutěží, tím více 
klesá jejich ochota účastnit se jich.

Odlišnou strategii k vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými tendry zvolila Link (2014), 
která využila Data Envelopment Analysis (DEA) na úrovni jednotlivých spolkových zemí 
v období mezi roky 1996 a 2010 a zkoumala, jak jednotlivé parametry ovlivňují efektivi-
tu výběrových řízení. Došla k následujícím závěrům: Zaprvé vyšší procento soutěžených 
kontraktů vede k vyšším hladinám efektivity. Zadruhé se ukázalo, že vyšší podíl brutto 
kontraktů zvyšoval efektivitu. Zatřetí z výsledků analýzy vyplynulo, že délka kontraktů 
by měla být oproti stávající praxi prodloužena a velikost soutěžených zakázek zmenšena. 
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Posledním závěrem bylo, že kontrakty ve východním Německu vykazují nižší hladinu 
efektivity oproti starým spolkovým zemím.

Odhlédneme-li od výše popsaných teoretických analýz, přináší stoupající počet výbě-
rových řízení a zvětšující se rozsah soutěžených sítí v praktické rovině jeden negativní 
efekt. Dlouhodobý trend ukazuje, že se snižuje počet soutěžících subjektů, což samo-
zřejmě vede ke snížení efektu výběrového řízení. Absolutního maxima dosáhl průměrný 
počet soutěžících subjektů v roce 2000, od té doby klesá a přibližuje se k průměrné hod-
notě 2,4 soutěžícího v roce 2010. V dalších letech zaznamenal setrvalé hodnoty. V rámci 
sektoru osobní dopravy došlo ke spojování společností, čímž se snížila jejich vzájemná 
konkurence. Vzhledem k tomu, že se Deutsche Bahn účastní všech výběrových řízení, 
se množství jejich konkurentů snížilo v případě výběrového řízení v průměru na 1,4  
(Wettbewerber Report 2010/2011, s. 57). V dalším období již nebyl zaznamenán pokraču-
jící pokles.

Ve prospěch liberalizace regionální železniční osobní dopravy hraje nejvýznamněj-
ší roli právě institut nabídkových řízení. Nabídková řízení na (dotované) výkony v rámci 
veřejné služby patří mezi doporučení Evropské komise a uvažuje se o včlenění této povin-
nosti do tzv. 4. železničního balíčku. Nabídková řízení umožňují, aby si objednavatel zcela 
přesně definoval podmínky provozu a povinnosti dopravce. Základním principem uzaví-
raných smluv je úhrada dopravního výkonu v přesně stanoveném rozsahu a kvalitě. V pod-
mínkách nabídkového řízení je většinou definována minimální požadovaná kvalita vozi-
del, jejich vybavení a další provozní ustanovení. Společnosti musí tuto kvalitu dodržovat 
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(Graf 3.5) Vývoj průměrného počtu soutěžících subjektů ve výběrovém řízení na regionální 
osobní dopravu v letech 1997 až 2010
Zdroj: Wettbewerber Report 2010/2011, s. 57
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a mohou být postiženy smluvním postihem v případě závad na vozidlech či jejich nedosta-
tečné čistotě.

V zásadě existují dva typy smluv mezi objednatelem a dopravcem, tzv. brutto a netto 
smlouvy, podle kterých nese riziko tržeb buď dopravce, nebo objednatel. Při uzavření tzv. 
brutto smluv (gross cost contracts) zůstávají tržby objednateli, dopravce nese nákladové 
riziko, nikoliv ovšem riziko tržeb. Tato forma smlouvy umožňuje konzistenci s cenovou 
nebo tarifní politikou objednatele a je tak kompatibilní s jakýmikoli požadavky na tarifní 
integraci a na definici dopravních služeb podle standardů dopravní obslužnosti. Její zave-
dení vede k dostatečnému počtu soutěžitelů a snížení provozních nákladů. Limitujícím 
faktorem ovšem je, že dopravci mají nízkou motivaci navyšovat tržby.

U netto smluv (net cost contracts) si dopravce ponechává veškeré tržby. U tohoto typu 
smluv se musí dopravce snažit stimulovat poptávku po svých službách a zároveň musí 
akceptovat jak riziko tržeb, tak riziko nákladů (United Nations 2003). S ohledem na moti-
vaci dopravce sledovat poptávku ze strany cestujících a uspokojovat ji, což vede většinou 
k většímu využití dopravního systému a zkvalitňování služeb, se jeví jako funkčnější první 
jmenovaný model. Nejedná se ale o obecněji praktikovaný trend, protože je většina smluv 
v současné době uzavírána jako netto (Monopolkommission 2011, s. 143).

Ze zkušenosti z dosavadních nabídkových řízení ve Spolkové republice Německo se 
ukázalo, že snížení ceny vysoutěžených nabídek dosahovalo 20 až 30 % ve srovnání s pří-
mým zadáním objednávky provozu u jedné společnosti. Ke snížení ceny došlo i v případě, 
že dopravcem zůstaly po výběrovém řízení Deutsche Bahn. I ony byly nuceny vlivem kon-
kurenčního tlaku přehodnotit své původně požadované ceny.11

Nutnou podmínkou pro funkční systém výběrových řízení je především vytvoření 
takových podmínek, za nichž jsou konkurenční společnosti ochotné a schopné vstupo-
vat do byznysu, který je náročný na prvotní investice. Ve většině nabídkových řízení jsou 
požadována nová kolejová vozidla. Vzhledem ke lhůtám nabídkových řízení a nutné době 
výroby vozidel není problém během jednoho až dvou let získat rozsáhlou flotilu lokomo-
tiv, vozů nebo ucelených jednotek, pro investora je nicméně nesmírně důležitá otázka 
jejich budoucnosti.

V některých spolkových zemích financují nová kolejová vozidla přímo svazy koor-
dinující dopravu, jež mají vozidla ve svém vlastnictví a zajišťují jim i servis a dopravním 
společnostem je půjčují. Tak je tomu například v Dolním Sasku nebo v Severním Porýní-
-Vestfálsku, kde kupříkladu Dopravní svaz Rýn-Rúr (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) nakou-
pí vozidla a na dobu trvání první smlouvy je dopravci pronajme. Zkušenosti ukázaly, že 
jistota převzetí vozidel po doběhnutí kontraktu či poskytnutí garance pro financování 

11 Srovnej například soutěž na dílčí síť v motorové trakci v Severním Porýní-Vestfálsku. V prvním 
výběrovém řízení, ve kterém odevzdaly jako jediné konkrétní nabídku na provozování dílčí sítě, 
požadovaly DB 125 milionů eur. Vypisovatel, Účelový svaz místní dopravy Porýní (Zweckverband 
Nahverkehr Rheinland), se rozhodl nabídkové řízení zrušit a vypsat jej znovu. Rozsah sítě zůstal 
stejný, ale došlo ke změně dílčích podmínek, aby tak umožnily zúčastnit se i soukromým firmám. 
Do nově vypsaného výběrového řízení dodaly svoji nabídku také Německé dráhy, tentokrát 
za 80 milonů eur, tedy zhruba o 35 % levněji. In: Monopolkommission 2011, s. 140.
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výrazně snižují náklady tendrů na osobní regionální dopravu. Ve výsledku může objedna-
vatel docílit dalších úspor (Monopolkommission 2011, s. 148–149).

S postupujícími soutěžemi v regionální dopravě přinášejí konkurenční společnosti 
i tarifní, organizační, distribuční a informační zvláštnosti do tarifního systému. Ve srovná-
ní se stavem, kdy celou síť obsluhoval jeden národní dopravce, se dnešní cestující hůře 
orientuje. Každá jízda vyžaduje podrobnější přípravu – jednu destinaci může obsluhovat 
více dopravců a je nutné spolu s hledáním spojení řešit také otázku požadovaného tarifu. 
Ačkoliv je možné řadit systém německých tarifních svazů mezi nejpropracovanější na svě-
tě, místy je možné zaznamenat nejasný přechod mezi regionálním tarifem dopravních sva-
zů a dálkovým tarifem Deutsche Bahn.

V Německu je na spolkové úrovni dána tarifní provázanost zákonem o drahách. Jedná 
se o povinné přímé odbavení cestujícího relačním tarifem. Relační tarif dohaduje Tarif-
ní svaz železnic ve vlastnictví spolku a mimo vlastnictví spolku (Tarifverband der Bun-
deseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland – TBNE). TBNE vznikl 
v 50. letech 20. století a dominují v něm DB; TBNE tedy přebírá tarif DB, který se tak 
stává jednotným pro všechny dopravce a pro průběžné jízdenky, které vydávají. Dopravci 
mohou uvnitř své sítě vydávat jízdenky za svůj tarif či dle regionálního (integrovaného) 
tarifního systému. V případě přestupu je však nutné vydat jízdenku dle tarifu TBNE, tak 
aby s ní mohl cestující uskutečnit cestu i při využití služeb více dopravců. Na zemské úrov-
ni je regionální doprava zpravidla integrována do dopravních svazů, v nichž platí jednotný 
tarif pro všechny druhy dopravy dle svazových pravidel (tedy integrovaného systému). 
Zúčtování provádí tarifní svazy a jeho mechanismus byl popsán v zadávacích dokumenta-
cích nabídkových řízení; tržby se mezi dopravce rozdělují v poměru stanoveném na zákla-
dě průzkumů (sčítání cestujících) prováděných několikrát ročně. Náklady na zúčtovací 
mechanismus jsou strhávány z obratu jízdného v zúčtovacím mechanismu ve formě režij-
ních nákladů (ve výsledku se promítnou do nižšího reálného výnosu pro dopravce a zvý-
šení ceny pro objednatele).

Vraťme se ale k proměně ekonomického pohledu na rentabilitu železničních tratí, kte-
rá také úzce souvisí s liberalizací a nabídkovými řízeními. Striktně ekonomický pohled 
na rentabilitu železniční dopravy v 70. a 80. letech vedl k opuštění provozu na celé řadě 
regionálních tratí v západním Německu a po roce 1990 také v tzv. nových spolkových 
zemích. Zásahy však nebyly tak drastické jako proslulé rozhodnutí šéfa britských drah 
Richarda Beechinga ze 60. let, po němž byla uzavřena zhruba třetina všech tratí ve Vel-
ké Británii. Ačkoliv je tento jeho krok dodnes kritizován, předznamenal trend, kterým se 
od poloviny 20. století ubírají v podstatě všechny železnice v ekonomicky rozvinuté části 
světa. Deutsche Bundesbahn se snažily od 70. let racionalizovat svůj provoz a též opustily 
celou řadu tratí, přesto klesala poptávka po železničních službách rychleji než prostorová 
nabídka jejich služeb. Deutsche Reichsbahn v Německé demokratické republice, kde byly 
nastaveny zcela odlišné ekonomické parametry provozu, sice tratě ve zcela neperspek-
tivních lokalitách také postupně uzavíraly, ve srovnání s mírou uzavírání tratí v západním 
Německu však šlo o řádově menší redukci. Železniční síť v tzv. nových spolkových zemích 
pak tento vývoj „doháněla“ po celá 90. léta.
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Po první vlně uzavírání tratí, která nastala bezprostředně po sloučení Deutsche Bun-
desbahn a Deutsche Reichsbahn do holdingu Deutsche Bahn, se situace načas stabilizovala. 
Paradoxně začala další část tratí ohrožovat právě postupující železniční reforma a striktní 
oddělení provozovatele dopravy a infrastruktury. K hlavním reformním principům patřilo 
rozklíčování a jasná úhrada všech nákladů souvisejících s jízdou vlaku. V německých pod-
mínkách, v nichž jsou poplatky za jízdu osobních vlaků v evropském srovnání nastaveny 
na velmi vysokou úroveň, se dostala celá řada lokálních tratí do ohrožení.

Proto se po roce 2000 Deutsche Bahn pokusily postavit tomuto obecnému trendu a uká-
zat, že i lokálky mohou přežít díky úsporné organizaci provozu. Záměr DB ale nebyl veden 
pouze filantropicko-šotoušskými12 snahami o zachování provozu za každou cenu na všech 
tratích. Mělo se jednat spíše o pilotní projekt, který by Deutsche Bahn ukázal cestu, jak 
se vyrovnat s vysokými provozními náklady, jež byly částečně způsobeny velkými fixními 
náklady organizační struktury. Tato situace vedla ke stále častějším prohrám výběrových 
řízení na provozování tratí nižšího významu.

Generální ředitel DB Hartmut Mehdorn odstartoval v roce 2002 tzv. projekt RegioNetz, 
který byl součástí širší marketingově-provozní strategie. V dnešní době funguje celkem šest 
„provozních jednotek“ RegioNetz v Sasku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfál-
sku, Durynsku a Bádensku-Württembersku.13 Základním principem RegioNetz je zjedno-
dušení řízení provozu a údržby tratí tak, aby byly maximálně efektivní, pružné a úsporné. 
Počet manažersko-řídících úrovní byl zredukován na dvě. První z nich se nachází v centrá-
le ve Frankfurtu nad Mohanem, druhá je vždy v místě sídla provozní jednotky.

Celý projekt je výsledkem vnitřního strategického rozhodnutí holdingu Deutsche Bahn. 
Jedná se o úzké spojení a spolupráci dvou společností s ručením omezeným – DB Regio- 
Netz Verkehrs GmbH ve vlastnictví DB Regio a DB RegioNetz Infrastruktur GmbH ve vlast-
nictví DB Netz. Obě společnosti společně sestavují (pouze) dvoustupňové úrovně říze-
ní, díky čemuž se zrychluje a zefektivňuje rozhodovací proces. V rámci snahy, aby se při-
způsobil provoz potřebám lokálních drah, bylo třeba získat samostatné licence jednak 
na zajišťování železniční dopravy dopravní části a jednak na provozování dopravní cesty 
infrastrukturní části RegioNetz. Umožňuje to částečné vyvázání ze standardů a přede-
vším bezpečnostních předpisů, které jsou vyžadovány jejich mateřskými společnostmi, 
ale na regionálních drahách jsou bezvýznamné a pouze komplikují a prodražují provoz. 
V žádném případě nemají zmíněná zjednodušení a úspory vliv na bezpečnost dopravy.

Centrálu RegioNetz se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem vedou tři lidé a dále zaměst-
nává pouhých 20 osob, které se starají o společné marketingové produkty a účetnictví. 
Samotná struktura podřízených provozních jednotek je odlišná a závisí na jejich velikos-
ti a provozním uspořádání. Například Erzgebirgsbahn, která provozuje osobní dopravu 
na 217 kilometrech tratí a zaměstnává zhruba 260 osob, vedou čtyři manažeři, zodpovědní 

12 Pojem „šotouš“ označuje jedince se silnou zálibou v železniční dopravě.
13 Erzgebirgsbahn (Sasko), Kurhessenbahn (Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko), Oberweißba-

cher Berg-und Schwarztalbahn (Durynsko), Südostbayernbahn (Bavorsko), Westfrankenbahn 
(Bádensko-Württembersko) a od roku 2015 Kahlgrundbahn (Hesensko).
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za provoz, marketing, ekonomiku a dopravní cestu. První tři jsou oficiálně zaměstnanci 
dopravní společnosti tvořící RegioNetz, poslední jmenovaný je pracovník infrastrukturní 
části. Náležitosti potřebné jak pro provozní, tak infrastrukturní zajištění pronajímají obě-
ma společnostem jejich mateřské firmy za běžný nájem.

Výsledkem projektu RegioNetz je, že i v rámci holdingové struktury Deutsche Bahn je 
možné vytvořit podmínky pro efektivní řízení a ekonomický provoz na regionálních tra-
tích. Díky tomu se podařilo udržet železniční spojení tam, kde to už mnoho odborníků 
koncem 90. let nepředpokládalo. Náklady provozních jednotek na jízdu vlaku se tak díky 
operativnosti, rychlosti řešení a nižšímu započítání „paušálu“, který odráží náklady mana-
žerské a řídící struktury, povedlo stlačit na velmi nízkou mez. Na tomto místě je nutné 
zmínit, že náklady za dopravní cestu jsou započítány ve standardní výši. Účast pracovní-
ků dceřiné společnosti DB Netz umožňuje flexibilnější reakci „infrastruktury“ na potřeby 
regionů. Tento fakt dokazuje výstavba nových zastávek, realizace drobných kroků vedou-
cích ke zvýšení traťové rychlosti a flexibilní odstraňování provozních problémů.

Síť spadající pod RegioNetz se ale po spuštění pilotních projektů dále nerozrůsta-
la. Model bylo třeba nejprve vyzkoušet. Později se však ukázalo, že by začlenění větší-
ho množství tratí způsobilo jednak „bujení“ řídících struktur a jednak by Deutsche Bahn 
v rámci nabídkových řízení přišly o provozování celé řady regionálních tratí potenciálně 
vhodných pro začlenění do modelu RegioNetz. Dosud všechny provozované tratě v sys-
tému RegioNetz získaly DB formou přímého zadání. Během následujících let se ukáže, 
zda je popsaná organizace regionální dopravy konkurenceschopná a zda cenově obstojí 
v nabídkových řízeních ve srovnání s konkurencí. Pokud v nich DB neuspějí, přinese to 
konec dotčených provozních jednotek RegioNetz a dopravu převezmou konkurenční spo-
lečnosti. Dopravní zaměstnanci tedy buď přejdou k novému provozovateli, nebo budou 
přeřazeni na jinou práci uvnitř Deutsche Bahn a zaměstnanci obstarávající dopravní cestu 
budou opět převedeni pod společnost DB Netz.

Stav v regionální dopravě byl popsán výše, zastavme se nyní u segmentu dopravy dál-
kové. Až v roce 2000, tedy šest let po zahájení první fáze železniční reformy, vyjel v osobní 
dálkové dopravě na německé koleje první vlak konkurenčního dopravce. Jednalo se o již 
zmíněný noční expres z Berlína do Malmö a záhy následovaly další projekty. První vět-
ší snahu o provozování vlaků dálkové dopravy projevila společnost Veolia, respektive její 
dceřiný podnik Ostseeland Verkehr GmbH pod značkou InterConnex. V roce 2002 zaháji-
ly její vlaky provoz na linkách spojujících Lipsko přes Berlín s Rostockem. Mezi Lipskem 
a Berlínem jezdily denně tři páry vlaků, dále do Rostocku pokračovaly jen dva z nich. Zpr-
vu byla linka provozována v dieselové trakci, ale postupně byla nasazena souprava s vozy 
klasické stavby.

V roce 2006 byla linka na jižním konci prodloužena až do Gery. Další rozvojové plány 
na tomto spojení zhatil nedostatek volných a vhodných tras v grafikonu. Společnost Veolia 
chtěla totiž na základě objednávky dopravního svazu Vogtland některé spoje prodloužit 
až do Adorfu, tím by se tak v části své trasy dostaly do závazku veřejné služby. DB Netz 
jí však pro tyto spoje nepřidělila vhodné trasy – všechny byly již údajně obsazeny. Veolia 
ukončila provoz vlaků v prosinci 2014, jednak proto, že neustále klesala poptávka ze strany 
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cestujících, protože část jich odešla do dálkových autobusových linek, k jejichž liberalizaci 
došlo na počátku roku 2014, a jednak proto, že neustále stoupaly poplatky za vlakovou ces-
tu – cesta jedné soupravy (odpovídající typu Siemens Desiro) mezi Berlínem a Lipskem 
na poplatcích za vlakovou cestu stála v roce 2014 zhruba 1 700 eur (Veolia 2014).

V roce 2002 spustila Veolia pod značkou InterConnex ještě druhou linku, na kterou 
nasadila také motorové vozy (většinou Desiro), jedoucí ze Žitavy (krátkodobě až z Liber-
ce) do Stralsundu (a dočasně až do Binzu). Časem byla linka na jižním konci přetrasována 
do Drážďan a nakonec na ní byl v roce 2006 ukončen provoz. Úspěšný nebyl ani třetí pro-
jekt pod značkou InterConnex, který vstoupil na německé koleje roku 2003. Šlo o spojení 
Kolína nad Rýnem přes Gießen, Kassel, Halle do Berlína. Spojení bylo zajišťováno třemi 
páry vlaků v klasické sestavě lokomotivy a vozů tradiční stavby. Vzhledem k nízké obsaze-
nosti byl zastaven provoz všech vlaků na této relaci již po několika měsících – v říjnu 2003.

Ani dílčí nezdary neodvrátily společnosti ze skupiny Veolia od snahy proniknout na trh 
s dálkovou dopravou. Od změny grafikonu koncem roku 2005 byly prodlouženy některé 
regionální vlaky z oblasti severního Harzu, jež provozovala v závazku veřejné služby spo-
lečnost Veolia, až do Berlína. Spojení se zaměřilo především na lidi dojíždějící do Berlína 
za prací, případně na turisty mířící do Harzu (Monopolkommision 2011, s. 157).

Rokem 2010 lze uzavřít první vlnu nástupu konkurence na koleje v dálkové dopravě. 
Projekty dálkové dopravy provozované na podnikatelské riziko se v této době omezovaly 
spíše na území nových spolkových zemí. Ze všech spuštěných projektů směřoval do sta-
rých spolkových zemí pouze jeden. V případě nabídky spojení u dosavadních projektů se 
jednalo spíše o omezenou nabídku co do počtu denních spojení. Některé, jako například 
Berlin-Harz-Express, vykazují známky spíše víkendového či turistického provozu (většina 
spojů jezdí pouze po několik dní v týdnu)14 a jejich provoz je nadstavbou sítě dotované 
regionální dopravy.

Druhou fázi odstartoval v roce 2012 projekt dálkových vlaků mezi Hamburkem a Kolí-
nem nad Rýnem, z nichž některé od roku 2015 zajíždějí až do Frankfurtu nad Mohanem. 
Za jeho spuštěním stojí německá investiční skupina Locomore a Railroad Development 
Corporation. Novinkou projektu je, že se zaměřuje výhradně na velmi hustě obydlené 
oblasti v západních spolkových zemích. Základem jeho podnikatelského plánu se stala 
obsluha celé řady významných měst, která doposud nedisponují přímým spojením nebo 
kterými dálkové vlaky Německých drah pouze projíždějí. Zároveň se bude snažit konku-
rovat nabídce Deutsche Bahn nižší cenou. Nástup dopravce ale provázely velké problémy. 
Rozjezd dlouho blokoval požadavek francouzského projektu Keolis na obdobné grafi-
konové trasy, které mu byly vzhledem k přednosti mezinárodního provozu přednostně 
přiděleny (více v části věnované přidělování kapacity železniční dopravní cesty) (Petrák 
2012). Ekonomickou návratnost projektu, u kterého činí poplatky za použití dopravní ces-
ty a za použití nádraží 30 % všech nákladů, ohrozilo těsně před jeho spuštěním i zdražení 

14 Jízdní řád Berlin-Harz-Express platný od 14. prosince 2014 [online].[cit. 29. 12. 2014]. Dostupné 
z: http://www.hex-online.de/uploads/hee/documents/86/fahrplan-harz-berlin-express-ab-
-dem-14-12-2014.pdf
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ceny za použití nádraží, když DB Station zvýšilo cenu o 135 %. Společnost totiž přehod-
notila tarify vycházející z délky souprav zastavujících ve stanicích. Plánované jednotky 
nového expresu měly nově spadat do vyšší tarifní kategorie (více viz kapitola věnovaná 
poplatku za použití nádraží) (Monopolkommission 2011, s. 164).

Expresu mezi Hamburkem a Kolínem se nevyhnuly ani provozní komplikace na počát-
ku provozu. Pro nasazení do pravidelného provozu byly plánovány vyřazené jednotky 
rakouských drah Transalpino, které měly v Polsku projít modernizací. Ta se kvůli nedo-
kumentovaným zásahům do konstrukce ojetých vozidel nestihla včas a z jejich nasazení 
nakonec sešlo. Vlaky tak byly provozovány zapůjčenými vozy od společnosti ALEX a taže-
ny pronajatou elektrickou lokomotivou Taurus (Petrák 2012). V současné době (počátek 
roku 2016) jsou provozovány klasické soupravy složené z rekonstruovaných vozů, jež vět-
šinou patří společnosti BahnTouristik Expres.

0 50 100 km

(Obr. 3.2) Spoje konkurenčních dopravců Deutsche Bahn (stav 2014)
Poznámky: Grafická úprava – Jiří Dujka
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Představené projekty ale nezahrnují všechny konkurenční společnosti provozující spoje 
v osobní dálkové dopravě. Část nadregionální dopravy totiž byla nově zařazena do závazku 
veřejné služby a financují ji spolkové země z finančních prostředků určených na regionální 
dopravu. Část spolkových zemí se na některých linkách nehodlala smířit se zastavením 
provozu vlaků kategorie InterRegio(-Express) a rozhodly se jejich provoz i nadále financo-
vat. Bývalé linky InterRegio zůstaly zachovány například v Bavorsku. Tvoří v něm rychlou 
vrstvu regionální dopravy, čímž vyhovují zákonné definici regionální dopravy, a provoz 
zajišťují vlaky soukromých společností ve spolupráci s DB Regio. Společnosti Regentalbahn 
AG a EuroThurbo GmbH zabezpečovaly dopravu nejprve mezi Mnichovem a Oberstdor-
fem. Vozba se později rozšířila také na spojení z Hofu do Mnichova (od roku 2007) a z Pra-
hy do Mnichova (od roku 2009) a provoz zajišťuje Vogtlandbahn, která je dceřinou společ-
ností Regentalbahn AG (Monopolkommission 2011, s. 159). Od roku 2010 patří společnost 
do skupiny Netinera. Pod ni spadá také Vogtlandbahn, která dopravu zajišťuje pod značkou 
ALEX,15 včetně mezinárodních vlaků do České republiky.

Bavorské ministerstvo hospodářství, infrastruktury a dopravy se pokoušelo v letech 
2003 a 2004 část sítě dálkových vlaků vysoutěžit – především vozební rameno z Hofu 
do Norimberku, ale bylo nuceno soutěž zrušit. Na trhu se nevyskytovala kromě DB Regio 
žádná společnost disponující motorovými vozy s naklápěcí technologií, které na trase plné 
oblouků dokážou dosáhnout atraktivních jízdních dob – v současné době dochází právě 
kvůli mimořádným technickým požadavkům na soupravy k postupnému odsouvání termí-
nu vypsání výběrového řízení na tento segment tratí. Soutěž na zbytek sítě – tedy spojení 
Mnichova s Oberstdorfem a Lindau a Mnichova s Hofem – vypsala Bavorská železniční 
společnost (Bayerische Eisenbahngesellschaft), vlastněná spolkovou zemí Bavorsko a zajiš-
ťující a koordinující regionální železniční dopravu v celé spolkové zemi. V nabídkovém 
řízení vyhrála německo-italská společnost Netinera.

K podobnému kroku jako Bavorsko – tedy převzetí části linek dřívějších InterRegio 
(-Express) – přistoupily ještě vlády spolkových zemí Hamburk, Brémy a Šlesvicko-Hol-
štýnsko. V roce 2003 přebrala společnost Metronom vozbu dřívějších vlaků InterRegio 
mezi Brémami a Hamburkem a Uelzenem a Hamburkem. Ve zdejším provozu zajišťovala 
pouze rychlé nadregionální vlaky a objednávku získala přímým zadáním. O dva roky poz-
ději společnost vyhrála soutěž a její vlaky se rozjely z Uelzenu do Hannoveru a Göttinge-
nu. Relace se tím napojila na stávající síť rychlé regionální dopravy, a nabídla tak i spojení 
do Marburku. V roce 2006 rozšířil Metronom svoji síť rychlých vlaků z Hamburku do Cux-
havenu, kterou podobně jako v předchozím případě vysoutěžil v otevřeném výběrovém 
řízení. Vznikla tím ucelená síť vlaků tvořící vrstvu rychlé regionální dopravy kompatibilní 
s regionálním tarifem (Monopolkommission 2011, s. 159).

Po roce 2000 došlo k nejvýraznějšímu nárůstu konkurence v oblasti železniční náklad-
ní dopravy. V průběhu deseti let se zvýšil podíl konkurenčních společností ze zhruba 5 
v roce 2000 na více než 26 % v roce 2010 (měřeno v tunokilometrech). Deutsche Bahn si 

15 Zkratka ALEX v letech 2003 až 2007 vycházela z „Allgäu-Express“. Po změně vlastnické struk-
tury se od roku 2007 za zkratkou skrývá „Arriva-Länderbahn-Express“.
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sice udržují své dominantní postavení na trhu, ale především v přepravě ucelených vlaků 
konkurence stále sílí – během deseti let ztratily DB pětinu trhu (Bundesnetzagentur 2012, 
s. 17). Konkurenční společnosti zde totiž sehrály významnou roli a nabídly v některých 
ohledech také lepší a flexibilnější služby (Monopolkommission 2011, s. 176).

V současné době jsou největším konkurentem v nákladní dopravě společnosti Deut-
sche Bahn (respektive Schenker Rail, dříve DB Cargo či Railion) především dceřiné spo-
lečnosti francouzských (Rail4Chem, Captrain Deutschland, Veolia Transport), švýcarských 
(SBB Cargo Deutschland) a italských státních drah (např. TX Logistik, Netinera Deutsch-
land, Osthannoversche Eisenbahnen). Na německý trh většinou vstoupily po majetkovém 
převzetí místního soukromého subjektu. Tyto aktivity neněmeckých státních železnič-
ních společností samozřejmě umožňuje využití jejich technologického zázemí, které si 
musí soukromí dopravci vybudovat sami. Na druhou stranu vzniká obava, zda nedochází 
ke skrytému dofinancování podnikání z mateřských koncernů v zahraničí, aby dosáhly 
určitého podílu na německém trhu (Monopolkommission 2011, s. 176).

Konkurence stále ještě výrazněji nevstoupila do oblasti vozových zásilek. Zde jed-
noznačně dominují Deutsche Bahn a tento trh jim vytváří zhruba 40 % tržeb v nákladní 
dopravě. S ohledem na všechny komplikace vnímají konkurenti Deutsche Bahn tento seg-
ment trhu jako problematický a spíše uzavřený. Konkurenční dopravci působí v tomto 
segmentu výjimečně jako subdodavatelé pro DB – zajišťují operativní přepravu na začátku 
nebo konci trasy přepravovaného vozu. DB také přes snahu regulačních orgánů stále limi-
tují vstup konkurenčních dopravců na infrastrukturu nutnou pro vlakotvorbu nákladní 
dopravy, jako jsou například seřaďovací nádraží. Vždy zde mají přednost součásti Deut-
sche Bahn a konkurenční dopravci navíc nedisponují ani potřebnou posunovací technikou. 
I tato oblast však dostává díky činnosti regulátorů jasná pravidla a podmínky pro konku-
renci se neustále zlepšují (Monopolkommission 2011, s. 177–178).

Zajímavý pohled nabízí také srovnání podílu konkurence na trhu nákladní želez-
niční dopravy ve vybraných evropských zemích. Od roku 2007 je v celé Evropské unii 

(Tab. 3.5) Tržní podíly nových dopravců na trhu nákladní dopravy (v %)

2006 2008 2010 2012

Německo 16,4 22,0 25,0 28,6

Belgie 3,0 6,1 11,8 13,4

Španělsko 4,9 5,0 8,1 16,7

Francie 0,6 10,0 20,0 32,0

Itálie 11,5 – 24,1 24,1

Nizozemsko 18,0 33,0 40,0 36,0

Rakousko 10,0 14,0 14,6 17,6

Švédsko 22,5 – 40,0 –

Velká Británie 32,0 44,2 51,4 53,6

Zdroj: RMMS (2008, 2010, 2012, 2014)
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garantován zcela volný vstup konkurenčních dopravců na trh nákladní železniční dopravy 
a jejich podíl překonal v roce 2008 20% podíl a nadále stoupá.

Dominantním hráčem na trhu zůstávají Deutsche Bahn, které také velmi aktivně působí 
na celoevropském trhu, když převzaly postupně nizozemské, dánské a britské cargo. Deut-
sche Bahn se tak stávají skutečným mezinárodním dopravcem a dominují celoevropskému 
trhu nákladní železniční dopravy v míře, jež může vyvolávat otázky, zda důsledkem libe-
ralizace trhu nákladní železniční dopravy v EU nebude celoevropská dominance Němec-
kých drah. Významným úspěchem Deutsche Bahn při provozování nákladní železniční 
dopravy je udržení přepravy jednotlivých vozových zásilek, která je celoevropsky na ústu-
pu, a v některých zemích bylo její provozování dokonce zcela zastaveno, jak již bylo zmí-
něno výše. Deutsche Bahn se však v Německu, na rozdíl od mnoha okolních zemí, podařilo 
dodnes udržet přepravu jednotlivých vozových zásilek mimo jiné díky reformnímu plánu 
MORA-C, zmíněnému výše. Napomohla tomu také centrální poloha Německa v rámci 
Evropy a tamní celkově úspěšný rozvoj nákladní dopravy v posledních dvaceti letech. Díky 
tomu bylo možné využít nákladové synergie mezi jednotlivými segmenty nákladní želez-
niční dopravy (vozové, kontejnerové a celovlakové zásilky), protože tyto různé segmenty 
jsou podle některých názorů mezi sebou velmi úzce propojeny (viz např. Božičnik 2009).

3.7 Bilance Deutsche Bahn: Finanční analýza současného stavu
Mezi výsledky železniční reformy ve Spolkové republice Německo je nutné započítat 
také finanční stabilitu holdingu Deutsche Bahn. V průběhu reforem od poloviny 90. let se 
Německé dráhy staly finančně nejsilnějším železničním podnikem na evropském konti-
nentě. K této finanční síle jim dopomáhá rozsáhlý domácí trh, který vytváří dostatek zdro-
jů i pro expanzi do zahraničí. Silné pozici nákladní železniční dopravy napomáhá poloha 
Německa v centru evropského kontinentu, kde se kříží severojižní a západovýchodní tran-
zitní trasy, což tvoří zajímavé přepravní proudy. V osobní dopravě jsou kromě komerčních 
tržeb významným zdrojem příjmu také dotace od spolkové vlády na regionální železniční 
dopravu.

(Tab. 3.6) Základní finanční parametry DB 2001–2010 (běžné ceny)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tržby
(mld. EUR)

15,7 18,7 28,3 24,0 25,1 30,1 31,3 33,5 29,3 34,4

Zisk
(mld. EUR)

–0,41 –0,47 –0,25 0,18 0,61 1,68 1,72 1,32 0,83 1,06

Investice
(mld. EUR)

7,11 9,99 9,12 7,24 6,38 6,58 6,32 6,77 6,46 6,89

Aktiva
(mld. EUR)

42,0 46,0 47,6 47,6 47,1 48,4 48,5 48,2 47,3 52,0

Zaměstnanci
(tisíce)

219,1 224,8 249,3 229,8 220,3 229,0 231,4 240,0 239,9 251,8

Zdroj: DB 2011
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Finanční situace Deutsche Bahn je v současnosti stabilizovaná a společnost produkuje 
zisk, který se však začal v posledních letech v průběhu hospodářské krize mírně snižovat. 
V roce 2015 se trend velice rychle otočil a Německé dráhy prodělaly 1,3 miliardy euro. Ten-
to výsledek je přičítán především vleklé a nákladné stávce strojvedoucích a členů vlako-
vého personálu a také liberalizaci dálkové autobusové dopravy. V současné době se tento 
výsledek vnímá spíše jako výkyv a společnost zůstává i nadále mimořádně stabilní a finanč-
ně silná, což z dlouhodobého hlediska umožnilo několik faktorů. Německé železnice se 
na počátku 90. let nacházely v obtížné finanční situaci v důsledku nízké komerční flexibility 
a sloučení s neefektivními východoněmeckými Deutsche Reichsbahn. Důsledná komerci-
onalizace DB společně s jejich oddlužením v první polovině 90. let vytvořily základy pro 
úspěšný obchodní a finanční rozvoj společnosti v dalších letech. Větší orientace na komerč-
ní úspěch oproti tradičním provozním cílům byla podpořena v roce 1999 i vytvořením 
holdingu a důsledným oddělováním (minimálně účetním) infrastrukturních, nákladních, 
osobních dálkových a osobních regionálních aktivit. Toto rozlišení umožňuje identifikovat 
zisková a ztrátová obchodní střediska, omezuje křížové financování a identifikuje ztrátové 
činnosti, které je potřeba buď zefektivnit a podpořit veřejnou dotací, anebo omezovat.

Významným parametrem úspěšné ekonomické transformace Deutsche Bahn v posled-
ních dvaceti letech byl vývoj počtu zaměstnanců. Mezi roky 1994 a 2001 klesal počet zaměst-
nanců tempem 6 % ročně (Deville – Verduyn 2012), což umožnilo stabilizaci mzdových 
nákladů Deutsche Bahn. Po roce 2002 začal počet zaměstnanců DB opět stoupat, přede-
vším v důsledku zahraničních akvizic a rozvoje stávajících nabízených služeb. Nejdříve 
tak došlo k růstu produktivity práce eliminací přezaměstnanosti, a následně tak vznikl 
prostor pro rozvoj nových aktivit. V roce 2009 tvořily u Deutsche Bahn mzdové náklady 
34 %, spotřeba materiálu 47 % a odpisy 9 % celkových nákladů (Deville – Verduyn 2012).

Analýzou skladby zisků a investic na německých železnicích se ukazuje, že v posledním 
období jsou zdrojem zisků Deutsche Bahn především infrastrukturní divize (DB Netz) a divi-
ze regionální osobní dopravy (DB Regio), zatímco ziskovost divize dálkové osobní dopra-
vy (DB Fernverkehr) byla nízká a ziskovost nákladní dopravy (DB Schenker) v posledních 
letech dokonce záporná (Link 2012). Zisky společně s odpisy představují zdroje pro finan-
cování investic. Investice do kolejových vozidel jdou na vrub Deutsche Bahn, u infrastruk-
tury existuje dlouhodobá strategická dohoda mezi německou vládou a DB, že vláda při-
spěje ročně 2,5 miliardy eur na obnovu a modernizaci infrastruktury, zatímco DB investují 
minimálně 0,5 miliardy eur z vlastních zdrojů na obnovu a modernizaci a 1,25 miliardy eur 
na běžnou údržbu infrastruktury. Tímto mechanismem je každoročně zabezpečeno mini-
málně 4,25 miliardy eur investic do německé železniční infrastruktury (Link 2012, s. 5).

3.8 Dílčí shrnutí
Spolková republika Německo začala vážněji diskutovat o železniční reformě v 80. letech 
20. století a realizaci reformy spustila na počátku 90. let. Díky ní se podařilo sloučit dvě 
národní dopravní společnosti – dřívější západoněmecké Deutsche Bundesbahn a výcho-
doněmecké Deutsche Reichsbahn – do nově založených Deutsche Bahn. Následně došlo 
k přeměně této společnosti na holdingovou společnost a také se vertikálně oddělily její 
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jednotlivé provozní složky, včetně správce železniční infrastruktury. První vlnu reformy 
provázela také regionalizace umožňující jednotlivým spolkovým zemím nově rozhodovat 
o své regionální osobní dopravě na železnici. Zároveň byl na koleje umožněn vstup konku-
renčním společnostem v osobní i nákladní dopravě. Před rokem 2000 se ale příliš masivní 
nástup konkurenčních dopravců na německé koleje nekonal.

Po roce 2000 začala druhá fáze železniční reformy a zrychlil se nástup konkurence 
na koleje. V regionální osobní dopravě se projevilo usnesení Spolkové rady, jež zdůraz-
ňovalo, že je nutné vypisovat nabídková řízení v osobní regionální dopravě, a stanovovalo 
přechodné období pro přímá zadání. Zároveň došlo k vytvoření společností půjčujících 
vozidla, což umožnilo flexibilnější uspokojování poptávky po nich. Deutsche Bahn totiž 
dosud systematicky prodávaly svá ojetá vozidla pouze do zahraničí, a v Německu tudíž 
neexistoval trh s ojetým vozovým parkem. To se od této doby spolu s rozvojem nabídko-
vých řízení změnilo.

Německo, i přes některé kritické výtky, patří k zemím, které postoupily s reformou 
svých železnic a s liberalizací jednoznačně nejdále. Dokládají to aktivity konkurenčních 
společností, jež se neustále rozvíjejí. V dálkové dopravě se však tento trend neprojevil, pře-
devším kvůli vysokým vstupním nákladům a dominantní pozici systému dálkové dopravy 
Deutsche Bahn, takže se podařilo uchytit a přežít jen několika projektům. Mezi současné 
hlavní výtky německého systému patří holdingové uspořádání DB, a tedy vertikální inte-
grace dopravních společností a správce holdingu. Protiargumentem, který z Německa 
často zaznívá, je fakt, že se podařilo vytvořit kapitálově velmi silnou a stabilní železnič-
ní společnost, která odolá i výkyvům v průběhu hospodářské krize. Ačkoliv po roce 2008 
došlo v průběhu krize ke snížení objemů přepravovaného zboží, hospodářské výsledky 
byly veskrze pozitivní. Propad zaznamenaly Deutsche Bahn až za rok 2015, kdy se jejich 
ztráta přiblížila téměř k jedné miliardě eur. Propad způsobila dlouhá a zničující stávka 
strojvůdců a vlakového personálu spolu s uvolněním konkurence na dálkových autobuso-
vých linkách v Německu.
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4. Právní rámec regulace železniční 
dopravy v Německu

Reformy železničního odvětví (nejen) v Německu musely zohledňovat specifika železnič-
ní dopravy. Jednou z nich je skutečnost, že kapacita železniční dopravní cesty je na rozdíl 
od silniční, lodní či letecké dopravy výrazně omezena. Její využití proto musí být v nedis-
kriminační hospodářské soutěži, jakož i pro zajištění maximální bezpečnosti na železnici 
regulováno. Regulaci ovšem vyžaduje nejen samotná železniční doprava, ale i proces její-
ho přidělování, který s omezenou kapacitou železniční dopravní cesty velmi úzce souvisí 
a nemusí zcela uspokojit potřeby dopravců. Proces přidělování dopravní cesty je defor-
mován skutečností, že přídělce kapacity je z povahy železničního odvětví faktický mono-
polista nebo výrazný dominant. Tento přirozený monopol však sám o sobě neskýtá záruky 
transparentního a nediskriminačního procesu přidělování kapacity. Garantem nediskri-
minačního a transparentního přístupu k žadatelům o kapacitu dopravní cesty by měl být 
právě regulační subjekt. Oblast přidělování dopravní cesty není jedinou oblastí železnič-
ního odvětví, kterou by měl regulační subjekt kontrolovat. Dalšími oblastmi jsou regulace 
přístupu k doplňkovým infrastrukturním zařízením (například depa, dílny či seřaďovací 
nádraží) a přezkoumání rozhodnutí přijatých provozovatelem infrastruktury, železničním 
podnikem či provozovatelem zařízení služeb, hospodářské soutěže na železnici, spoluprá-
ce s regulatorními subjekty ostatních států.

Regulačním subjektem může být buď samostatný nově konstituovaný orgán, nebo 
může být regulační subjekt v souladu se směrnicí spojen s regulačním subjektem přísluš-
ným pro několik regulovaných odvětví. Rovněž může být regulační subjekt z organizační-
ho hlediska spojen s vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž nebo vnitrostátním 
orgánem dohlížejícím na bezpečnost na železnici nebo orgánem vydávajícím licence. Výše 
uvedené subjekty však mohou být regulatorními subjekty pouze za splnění podmínek 
uvedených v článku 55 odstavci 1 směrnice 2012/34/EU (dále jen „směrnice“). Jedná se 
tedy o samostatný orgán, který je – pokud jde o organizaci, funkce, hierarchii a rozhodo-
vání – právně odlišný od jakéhokoli jiného veřejnoprávního nebo soukromého subjektu 
a je na něm nezávislý. Takovýto orgán musí být nezávislý, co se týče organizace, finančních 
pravomocí, právní struktury a rozhodování na jakémkoli provozovateli infrastruktury, 
správci poplatků, přidělujícím subjektu nebo žadateli.

Podle podmínek obsažených v článku 55 odstavci 2 směrnice nelze, aby funkce regu-
lačního subjektu vykonával úřad, který sice splňuje požadavek v tom smyslu, že se jed-
ná o samostatný orgán, nezávislý, pokud jde o organizaci, funkce a hierarchii, ale není 
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již zcela nezávislý na jakémkoli jiném veřejnoprávním či soukromoprávním subjektu, 
zejména pokud by například ministerstvo rozhodovalo o odvolání proti jeho rozhodnutí. 
Z tohoto důvodu je třeba, aby regulační subjekt splňoval i podmínku nezávislosti, pokud 
jde o organizaci, rozhodnutí o financování, právní strukturu a rozhodování na provozo-
vateli infrastruktury, respektive na správě železniční dopravní cesty. Regulátor musí být 
organizačně nezávislý a v oblasti právní struktury musí být nezávislý také na žadateli. 
Žadatelem je dle čl. 3 odst. 19 směrnice železniční podnik nebo mezinárodní seskupe-
ní železničních podniků či jiné osoby nebo právní subjekty, jako mohou být například 
příslušné orgány ve smyslu nařízení č. 1370/2007/ES (o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici) a zasilatelé, dopravci a provozovatelé kombinované 
dopravy se zájmem v oblasti veřejné služby nebo obchodním zájmem na získání kapaci-
ty infrastruktury. Příslušným orgánem je v souladu s nařízením č. 1370/2007/ES orgán 
nebo skupina orgánů veřejné správy členského státu nebo členských států, který má pra-
vomoc zasahovat do veřejné přepravy cestujících v dané územní oblasti, nebo jakýkoli 
jiný orgán mající takovou pravomoc. Regulační subjekt tedy musí být, pokud jde o orga-
nizaci, rozhodnutí o financování, právní strukturu a rozhodování, nezávislý na orgánu  
státní moci.

4.1 Činnost regulátora podle práva Evropské unie
Spolková republika Německo tedy postupovala při sektorové regulaci podle směrni-
ce 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru (dále uvádíme také jako 
„směrnice“), která vstoupila v platnost dne 21. listopadu 2012 a kterou byly přepracová-
ny a sloučeny do jediného aktu směrnice č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, 
95/18/EHS o vydávání licencí železničním podnikům a č. 2001/14/ES o přidělování kapa-
city železniční infrastruktury. Nová směrnice obsahuje v článcích 55 až 57 obecné poža-
davky na regulační subjekt. Důvody pro zavedení právní úpravy regulačního subjektu 
spočívají ve specifické povaze železničního odvětví, kterou je třeba mít na paměti. Z výše 
uvedených směrnic vyplývá snaha o zajištění konkurenceschopnosti železniční dopravy 
mezi ostatními odvětvími osobní či nákladní přepravy. Za tímto účelem by měly člen-
ské státy zajistit, aby železniční podniky měly status nezávislého provozovatele a mohly 
se chovat v maximální míře tržně a pružně se přizpůsobovat požadavkům trhu. Zavedení 
regulačního subjektu jako nezávislého orgánu je nutné zejména kvůli podpoře regulované 
a řízené hospodářské soutěže a umožnění alespoň základní funkčnosti regulovaného trhu 
v železniční dopravě.

Regulátor může žádat o poskytnutí informací od dotčených subjektů. Podle práva 
Evropské unie může požadovat následující informace:

1. Podle čl. 11 odst. 2 směrnice jsou povinny příslušné orgány a železniční podniky posky-
tující veřejné služby poskytnout regulátorovi informace potřebné pro rozhodnutí 
o hospodářské vyváženosti smlouvy na veřejné služby.

2. Podle čl. 31 odst. 2 směrnice může regulátor požadovat od provozovatele infrastruktu-
ry a provozovatele zařízení služeb veškeré nezbytné informace o uložených poplatcích. 
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Tito provozovatelé musí být schopni prokázat, že poplatky jsou účtovány v souladu se 
systémem zpoplatnění.

3. Podle čl. 56 odst. 8 směrnice je regulátor oprávněn požadovat příslušné informace 
od provozovatele infrastruktury, žadatelů a jakýchkoli jiných zúčastněných třetích 
osob z členských států EU. Příslušnými informacemi jsou veškeré údaje, které regulátor 
požaduje v rámci své funkce přezkoumávání rozhodnutí provozovatelů infrastruktury 
a funkce sledování hospodářské soutěže na trzích železniční dopravy.

4. Podle čl. 56 odst. 12 směrnice má regulátor pravomoc vyžadovat od provozovatele 
infrastruktury, provozovatele zařízení služeb a železničních podniků předložení účet-
ních údajů.

Je otázkou, zda by měl mít regulační subjekt oprávnění, aby šetřil na místě, respek-
tive mohl vstoupit do obchodních prostor provozovatelů infrastruktury a zařízení služeb 
a železničních podniků. Tato pravomoc by byla účelná obzvláště k vykonávání auditů. 
Směrnice v tomto ohledu nestanovuje bližší požadavky a je dostačující, pokud by si pro 
provádění auditu regulátor vyžádal účetní informace od příslušných subjektů bez nutnosti 
provádět šetření na místě; často může být ale pro samotné železniční podniky praktič-
tější, když regulátor provede šetření na místě, a to s ohledem na množství poskytovaných 
dokumentů.

Regulátor má podle směrnice pravomoc přijímat následující rozhodnutí:
a)  Rozhodnutí o tom, zda je hlavním účelem dopravní služby přeprava cestujících mezi 

stanicemi umístěnými v různých členských státech (dle čl. 10 odst. 3 směrnice) – státy 
mohou zablokovat činnost podniku, pokud je jeho hlavní náplní u konkrétní dopravní 
služby vnitrostátní přeprava. Toto rozhodnutí přijímá regulační subjekt na žádost pří-
slušných orgánů nebo dotčených železničních podniků.

b)  Rozhodnutí o tom, zda by byla ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy na veřejné 
služby (dle čl. 11 odst. 2 směrnice). Toto rozhodnutí přijímá regulační subjekt na žádost 
příslušného orgánu, který uzavřel smlouvu na veřejné služby, jiného dotčeného orgá-
nu, provozovatele infrastruktury nebo železničního podniku.

c)  Stanovení lhůty pro vyřízení žádosti železničního podniku o přístupu k zařízení služeb 
(dle čl. 13 odst. 4 směrnice). Tuto lhůtu stanovuje regulační subjekt z úřední povinnosti.

d) Rozhodnutí o schválení rámcové dohody podle čl. 42 směrnice nebo rozhodnutí 
o vstupu takové dohody v platnost. Regulační subjekt může rozhodovat na základě 
žádosti stran rámcové dohody o vyslovení předchozího souhlasu s touto dohodou 
nebo o povolení vstupu takovéto dohody v platnost. Spíše by bylo účelnější, aby regu-
látor rozhodoval pouze o vstupu rámcové dohody v platnost dle čl. 42 odst. 6 směrnice, 
neboť udělování předchozího souhlasu s rámcovou smlouvou by nepřiměřeně zatěžo-
valo administrativní aparát regulačního subjektu, obzvláště v případě, kdy by rámcová 
smlouva vyžadovala výraznější zásahy.

e) Rozhodnutí o udělení souhlasu provozovateli infrastruktury nadále vybírat poplatky 
za příslušnou infrastrukturu (dle čl. 51 odst. 4 směrnice). Toto rozhodnutí vydá regulá-
tor na žádost provozovatele infrastruktury za podmínek čl. 51 odst. 4 směrnice.
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f ) Rozhodnutí o přezkumu rozhodnutí přijatých provozovatelem infrastruktury, želez-
ničním podnikem nebo provozovatelem zařízení služeb, které se týká:

 – zprávy o síti (resp. prohlášení o dráze);
 – kritérií stanovených ve zprávě o síti;
 – procesu přidělování kapacity a jeho výsledků;
 – systému zpoplatnění;
 – výše nebo struktury poplatků za infrastrukturu;
 – úpravy přístupu k železniční infrastruktuře; přístupu ke službám a zpoplatnění 

služeb.
 Toto rozhodnutí může vydat regulátor na základě žádosti žadatele o kapacitu (dle čl. 56  

odst. 1 směrnice), avšak regulátor může přezkum zahájit i z vlastní iniciativy (dle čl. 56 
odst. 2 směrnice).

g)  Vydání nezávazného stanoviska k předběžnému znění obchodního plánu, smluvního 
ujednání a plánu na rozšíření kapacity (dle čl. 56 odst. 4 směrnice). Zda bude taková 
rozhodnutí regulátor vydávat, záleží na zákonodárci příslušného členského státu.

h)  Rozhodnutí o provedení auditu ze strany regulačního subjektu nebo prověření exter-
ního auditora provedením auditu u provozovatele infrastruktury, provozovatele služeb 
nebo železničního podniku (dle čl. 56 odst. 12 směrnice). Regulační subjekt je opráv-
něn provádět audit sám, případně může pověřit provedením auditu externího auditora. 
Dle našeho právního názoru by musel mít regulační subjekt rozsáhlý personální aparát 
obsazený odborníky v oboru účetnictví, aby mohl audit provést sám. Z tohoto důvodu 
je třeba zvážit, zda by regulační subjekt spíše neměl pověřit provedením auditu externí 
odbornou osobu.

Výše uvedenými rozhodnutími bude regulátor přímo rozhodovat o předmětné otázce 
s výjimkou rozhodnutí uvedených pod bodem f ). V případě rozhodnutí uvedených pod 
bodem f ) bude regulátor fungovat jako odvolací instance proti rozhodnutím provozovatele 
infrastruktury, provozovatele zařízení služeb a případně železničního podniku. Směrnice 
však dává regulátorovi pouze možnost svým rozhodnutím buď potvrdit rozhodnutí těch-
to subjektů, resp. konstatovat, že akty, jež vydaly, nevyžadují žádnou změnu, nebo vydat 
opatření k nápravě, kterým si vyžádá změnu těchto rozhodnutí v souladu s regulátorovým 
pokynem. Tímto postupem zůstává zachována autonomie vůle výše uvedených subjektů, 
která je jedním ze základních principů, na nichž je úprava dle směrnice postavena. Regulá-
tor tedy nemůže svým rozhodnutím změnit rozhodnutí těchto subjektů. Směrnice pouze 
stanovuje, o čem by měl regulátor rozhodovat, nestanovuje však žádné požadavky na nále-
žitosti tohoto rozhodnutí. Příslušné rozhodnutí regulátora by proto mělo splňovat obecné 
náležitosti správního rozhodnutí stanovené vnitrostátním právním řádem.

Podle ustanovení čl. 56 odst. 9 směrnice by měla být rozhodnutí regulátora pro jejich 
adresáty závazná a regulační subjekt musí být schopen prosazovat svá rozhodnutí přísluš-
nými sankcemi, včetně pokut. Vnitrostátní právní úprava by tak měla obsahovat i následu-
jící správní delikty:
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a)  Neposkytnutí informací – za tento správní delikt by byla potrestána fyzická či právnic-
ká osoba, která neposkytne regulátorovi na jeho žádost potřebné informace.

b)  Nedodržení opatření k nápravě – za tento správní delikt by byla potrestána fyzická či 
právnická osoba, která nebude respektovat regulátorem uložené opatření k nápravě 
dle písm. f ) předchozího odstavce.

c)  Nerespektování jiného rozhodnutí regulátora – za tento správní delikt by byla potres-
tána fyzická či právnická osoba, jež se nebude řídit rozhodnutím regulátora dle písm. c) 
a e) předchozího bodu.

Za tyto správní delikty by mohl regulátor ukládat pokuty. Výše těchto pokut by měla 
být dostatečně motivační.

Směrnice stanoví lhůty pro řízení o rozhodnutí dle písmen a), b) a f ). Vydání těchto 
rozhodnutí musí předcházet poskytnutí informací a posouzení poskytnutých informací. 
Regulátor musí o poskytnutí informací požádat do jednoho měsíce od zahájení řízení, 
následně informace posoudí, a pokud shledá, že informace jsou kompletní a dostačující 
pro vydání rozhodnutí, vydá do šesti týdnů odůvodněné rozhodnutí.

Dle směrnice jsou subjekty povinny poskytnout informace, jež požaduje regulátor, 
v rozumné lhůtě, kterou stanovil a která nebude delší než jeden měsíc. Za výjimečných 
okolností může regulátor povolit časově omezené prodloužení lhůty, nepřesahující dobu 
dvou dodatečných týdnů. U ostatních rozhodnutí směrnice nestanovuje lhůty pro vydání, 
jelikož však některá rozhodnutí mají operativní povahu, bude nezbytné stanovit pro vydá-
ní těchto rozhodnutí lhůty v řádu maximálně jednotek týdnů, u ostatních by se použily 
lhůty dle správního řádu.

Podle čl. 56 odst. 9 směrnice nepodléhají rozhodnutí regulátora kontrole žádného 
jiného správního orgánu. Je třeba stanovit, zda by mělo být řízení před regulátorem dvo-
jinstanční nebo jednoinstanční. V případě dvojinstančnosti by bylo proti rozhodnutí 
regulátora možné podat rozklad k předsedovi regulátora, resp. k osobě stojící v čele regu-
lačního subjektu. V případě jednoinstančnosti by se dalo rozhodnutí přezkoumat pouze 
soudně. Přezkoumatelná by měla být rozhodnutí uvedená pod písmeny a), b), d), e) a f ). 
Správní předpisy vnitrostátního práva by měly být na řízení před regulátorem aplikovány 
subsidiárně, pokud v dílčích otázkách není stanoveno jinak, zejména úprava zvláštních 
lhůt pro vydání některých rozhodnutí bude mít přednost před ustanoveními vnitrostát-
ního práva.

Regulátoři všech členských států EU by si měli vyměňovat informace o své činnosti, 
zásadách rozhodování a praxi. Též vytvoří síť, v rámci níž se scházejí v pravidelných inter-
valech. Součástí této sítě je i Komise EU, která koordinuje a podporuje činnost této sítě 
a případně vydá doporučení. Regulátoři všech členských států EU navzájem úzce spolu-
pracují. Pokud regulátor řeší otázku vztahující se k mezinárodní trase vlaku, je povinen 
konzultovat ji s regulátory dotčených členských států a vyžádat si od nich veškeré potřeb-
né informace. Dotčení regulátoři jsou povinni poskytnout regulátorovi veškeré informace, 
které je oprávněn požadovat. Regulátoři jsou oprávněni požadovat nezbytné informace 
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od sdružení provozovatelů infrastruktury a přezkoumávat rozhodnutí a postupy těchto 
sdružení.

Podle čl. 56 odst. 3 směrnice regulátor úzce spolupracuje s vnitrostátním bezpečnost-
ním orgánem a orgánem vydávajícím licence. Tyto orgány společně vypracují systém pro 
sdílení informací. Jeho prostřednictvím bude regulátor poskytovat oběma zmíněným 
orgánům doporučení o otázkách, jež mohou mít dopad na hospodářskou soutěž, a regulá-
torovi budou k dispozici doporučení v otázkách, které mohou mít dopad na bezpečnost. 
Regulátor by měl rovněž spolupracovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (Bun-
deskartellamt) a případně mu dávat podněty.

4.2 Právní úprava regulátora ve Spolkové republice Německo
Německá železniční reforma přinesla výrazné změny týkající se regulace železničního 
odvětví a dodržování rovných tržních podmínek. Kromě Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže patří mezi dva hlavní specificky síťové regulátory Spolková agentura pro síťová 
odvětví a Spolkový drážní úřad. První z nich se zabývá především legislativními otázkami 
a dodržováním tržního prostředí na železnici, druhý zejména technickými a bezpečnost-
ními otázkami.

Prvním z nich je Spolková agentura pro síťová odvětví (Bundesnetzagentur), která 
v Německu vykonává funkce regulačního subjektu. Oprávnění Bundesnetzagentur k regu-
lování drážního provozu vyplývají v první řadě z ustanovení § 14 až § 14f ) zákona o dra-
hách, která jsou doplněna úpravou nařízení pro využívání železniční dopravní infrastruk-
tury (Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung).

Mezi hlavní pravomoci Bundesnetzagentur patří:
–  dohled nad dodržováním předpisů, jež upravují přístup k železniční dopravní síti;
–  rozhodování o sporech vzniklých při vyhotovování železničního jízdního řádu a přidě-

lování železničních tras;
–  rozhodování o pravidlech a výši zpoplatnění železničních tras;
–  rozhodování o přidělování obslužných železničních zařízení a podmínek jejich  

použití;
–  rozhodování o povolení k osobní přepravě přes státní hranice;
–  provozovatelé železniční trasy jsou dále povinni informovat Bundesnetzagentur o někte-

rých rozhodnutích (např. pokud má být žádost o přiznání trasy vlaku nebo žádost 
o přístup k obslužným zařízením zamítnuta) – Bundesnetzagentur může tato rozhod-
nutí zrušit v případě, pokud rozhodnutí provozovatele železniční dopravní cesty není 
v souladu s ustanovením drážních předpisů (do uplynutí zákonných lhůt nemůže nabýt 
rozhodnutí provozovatele železniční infrastruktury účinnosti) – tohoto práva se může 
Bundesnetzagentur úplně nebo pouze částečně předem vzdát;

–  následný dohled nad podmínkami použití drážní sítě a obslužných zařízení sítě (Nut-
zungsbedingungen für Schienennetze und Serviceeinrichtungen), jako i dohled nad mírou 
jejich zpoplatnění;

–  schvalování rámcových smluv upravujících provozovanou linku, které jsou vypracová-
ny na dobu delší pěti let;
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–  informační povinnost, tj. informovat drážní regulační subjekt ostatních členských států 
EU ohledně práce a rozhodnutí (včetně pravidel rozhodování), jež Bundesnetzagentur 
učinila;

–  v souvislosti s každým jízdním řádem vyhotovuje zprávu ohledně své činnosti;
–  přijímá opatření, která slouží k tomu, aby byla odstraněna zjištěná porušení předpisů 

drážního práva a zabránilo se jim v budoucnosti.
Správě Bundesnetzagentur podléhají všichni železniční dopravci, a to bez ohledu 

na jejich tržní postavení. Vůči Bundesnetzagentur mají povinnost součinnosti u případ-
ných průzkumů. Bundesnetzagentur není speciální samostatný železniční úřad, reguluje 
více síťových odvětví – dále též elektřinu, plyn, telekomunikace a poštovní služby.

Dne 29. srpna 2016 byl publikován ve spolkové Sbírce zákonů nový zákon o regulaci 
na železnici (Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnverkehr) (BGBl. I S. 2082), 
který zčásti implementoval výše zmíněnou směrnici 2012/34/EU, ale zejména zcela nahra-
dil dosavadní právní úpravu. Nový zákon o regulaci na železnici je nezdařeným zákonem, 
ve kterém se silně promítly politické vlivy CDU, reprezentované jejím představitelem 
Ronaldem Pofallou, bývalým šéfem Spolkového kancléřství, který je v současnosti členem 
představenstva Deutsche Bahn. Zákon posiluje dominanci Deutsche Bahn a bezesporu bude 
předmětem zájmu Evropské komise z hlediska dodržování pravidel hospodářské soutěže.

Druhým je Spolkový drážní úřad představující bezpečnostní orgán podle všeobecného 
zákona o železnicích a jeho úkolem je zajištění bezpečnosti železniční dopravy ve smyslu 
práva Evropské unie a dohled nad ní.

Správa železniční dopravy v Německu přísluší spolkovému ministerstvu dopravy s tím, 
že ministerstvo může tuto povinnost zcela nebo částečně převést na Spolkový drážní úřad 
(Eisenbahn-Bundesamt), aniž by byla třeba souhlasu Spolkové rady.

Souhlas Spolkové rady se vyžaduje v případě: (1) pokud ministerstvo dopravy chce 
pověřit v celém rozsahu nebo částečně jiné veřejné či soukromé subjekty, které by dohlí-
žely na provozování železniční dopravy a udělování koncesí, licencí a povolení k provo-
zování dopravy, včetně jejich omezení, dočasného přerušení nebo odejmutí. (2) Souhlas 
je rovněž potřeba, pokud chce ministerstvo převést na Eisenbahn-Bundesamt pravomoc, 
aby byl tento úřad zplnomocněn udělovat koncese, licence a povolení k provozování 
dopravy, včetně jejich omezení, dočasného přerušení nebo odejmutí. (3) Dále aby moh-
lo ministerstvo zcela či částečně převést registr na soukromé subjekty nebo aby zapojilo 
soukromé subjekty do výkonu činností spojených se správou spolkové železniční dopra-
vy. Převedení činností na soukromý subjekt nebo spoluúčast soukromého subjektu je pří-
pustná pouze v takovém případě, pokud je soukromý subjekt spolehlivý, nezávislý a dis-
ponuje-li nezbytnými odbornými znalostmi. V právním nařízení o přenesení pravomoci 
musí být blíže stanoveny předpoklady požadované pro převedení činností nebo spolu-
účast soukromého subjektu, přičemž soukromé subjekty podléhají dozoru Spolkového 
drážního úřadu.

Spolkový drážní úřad je samostatným ústředním správním úřadem, jenž podléhá minis-
terstvu dopravy. Výše zmíněný zákon o regulaci na železnici (Eisenbahnregulierungsgesetz) 
posílí pravomoci Spolkového drážního úřadu a omezí rozhodovací vliv ministra dopravy.
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Do působnosti Spolkového drážního úřadu patří zejména tyto pravomoci:
–  vedení územního řízení kvůli stavbě či rekonstrukci provozních zařízení spolkových  

železnic;
–  dohled nad železničními dopravními cestami;
–  stavební dozor při výstavbě provozních zařízení spolkových železnic;
–  udělení a odejmutí povolení k provozování zařízení spolkových železnic;
–  výkon výsostných pravomocí, práva dohledu a spoluúčasti dle ustanovení jiných záko-

nů a nařízení;
–  příprava a realizace smluv podle zákona o výstavbě spolkových železničních tratí;
–  odborné přezkoumání nehod na železnici;
–  schvalování spolkových finančních prostředků na podporu železniční dopravy a kom-

binované dopravy (tj. kombinace železniční dopravy s jinými druhy dopravy).
V územním řízení je povinností Spolkového drážního úřadu předložit projektovou 

dokumentaci pro stavbu nových nebo rekonstrukci stávajících provozních zařízení spolko-
vých drah úřadu příslušnému podle právních předpisů spolkové země, ve které se stavba 
nachází; účelem je provedení konzultačního řízení, jestliže stavba zasahuje i do jiné oblas-
ti, než jsou spolkové dráhy. Spolkový drážní úřad provede územní řízení podle všeobec-
ného zákona o železnicích, vydá územní rozhodnutí nebo učiní jiné rozhodnutí, podané 
na základě tohoto zákona. Dále vykonává dohled nad železniční dopravní sítí spolkových 
zemí a je oprávněn vydávat povolení na základě dohody se spolkovými zeměmi podle 
jejich pokynů a na jejich účet.

4.3 Dílčí shrnutí
Problematika regulatorního rámce nastaveného právem Evropské unie v rámci reformy 
v roce 2012 bude vyvolávat ještě mnoho let řadu otázek, které budou předmětem soudní-
ho rozhodování jak vnitrostátních, tak i mezinárodních soudů. V současné době například 
probíhá řízení před Soudním dvorem EU ve věci C-482/14 Evropská komise proti Spol-
kové republice Německo. V tomto konkrétním případě se spor týká jednak převodu zisků 
dosažených dceřinými společnostmi na jejich mateřskou společnost, holdingovou společ-
nost DB, jednak účetnictví těchto dceřiných společností.

Evropská komise má za to, že Spolková republika nedodržuje zákaz převádět do jiných 
oblastí veřejné prostředky určené na infrastrukturu, kompenzace za regionální služby 
osobní dopravy a poplatky za použití železniční sítě. Na pozadí těchto obvinění tak vyvstá-
vají problémy týkající se skrytých podpor (případně křížových dotací) v rámci vertikálně 
integrovaných podniků, které poskytují služby železniční dopravy a zároveň zajišťují sprá-
vu infrastruktury nezbytné k této činnosti.

Evropská komise Soudnímu dvoru EU navrhuje, aby určil, (1) že SRN umožněním 
převodu státní podpory poskytnuté na železniční infrastrukturu do oblasti poskytování 
služeb nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 1 směrnice 91/440. Navrhu-
je rovněž určit, (2) že Německo nezaručilo řádné vedení účetnictví, čímž nebyl dodržen 
zákaz převádět veřejné prostředky poskytnuté v oblasti správy železniční infrastruktury 
do oblasti poskytování služeb. Kvůli tomu Německo nesplnilo povinnosti, vyplývající pro 
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něj z výše zmíněného článku dané směrnice. (3) Evropská komise má také za to, že SRN 
nesplnilo povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 7 odst. 1 směrnice 2001/14, neboť neza-
ručilo, aby byly poplatky za použití infrastruktury použity výlučně k financování činnosti 
provozovatele infrastruktury. (4) Německo dále nezaručilo, aby veřejné finanční pro-
středky určené na poskytování osobní dopravy jako veřejné služby byly na příslušných 
účtech vykazovány samostatně, a tudíž nesplnilo povinnosti, jež vyplývají z čl. 9 odst. 4 
směrnice 91/440 a čl. 6 odst. l nařízení č. 1370/2007 ve spojení s bodem 5 přílohy tohoto 
nařízení.

Tento spor má svůj základ v roce 2012, kdy Evropská komise upozornila Německo 
na porušování výše uvedených právních předpisů EU, avšak Německo tyto výtky odmítlo. 
Dané řízení před Soudním dvorem EU stále probíhá a teprve 26. května 2016 bylo vydá-
no stanovisko generálního advokáta, které slouží jako podklad pro rozhodování Soudního 
dvora EU. Generální advokát se kloní k závěru, že Spolková republika Německo kvůli akti-
vitám popsaným výše v bodě (2) nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 1 
směrnice 91/440/EHS. V ostatních bodech žaloby se generální advokát kloní k závěru, že 
SRN neporušila právo EU.

Tento aktuální příklad, který Soudní dvůr EU rozhodne zřejmě až ke konci roku 2016, 
ukazuje, že problematika regulatorního rámce bude ještě dlouho předmětem právních 
„bitev“. Nejde o důkaz snad špatného právního rámce Evropské unie nebo členských států, 
ale spíše o potvrzení silných historických vztahů mezi exekutivami jednotlivých členských 
států a jejich „národními“ přepravci. Nastavení funkčního modelu hospodářské soutěže 
v oblasti železniční dopravy tak bude probíhat nikoliv několik let, ale spíše dvě následující 
dekády.
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5. Vybrané problémy plynoucí  
z reformy železnic

Spolková republika Německo patří dlouhodobě k zemím, které jsou považovány za nejvy-
spělejší v oblasti liberalizace železnic. Velmi dobré umístění v mezinárodních srovnávacích 
statistikách však neznamená, že zde bylo vytvořeno zcela ideální konkurenční prostředí. 
Stále ještě přetrvává celá řada problémů a komplikací, které konkurenčním společnostem 
znesnadňují jejich činnost. Jedním z důvodů může být struktura Deutsche Bahn. Společ-
nost sice funguje od roku 1999 na holdingovém základě a je rozdělena do jednotlivých 
dceřiných společností, ale právě kvůli tomu se mezi správcem infrastruktury a dominant-
ní, dříve národní, dopravní společností (incumbentem) nepodařilo zcela zpřetrhat vazby, 
které mohou stát za výše zmíněnými problémy (Tomeš 2011, s. 2).

Cesta vedoucí k vytvoření nediskriminačního prostředí v železničním sektoru je 
v obecném pohledu velmi dlouhá. Ať už v Německu, ve Velké Británii nebo v České repub-
lice, nikde a nikdy nebude železniční sektor přívětivý pro konkurenci – lokomotivy, vozy, 
provozní zázemí a samotný provoz představují obrovské náklady, které je nutné do pod-
nikání vložit. Navíc je nutné počítat s nejrůznějšími technologickými omezeními – rozdíl-
né napájecí soustavy, omezení nápravového tlaku, poloměry oblouků či průjezdní profil. 
Je též potřeba zohlednit nepřeberné množství předpisů a norem, personál je nezbytné 
po odborné stránce zaškolit a prozkoušet, což zvyšuje náklady na pracovní sílu (Kvizda 
2010, s. 69).

Liberalizace na železnici otevřela dveře na dopravní trh mnoha společnostem, které 
Deutsche Bahn konkurují flexibilitou, cenou a úrovní služeb. Společnosti z holdingu Deut-
sche Bahn ale odmítají „bez boje“ opustit své pozice. Částečně k tomu využívají „měkkých“ 
výhod plynoucích z jejich velikosti a uspořádání. Tyto bariéry volného trhu jsou pro 
regulátory těžko postižitelné a odstranitelné, avšak zároveň útočí na rentabilitu konku-
renčních společností. Otevírání dopravního trhu v Německu se tedy změnilo ve vleklý boj 
dříve dominujících Deutsche Bahn – byť rozdělených do jednotlivých provozních společ-
ností – na straně jedné a konkurenčních dopravců na straně druhé. Mnohokrát musel být 
dodefinován a zpřesněn právní rámec tržního prostředí na železnici a činnost regulačních 
orgánů, jak bylo zmíněno výše, se upravuje neustále.

Podle mezinárodních statistik se Spolková republika drží v otázce liberalizace železnič-
ního sektoru velmi vysoko: mezinárodně uznávaný IBM Rail Liberalisation Index opakova-
ně ohodnotil Německo jako zemi s třetím nejliberálnějším trhem na poli železniční dopra-
vy. Stejných výsledků dosahuje Spolková republika také v případě dílčích indexů – LEX 
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Indexu a ACCESS Indexu (Tomeš 2011, s. 144). První z nich hodnotí právní rámec libera-
lizace trhu, druhý hodnotí míru reálné diskriminace při vstupu dopravce na koleje (Rail 
Liberalisation Index 2011). Na základě výsledků IBM Indexu by se tak mohlo zdát, že se 
železniční odvětví ve Spolkové republice nachází téměř v ideálním stavu – tedy bez dis-
kriminace na trhu a bez bariér při vstupu na koleje, respektive při provozu. IBM Index ale 
není jediným ukazatelem stavu liberalizace na německé železnici. Jeho metodika vychází 
z dotazování zástupců dopravních společností, dopravních odborníků a zástupců úřadů 
(Rail Liberalisation Index 2011, s. 22).

Liší se tak od šetření stavu trhu, který provádí Bundesnetzagentur od roku 2006. Ten-
to výzkum trhu pracuje na rozdíl od metodiky IBM Indexu převážně s daty a informa-
cemi od dopravců. Cílem Bundesnetzagentur je zjistit a kvantifikovat názor železničních 
dopravců na liberalizaci německých železnic a zároveň na základě provozních zkušeností 
definovat hlavní problémy. Výzkum se také oproti IBM nesnaží zařadit stav liberalizace 
na německé železnici do relativního srovnání s jinými zeměmi. Ve výsledku šetření Bun-
desnetzagentur popisuje situaci na německé železnici jako méně příznivou.

Výzkumná zpráva Bundesnetzagentur podrobně rozpracovává celý segment dopravní-
ho trhu na železnici a definuje jeho nejvážnější slabiny. Z jejích výsledků je možné vybrat 
body, ke kterým se železniční dopravci vyjadřovali nejkritičtěji. Jedná se ovšem o relativ-
ní srovnání v rámci Německa, v absolutních hodnotách indexů srovnávajících s ostatními 
evropskými zeměmi je situace i v kritizovaných oblastech velmi dobrá. V rámci otevřenos-
ti dopravního trhu je kritizován především stav tarifu a prodeje jízdenek (průměrná znám-
ka 3,6),16 mezinárodní přístup (3,3) a kvalita a stav výstavby sítě (3,1) (Bundesnetzagentur 
2014, s. 37). V oblasti přístupu na dopravní cestu především stav výstavby sítě (3,1), údržba 
sítě (3,1) a plánování výlukové činnosti (3,0) (Bundesnetzagentur 2014, s. 37). V přístu-
pu na železniční servisní a infrastrukturní zařízení dopravci hodnotí nejhůře otevřenost 
odstavných kolejí a nádraží (2,9), seřaďovacích nádraží (2,7),17 přístupů do terminálů 
a napojení vleček na hlavní síť (2,6) (Bundesnetzagentur 2012, s. 26). Při zjišťování názo-
ru na diskriminační povahu poplatků za využití infrastruktury vyšly s nejhoršími výsledky 
trakční proud (3,1), seřaďovací nádraží (2,8) a nákladní terminály (2,8) (Bundesnetzagen-
tur 2014, s. 41). Následující dotaz zjišťoval spokojenost výše uvedených dopravních spo-
lečností s poplatky za využití infrastruktury při zohlednění poměru ceny a výkonu. Zde 
se nejhůře umístil poplatek za trakční energii (3,0), odstavné koleje (2,9), zastavení vlaku 
ve stanici a zastávce (2,4) a dopravní cestu (2,4) (Bundesnetzagentur 2015, s. 41). Na tom-
to místě je nutné poznamenat, že u poslední zmiňované skupiny došlo v posledních pěti 
letech k nejvýznamnějšímu zlepšení.

Důvodem pro špatné hodnocení mnoha oblastí, kde právo hospodářské soutěže jas-
ně stanovuje princip rovného přístupu všech dopravců, je právě systém a výše poplatků 

16 Hodnota 1,0 je nejlepší a 5,0 nejhorší.
17 Po racionalizačních opatření Deutsche Bahn zůstává v Německu v provozu devět seřaďovacích 

nádraží – Maschen, Seelze, Seddin, Halle, Hagen-Vorhalle, Gremberg, Mannheim, Norimberk, 
Mnichov. Týká se to přístupu právě na tato nádraží.



76

za využití infrastruktury, jak je nastavily Deutsche Bahn. Jejich struktura vykazuje výraznou 
míru protekcionismu mezi „sesterskými“ společnostmi holdingu Deutsche Bahn. Prováza-
nost holdingové struktury ještě posiluje odměňování vedoucích pracovníků všech společ-
ností soustředěných v rámci Deutsche Bahn podle výsledku hospodaření celého holdingu. 
Manažeři tedy nejsou primárně zainteresováni na hospodářském výsledku dceřiné spo-
lečnosti, kterou vedou, ale mohou těžit také z vnitřních finančních transferů. Dokazovalo 
by to fakt, že DB postupují metodou navyšování nákladů konkurenci (raising’s competi-
tors’/rivals’/costs), protože zvýšené výdaje dceřiných společností z holdingu se v celkovém 
hospodářském výsledku vyrovnají. Konkurenty takový postup nicméně finančně poškodí 
(Engartner 2008, s. 200).

Zajímavý pohled na hospodářské výsledky holdingu Deutsche Bahn a jeho jednotlivých 
částí nabízí přehled ročního hrubého zisku (EBIT) v roce 2005 a 2014. Po roce 2005 došlo 
k posílení regulace trhu železniční dopravy prostřednictvím Bundesnetzagentur a došlo 
také k intenzifikaci podnikatelské činnosti konkurenčních společností. Právní rámec 
a regulace se v tomto období vylepšily a mělo tak dojít ke snížení diskriminačního poten-
ciálu v oblasti železniční dopravy. Ve skutečnosti však došlo k proměnám ve struktuře 
hospodaření Deutsche Bahn ve prospěch právě těch součástí holdingu, které jsou správci 
infrastruktury a zároveň stanovují výši poplatku za její použití. Tabulka uvedená níže nej-
prve ukazuje zisk EBIT v letech 2005 a 2014, včetně jeho procentního nárůstu. Posled-
ní dva sloupce vyjadřují procentní podíl zisku holdingových společností na celkovém 
výsledku koncernu. Tato data, která pro názornost navíc zobrazuje tabulka 5.1, ukazují, 
že došlo k výraznému nárůstu zisku společnosti DB Netz, jež zajišťuje a udržuje železniční 
infrastrukturu. Její zisk překonává pouze DB Regio provozující (v naprosté většině doto-
vanou) regionální dopravu. Nezanedbatelnou část zisku (asi 10 %) přináší provoz nádraží 
(Deutsche Bahn 2005, s. 144 a 145; Deutsche Bahn 2015, s. 197). Data je nutné brát s rezer-
vou, protože došlo v průběhu sledovaného období k restrukturalizaci společností – pře-
devším v oblasti nákladní dopravy, logistiky a vyčlenění zahraničních akvizic Deutsche 
Bahn v osobní dopravě do společnosti DB Arriva. Jasně však za sledované období ukazují, 
k jakým zásadním trendům došlo díky změnám ve struktuře výnosů holdingu. Bezprece-
dentní nárůst zisku DB Netz může sloužit jako jeden z důkazů strategie Deutsche Bahn, 
jak přibrzdit a znevýhodnit nástup konkurence na německé koleje tím, že samy sobě, ale 
i konkurenci navýší poplatky za využívání infrastruktury. Holdingová struktura takové 
kroky Deutsche Bahn výrazně ulehčuje (Engartner 2008, s. 200).

Zkušenosti z praxe ukazují, že konkurenční prostředí v Německu vykazuje i v současné 
době několik problematických míst, které narušují prostředí rovné hospodářské soutěže. 
Čtyři nejvýznamnější oblasti zahrnují poplatky za užití dopravní cesty a jejich nastavení, 
cenu trakční energie včetně problematiky výkupu rekuperované energie, nastavení poplat-
ku za použití nádraží a problémy konkurečních dopravců při prodeji a distribuci vlastních 
jízdenek. Ve výsledku se bude možné ještě krátce zastavit nad otázkou, proč zůstává oblast 
dálkové dopravy stále bez výraznějšího vstupu konkurenčních dopravců.
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(Tab. 5.1) Přehled zisku EBIT hlavních součástí holdingu Deutsche Bahn včetně nárůstu a vy-
jádření procentní váhy na celkovém zisku EBIT v letech 2005 a 2014

2005
(v mil. €)

2014
(v mil. €)

Rozdíl 
2005/2014

(v násobcích)

Procenta zisku 
koncernu DB 
v roce 2005

(v %)

Procenta zisku 
koncernu DB 
v roce 2014

(v %)

Dálková doprava
(DB Fernverkehr/DB Bahn Fernverkehr) 50 212 4,24 4 10

Regionální doprava
(DB Regio + DB Stadtverkehr/DB Bahn 
Regio) 

669 843 1,26 58 40

Nákladní doprava
(DB Railion/DB Schenker Rail) 12 46 3,8 1 2

Logistika
(DB Schenker/DB Schenker Logistics) 257 332 1,29 22 16

Síť
(DB Netz/DB Netze Fahrweg) 17 562 33,05 1 27

Nádraží
(DB Personenbahnhöfe/DB Netze 
Personenbahnhöfe)

136 240 1,76 10 11

Celkem koncern DB 1 144 2 109 1,84 xx xx

Poznámka: Ceny nezohledňují inflaci.
* Součet jednotlivých položek neodpovídá celkovému hospodářskému výsledku holdingu Deutsche Bahn. Jeho 
celkovou výši ovlivňují ještě výsledky dalších dceřiných společností, z nichž některé vykázaly ztrátu.
Zdroj: Deutsche Bahn 2005, s. 144 a 145; Deutsche Bahn 2015, s. 196 a 197.
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(Graf 5.1) Procentní podíl nejvýznamnějších společností holdingu Deutsche Bahn na jeho zis-
ku EBIT (v %) – srovnání výsledků za roky 2005 a 2013
Poznámka: Zdrojová data nezohledňují inflaci.
Zdroj: Deutsche Bahn 2005, s. 144 a 145; Deutsche Bahn 2015, s. 196 a 197
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5.1 Poplatky za užití dopravní cesty
Základním předpokladem pro vytvoření tržního prostředí na železnici je stanovení poplat-
ku za využití kolejové infrastruktury, na niž je umožněn vstup. Cena by měla pokrývat 
náklady na sestavení grafikonu, organizaci drážního provozu, průjezd vlaku z pohledu 
opotřebení železniční infrastruktury a na nutné opravy, případně krytí odpisů z investic. 
Bezpodmínečně je samozřejmě nutné transparentní určení nákladů společnosti, která 
spravuje koleje nebo řídí dopravu (Kvizda 2013, s. 71–72).

Určení ceny za provoz vlaků se stalo základním stavebním pilířem německé železniční 
reformy a v roce 1994 byl v Německu vytvořen první systém pro určení poplatků za využití 
železniční dopravní cesty v Evropě (tzv. Trassenpreissystem – TPS 94). Cesta od TPS 94 
k dnešnímu stavu, kdy je od roku 2011 v platnosti již jeho několikátá generace, prošla velmi 
dlouhým vývojem a plánuje se další restrukturalizace tarifu.

Na počátku debaty o zavedení poplatků za dopravní cestu stála otázka samotného sys-
tému údržby a správy železniční sítě. Stěžejní se stalo pojetí správy dopravní cesty, tedy 
zda bude dopravní cestu spravovat a železniční provoz na ní řídit samostatná, nově vzniklá 
organizace, či zda to bude zajišťovat pouze účetně oddělená provozní jednotka Deutsche 
Bahn. I přes varování expertů před možnými komplikacemi pro konkurenční prostředí 
nakonec zvítězila druhá varianta – tedy ponechání správy, koordinace a řízení železniční 
dopravní cesty jako součást společnosti (a později holdingu) Deutsche Bahn (Tomeš 2011, 
s. 2). Podle původního plánu mělo toto uspořádání odpovídat liteře evropské směrnice 
Rady ministrů z 6. července 1991 požadující účetní oddělení provozu a správy dopravní 
infrastruktury (Engartner 2008, s. 196). Prvotní obavy expertů se však naplnily a z hledis-
ka konkurence na německých kolejích toto uspořádání vedlo a vede spíše ke komplikacím 
a omezením. Trvalo téměř deset let, než byly tarify narovnány a všichni dopravci začali 
platit srovnatelné poplatky (ADN 2000).

TPS 94 představoval v evropském srovnání první významný krok v oblasti plateb 
za použití železniční dopravní cesty. Stanovoval cenu vlaku na základě tří hlavních kritérií 
doplněných několika koeficienty – podle jeho druhu, hmotnosti a kategorie využité tra-
ti. Na základě kvality, vybavenosti a dopravního potenciálu byly tratě rozděleny do deseti 
skupin. Cenu tvořila též proměnná hodnota vycházející z rychlosti vlaku, jeho hmotnosti 
a druhu (tj. zařazení do jednoho ze sedmi druhů v rámci osobní dopravy a jednoho z pěti 
druhů v rámci dopravy nákladní). Při výpočtu formou koeficientu, kterým se násobila 
cena, se také zohledňovala přesnost jízdy vlaku (sledovaná zpětně) a vliv vlaku na opotře-
bení trati, který se vztahoval k celkové hmotnosti vlaku (Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung 1997, s. 447–462).

Z pohledu železničního trhu na nerovné nastavení podmínek pro všechny dopravce se 
hlavním předmětem kritiky TPS 94 staly množstevní rabaty pro velké dopravní společ-
nosti, které dosahovaly až 20 % z ceny. Na tyto slevy ale dosáhly pouze Deutsche Bahn. 
Malí dopravci začínající s menším objemem přeprav byli od počátku diskriminováni 
výrazně vyšší cenou za použití železniční dopravní cesty. V průběhu platnosti TPS 94 
bylo toto nastavení plateb v železniční osobní dopravě vystaveno kritice a změněno. Cena 
za jízdu vlaku v regionální dopravě vycházela v relativním srovnání s poplatky za jízdu 
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vysokorychlostních vlaků ICE jako příliš vysoká. Zde se Deutsche Bahn dostávaly pod pal-
bu kritiky za možné skryté křížové financování jednotlivých druhů dopravy, respektive 
za přenos nákladů z jednoho produktu osobní dopravy ve prospěch druhého. Kritika ved-
la v dalších letech k drobnějším úpravám a poklesu poplatků za (regionální) osobní dopra-
vu (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 1997, s. 447–462).

Celý systém TPS 94 se ukázal v průběhu následujících let jako neudržitelný. Stalo se 
tak i s ohledem na výpočty Německého institutu pro hospodářský výzkum (Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung), podle kterého byla stanovena výše poplatků příliš nízko 
a neodpovídala nákladům na provoz vlaků. V osobní dopravě dosahovala rentabilita 83 %, 
v příměstské dopravě 97 % a v nákladní dopravě pouze 20 %. Proto byl systém po čtyřech 
letech nahrazen novým – ceníkem TPS 98 (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
1997, s. 447–462).

Stejně jako v předchozím období měly poplatky za použití železniční dopravní cesty 
i po roce 1998 plně krýt náklady spojené s provozem a obnovou železniční infrastruktury. 
Nezměnil se tedy základní pohled na poplatky ani legislativa, ze které vycházel. Novost 
TPS 98 spočívala v zavedení dvoustupňového tarifního systému skrze zavedení tzv. Infra-
Card. V platnosti tak zůstal „klasický“ lineární tarif umožňující přístup na koleje příleži-
tostným dopravcům. Lineární ceník, nově zvaný VarioPreis, však nově nerozlišoval vlaky 
podle jejich druhu, tedy ani například na osobní a nákladní. Vlaky byly roztříděny do tří 
základních hmotnostních kategorií a roli při stanovování poplatku hrála kategorie tratě 
(K1 až K6). Do koeficientu se také promítala flexibilita jízdního řádu vlaku – od taktového 
jízdního řádu, jehož objednání bylo nejdražší, až po vlaky ve volných trasách grafikonu 
(Berndt 1999, s. 6). Novinkou byla možnost nákupu tzv. InfraCard, jež se vztahovaly na díl-
čí a pevně dané úseky železničních tratí. Délka těchto úseků byla stanovena minimálně 
na 800 kilometrů v dálkové, 25 kilometrů v regionální a 250 kilometrů v nákladní dopravě 
(Berndt 1999, s. 3). Zájemce zaplatil za tuto InfraCard fixní cenu, která závisela na délce 
úseku, kvalitě trati a požadované rychlosti vlaku, čímž získal možnost čerpat nižší ceny 
za samotný provoz vlaků. Systém zvýhodňoval především dopravce, kteří na přesně vyme-
zeném úseku provozovali velký počet vlaků. Náklady na jeden vlak klesaly se zvyšující se 
četností jízd v téže relaci.

Výsledkem zavedení TPS 98 byla další vlna stížností na diskriminaci menších doprav-
ců, neboť v podstatě přetrval systém množstevních slev. InfraCard vyhovovala především 
velkým dopravcům, tedy opět až na výjimky Deutsche Bahn. V říjnu 1999 bylo proto u anti-
monopolního úřadu (Bundeskartellamt) zahájeno řízení proti DB pro možné zneužití 
monopolní pozice na trhu a pro nastavení nevýhodných podmínek. Bundeskartellamt poz-
ději rozhodl, že došlo v rámci TPS98 k nastavení podmínek, které vyhovovaly „doposud 
ze všeho nejvíce provozním jednotkám Deutsche Bahn jako jedinému velkému zákazníko-
vi“ (Berndt 1999, s. 1). Dále Bundeskartellamt shledal, že menší dopravci platili za využití 
železniční dopravní cesty ceny zhruba o 25 až 40 % vyšší než součásti Deutsche Bahn. Ote-
vření trhu železniční dopravy tak nepomohlo ani TPS 98. Pod tlakem Bundeskartellamtu 
byly nuceny Deutsche Bahn připravit k počátku roku 2001 nový ceník za využití infrastruk-
tury (Berndt 1999, s. 1).
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Na vznik nového tarifu TPS 01 sice dohlížel tržní regulátor, nicméně i tak vyvolalo jeho 
zavedení celou řadu soudních sporů. Podle oznámení Deutsche Bahn z léta 2000 měl být 
v platnosti od 1. ledna 2001. Termín se ale nepodařilo dodržet, a tak byl ceník zaveden až 
k 1. dubnu 2001 (Deutsche Verkehrszeitung 2001). Konkurenční dopravci tudíž odmítali 
uhradit rozdíl mezi poplatky TPS 98 a TPS 01, protože poplatky druhého jmenovaného 
tarifu vycházely pro menší dopravce výhodněji. Většinu soudních sporů v následujících 
letech pak Deutsche Bahn prohrály (Brauner, s. 618).

Základem ceníku TPS01 se stal jednosložkový tarif, který závisel na kategorii tratě bez 
ohledu na to, jakou kapacitu dopravce na daném úseku využil. Nově byl navýšen počet tra-
ťových kategorií na devět. Další roli hrálo vytížení trasy a celková zátěž vlaku (Engartner 
2008, s. 200). Ani tarif TPS 01 pro drobné společnosti nezrušil všechny problémy přístupu 
na trh, byť byl hlavní moment diskriminace, dvousložkový tarif odstraněn. Deutsche Bahn 
se i nadále snažily všemi možnými kroky zabránit vstupu konkurence na koleje. TPS 01 byl 
sice pro ostatní dopravce férovější, avšak i zde se zdálo, že v některých kategoriích, napří-
klad v osobní dálkové dopravě, jsou náklady nadále zvyšovány nad „řádnou“ úroveň. Dále 
stály v cestě poplatky za připojení na infrastrukturu nebo rušení či záměrné podudržování 
tratí, které měly strategický význam pro konkurenční dopravce (Engartner 2008, s. 200).

Po roce 2001 se velmi rychle zvyšovalo množství vlaků provozovaných konkurenčními 
dopravci na německých kolejích, a zvýšil se tak i počet sporů ohledně stanovení poplat-
ku za použití železniční dopravní cesty. Vzhledem ke skladbě nákladů za samotnou jízdu 
vlaku představuje tento poplatek velmi významnou položku. DB Netz se snažila prosadit 
zvýšení cen poplatků zhruba na třetině sítě přibližně o 30 %. Mělo se to týkat také tratí 
s hustým taktovým provozem v regionální osobní dopravě, což naráželo na odpor konku-
renčních dopravců (Bundesarbeitsgemeinschaft 2002). V dalších krocích se snažila DB Netz 
znevýhodnit jednorázové nebo nepravidelné jízdy vlaků a přidělovat trasy prioritně ses-
terským společnostem z holdingu Deutsche Bahn (Monopolkommission 2011, s. 109–113).

Od začátku roku 2013 vstoupil v platnost revidovaný cenový systém TPS 13, který 
doplňoval a vylepšoval stávající systém. Zároveň z něj byly odstraněny diskriminující prv-
ky podle výtek Bundesnetzagentur. Požadavky na přidělení vlakových tras začaly DB Netz 
nově vyřizovat anonymně. Nemělo by tak nadále docházet k cílené diskriminaci konku-
renčních dopravců. Zároveň DB Netz zavedly postup, který by měl vést k větší stabilitě 
sítě. Za použití dopravní cesty začala platit více vozidla s maximální konstrukční rychlostí 
nižší než 50 km/h a zpoždění zaviněná dopravcem také dodatečně zvýší cenu za dopravní 
cestu (Monopolkommission 2011, s. 109–113). Na druhou stranu ale správce infrastruktury 
začal nahrazovat zpoždění zaviněné výpadkem infrastruktury. Rámcové smlouvy o při-
dělení tras již není možné zcela vypovědět, ale půjde zredukovat objem vlakokilometrů 
maximálně o 1,5 % ročně. Stejně tak začal být vybírán poplatek 80 eur za každou objedna-
nou a nevyužitou vlakovou trasu. Zajímavou pobídkou v nákladní dopravě byla „zaváděcí“ 
sleva 10 % z poplatku za dopravní cestu pro nové projekty a nově získané přepravy ve pro-
spěch železnice (Trassenpreissystem 2012, s. 6).

Definice Bundesnetzagentur jako specializovaného regulačního úřadu pro oblast želez-
nic sice situaci zlepšila ve stanovování poplatku za dopravní cestu, ale nedokázala úplně 
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zamezit tlaku Deutsche Bahn na konkurenční dopravce. Objevují se stále nové důvody pro 
omezení vstupu nebo nepřidělení požadovaných tras a Bundesnetzagentur se především 
nepodařilo prosadit snížení cen za použití železniční dopravní cesty či alespoň snížení 
jejich nárůstu ve vztahu k inflaci. Zatímco tedy mezi lety 2002 a 2016 dosáhla inflace cel-
kem 19% nárůstu, cena tras pro nákladní dopravu stoupla o 43 %, pro osobní dálkovou 
dopravu o 47 % a pro regionální osobní dopravu o 41 % (Bundesnetzagentur 2015, s. 41). 
Ve výsledku se podařilo koncernu Deutsche Bahn prostřednictvím neustálého zvyšování 
poplatků za dopravní cestu dostat pod kontrolu více než třetinu prostředků (bez započí-
tání výtěžku z jízdného), které plynou každoročně ze spolkového rozpočtu do regionální 
železniční dopravy (Engel 2013, s. 76).

V současné době (polovina roku 2016) se připravuje zásadní změna celého systému sta-
novování cen za vlakovou cestu. Součástí výše zmiňovaného zákona o regulaci na železnici 
bude také stanovení maximální ceny za vlakovou cestu, kterou bude stanovovat Bundes-
netzagentur. Zároveň bude možné opět stanovit, jak tomu bylo již dříve, cenu pro každou 
spolkovou zemi zvlášť, čímž bude zároveň omezen tok prostředků na regionalizaci smě-
rem k DB Netz. Nový systém bude také doplněn o faktory ovlivňující cenu, a to především 
o míru hluku vytvářeného při jízdě vlakové soupravy.

Zajímavý doplňující pohled nabízí srovnání výše poplatků za vstup na železniční infra-
strukturu ve vybraných evropských státech. Podobně jako v Německu i v nich bylo stano-
vení poplatků součástí železniční reformy iniciované Evropskou unií, a je možné ukázat 
dva základní trendy v jejich stanovení. Státy vzaly v úvahu, že výše poplatku ovlivňuje 
poptávku po železniční dopravě a v závislosti na jeho nastavení ovlivňuje provozní výsle-
dek manažera infrastruktury.

(Tab. 5.2) Sazby infrastrukturních poplatků (EUR/vlakokilometr)

Nákladní Osobní
dálková

Osobní
regionální

2005 2007 2011 2005 2007 2011 2005 2007 2011

Německo 2,55 3,10 2,46 3,90 6,41 5,00 3,90 4,14 4,10

Francie 0,90 1,25 2,14 4,20 1,25 7,50 4,20 1,25 2,50

Itálie 1,58 2,38 2,70 3,04 2,38 2,70 2,55 5,57 5,00

Británie 2,74 8,00 8,00 3,66 8,00 8,00 3,66 8,00 8,00

Španělsko – 0,20 0,30 – 0,20 0,30 – 0,20 0,30

Švédsko 0,37 0,50 0,30 0,60 0,80 0,30 0,25 0,45 0,30

Rakousko 3,22 2,33 2,39 2,10 2,94 3,20 1,77 1,89 3,15

Švýcarsko 2,78 5,00 4,50 1,70 2,70 4,83 1,10 1,30 2,40

Belgie 1,61 2,08 2,21 1,94 4,23 4,50 2,79 2,82 3,00

Nizozemsko 0,68 1,15 2,01 1,11 1,60 1,74 1,19 1,10 1,10

Zdroj: ECMT (2005), IBM (2007, 2011)



82

Z tabulky je patrné, že jeden extrém tvoří Švédsko a Španělsko, které sazby infrastruk-
turních poplatků nastavují velmi nízko (pravděpodobně pod úrovní mezních nákladů). 
Cílem politiky nízkých infrastrukturních sazeb je podpora růstu modálního podílu želez-
nice. Ve Švédsku je důvodem silný důraz na environmentální aspekty dopravy, ve Špa-
nělsku jde o snahu podpořit provoz na nákladně vybudované vysokorychlostní infra-
struktuře. Opačný přístup k nastavení infrastrukturních poplatků zvolila Velká Británie, 
která se pomocí vysokých sazeb snaží extrahovat od dopravců maximum zdrojů na údržbu 
a modernizaci železniční infrastruktury. Německý systém výpočtu poplatků se nachází 
někde uprostřed obou extrémních pozic.

Nastavení výše infrastrukturních poplatků se potom promítá do celkového objemu 
veřejných dotací, které plynou do železničního systému. Obecně by mělo platit, že nižší 
infrastrukturní poplatky by měly být spojeny s vyššími veřejnými dotacemi železnice. Výši 
veřejných dotací ovšem kromě infrastrukturních poplatků ovlivňuje i řada dalších veličin 
(hustota provozu, efektivnost manažera infrastruktury, vývoj hospodářského cyklu, výše 
investic do infrastruktury), a proto vztah mezi výší infrastrukturních poplatků a veřejnými 
dotacemi není jednoznačný.

(Tab. 5.3) Celkové veřejné dotace (EUR) na 1 km železniční sítě

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Německo 206 212 210 222 350 355 – 227 233 223

Francie 295 321 – 311 333 370 367 – 439 467

Itálie 358 372 315 509 – 486 367 – 276 311

Británie 326 417 423 421 361 – – – – –

Švédsko 106 115 128 151 101 126 144 152 34 36

Španělsko 109 35 43 75 76 73 58 – 39 49

Rakousko 107 90 104 102 311 265 264 – 417 429

Belgie 582 883 906 725 759 688 814 905 811 872

Nizozemsko 1 045 956 972 789 673 650 – – 670 733

Zdroj: Eurostat (délka sítě), DG-TREN (celkové dotace)

Tabulka ukazuje, že předpokládaný inverzní vztah mezi sazbami infrastrukturních 
poplatků a celkovými veřejnými dotacemi do odvětví se na zkoumaném vzorku příliš 
neprojevuje. Kromě již zmíněných nezahrnutých vysvětlujících proměnných může být 
další příčinnou, že v tabulce figurují pouze přímé dotace, tudíž rozdíly v dotacích mezi 
jednotlivými zeměmi mohou odrážet odlišnou skladbu dotací, popřípadě rozdíly v jejich 
vykazování. Dalším důvodem mohou být odlišné strukturální parametry jednotlivých 
železničních systémů, kdy systémy s větším podílem nákladní dopravy a s větším domá-
cím trhem mohou být více finančně soběstačné, a vyžadovat tak menší potřebu veřejných 
dotací (více viz Crössmann – Mause 2014).
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5.2 Trakční energie
Trakční proud a jeho dodávky představují z pohledu liberalizace trhu oblast, kterou poci-
ťují soukromí železniční dopravci jako jednu z nejvíce diskriminačních. Výhrady k tomu 
má podle výzkumu Bundesnetzagentur zhruba 60 % dopravců (Bundesnetzagentur 2015, 
s. 41). Důvodem je fakt, že je tato oblast jednak velmi technicky a infrastrukturně složitá 
a jednak pro ni ještě nebyl v celé šíři jasně stanoven regulační orgán. Z vývoje posledních 
let se zdá, že tyto kompetence postupně převezme Bundesnetzagentur.

Energetickou soustavu, která zajišťovala dodávky trakční energie na elektrizované tra-
tě, historicky provozovaly součásti Deutsche Bahn. V rámci reformy německých železnic se 
tato činnost oddělila jako součást dceřiné holdingové společnosti DB Energie. Jejím úko-
lem je výroba elektrické energie a údržba veškeré infrastruktury – tedy včetně trakčního 
vedení (nad kolejemi) nebo trakční kolejnice (umístěné vedle kolejí) v případě některých 
příměstských linek S-Bahnu. DB Energie provozuje ve světovém kontextu jedinečnou 
energetickou síť, protože je téměř zcela oddělena od veřejné sítě. Zároveň dokáže z vlast-
ních zdrojů uspokojit poptávku po trakčním proudu z 80 % (Monopolkommission 2011, 
s. 85–87).

Do roku 1997 tvořil poplatek za trakční proud pevnou součást platby za železniční 
dopravní cestu. Poté byl trakční proud účtován separátně na základě bilaterálních smluv 
mezi dopravci a DB Energie. Po změně legislativní úpravy, především soutěžního práva, 
musel být zaveden transparentní tarifní systém. V roce 2003 byl proto spuštěn nový ceník 
trakční energie (Bahnstrompreissystem 2003 – BPS 2003), který počítal s odlišnými cenami 
energie podle denní doby, kdy byla odebrána. BPS 2003 byl prvním tarifem, jenž neúčtoval 
spotřebu elektrických hnacích vozidel paušálně, nýbrž počítal s reálnou spotřebou udanou 
měřiči instalovanými na každé lokomotivě. Ty umožňovaly měřit také proud, který loko-
motiva vyrobila při brzdění elektrodynamickou brzdou, tzv. rekuperací. Pro srovnání uvá-
díme, že v České republice se spotřeba trakční energie dodnes (2016) hradí paušálem.

O rok později byl zaveden revidovaný tarifní systém BPS 04, který snižoval rozdíl mezi 
cenami energie odebírané ve špičce a mimo ni. Ceny za trakční energii se připočítávaly 
k poplatku za použití železniční dopravní cesty a hradily se společnosti DB Netz. Dalším 
nedostatkem BPS 04 byla především faktická nemožnost dodávky elektrické energie 
od jiného dodavatele než DB Energie. Až několik soudních sporů vedlo ke změnám tarifu, 
který nově umožňoval vyčíslení nákladů pouze za využití drážní energetické sítě, což bylo 
podmínkou pro objednání elektrické energie u jiného dodavatele. Podle rozhodnutí Spol-
kového soudního dvora byla v této dílčí oblasti stanovena regulátorem Bundesnetzagentur 
(Bundesnetzagentur 2012b).

Realitou nového tarifního systému se opět staly kritizované objemové rabaty za ode-
branou energii, tentokrát explicitně určené společnostem ze skupiny Deutsche Bahn. Slevy 
se proto staly terčem ostré kritiky a DB Energie oznámila, že přestanou od 1. ledna 2013 
platit úplně (Eisenbahnjournal Zughalt.de 2012). V průběhu druhého pololetí roku 2012 
nicméně vzaly Deutsche Bahn toto rozhodnutí zpět a nový ceník na rok 2013 (BPS13) 
rabaty opět obsahoval. Na spor s konkurenčními společnostmi v oblasti trakční energie 
(Henningfeld 2012a) navázalo řízení Evropské komise s Deutsche Bahn a DB Energie pro 
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podezření z porušení zásad volné soutěže při dodávkách trakční energie (Dyrhauge 2013). 
Deutsche Bahn řízení prohrály a výsledkem byla výrazná změna systému a dočasné snížení 
cen (Monopollkommission 2015, s. 28).

Významným a dosud nedořešeným sporem mezi soukromými dopravci a DB Energie 
zůstává otázka ceny rekuperované energie. Lokomotivy vybavené elektrodynamickou 
brzdou totiž produkují při brzdění elektrickou energii. Pokud to umožňuje měnírna, lze 
tuto energii „navrátit“ zpět do sítě a využít jinou lokomotivou. Laicky řečeno „teče“ ener-
gie z lokomotivy do trakčního vedení. Cenový systém DB Energie tuto elektrickou energii 
zohledňoval, nicméně vždy tento proud vykupoval od dopravců za výrazně nižší cenu, než 
za jakou jej dopravci běžně nakupují od DB Energie. Nejde přitom o zanedbatelné množ-
ství energie – podle odhadů železniční vozidla na německé síti takto rekuperují 5 až 7 % 
trakční energie.

Rozdíl mezi výkupní a prodejní cenou tedy v daných objemech hraje velmi významnou 
roli. Technické vybavení měníren a nemožnost plánovat objem vyrobené rekuperované 
energie přináší DB Energie sice vícenáklady, avšak zůstává otázkou, zda je nepřevyšuje 
výnos z rozdílu cen mezi prodávanou a vykupovanou energií. V této oblasti ale není dosud 
stanoven příslušný státní regulátor, a nelze tak podrobit ceny jakémukoliv přezkumu 
(Monopolkommission 2011, s. 91–100). Celkově také oblast rekuperované energie zapadá 
do mozaiky způsobů, jimiž se Deutsche Bahn snaží vytvářet nevýhodné podmínky pro kon-
kurenci. Nízká cena rekuperované energie totiž ekonomicky nepoškozuje Deutsche Bahn, 
jejichž vozidla z velké části nemůžou rekuperovat energii. Naproti tomu konkurenti dispo-
nují v naprosté většině spíše novějšími vozidly, která rekuperaci umožňují, nicméně z toho 
nemohou kvůli nastavení tarifu vytěžit konkurenční výhodu (Eikelberg 2012).
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Zdroj: Bundesnetzagentur 2013, s. 35
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5.3 Poplatek za použití nádraží
Spolu s postupujícím otevíráním železniční infrastruktury bylo nutné vyřešit platby za uží-
vání nádraží vlaky konkurenčních železničních společností. Počátkem 90. let, tedy v době, 
kdy vlaky provozovaly téměř výhradně Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn, byly 
nádražní budovy a související infrastruktura spravovány provozními jednotkami těchto 
společností. Žádná úprava neřešila cenu za zastavení vlaku ve stanici, protože v podstatě 
všechny náklady s tím spojené byly generovány incumbentem. Po roce 1994 přešla nádraží 
v rámci prvního kroku železničních reforem do oblasti obchodní činnosti „síť“ (Geschäfts-
bereich Netz). Po roce 1999 vznikla dceřiná společnost DB Station and Service AG, která 
byla zodpovědná i za zajišťování provozu nádraží.

Rok 1999 tak představoval zlom, od kterého měly být separátně hrazeny poplatky 
za zastavení vlaků ve stanicích a zastávkách na německé železniční síti. Dělo se tak v rám-
ci vytváření podmínek umožňujících otevřenou hospodářskou soutěž na železnici podle 
směrnic Evropské komise. Ceník však byl sestaven nesystematicky a cena za použití dané-
ho nádraží všemi vlaky byla zprůměrována. Základem výpočtu se stalo vydělení celkových 
nákladů na provoz nádraží počtem zastavení vlaků. Ve výsledku tak vznikl seznam se zhru-
ba 5 400 položkami, které určovaly ceny za využití jednotlivých nádraží (Stationsanzeiger 
2010, s. 2).

V roce 2005 vstoupil v platnost ceník SPS 05. Systém předpokládal spektrum až 
96 různých cen: Ceník umožňoval, aby se ceny počítaly po jednotlivých spolkových 
zemích. Primárně vycházela cenová politika z vybavení nádraží, rozdělených do šesti 
kategorií podle jejich kvality a nabízených služeb, a z délky vlakové soupravy. Nádraží 
všech kategorií měla disponovat nástupištěm (či místem pro nástup), cedulí se jménem 
nádraží, místem pro výlep jízdního řádu, plochou pro automat na prodej jízdenek, míst-
ním navigačním systémem, odpadkovými koši, informační plochou pro provozovatele 
dopravy a služby (včetně zajištění bezpečnosti a pravidelného úklidu) měly spadat pod 
jednu z centrál 3-S (zkratka pro Service, Sicherheit und Sauberkeit – služby, bezpečnost 
a čistotu) (Stadt und Bahnhof 2007, s. 78). Ve vyšších kategoriích muselo nádraží navíc 
disponovat další vybaveností.

Významnou proměnou určující cenu za jedno zastavení vlaku představovala délka sou-
prav. Ty s délkou do 180 metrů se násobí koeficientem 1,0 a vlaky delší pak koeficientem 
2,0. Samotná cena za zastavení vlaku na nádraží je vypočítána vydělením nákladů na údrž-
bu stanice počtem zastavení vlaku. Cena tak odpovídá reálným nákladům vztahujícím se 
k jednotlivým nádražím. Jedno zastavení vlaku s délkou do 180 metrů tak stálo podle cení-
ku SPS 05 například v Berlíně hlavním nádraží 41,26 eura (Stadt und Bahnhof 2007, s. 77).

Od vyhlášených cen byly odečítány slevové položky, pokud bylo nádraží nefunkční 
nebo došlo ke zpoždění vlaku, jež zavinil správce DB Station and Service. Zahrnovalo to jak 
technické výpadky, tak například nedostatečnou nebo pomalou zimní údržbu. I doprav-
ci tak získali „páky“ na vymáhání určité míry služeb na konkrétních nádražích (Stadt und 
Bahnhof 2007, s. 78).

Hlavním bodem kritiky představovaného systému byl fakt, že DB Station and Service 
je dceřinou společností holdingu Deutsche Bahn a že jsou podmínky nastavovány jejími 
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vnitřními mechanismy tak, aby vyhovovaly ostatním společnostem v holdingu. Konku-
renční dopravci navíc musí toto nastavení podmínek akceptovat, protože není možná vol-
ba využití „jiné“ infrastruktury. Bundesnetzagentur prohlásila SPS 05 v roce 2009 za ne- 
platný a Deutsche Bahn byly nuceny připravit nový cenový systém (Stadt und Bahnhof 
2007, s. 80).

V roce 2011 vstoupil v platnost valorizovaný ceník SPS 11, který zvýšil ceny za vyu-
žití nádraží skokově zhruba o 3,4 %, i když již nárůst cen SPS 05 činil v průběhu šesti 
let jeho platnosti přibližně 8 %. SPS 11 přinesl změnu koeficientu délky vlaků, podle níž 
se určovala cena za zastavení. Nově byla zavedena kategorie pro vlaky do 90 metrů dél-
ky. Koeficient zde zůstal na hodnotě 1,0; vlaky do 170 metrů měly hodnotu 1,2 a vlaky 
nad tuto hodnotu pak 3,0. Ačkoliv poplatky mírně zvýhodňovaly regionální dopravu, 
tvrdě dopadly na nastupující konkurenci Deutsche Bahn v dálkové dopravě. Společnost 
chystající spojení expresními vlaky z Kolína do Hamburku (HKX-Expres) vycházela při 
kalkulacích nákladů na provoz z pravidel platných v SPS 05. Její soupravy měly mít dél-
ku 178 metrů (Schlesiger nedatováno) a změny v nastavení tarifu ji tak výrazně poško-
dily. Výsledkem zavedení SPS 11 bylo řízení u Bundesnetzagentur, která zrušila platnost 
SPS 11 a vyzvala Deutsche Bahn k vypracování nového tarifního systému platného od roku 
2015. Do té doby platí od 1. ledna 2013 přechodný systém, ve kterém je zrušen faktor 
délky vlaku pro výpočet ceny za jeho zastavení. Nadále bude existovat jeden koeficient 
za zastavení pro vlaky regionální dopravy a jeden pro vlaky dálkové dopravy bez ohle-
du na délku vlaku (srovnej Hennigfeld 2012c s Deutsche Bahn – Das Stationspreissystem, 
nedatováno). Lhůta pro zavedení nového systému se nestihla a jeho zavedení se posunulo  
na rok 2016.

5.4 Distribuce a prodej jízdenek
Zajištění nediskriminačních podmínek pro distribuci a prodej jízdenek konkurentů Deut-
sche Bahn se v minulosti ukázalo jako dosti značný problém. Jedná se o čtvrtou významnou 
bariéru liberalizace železnic v Německu. Ačkoliv se zdá, že jde o velmi „měkkou“ a snadno 
odstranitelnou bariéru, postup změn v této oblasti je značně pomalý. Důvodem pro příliš-
nou rigiditu systému je absolutní dominance Deutsche Bahn v této oblasti. Dřívější mono-
polní národní dopravce totiž disponuje velmi dokonalou distribuční sítí, propracovaným 
tarifem a hlavně je součástí holdingu společnost DB Stations and Service, která spravuje 
všechna nádraží v Německu. Může tak ovlivnit, jaké prodejní plochy získá konkurent pro 
otevření své kanceláře na prodej jízdenek či zda a kam smí umístit automat na výdej jíz-
denek. Všechny tyto hrozby tak vedou ke zhoršení podmínek a zvýšení rizika podnikatel-
ských projektů konkurenčních společností.

Na rozdíl od České republiky existuje na celém území Německa na úrovni jednorázové-
ho obyčejného jízdného jednotný tarifní systém. Zákon o drahách (konkrétně § 12) upra-
vuje právo cestujícího vykonat jízdu na jeden jízdní doklad, byť ne nutně s nejvýhodněj-
ším tarifem. Toto ustanovení, které se zdá být krokem správným směrem, ve skutečnosti 
posiluje majoritní pozici Deutsche Bahn. Jednotný, tzv. průchozí tarif určuje v Německu 
Tarifní svaz železnic ve vlastnictví spolku a mimo vlastnictví spolku (Tarifverband der 
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Bundeseigenen und Nichtbundeseigenen Eisenbahnen in Deutschland – TBNE), který je 
koordinačním a dohadovacím orgánem mimo jiné ve věcech výše jízdného. Svaz sdružuje 
všechny železniční dopravce v osobní dopravě, Deutsche Bahn v něm nicméně disponují 
50 % hlasů, a tedy i právem veta.

Díky své dominanci v tarifním svazu jsou Deutsche Bahn schopny prosadit univerzál-
ní platnost svého regionálního tarifu. Sám o sobě nemusí být pro dopravce nevýhodný, 
veškeré zúčtování výnosů ovšem podléhá mechanismu v rámci holdingu DB, a to včetně 
stanovení prodejních marží. Zúčtovací mechanismus se navíc stanovuje podle pravidel-
ného sčítání cestujících, jež většinou probíhá kombinací osobního průzkumu a sčítání 
za pomoci technických nástrojů (Bahn 2011, s. 79–81). Někteří dopravci se v oblasti tarifu 
a distribuce dále hlouběji integrují s DB a přejímají v tomto případě všechny související 
tarifně-distribuční nástroje (pokladny, e-shop). Většinou ale nedistribuují akční jízdenky 
DB a někdy neuznávají víkendové nebo velmi zřídka také zemské akční jízdenky (Schö-
nes-Wochenende-Ticket či Länder-Ticket). O uznávání těchto nabídek se musí cestující 
informovat před jízdou, protože jejich akceptování není dáno výše zmíněným zákonem 
a zcela záleží na bilaterální dohodě obou dopravců. Tito dopravci (včetně těch, kteří při-
stoupili k distribučnímu systému Deutsche Bahn) se však musí spokojit s tím, že výsledný 
výnos za přepravu cestujících bude určen zúčtovacím mechanismem Deutsche Bahn, který 
nemusí být pro tyto společnosti výhodný, a zároveň do něj bude započtena prodejní mar-
že distribuční sítě DB.

Jednotný tarifní systém a rozpočítání výnosů nepředstavuje zcela ideální model, ale 
ukazuje možné alternativy, jakým směrem je možné se ubírat. Celkově lze uspořádání 
tarifu v Německu rozdělit do tří rovin. V regionální dopravě vycházejí všichni dopravci 
z tarifu incumbenta a svaz všech dopravců (v německém případě s majoritou incumben-
ta) rozhoduje na základě sčítání cestujících a dalších mechanismů (elektronická evidence 
jízdenek apod.) o rozdělení výnosu z jízdného dle tzv. regionálního tarifu. Druhá úroveň 
představuje rozpočítání tarifu dálkové dopravy, kde je jízdné v případě přechodu cestující-
ho do regionální dopravy lomeno podle ujeté vzdálenosti do systému regionálního tarifu 
a to je rozpočítáno dle výše uvedeného systému. Třetí rovinou jsou regionální dopravní 
svazy s tarifem integrujícím železnice, případně zemské tarifní nabídky (např. v Bavor-
sku Bayern-Ticket), jejichž uznávání je součástí podmínek zadávacího řízení na regionální 
dopravu.

Dopravce též může zavést vlastní tarif, který odpovídá výši regionálního tarifu DB, ale 
výhodou je, že neprochází zúčtovacím mechanismem Deutsche Bahn. Při odbavení ve smě-
ru na trať třetího dopravce nebo z ní je cestující odbaven buď přímou jízdenkou, která 
se stane součástí zúčtování mezi dopravci dle systému TBNE, nebo přechodovou jízden-
kou, s níž je ve vlaku jiného dopravce bez příplatku dodatečně komerčně odbaven – jde 
o menší společnosti, jež nedisponují zařízením odbavujícím všechny relace v Německu, 
nebo o tratě, kde je možné zakoupit jízdenku pouze v rámci jednotného tarifu doprav-
ního svazu. V tomto případě však není cestující ve výsledku odbaven nevýhodněji, než 
kdyby si býval zakoupil jízdenku předem za tarif daný TBNE (tedy např. z předprodeje  
Deutsche Bahn).
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5.5 Neúspěch open access v dálkové dopravě
Za posledních dvacet let došlo v německých podmínkách k více než deseti vstupům open 
access dopravců na trh německé dálkové železniční dopravy. Kromě komerční neúspěš-
nosti většiny projektů bylo dalším charakteristickým rysem, že se nově vstupující spo-
lečnosti nepokoušely Deutsche Bahn konkurovat na některé z hlavních tratí s nejvyšší 
hustotou přepravy, ale koncentrovaly se spíše na obsazení marginálních trhů, které pro 
DB (již) nebyly příliš zajímavé. Většina nabízených služeb se proto koncentrovala na úze-
mí bývalého východního Německa, které je charakteristické nižší hustotou přepravních 
proudů.

Nově vstupující konkurenti se také zpravidla nesnažili soupeřit s Deutsche Bahn v oblasti 
kvality služeb, ale obvykle nabízeli méně kvalitní a pomalejší služby za nižší ceny. Otázkou 
zůstává, proč se open access konkurence v německém prostředí více nerozvíjí. Je to pozo-
ruhodné, protože německý trh osobní železniční dopravy je vzhledem k rozsahu, hustotě 
dopravy i průměrným cenám jízdného atraktivní, a je s podivem, že se novým konkuren-
tům na něm nepodařilo uchytit. Příčiny tohoto stavu zahrnují celou řadu důvodů vychá-
zejících jednak z výše uvedených překážek pro volnou soutěž a jednak z dalších specifik 
německého trhu s rozvinutou sítí dálkové dopravy Deutsche Bahn.

Potenciální konkurenti nově vstupující na německé koleje se tak dosud orientovali spíše 
na dotovaný trh regionálních služeb, kde bylo možné dosahovat vyšších výnosů, a nepou-
štěli se do riskantního segmentu čistě komerčně provozované dálkové dopravy. Pro nové 
dopravce je velmi složité dosahovat v dálkové železniční dopravě na území Německa zisk, 
když existuje konkurence se síťovým dopravcem Deutsche Bahn, který v případě jejich 
vstupu může strategicky zreorganizovat svá spojení, aby nenavazovala na vlaky konkuren-
ce. Dominantní Deutsche Bahn navíc silně využívají svého integrovaného postavení, aby 
nové konkurenci vstup na trh výrazně ztížily (Link 2004), jak bylo podrobně posáno výše.

Řada odborných studií popisuje důvody stávajícího stavu, kdy je podíl konkurence 
na německých kolejích v dálkové dopravě velmi nízký. Níže uvedené příklady ukazují 
na různé interpretační pohledy několika odborníků:

Beckers (2009) se domnívá, že na trhu dálkové železniční dopravy v Německu lze iden-
tifikovat čtyři faktory, kvůli kterým je intenzita konkurence nízká. Patří mezi ně:
1. Integrovaná struktura Německých drah, která pro ně vytváří diskriminační potenciál 

a informační výhodu, a to především proto, že přenos informací mezi infrastrukturou 
a provozem je na železnici velmi významný právě v osobní dálkové dopravě.

2. Nedostatečná volná kapacita infrastruktury pro vstup nových dopravců, neboť kvůli 
investicím do nových vysokorychlostních spojení byly zanedbány investice do zvýšení 
kapacity infrastruktury v okolí velkých měst, což způsobuje bariéru pro vstup nových 
open access dopravců v atraktivních tržních segmentech.

3. Aktivity regionálních úřadů, jež rozvíjejí meziregionální spojení, a zmenšují tak rozsah 
trhu, kde by se mohly čistě komerční aktivity prosadit.

4. Finanční krize, která ztížila možnosti financování kolejových vozidel.
Séqueret (2009) přikládá význam úzkému propojení trhu dálkové a regionální osobní 

dopravy a předpokládá, že bez úzkých vazeb na provozování dotované regionální dopravy 
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není možné ziskově provozovat dálkovou osobní dopravu. To ve výsledku přináší velkou 
výhodu Deutsche Bahn, které jsou schopny vytvářet komplexní dopravní řešení integrací 
dálkové a regionální dopravy takovým způsobem, že tvoří nejenom dopravně funkční, 
ale i ekonomicky ziskový koncept. Pro nově vstupující malé dopravce je ovšem daleko 
obtížnější dosáhnout takovéto integrace, a proto se většinou ani nepokoušejí o pronik-
nutí do segmentu komerční dálkové dopravy. Tam, kde se o to dopravci pokusili a uspě-
li, byla důvodem obvykle integrace s regionálními dotovanými službami (viz například 
Connex). Séguret tak shrnuje, že dálková doprava plně závisí na regionální a na základě 
zkušeností se ukázalo, že pro nové dopravce je velmi složité provozovat ziskové linky mezi 
dálkovými spoji Deutsche Bahn a hustou (dotovanou) regionální, dopravou. Z pohledu 
nových dopravců je proto bezpečnějším konceptem provozovat vlaky s nízkými pro-
vozními náklady mimo hlavní trasy DB, nabízet cenově výhodné jízdné a v neposlední 
řadě tyto spoje integrovat se svojí regionální dopravou. Séguret tvrdí, že bez integra-
ce s regionální dopravou by v Německu neexistovala vůbec žádná konkurence v rámci  
open access.

Ivaldi (2005) poukazuje na výhody, které má v německém polycentrickém systému 
síťový dominantní dopravce oproti nově vstupujícímu konkurentovi, který se rozhodne 
vstoupit pouze na jedno vybrané spojení. V takovém případě se národnímu dominantovi 
nabízí celá škála možností, jakým způsobem omezit možnosti nově vstupujícího konku-
renta v dosažení zisku.

Steer, Davies a Glaeve (2012) poukazují na následující problémy, jimž musí čelit 
dopravci při vstupu na trh dálkové osobní dopravy v Německu:
1. Horší přístup k úvěrovému kapitálu ve srovnání s renomovanými Deutsche Bahn.
2. Strategie DB neprodávat ojetá kolejová vozidla na sekundárním trhu.
3. Velká zásoba ojetých lokomotiv a kolejových vozidel v držení DB.
4. Nízká flexibilita DB Netz při přidělování kapacity novým zájemcům.

Výše uvedené interpretace můžeme shrnout v závěr, že pro nově vstupující dopravce 
na trh komerční dálkové dopravy existuje v Německu celá řada viditelných i neviditelných 
bariér. Hlubší výzkum by si zasloužilo zkoumání otázky, zda důvodem neúspěchu nových 
dopravců je pouhá ekonomická síla a reputace Deutsche Bahn, která je odrazuje od vstupu, 
nebo také její diskriminační praktiky a zneužívání dominantního postavení.

Dále je zřejmé, že existuje významný rozdíl mezi konkurencí typu open access v Němec-
ku a mezi novými projekty open access, ke kterým došlo v posledních pěti letech v Itálii, 
Rakousku a České republice. Nová konkurence v těchto zemích zvolila strategii odlišnou 
od konkurentů v Německu. Dopravci „vyzvali na souboj“ národní dominantní železniční 
podnik na hlavní páteřní trase v zemi a snažili se uspět v přímém cenovém souboji s dekla-
rovanou vyšší nebo srovnatelnou kvalitou služeb. Dosavadní výsledky této otevřené kon-
kurence ještě nebyly plně zhodnoceny. Je však zřejmé, že jde o zcela nový typ konkurence 
na trhu oproti německé zkušenosti. Důvodem odlišnosti může být polycentrický charak-
ter německé železniční sítě, který neumožňuje nově vstupujícím konkurentům tak účinné 
„vyzobávaní rozinek“, a silnější reputace Deutsche Bahn, která odrazuje potenciální konku-
renci od vstupu.



90

5.6 Dílčí shrnutí
Německá železniční reforma sice umožnila na německých kolejích rozvoj konkurence, ale 
prostředí stále ještě není zcela ideální a bezproblémové. Ukázalo se, že hlavní problém 
odvětví a dalšího případného posunu ve zlepšování podmínek pro konkurenci na kolejích 
tkví v holdingovém uspořádání Deutsche Bahn. Několik uvedených příkladů – především 
cena za vstup na dopravní cestu, cena za využití nádraží, cena za trakční energii a otázka 
distribuce jízdenek – ukázalo, že holdingová struktura společnosti umožňuje dosahovat 
kroků, které ve výsledku omezují aktivity konkurence. V tomto smyslu vyzněla dvě řízení 
Evropské komise proti Deutsche Bahn. Potvrdilo se v nich, že společnost zneužila svého 
postavení v oblasti dopravy kontejnerových vlaků na území Beneluxu a v oblasti distribuce 
trakční energie v Německu.

Ačkoliv se snaží zákonodárce průběžně reagovat a posilovat pravomoci regulačních 
orgánů, reálný stav vytváří stále nové oblasti, ve kterých jsou skrytě zvýhodňovány spo-
lečnosti holdingu Deutsche Bahn. Tento stav dokládá rovněž vývoj hospodářského výsled-
ku jednotlivých dceřiných společností drážního holdingu, který ukazuje, že právě infra-
strukturní části dosahují nominálně i percentuálně nejvyšší míry zisku v rámci skupiny. 
Jde především o DB Netz, tedy správce infrastruktury, a DB Station and Service, spravující 
nádraží. Naopak provozní složky holdingu vyjma DB Regio dosahují velmi nízké úrovně 
kladných hospodářských výsledků.

Podíly konkurenčních dopravců v osobní regionální a náladní dopravě se neustále zvy-
šují. Naproti tomu v dálkové dopravě nevznikl v posledních letech žádný projekt přímo 
konkurující produktu Deutsche Bahn. Důvodem je kombinace bariér v tržním prostředí 
na německé železnici a také velmi kompaktní systém dálkové dopravy Deutsche Bahn pro-
vázaný s nižšími segmenty. Ve výsledku je možné se domnívat, že možný úspěšný projekt 
v dálkové dopravě vzejde ze společností, které se nejprve dostatečně etablují na trhu regio- 
nální dopravy.
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Závěr

Německo zahájilo první kroky v reformě železničnío odvětví v roce 1994, tedy před více 
než dvaceti lety. Za tu dobu se podařilo dosáhnout stavu, kdy jsou Deutsche Bahn finančně 
stabilizovány, stoupá výkon odvětví v osobní i nákladní dopravě, došlo k otevření osob-
ní i nákladní dopravy konkurenci a díky tomu také k zefektivnění fungování železniční 
dopravy jako celku. Deutsche Bahn, které nyní fungují jako holding skládající se z několika 
dceřiných společnosti a zahrnující jak dopravní společnosti, tak správce infrastruktury, se 
musí vyrovnávat s aktivitou konkurenčních dopravců v osobní i v nákladní dopravě.

Volný trh na železnici ovšem nevzniká samovolně, ale je pro něj potřeba neustále vytvá-
řet podmínky a také kontrolní a regulační mechanismy. Tento trh se z hlediska podnikání 
projevil jako velmi tvrdý, a proto došlo k rozšíření regulačních pravomocí nejprve u Bun-
deskartellamtu a později ve specializovaném sektorovém regulačním orgánu, Bundesnetz-
agentur. Realita volného trhu na železnici v Německu ukázala, že právě kontrola nad dodr-
žováním podmínek hospodářské soutěže je zásadní. Německá situace je například proti 
České republice do jisté míry specifická: holdingová struktura Deutsche Bahn umožňuje 
vytváření skrytých bariér pro konkurenci na kolejích. Průvodním jevem této situace je 
v posledních deseti letech výrazný nárůst poplatků za dopravní cestu, a tudíž i nárůst pro-
vozního zisku správce infrastruktury DB Netz, zatímco klesají výnosy provozních dceři-
ných společností Deutsche Bahn. Vysoké ceny totiž zatěžují všechny dopravce, včetně těch 
konkurenčních, avšak v hospodářském výsledku holdingu Deutsche Bahn se vykompenzují 
kladným ekonomickým výsledkem DB Netz. Podobné případy skryté diskriminace byly 
zaznamenávány v posledních dvou dekádách, kromě stanovení výše poplatků za doprav-
ní cestu, například také v oblasti dodávek a ceny trakční energie, u odkupu rekuperované 
energie, u poplatků za využití nádraží a v oblasti distribuce. Na druhou stranu díky této 
reformě vznikla efektivní, finančně silná a stabilní společnost, kterou neohrozila ani eko-
nomická krize konce první dekády 21. století.

K tomu se přidává jasná konkurenční výhoda Deutsche Bahn, protože v majetku společ-
nosti se nachází veškeré technologické vybavení, jako jsou depa, dílny, myčky, seřaďovací 
nádraží a samozřejmě množství starších vozidel vytvářející provozní zálohu. Nelze opo-
menout ani tu skutečnost, že DB plánovaně neprodávají ojetá vozidla do Německa, ale 
výhradně do zahraničí. Až po roce 2000 vznikly soukromé půjčovny železničních vozidel 
a do té doby neměly konkurenční společnosti příliš možností k využití cenově přijatelných 
ojetých vozidel a musely si pořizovat zcela nový vozový park.
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Výsledkem výše uvedeného fungování Deutsche Bahn je uspořádání německého trhu 
železničních přepravních služeb. V nákladní dopravě se konkurence zaměřuje především 
na vozbu ucelených vlaků, zatímco na zajištění vozby jednotlivých vozových zásilek nedis-
ponuje žádná společnost dostatečným množstvím lokomotiv, personálu ani dalšími tech-
nologickými prostředky. V osobní dopravě pronikla konkurence převážně do dotované 
regionální dopravy, na kterou vypisují objednatelé nabídková řízení. I zde se ale konku-
renční společnosti musí vypořádat s tím, že pokud vyhrají, budou muset vystavět veškeré 
potřebné zázemí pro provoz „na zelené louce“. V mnoha případech se ukázalo, že konku-
renční společnosti nedokázaly správně odhadnout náklady, a proto v opakovaných výbě-
rových řízeních již nastavují vyšší ceny.

Do dálkové dopravy zatím vstoupilo pouze minimum konkurentů. Je nutné podotk-
nout, že vzhledem k polycentrickému uspořádání Německa, jde také z geografického 
hlediska o region velmi složitý pro nástup konkurence v dálkové dopravě. Deutsche Bahn 
nabízejí velmi kvalitní a rychlou síť dálkových spojů a konkurenční dopravce musí větši-
nou počítat s tím, že se návazné spoje DB jízdním řádem nepřizpůsobí časovým polohám 
jeho vlaků. Realizované projekty dálkové dopravy tak byly spíše marginální a soustřeďova-
ly se na trasy, které již Deutsche Bahn opustily. Jedinou výjimku představuje trasa z Kolína 
do Hamburku, která spojuje významná centra západní části Německa. Skutečnou konku-
renci pro Deutsche Bahn v dálkové dopravě však od počátku roku 2014 představuje čerstvě 
odblokovaný trh s autobusovými spoji v této oblasti. Jejich aktivity Deutsche Bahn pocítily 
již během prvních měsíců a dá se předpokládat, že v dlouhodobějším horizontu pro ně 
bude znamenat zhoršení hospodářského výsledku na celé řadě dálkových relací, což uká-
zaly již výsledky za rok 2015.

Liberalizace německého trhu železniční přepravy představuje pro většinu (nejen 
okolních) zemí jedinečnou ukázku, jakým způsobem lze při reformě železničního odvět-
ví postupovat a jakých cílů dosáhnout, ale ještě cennější je možnost vyvarovat se mnoha 
pochybení, která se v Německu při postupující liberalizaci odehrála. Jako problematická 
se pro volnou soutěž na železnici ukázala holdingová struktura Deutsche Bahn, jež inte-
grací správce infrastruktury negarantuje jeho nezávislost ve vztahu ke všem dopravcům. 
Ačkoliv se toto mělo změnit tzv. čtvrtým železničním balíčkem Evropské komise, Němec-
ko, Francie a další země na uspořádání svých železničních holdingů nehodlaly nic měnit. 
Ve výsledku se nyní (polovina roku 2016) zdá, že Evropská komise soustředěnému tlaku 
nakonec podlehne a správci infrastruktury budou moci být i do budoucna součástí želez-
ničních holdingů. O to větší pozornost budou muset věnovat kontrolní a regulační orgá-
ny situaci na trhu, aby dokázaly včas zareagovat na skryté diskriminace konkurenčních 
dopravců.
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Summary

The book points on the reform and liberalisation of the railway industry in Germany. It 
is divided into six main chapters. Firstly, there is a historical introduction to the develop-
ment of the railway sector in Germany from the 19th century up today. It is followed by 
the characteristics of transport-geographical typology of Germany and the development 
of railway infrastructure from this point of view. The core of the reforms is analysed in 
chapter 4 which focuses on the political debate and also core changes foreseen for the 
railway industry. It is followed with analysis of changes of legal framework and also regu-
lation of competition in railway industry. The real impact of the reform is evaluated in the 
economical point of view on its results. Closing remarks is focused on the development in 
the railway industry and potential weak points of the reform.

Reform of German railway enabled the restructuring of the former state owned compa-
ny Deutsche Bundesbahn and also the former east German railway transportation company 
Deutsche Reichsbahn after reunification of Germany. It enabled to reach higher efficiency in 
the industry. The reform was also initiated by the requirements of the European Common 
Transport Policy aimed at horizontal and vertical separation of incumbent railway compa-
nies and opening railway industry for competition.

Deutsche Bahn were changed into a company with holding structure since the nine-
ties. All the branches were separated (passenger service, cargo, infrastructure etc.) but 
remained parts of the Deutsche Bahn holding company. The access to railway infrastructure 
is possible for passenger and also freight services. The competition is mostly developed in 
cargo and also in regional passenger service. The regional passenger service is subsidised 
by the federal states (Bundesländer) and based on competitive tendering. The open access 
passenger service in regional and interregional passenger service is undeveloped and does 
not have any important meaning in the statistics.

According to the IBM-Rail liberalisation Index, Germany is one of the countries with 
best developed state of railway reforms in Europe worldwide. Thus this position the final 
state has not been reached and the situation of the railway reform is still in process. Never-
theless represents Germany a model example for many others how to change and reform 
railway industry.
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Přílohy:  
Legislativa upravující železniční 
odvětví

Zákon o novém uspořádání železniční dopravy

Označení: ENeuOG
Datum vydání: 27. 12. 1993
Plná citace: „Zákon o novém uspořádání železnic z 27. prosince 1993 (BGBI. I s. 2378; 1994 
I str. 2439), který byl naposledy změněn článkem 302 nařízení z 31. října 2006 (BGBI I 
s. 2407).“
Stav: Naposledy změněn čl. 513 z 31. 8. 2015 I 1474.
Články 2 a 5 tohoto zákona slouží k převzetí směrnice 91/440/EWG Rady z 29. července 
1991 o rozvoji železničních podniků Společenství (ABI. EG Nr. L 237 str. 25).

Poznámka pod čarou
(+++ Text dokladován od: 1. 1. 1994+++)
(+++ Úřední odkaz zákonodárce na právo ES:
UplatněníEWGRL 440/91 (CELEX Č.: 391L0440)+++)

Čl.  1: BEZNG 931-4
Čl.  2: DBGrG 931-5
Čl.  3: BEVVG 931-6
Čl.  4: Rety 9240-3
Čl.  5: AEG 1994 930-9
Čl.  6: Pozměňovací směrnice
Čl.  7: Přechodná ustanovení
Čl.  8: Ukončení platnosti
Čl.  9: BEDBPStruktG 2030-30
Čl. 10: Návrat k systému jednotného nařízení
Čl. 11: Vstoupení v platnost
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Úvodní formule
Spolkový sněm se za souhlasu Spolkové rady usnesl na následujícím zákoně:

Čl. 1
Zákon o propojení a novém členění spolkových železnic

Čl. 2
Zákon o založení společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (Deutsche Bahn 
Gründungsgesetz – DBGrG)

Čl. 3
Zákon o správě železniční přepravy v rámci Spolkové republiky Německo

Čl. 4
Zákon o regionalizaci veřejné osobní přepravy
(Regionalisierungsgesetz – Zákon o regionalizaci)

Čl. 5
Všeobecný zákon o železnici (AEG)

Čl. 6

Čl. 7

Čl. 8
Skončení platnosti dosavadních práv

§ 1
Spolu s vstoupením v platnost tohoto zákona končí platnost:
(1) všeobecného zákona o železnici zveřejněného ve zkráceném znění ve Spolkovém 

věstníku zákonů Část III, členící číslo 930-1, naposledy změněném článkem 2 zákona 
 z 13. srpna 1993 (BGBI I. s. 1489), nevyplyne-li z § 2 jinak;

(2) zákona o spolkové železnici zveřejněného ve zkráceném znění uveřejněném 
ve Spolkovém věstníku zákonů Část III, členící číslo 931-1, naposledy změněném článkem 
6 odst. 129 tohoto zákona, nevyplyne-li z § 3 jinak.

§ 2
Nadále platí paragrafy 6a, 6c, 6e odst. 1 a paragrafy 6f a 6g všeobecného zákona 

o železnici.

§ 3
Až do zanesení společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, založené dle § 1 odst. 1 

zákona o založení Německých drah, do obchodního rejstříku platí nadále paragrafy 8, 8a, 
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8b, 9, 9a a 19a zákona o spolkové železnici s uvedením, že Německá spolková železnice je 
nahrazena právním subjektem Bundeseisenbahnvermögen. § 18 zákona o založení němec-
ké železnice zůstává nezměněn. § 23 zákona o spolkové železnici platí až do vyčlenění dle 
§ 2 odst. 1 zákona o založení německých drah s uvedením, že představenstvo je nahraze-
no Bundeseisenbahnvermögen. Další trvání platnosti § 23 zákona o spolkové železnici 
se nevztahuje na úředníky, kteří dle § 16 zákona o založení německé železnice přecházejí 
ke třetí straně jako poskytovatelé služeb.

§ 4
(1) Členové zákonodárných sborů Spolkové republiky Německo a spolkových zemí 

a stejně tak členové Evropského parlamentu ze Spolkové republiky Německo mají právo 
na volné užívání dopravních prostředků železnic spolku v libovolné třídě přepravy. Opráv-
nění volného užívání platí vždy pro oblast, na kterou se vztahují pravomoci zákonodár-
ných sborů, pro členy Evropského parlamentu pro oblast Spolkové republiky Německo. 
Toto oprávnění končí čtrnáct dní po zrušení členství. Jízdné na železnicích spolku musí 
za členy Evropského parlamentu uhradit zmiňované zákonodárné sbory.

(2) Odst. 1 platí odpovídajícím způsobem pro členy Spolkového ústavního soudu.

Čl. 9
Zákon o zlepšení personální struktury u majetku spolkové železnice a v podnicích 

Německé spolkové pošty

Čl. 10
Návrat k systému jednotných nařízení
Části právních nařízení, které se zakládají na článku 6 a byly tímto článkem změněny, 

mohou být vždy změněny právním nařízením na základě příslušného zplnomocnění.

Čl. 11
Nabytí platnosti
(1) S výjimkou článku 4, článku 5 § 5 odst. 3 2. věty, § 12 odst. 3 2. věty a § 15 odst. 1 2. 

věty, týkají-li se tato ustanovení místní železniční přepravy osob po železnicích Spolkové 
republiky Německo, a s výjimkou článku 9, týkají-li se tato ustanovení úředníků Německé 
spolkové pošty, a rovněž s výjimkou článku 6 odst. 116 č. 1, 4, 5 a 8 vstupuje tento zákon 
v platnost od 1. ledna 1994. Článek 6 odst. 116 č. 7 má být aplikován od 1. ledna 1995 
na základě schvalovacích řízení, která byla zavedena do 31. ledna 1993.

(2) Článek 4, článek 5 § 5 odst. 3 2. věta, § 12 odst. 3 2. věta a § 15 odst. 1 2. věta, týkají-li  
se tato ustanovení místní železniční přepravy osob na železnicích Spolkové republiky 
Německo, a stejně tak článek 6 odst. 116 č. 1, 5, 4, 5 a 8 vstupují v platnost dne 1. ledna 1996.

(3) Článek 9, týkají-li se tato ustanovení úředníků Německé spolkové pošty, vstupu-
je v platnost v den stanovený zákonem upravujícím přechod podniku Německé spolkové 
pošty na právní formu akciové společnosti.
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Zákon o založení společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft

Označení: DBGrG
Datum vydání: 27. 12. 1993
Plná citace: „Zákon o založení Německých drah z 27. prosince 1993 (BGBI. I s. 2378; 1994 
I str. 2439), který byl naposledy změněn článkem 307 nařízení z 31. října 2006 (BGBI I s. 
2407).“
Stav: Naposledy změněn čl. 307 z 31. 10. 2006 I 2407.

Poznámka pod čarou
(+++ Text dokladován od: 1. 1. 1994+++)

Zákon byl Spolkovým sněmem za souhlasu Spolkové rady schválen jako článek 2 zákona 
930-8 z 27. 12. 1993 I 2378 (ENeuOG). Vstoupil v platnost v souladu s čl. 11 odst. 1 1. větou 
tohoto zákona dne 1. 1. 1994.

Oddíl první

Založení

§ 1 Zřízení společnosti
(1) Z právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen budou v souladu s povinnostmi 

uvedenými v § 20 odst. 1 zákona o spojení a novém členění spolkových železnic z 27. pro-
since 1993 (BGBI I s. 2378) vyčleněny a převedeny na tímto nově založenou akciovou spo-
lečnost, s výjimkou nemovitostí zde uvedených, ty části, které jsou potřebné k poskytová-
ní služeb železniční přepravy a k provozování železniční infrastruktury.

Nemovitosti vyňaté v 1. větě však musí zohlednit registrační soud při ověření vyčlenění, 
jak stanovuje § 10 odst. 4 pro počáteční bilanci.

(2) Akciovou společnost vede firma Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

§ 2 Vyčlenění z majetku společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, zrušení akciové 
společnosti Německé dráhy

(1) Ze společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft budou nejdříve za tři roky, nejpoz-
ději za pět let po jejím zápisu do obchodního rejstříku vyčleněny úseky vytvořené dle § 25 
a převedeny na tímto nově vzniklé akciové společnosti.

(2) Po vyčlenění v souladu s odstavcem 1 může být společnost Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft
 1. zrušena;
 2. spojena s jednou z akciových společností uvedených v odstavci 1;
 3. rozdělena do akciových společností uvedených v odstavci 1 pouze na základě záko-

na vyžadujícího odsouhlasení Spolkovou radou.
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(3) Pro odprodej až 49,9 ze sta podílů a hlasovacích práv akciovým společnostem 
vytvořeným dle odst. 1 a 2, jejichž činnost zahrnuje výstavbu a údržbu a provoz železnic, je 
potřebné zplnomocnění na základě zákona vyžadujícího odsouhlasení Spolkovou radou. 
V zákoně musí být stanoveno, zdá má být odprodáno 49,9 nebo menší část ze sta podílů 
a zda tak bude učiněno najednou či postupně.

§ 3 Předmět podnikání
(1) Předmětem podnikání společnosti je

 1. poskytování služeb železniční dopravy za účelem přepravy zboží a osob;
 2. provozování železniční infrastruktury; k ní se počítá především plánování, výstav-

ba, údržba a řízení systému pro řízení provozu a bezpečnostního systému;
 3. obchodní činnosti v oblastech souvisejících s železniční dopravou.

(2) Změnou stanov společnosti se může rozšířit předmět podnikání.
(3) Společnost se může podílet na podnicích stejné či související povahy a může tako-

véto podniky zakládat a získávat. Bez ohledu na povinnosti uvedené v § 2 může zcela nebo 
částečně vyčlenit části předmětu svého podnikání do takovýchto firem ve smyslu odstavce 
1 a omezit se pouze na úkoly řízení.

§ 4 Plán vyčlenění
(1) Představenstvo majetku spolkových drah musí nejpozději do měsíce od doby, kdy 

tento zákon vstoupí v platnost, sestavit plán vyčlenění, který musí být notářsky ověřen. 
Neprodleně po notářském ověření musí být plán vyčlenění předán spolkovému minister-
stvu dopravy.

(2) Plán vyčlenění musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 1. Dohodu o převedení částí podnikatelských úseků majetku spolkových drah ve smy-

slu § 1 odst. 1 vždy jako celek výměnou za poskytnutí akcií společnosti Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft.

 2. Datum, od kdy tyto akcie zaručují nárok na podíl z bilančního zisku, a také všechny 
podrobnosti týkající se tohoto nároku.

 3. Datum, od kdy má být obchodní činnost majetku spolkových drah v podnikatel-
ském úseku vedena na účet společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (Datum 
vyčlenění).

 4. Každou zvláštní výhodu, která bude zajištěna členovi představenstva majetku spol-
kových drah nebo členovi představenstva či dozorčí rady společnosti Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft nebo auditorovi uzávěrek.

 5. Přesné označení a rozdělení předmětů aktiv a pasiv, která budou převedena na spo-
lečnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft; § 14 zůstává nezměněn. Pokud je pro 
převod předmětů v případě následování práva jednotlivce v obecných předpisech 
určen zvláštní způsob označení, budou tato pravidla aplikována i zde. Kromě toho 
je možné se odvolat na dokumenty, jako jsou účetní rozvahy a inventáře, jejichž 
obsah umožňuje přiřazení jednotlivých předmětů.
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(3) V plánu vyčlenění musí být obsaženy nebo ustanoveny stanovy společnosti Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft.

§ 5 Platnost zakládacího práva
(1) Nevyplyne-li z tohoto zákona jinak, vztahují se na založení společnosti Deutsche 

Bahn Aktiengesellschaft zakládací předpisy platné pro její právní formu. Zakladatelé jsou 
rovni Spolkové republice Německo.

(2) Ministerstvo dopravy ustanoví první dozorčí radu, první představenstvo a stejně 
tak prvního auditora uzávěrek pro první plný nebo částečný hospodářský rok.

§ 6 Nabytí na účinnosti plánu vyčlenění
Plán vyčlenění bude účinný pouze tehdy, pokud jej písemně schválí spolkové minister-

stvo dopravy ve vzájemné shodě se spolkovým ministerstvem financí.

§ 7 Nahlášení a zapsání do rejstříku
Členové představenstva a dozorčí rady společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 

musejí nahlásit společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft k zapsání do obchodního rejs-
tříku u soudu, v jehož okrese má mít sídlo. K nahlášení je kromě jinak potřebných pod-
kladů třeba přiložit také plán vyčlenění a souhlasné prohlášení spolkového ministerstva 
dopravy, a to ve vyhotovení nebo ověřené kopii, nebo nemusejí-li být notářsky ověřeny, 
pak v originále nebo v kopii.

§ 8 Účinnost a zapsání
(1) Zapsání společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft má následující účinnost:

 1. Vyčleněné části právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen přecházejí včetně 
závazků dle rozdělení uvedeného v plánu vyčlenění vždy jako celek na společnost 
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. Předměty, které nemohou být převedeny právním 
úkonem, zůstávají ve vlastnictví majetku spolkových drah.

 2. Spolková republika Německo se dle plánu vyčlenění stává jediným akcionářem spo-
lečnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

 3.  Nedostatečnost notářského ověření plánu vyčlenění bude dořešena.
(2) Nedostatky ve vyčlenění nemají dopad na účinnost zapsání dle odstavce 1.

§ 9 Ochrana věřitelů
(1) Přechodem závazků na společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft není majetek 

Německých drah osvobozen od ručení za tyto závazky. § 148 občanského zákoníku se 
na tuto situaci nevztahuje. Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft a subjekt Bun-
deseisenbahnvermögen ručí za tyto závazky jako spoludlužníci. Ve vzájemném vztahu spo-
ludlužníků je zavázána pouze společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

(2) Pohledávky věřitelů vůči subjektu Bundeseisenbahnvermögen vyplývající ze závazků 
uvedených v plánu vyčlenění budou promlčeny za pět let, nedojde-li na základě obecných 
předpisů k promlčení dříve. Promlčecí lhůta začíná dnem, kdy bude oznámeno zapsání 
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akciové společnosti Německé dráhy do obchodního rejstříku dle § 10 odst. 2 obchodního 
zákoníku. Pokud bude pohledávka věřitele splatná až po tomto datu, začíná promlčecí lhů-
ta datem splatnosti.

(3) Za závazky majetku spolkových drah, které nepřejdou na společnost Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft, společnost neručí.

§ 10 Počáteční rozvaha
(1) Počáteční rozvaha společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft musí být vyhoto-

vena ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Na lhůtu pro její sestavení se odpovídajícím 
způsobem vztahuje § 264 odst. 1 věta 3 obchodního zákoníku.

(2) Počáteční rozvaha může být sestavena také k dřívějšímu datu, podle § 4 odst. 2 
č. 3 stanovenému okamžiku vyčlenění; v takovémto případě musí být podle § 20 odst. 1  
a § 21 zákona o sloučení a restrukturalizaci spolkových drah přecházející majetkové sou-
části zahrnuty s jejich hodnotami nebo částkami k rozhodnému dni počáteční rozvahy.

(3) Pro ocenění nemovitých statků platí odpovídajícím způsobem § 7 a 9 zákona 
o zahajovací rozvaze v německých markách ve znění vyhlášky z 18. dubna 1991 (BGBI. I 
s. 971, 1951), který byl naposledy změněn článkem 17 § 5 zákona z 20. prosince 1993 (BGBI. I 
s. 2182). Pro ostatní majetkové součásti mohou být účetní hodnoty vedeny za zohlednění 
§ 253 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. Pro vyjádření účetních hodnot musí být odpo-
vídajícím způsobem použit § 36 odst. 3 věta 1 zákona o zahajovací rozvaze v německých 
markách. Pro majetkové součásti, které přešly z Deutsche Reichsbahn (Německé říšské 
dráhy), platí § 36 zákona o zahajovací rozvaze v německých markách také pro počáteční 
rozvahu. § 9 odst. 1 věta 2 zákona o zahajovací rozvaze v německých markách musí být 
použit obdobně s tím, že rozhodující jsou hodnotové vztahy k rozhodnému dni počáteční 
rozvahy společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

(4) Na základě § 21 zákona o sloučení a restrukturalizaci spolkových drah na společ-
nost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft musí být přešlé nemovitosti, pokud jejich eviden-
ce a ocenění nemohly být kvůli zvláštním poměrům v oblasti majetku spolkových drah 
provedeny do sestavení počáteční rozvahy, vykázány v jejich rozvaze nejprve jen částkou 
znějící celkem na pět miliard německých marek, přičemž je zohledněna pouze čistá hod-
nota pozemku. Jsou-li při sestavování pozdějších ročních uzávěrek až včetně roční uzávěr-
ky za rok 2001 stanoveny stav a skutečná hodnota jednotlivých nemovitostí, musí být při 
odpovídající aplikaci § 36 odst. 1 věty 1 zákona o zahajovací rozvaze v německých markách 
dosazena skutečná hodnota a zisk umístěn podle § 272 obchodní zákoníku do kapitálové 
rezervy. V těchto případech platí počáteční rozvaha za změněnou.

§ 11 Daňové předpisy
(1) Daňová počáteční rozvaha odpovídá prověřené obchodně právní počáteční roz-

vaze (§ 242 odst. 1 obchodního zákoníku) společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft; 
je třeba zohlednit následující zvláštnosti. Aplikovány musí být § 5 odst. 2, 3, 4 a5 a § 6a 
zákona o dani z příjmů. Nesmí být tvořeny rezervy podle § 249 odst. 1 věty 3 a odst. 2 
obchodního zákoníku. § 9 odst. 2 věta 3 a odst. 3 zákona o zahajovací rozvaze v německých 
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markách nebude použit. Oprávka odhadů podle § 10 odst. 4 věty 2 vede k opravě daňové 
počáteční rozvahy a případných následných rozvah. Pokud již byly vydány daňové výměry, 
musí být změněny, jestliže korektura bilančního nebo majetkového ocenění vede ke změ-
ně zisku nebo ztráty nebo ovlivňuje stanovení jednotných hodnot.

(2) Právní úkony ve smyslu zákona o dani z převodu nemovitosti, které vyplývají 
z provádění § 20 až 24 zákona o sloučení a restrukturalizaci spolkových drah, jsou osvobo-
zeny od daně z převodu nemovitosti.

(3) Odstavce 1 a 2 platí obdobně pro společnosti, které budou zřízeny vyčleněním 
podle § 2 odst. 1.

Druhá část

Převedení personálu

§ 12 Úředníci
(1) Uvolnění úředníků subjektu Bundeseisenbahnvermögen k výkonu činnosti pro spo-

lečnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft slouží služebním zájmům.
(2) Úředníci subjektu Bundeseisenbahnvermögen, kteří neodejdou nebo nebudou uvol-

něni ze služebního poměru, jsou okamžikem zápisu společnosti Deutsche Bahn Aktienge-
sellschaft do obchodního rejstříku přiřazeni k této společnosti, pokud nebudou v jednotli-
vém případě na základě rozhodnutí využiti úřadem Bundeseisenbahnvermögen nebo jiným 
způsobem. Úředník subjektu Bundeseisenbahnvermögen může být trvale převeden do spo-
lečnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, jestliže o to požádá a vznikne služební potřeba.

(3) Úředníci dosavadních spolkových drah, kteří jsou v okamžiku zápisu společnos-
ti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft uvolněni, jsou při uplynutí uvolnění taktéž přiřazeni 
ke společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, pokud před uplynutím uvolnění subjekt 
Bundeseisenbahnvermögen neučiní jiné rozhodnutí o jejich dalším nasazení.

(4) Právní postavení úředníků přiřazených podle odstavců 2 a 3, jakož i celková odpo-
vědnost zaměstnavatele zůstávají zachovány. Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
je oprávněna k výkonu přikazovacího práva, vyžaduje-li to výkon služby v provozu společ-
nosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

(5) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft je povinna poskytnout subjektu Bun-
deseisenbahnvermögen podporu nezbytnou pro plnění úkolů zaměstnavatele a poskytnout 
k tomu veškeré potřebné informace.

(6) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft může podle odstavců 2 a 3 úředníky, 
kteří jí byli přiřazeni, převést v souladu se subjektem Bundeseisenbahnvermögen na lépe 
hodnocenou činnost. Navíc bude spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktu-
ry zmocněno, aby pomocí nařízení v souladu se spolkovým ministerstvem vnitra ve vzta-
hu k úředníkům přiřazeným podle odstavců 2 a 3 stanovilo, jaká další právní rozhodnu-
tí a ostatní rozhodnutí a opatření vztahující se na úředníky, jež bezprostředně souvisejí 
s výkonem služby úředníka v provozu společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, budou 
přenesena k výkonu na společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.
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(7) Obdrží-li úředník na základě svého přiřazení podle odstavců 2 a 3 jiné příjmy, 
budou tyto započteny k platu. Ve zvláštních případech může nejvyšší služební úřad v sou-
ladu se spolkovým ministerstvem vnitra od započtení zcela nebo částečně upustit.

(8) § 8 odst. 3 zákona o dani z příjmů platí obdobně pro úředníky přiřazené 
podle odstavců 2 a3 a pro uvolněné úředníky dřívějšího Sondervermögen Deutsche  
Bundesbahn.

(9) Subjekt Bundeseisenbahnvermögen může v jednotlivých případech od přiřazení 
v souladu se společností Deutsche Bahn Aktiengesellschaft upustit nebo určit jiné využití. 
Předpokladem pro zrušení přiřazení je, aby subjekt Bundeseisenbahnvermögen disponoval 
plánovaným místem.

§ 13 Právní dozor
(1) Předseda subjektu Bundeseisenbahnvermögen je povinen dohlížet na to, aby spo-

lečnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft při prosazování pravomocí, které jí byly svěřeny 
k výkonu na základě § 12 odst. 6, dbala ustanovení tohoto zákona a jiných zákonů a naří-
zení týkajících se úředníků. V rámci tohoto dozoru přísluší předsedovi subjektu Bundes-
eisenbahnvermögen neomezené právo být informován představenstvem a dozorčí radou 
a přikazovací pravomoc vůči společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

(2) Dojde-li jednáním nebo opomenutím společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
k porušení ustanovení týkajících se úředníků, měl by se předseda subjektu Bundeseisen-
bahnvermögen nejprve zasadit o to, aby společnost toto porušení práva napravila. Pokud 
tak společnost neučiní ve stanovené lhůtě, může předseda subjektu Bundeseisenbahnver-
mögen zjednat nápravu porušení práva sám. V takovémto případě přecházejí pravomoci 
svěřené společnosti k výkonu na předsedu subjektu Bundeseisenbahnvermögen. Práva 
a povinnosti podnikové rady nebo podnikové rady celého podniku, jakož i příslušného 
zvláštního zastoupení zaměstnanců zůstávají nedotčeny.

§ 14 Zaměstnanci
(1) Předseda subjektu Bundeseisenbahnvermögen sestaví před přihlášením společnos-

ti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft k zápisu do obchodního rejstříku seznam, který bude 
obsahovat služební místa nebo části služebního místa, které jejím zápisem do obchodní-
ho rejstříku jako provozy nebo provozní části ve smyslu § 613a odst. 1 věty 1 občanského 
zákoníku přecházejí na společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. Opis seznamu musí 
být přiložen k přihlášce společnosti k zápisu do obchodního rejstříku a musí být vhodným 
způsobem písemně oznámen zaměstnancům subjektu Bundeseisenbahnvermögen.

(2) Zápisem společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft do obchodního rejstří-
ku společnost dle seznamu v odstavci 1 uvedených provozů a provozních částí vstoupí 
do práv a povinností u služebních míst nebo částí služebního místa subjektu Bundesei-
senbahnvermögen existujících pracovních a učebních poměrů. V okamžiku zápisu spo-
lečnosti do obchodního rejstříku existující povinná pojištění u Železniční pojišťovny, 
oddělení B, od 1. října 2005 Deutsche Rentenversicherung (Německá penzijní pojišťovna) 
Knappschaft-Bahn-See, budou subjektem Bundeseisenbahnvermögen převzata; náklady  
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vzniklé uzavřením stavu pojištěnců povinného pojištění nese subjekt Bundeseisenbahn-
vermögen. § 15 odst. 1 zákona o sloučení a restrukturalizaci spolkových drah zůstává 
nedotčen.

(3) Kolektivní smlouvy a služební úmluvy pro zaměstnance, pracovníky a učně 
subjektu Bundeseisenbahnvermögen, jež v okamžiku právního nástupnictví platí podle 
odstavce 2, jsou pro převedené zaměstnance, pracovníky a učně směrodatné až do nabytí 
platnosti nových kolektivních smluv nebo podnikových dohod, které společnost Deut-
sche Bahn Aktiengesellschaft uzavře s příslušnými odborovými organizacemi nebo závod-
ními radami.

(4) § 613a občanského zákoníku musí být použit, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(5) Jestliže jsou na základě § 13 řádu pracovní doby ve spolkové sbírce zákonů část 

III, členicí číslo 8050-1, zveřejněného revidovaného znění, které bylo naposledy změ-
něno článkem 21 zákona ze dne 10. března 1975 (BGBI. I s. 685), ustanovení pracovní 
doby pro úředníky převedeny kolektivní smlouvou na zaměstnance Deutsche Bundesbahn 
a Deutsche Reichsbahn, platí tato ustanovení, i pokud se liší od ostatních ustanovení řádu 
pracovní doby, až do nabytí platnosti nových kolektivních smluv jako obsah kolektivní  
smlouvy.

(6) § 8 odst. 3 zákona o dani z příjmů platí obdobně pro zaměstnance bývalého úřadu 
Sondervermögen Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn, jejichž pracovní pomě-
ry byly ukončeny z důvodu dosažení věkové hranice nebo přiznání penze.

§ 15 Dočasný mandát místních personálních rad
(1) Místní personální rady ve služebních místech, která přecházejí jako provozy nebo 

části provozu na společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, zůstávají dočasně zachová-
ny. Jsou od okamžiku přechodu považovány za podnikové rady a mají práva a povinnos-
ti podle zákona o organizaci vztahů v podniku; § 17 odst. 2 zůstává nedotčen. Dočasný 
mandát končí, jakmile bude v provozech nebo částech provozu společnosti Deutsche Bahn 
Aktiengesellschaft zvolena podniková rada a bude oznámen volební výsledek, nejpozději 
tři měsíce od okamžiku přechodu.

(2) Budou-li v souvislosti s přechodem na společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
služební místa rozštěpena nebo spojena s jinými služebními místy nebo částmi služebních 
míst, lze kolektivní smlouvou stanovit, která místní personální rada těchto služebních míst 
vykonává práva a povinnosti uvedené v odstavci 1. Nebude-li uzavřena kolektivní smlouva, 
platí odpovídajícím způsobem § 20 odst. 1 a 2.

(3) Odstavec 1 věta 1, 3 jakož i odstavec 2 platí odpovídajícím způsobem pro místní 
zástupce těžce postižených.

§ 16 Převedení smluv o přenechání služebních výkonů
(1) § 12 odst. 2 neplatí pro úředníky, kteří byli v okamžiku zápisu společnosti Deutsche 

Bahn Aktiengesellschaft do obchodního rejstříku přenecháni k výkonu služby jinému pod-
niku na základě existující smlouvy o přenechání služebních výkonů, uzavřené mezi někte-
rou z dosavadních spolkových drah a jiným podnikem.
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(2) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft nevstupuje do práv a povinností z pra-
covních poměrů zaměstnanců, pracovníků a učňů, kteří byli v okamžiku zápisu společnos-
ti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft do obchodního rejstříku přenecháni k výkonu služby 
jinému podniku na základě existující smlouvy o přenechání služebních výkonů, uzavřené 
mezi některou z dosavadních spolkových drah a jiným podnikem.

(3) Smlouvy o přenechání služebních výkonů existující mezi dosavadními spolkový-
mi drahami a jinými podniky budou pokračovat prostřednictvím subjektu Bundeseisen-
bahnvermögen. To platí i v případě, kdy ostatní podniky nejsou podniky spolkových zemí 
ve smyslu § 2 odst. 6 všeobecného zákona o železničních drahách ze 27. prosince 1993 
(BGBI. I s. 2378, 2396).

(4) Při zrušení nebo jiném ukončení stávajících smluv o přenechání služebních výko-
nů bude odpovídajícím způsobem aplikován § 12 odst. 1 a 2, jakož i § 14 odst. 2 až 4.

§ 17 Zastoupení zaměstnanců, zastoupení těžce postižených osob
(1) Pro zachování zájmů úředníků, kteří byli společnosti Deutsche Bahn Aktiengesell-

schaft přiřazeni podle § 12 odst. 2 a 3, budou pro rozhodnutí a opatření subjektu Bundesei-
senbahnvermögen týkajících se těchto osob u subjektu Bundeseisenbahnvermögen vytvoře-
na zvláštní zastoupení zaměstnanců, která budou volena výlučně z úředníků přiřazených 
společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

Subjekt Bundeseisenbahnvermögen stanoví ve správním nařízení složení okruhu při-
řazených úředníků, pro který je vždy příslušné zvláštní zastoupení zaměstnanců; přísluš-
né zvláštní zastoupení zaměstnanců spolupůsobí při rozhodování subjektu Bundeseisen-
bahnvermögen. Dále se použijí předpisy spolkového zákona o personálním zastupovaní.

(2) V personálních záležitostech úředníků uvedených v § 76 odst. 1 spolkového zákona 
o personálním zastupovaní, kteří byli převedeni na společnost Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft, má spolurozhodovací právo zvláštní zastoupení zaměstnanců vytvořené na nejnižší 
úrovni. Ohledně tohoto spolurozhodovacího práva budou odpovídajícím způsobem pou-
žity předpisy § 77 spolkového zákona o personálním zastupovaní.

(3) Odmítá-li zvláštní zastoupení zaměstnanců v případech podle odstavce 2 udě-
lit svůj souhlas, musí to společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft písemně oznámit 
s udáním důvodů do jednoho týdne od doby, kdy tato společnost poskytla informace. 
Pokud zvláštní zastoupení zaměstnanců společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
neoznámí písemně zamítnutí svého souhlasu ve stanovené lhůtě, bude souhlas považován  
za udělený.

(4) Pokud mezi společností Deutsche Bahn Aktiengesellschaft a zvláštním zastoupením 
zaměstnanců nedojde v případech uvedených v odstavci 2 k dohodě, musí být okamžitě 
kontaktován smírčí orgán, který v průběhu dvou měsíců stanoví, jestli existuje důvod pro 
odmítnutí souhlasu ve smyslu § 77 odst. 2 spolkového zákona o personálním zastupování. 
Pokud smírčí orgán nesouhlasí s názorem společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, 
pak jí poskytne doporučení. Jestliže se Deutsche Bahn Aktiengesellschaft nebude řídit tímto 
doporučením, musí do deseti pracovních dnů předložit záležitost spolu s doporučením 
smírčího orgánu právní dozor provádějícímu orgánu ke konečnému rozhodnutí.
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(5) Smírčí orgán sestává v případech uvedených v odstavci 4 ze tří rozhodců jmeno-
vaných společností Deutsche Bahn Aktiengesellschaft a příslušným zvláštním zastoupením 
zaměstnanců a z nestranného předsedy, na jehož osobě se obě strany dohodnou. Mezi roz-
hodci jmenovanými zastoupením zaměstnanců musí být minimálně dva úředníci.

(6) Při sporech podle odstavců 2 až 5 jsou příslušné správní soudy, ve třetí instanci 
Spolkový správní soud. Odpovídajícím způsobem platí předpisy zákona o pracovních sou-
dech týkající se rozhodovacího řízení.

(7) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft je povinna umožnit úředníkům, kteří 
na ni byli převedeni podle § 12 odst. 2 a 3, účast na volbě zvláštního personálního zastou-
pení podle odstavce 1 a uvolnit zvolené úředníky pro výkon mandátu ve zvláštním perso-
nálním zastoupení.

(8) Odstavce 1, 2 a 7 platí obdobně pro vytvářené zvláštní zastupování mládeže a učňů 
a pro zvláštní zastoupení těžce postižených osob.

(9) Až do volby personálního zastoupení podle odstavce 1 je příslušná společná hlavní 
personální rada, vytvořená podle § 8 odst. 2 a 3 zákona o sloučení a restrukturalizaci spol-
kových drah.

§ 18 Veřejnoprávní služební poměry
(1) Služební poměry osob, které jsou podle § 8, 9a a 19a zákona o spolkové železnici 

v revidovaném zveřejněném znění uvedeném ve spolkové sbírce zákonů část III, členicí 
číslo 431-1, který byl naposledy změněn článkem 6 odst. 129 zákona o restrukturalizaci 
železnice ze 27. prosince 1993 (BGBI. I s. 2378) ve veřejnoprávním služebním poměru 
ke spolkovým zemím, končí okamžikem, kdy je společnost Deutsche Bahn Aktiengesell-
schaft založená podle § 1 odst. 1 zapsána do obchodního rejstříku. Právní poměry osob 
uvedených ve větě 1, blíže upravující služební smlouvy, přecházejí podle § 8a odst. 3 záko-
na o spolkové železnici na společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft se všemi právy 
a povinnostmi ve stejný okamžik jako pracovní smlouvy; ustanovení § 8a odst. 1 a 2, jakož 
i § 8b odst. 1 věty 2 a 3, odst. 2 zákona o spolkové železnici se použijí obdobně s tím, že 
namísto ukončení služebního poměru nastoupí konec původní služební doby.

(2) Penzijní úpravy ve služebních smlouvách zůstávají beze změny, pokud neby-
lo následně upraveno jinak; nároky na zaopatření ze služebních smluv jsou směřovány 
na subjekt Bundeseisenbahnvermögen. Od okamžiku, kdy vzniká nárok na penzijní zao-
patření, musí společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft subjektu Bundeseisenbahn-
vermögen jakožto veřejnému činiteli uhradit po přechodu práv podílově podle poměru 
služební doby zaopatřovací podíly vzniklé podle odstavce 1. Nároky na penzijní zaopatře-
ní ze služebního poměru vznikají nejdříve po ukončení služební smlouvy. Jako služební 
a čekací doba platí ve smyslu úprav týkajících se úpravy penzijních zaopatřovacích práv 
ve služební smlouvě i doba mezi koncem služebního poměru a koncem služební smlouvy.

(3) Zaměstnání u společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft nebo u podniků podle 
§ 2 odst. 1 nebo § 3 odst. 3 se rovná nasazení ve veřejné službě ve smyslu § 53 zákona 
o důchodovém zabezpečení úředníků. To platí i při souběhu důchodových zabezpečení ze 
služebního poměru.
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(4) Zabezpečení ze služební smlouvy bude započteno na zabezpečení ze služebního 
poměru.

(5) Podniková důchodová zaopatřovací plnění ze zaměstnání podle odstavce 3 budou 
započtena na zaopatření ze služební smlouvy; jinak se obdobně použije § 54 zákona 
o důchodovém zabezpečení úředníků.

(6) Podniková důchodová zaopatřovací plnění ze zaměstnání podle odstavce 3 budou 
započtena na zaopatření ze služebního poměru v takovém rozsahu, aby tímto důcho-
dovým zaopatřovacím plněním nebylo kráceno zaopatření ze služební smlouvy podle 
odstavce 5.

(7) Nároky na důchodové zaopatření ze služební smlouvy neexistují, jestliže veřej-
ný činitel nebo bývalý veřejný činitel požaduje v souvislosti se strukturální reformou 
spolkových drah propuštění kvůli zrušení svého dosavadního úřadu nebo kvůli pod-
statným změnám náplně funkcí, které vykonával v rámci svého dosavadního služebního  
poměru.

(8) Nároky na důchodové zaopatření ze služební smlouvy neexistují, jestliže bývalý 
veřejný činitel podle § 19a ve spojení s § 8b zákona o spolkové železnici po dobu následu-
jící po konci služební smlouvy podle odstavce 1 věty 2 a před dosažením 63. roku života 
nabídku společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft nebo podniku podle § 2 odst. 1 nebo 
§ 3 odst. 3 na pokračující zaměstnání ve funkci, jež je porovnatelná a odpovídajícím způ-
sobem odměňovaná jako ve služební smlouvě, odmítne bez toho, že by mu v tom bylo 
bráněno nezpůsobilostí ke službě. Věta 1 platí i v případě, že odmítne následné odpovída-
jící nabídky na další zaměstnávání. Pro ostatní bývalé veřejné činitele podle § 19a zákona 
o spolkové železnici platí věta 1 s tím, že ztratí své nároky na důchodové zaopatření pouze 
z ukončené služební smlouvy podle odstavce 1 věty 2.

§ 19 Platnost pracovněprávních předpisů
(1) Úředníci subjektu Bundeseisenbahnvermögen, kteří jsou podle § 12 odst. 2 a 3 při-

řazeni ke společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, pro aplikaci předpisů o zastupová-
ní pracovníků v dozorčí radě, pro aplikaci zákona o organizaci vztahů v podniku a záko-
na o výboru zástupců vedoucích pracovníků platí za zaměstnance společnosti Deutsche 
Bahn Aktiengesellschaft. Pro aplikaci předpisů o zastoupení těžce postižených osob platí 
za zaměstnance společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

(2) Jestliže společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft své povinnosti, které jí pří-
sluší podle zákona o organizaci vztahů v podniku a zákona o výboru zástupců vedoucích 
pracovníků z 20. prosince 1988 (BGBI. I s. 2316) a podle předpisů o zastupování zaměst-
nanců v dozorčí radě a o zastoupení těžce postižených osob, nemůže splnit proto, že není 
zaměstnavatelemúředníků přiřazených jí podle § 12 odst. 2 a 3, dotýkají se tyto povinnosti 
subjektu Bundeseisenbahnvermögen.

§ 20 (odpadlo)
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§ 21 Personální náklady
(1) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft poskytuje subjektu Bundeseisenbahn-

vermögen za úředníky, kteří jí byly přiřazeni podle § 12 odst. 2 a 3, platby ve výši výdajů, jež 
vynakládá nebo by vynakládala za pracovní výkony porovnatelných pracovníků, zaměst-
návaných společností, a to za zahrnutí příspěvků zaměstnavatele na zákonné sociální 
pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění. Pokud bude společnost Deutsche Bahn Akti-
engesellschaft podle § 12 odst. 7 hradit jiné příjmy, které nebudou započteny k platu, musí 
se při výpočtu plateb hrazených společností Deutsche Bahn Aktiengesellschaft podle věty 
1 vycházet nejméně z výše odměn přiřazených úředníků bez zahrnutí podílů na zákon-
né sociální pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění. Dále uhradí subjektu Bundesei-
senbahnvermögen podílově správní personální náklady. Až do nabytí platnosti kolektiv-
ní smlouvy u společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft jsou podle § 14 odst. 3 platné 
kolektivní smlouvy podkladem pro výši plateb podle věty 1.

(2) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft nahradí subjektu Bundeseisenbahn-
vermögen mimořádné příplatky, které úředník přirazený společnosti podle § 12 odst. 2 
a 3 obdrží na základě nařízení o mimořádných příplatcích ze 13. listopadu 1990 (BGBI. I  
s. 2451), pokud budou tito úředníci od zápisu společnosti do obchodního rejstříku poprvé 
nasazeni v oblastech s nárokem na příplatek.

(3) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft subjektu Bundeseisenbahnvermögen 
za úředníky uvolněné pro společnost podle § 12 odst. 1 uhradí příplatek ve výši částky, kte-
rou by bez udělení záručního rozhodnutí musela uhradit na příspěvcích na sociální zabez-
pečení pro celkové zaopatření (příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele k zákonnému 
důchodovému pojištění a příspěvek k podnikovému důchodovému zabezpečení).

(4) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft hradí subjektu Bundeseisenbahnver-
mögen ve vztahu k těm zaměstnancům, jejichž pracovní a učební poměry na ni přešly 
podle § 14 odst. 2 a kteří jsou povinně pojištěni u Bahnversicherungsanstalt (Železniční 
pojišťovna), oddělení B, od 1. října 2005 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
-See, platby ve výši výdajů, které společnost hradí na podnikové důchodové zabezpečení 
svých zaměstnanců.

(5) Subjekt Bundeseisenbahnvermögen hradí společnosti Deutsche Bahn Aktienge- 
sellschaft
 1. po dobu maximálně devíti let od okamžiku zahájení podnikání náklady, které 

jí vzniknou v souvislosti se zvýšenou personální potřebou v oblasti dosavadní-
ho úřadu Sondervermögen Deutsche Reichsbahn, pokud musí být zvýšená perso-
nální potřeba odvozována od technickoprovozní zaostalosti společnosti Deut-
sche Reichsbahn v porovnání s technickoprovozním stavem bývalého subjektu 
Bundeseisenbahnvermögen;

 2. náklady vzniklé při provádění technických, provozních a organizačních opatření, 
která vedou ke snížení personální potřeby, proto, že jsou nevypověditelné pracovní 
poměry, které přešly na společnost podle § 14 odst. 2. To neplatí, pokud mohou být 
zaměstnanci dotčeníracionalizací zaměstnáni na jiných pracovištích provozů spo-
lečnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.
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(6) Odstavec 5 č. 2 se odpovídajícím způsobem vztahuje na služební poměry úřed-
níků přiřazených společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, kteréžto poměry pokra-
čují na základě veřejného služebního práva s tím, že povinnost plnění společnosti podle 
odstavce 1 odpadá pro úředníky dotčené racionalizačními opatřeními. Přiřazení úředníka 
podle § 12 odst. 2 a 3, pro nějž odpadá povinnost plnění společností Deutsche Bahn Akti-
engesellschaft, musí být subjektem Bundeseisenbahnvermögen zrušeno; § 12 odst. 9 věta 1 
se nepoužije.

(7) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft stanoví měsíčně dodatečně výši 
pohledávek podle odstavců 1 až 5; dále prokáže platby odpadající podle odstavce 6 a stano-
ví zůstatek. Zůstatek musí být vyrovnán. Rozhodující okamžik, od kterého musí být pro-
váděny platby a náhrady podle odstavců 1 až 6, je den zápisu společnosti do obchodního 
rejstříku.

(8) Podrobnosti pro provádění odstavců 1 až 7 budou dohodnuty mezi subjektem Bun-
deseisenbahnvermögen a společností Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. Dohoda vyžaduje 
souhlasu spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a spolkového minis-
terstva financí.

(9) Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft předkládá ročně vyúčtování perso-
nálních nákladů podle odstavců 1 až 6, přičemž přiloží potvrzení auditem roční uzávěrky 
pověřeného auditora. Na žádost subjektu Bundeseisenbahnvermögen musí být personální 
náklady společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft zjištěny na základě dohody s ní pově-
řeným auditorem nebo auditorskou společností; tento nebo tato nesmí být auditorem 
podle věty 1. Náklady na tohoto auditora nebo auditorské společnosti nesou z poloviny 
subjekt Bundeseisenbahnvermögen a společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

§ 22 Převzetí zátěží z minulosti
(1) Spolkové země přispívají ke snižování ekonomických a ekologických zátěží minu-

losti v oblasti dosavadního subjektu Sondervermögen Deutsche Reichsbahn a poskytují pro 
tento účel společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft na období devíti let od okamžiku 
zahájení podnikání
 1. v rámci dostupných rozpočtových prostředků dotace na výdaje, které jí vzniknou 

při plnění veřejnoprávních a soukromoprávních povinností odstranit ekologické 
zátěže na pozemcích dosavadního subjektu Sondervermögen Deutsche Reichsbahn, 
pokud takovéto ekologické zátěže vznikly před 1. červencem 1990 a jsou nebezpeč-
né pro lidské zdraví nebo pro majetkové součásti a pokud výdaje přesahují částku, 
která je v počáteční rozvaze dosavadního Sondervermögen Deutsche Reichsbahn 
nastavena pro tento účel jako rezerva;

 2.  dotace na investice do hmotného investičního majetku ve smyslu § 266 odst. 2 
obchodního zákoníku a na modernizaci stávajících předmětů hmotného investič-
ního majetku ke sblížení železniční sítě a ostatní potřebné železniční infrastruktury 
spolkových zemí (nákladní přeprava, železniční dálková osobní doprava, železniční 
místní osobní doprava) v oblasti dosavadního subjektu Sondervermögen Deutsche 
Reichsbahn ke stavu vývoje, technického vybavení a úrovně produktivity v současné 
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oblasti dosavadního subjektu Sondervermögen Deutsche Bundesbahn; pro investice 
do hmotného investičního majetku a modernizace stávajících předmětů hmotného 
investičního majetku musí být v letech 1994 až 2002 v souladu s posudkem audito-
ra nebo auditorské společnosti poskytnuto až 33 miliard německých marek, z toho 
minimálně 30 % ze sta na investice do předmětů hmotného investičního majetku, 
který slouží místní osobní železniční dopravě;

 3. dotace v rámci dostupných rozpočtových prostředků na zvýšené náklady na mate-
riál pro stávající předměty hmotného investičního majetku ve smyslu § 266 odst. 
2 obchodního zákoníku ke sbližování stavu vývoje, technického vybavení a úrovně 
produktivity v současné oblasti dosavadního úřadu Sondervermögen Deutsche Reich-
sbahn na úroveň současné oblasti dosavadního subjektu Sondervermögen Deutsche 
Bundesbahn.

Pokud jde o dočasnou zvýšenou potřebu personálu z důvodů produktivní zaostalosti 
uvedené v bodech 2 a 3 bude použit § 21 odst. 5 č. 1.

(2) Podrobnosti pro provádění odstavce 1 budou upraveny v dohodách mezi společ-
ností Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, spolkovým ministerstvem pro dopravu, výstavbu 
a rozvoj měst a spolkovým ministerstvem financí.

(3) Podle odstavce 1 musí být požadované dotace podrobně objasněny v ročně vypra-
covávaném hospodářském plánu společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ve spojení 
se střednědobým investičním a personálním plánováním na základě ročně aktualizované-
ho provozního konceptu. Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft odsouhlasí v sou-
ladu s odpovídající dohodou investiční plán se zeměmi Berlín, Braniborsko, Meklenbur-
sko – Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Potřebné aritmetické 
jednotky mohou být z pověření spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury 
a spolkového ministerstva financí přezkoumány auditorem nebo auditorskou společností.

(4) Podrobnosti součinnosti zemí uvedených v odstavci 3 větě 2 při provádění odstav-
ce 1 věty 1 č. 2 budou upraveny ve správní dohodě spolkových zemí s těmito zeměmi.

§ 23 Aplikace předpisů na vyčleněné společnosti
§ 12, 13, 17, 19, 21 a 22 se obdobně použijí pro společnosti vyčleněné podle § 2 odst. 1. 

Pro společnosti vyčleněné podle § 3 odst. 3 platí věta 1 s tím, že nový právní subjekt vyko-
nává obchodní činnosti ve smyslu § 3 odst. 1 č. 1 nebo 2.

§ 24 Právní nařízení
Právní nařízení na základě druhé části tohoto zákona nevyžadují souhlasu spolkové 

rady.



117

Třetí část

Organizace, hospodaření a audit

§ 25 Interní členění
V rámci společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft musí být od sebe vzájemně orga-

nizačně a početně odděleny alespoň oblasti „osobní místní přeprava“, „osobní dálková pře-
prava“, „nákladní přeprava“ a „trať“. Majetkové předměty musí být přiřazeny příslušným 
oblastem.

§ 26 Účast na sociálních zařízeních, uznání
Společnost Deutsche Bahn Aktiengesellschaft se musí nejpozději po uplynutí šesti měsí-

ců po svém zápisu do obchodního rejstříku vůči subjektu Bundeseisenbahnvermögen vyjá-
dřit, jestli se přihlásí k Železniční pojišťovně oddělení B a jednotlivým podnikovým soci-
álním zařízením nebo svépomocným zařízením subjektu Bundeseisenbahnvermögen, jež 
jsou uvedena v příloze k § 15 odst. 2 zákona o sloučení a restrukturalizaci spolkových drah, 
nebo je uzná.

§ 27 Přezkumná práva Spolkového správního úřadu
(1) Přezkum činnosti spolkových zemí u společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, 

jakož i u společností zřízených vyčleněním podle § 2 odst. 1 nebo § 3 odst. 3 se řídí podle 
§ 92 řádu spolkového rozpočtu.

(2) Při posuzování plnění poskytovaných podle tohoto zákona nebo podle spolkového 
zákona o výstavbě železničních cest společnosti Deutsche Bahn Aktiengesellschaft a vyčle-
něním podle § 2 odst. 1 nebo § 3 odst. 3 zřízeným společnostem má Spolkový správní úřad 
práva podle § 91 odst. 2 věty 1 řádu spolkového rozpočtu. Přezkumná práva Spolkového 
správního úřadu týkající se jiných plnění zůstávají nedotčena.

Zákon o sloučení a novém členění majetku spolkových drah

Označení: BEZNG
Datum schválení: 27. 12. 1993
Plná citace: „Zákon o sloučení a novém členění majetku spolkových drah ze dne 27. pro-
since 1993 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2378; 1994 I, s. 2439), naposledy změněn článkem 
15 odst. 112 zákona ze dne 5. února 2009 (Spolková sbírka zákonů I, s. 160).“
Stav: Ve znění poslední změny článkem 513 ze dne 31. 8. 2015 I 1474.

Poznámka pod čarou
(+++ Platnost od: 1. 1. 1994 +++)
Záhlaví: Zkratková označení a písmenné zkratky zavedeny článkem 3 zákona ze dne 21. 6. 
2002 I 2191 s účinností od 1. 7. 2002.
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Zákon byl přijat spolkovým sněmem se souhlasem spolkové rady jako článek 1 záko-
na 930-8 ze dne 27. 12. 1993 I 2378 (zákon o novém uspořádání organizace železniční 
dopravy– EneuOG). Dle článku 11 odst. 1 věty 1 citovaného zákona vstoupil v platnost 
 dne 1. 1. 1994.

§ 1 Sloučení spolkových drah
Majetek západoněmeckých železnic spravovaný pod označením Deutsche Bundesbahn 

jako majetek se zvláštním právním postavením bez právní subjektivity a majetek výcho-
doněmeckých železnic Deutsche Reichsbahn jako majetek se zvláštním právním posta-
vením (článek 26 smlouvy o sjednocení) budou sloučeny do účelově osamostatněného 
spolkového majetku se zvláštním právním postavením bez právní subjektivity a svěře-
ny do správy spolkového státu zastoupeného právním subjektem vedeným pod názvem 
Bundeseisenbahnvermögen.

§ 2 Majetek právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen
Majetkové předměty, majetková práva a majetkové závazky vyplývající z majetku se 

zvláštním právním postavením Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn podle § 1 se 
stávají majetkovými předměty, majetkovými právy a majetkovými závazky právního sub-
jektu Bundeseisenbahnvermögen.

§ 3 Členění a úkoly právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen
(1) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen je rozčleněn do dvou oblastí:

 1. oblasti podnikatelských činností – poskytování železničních dopravních služeb 
a provozování železniční infrastruktury;

 2. oblasti správních činností.
(2) Úkolem právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen je především:

 1 plnění povinností spojených s převodem majetku, tak jak jsou uvedeny v § 20 odst. 
1 a 2;

 2. plnění výsostných úkolů, které před nabytím platnosti tohoto zákona vykonávaly 
subjekty Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn uvedené v § 1, a to až do oka-
mžiku zřízení Spolkového železničního úřadu podle § 2 odst. 1 zákona o správě spol-
kové železniční dopravy ze dne 27. prosince 1993 (Spolková sbírka listin I, s. 2378, 
2394);

 3. personální agenda zaměstnanců, kteří byli podle § 12 odst. 2 a 3 zákona o založení 
akciové společnosti Deutsche Bahn AG ze dne 27. prosince 1993 (Spolková sbírka 
zákonů I, s. 2378, 2386) přiděleni společnosti Deutsche Bahn AG;

 4. správa úročených závazků právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen;
 5. správa a zhodnocení nemovitostí, které ve smyslu § 20 odst. 1 nejsou nezbytné pro 

poskytování železničních dopravních služeb.
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§ 4 Postavení v soudním a mimosoudním jednání
(1) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen je oprávněn v právním styku jednat, 

podávat žaloby a být zažalován pod vlastním jménem.
(2) Všeobecným místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu sídlí úřad, který 

je podle správního řádu zmíněného v § 6 odst. 6 povolán, aby právní subjekt Bundeseisen-
bahnvermögen v právním sporu zastupoval.

§ 5 Odpovědnost spolkového státu
(1) Majetek právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen je oddělen od ostatního 

majetku, práv a závazků spolkového státu, aniž by tím bylo dotčeno spolupřevzetí dluhů 
podle § 1 odst. 2 zákona o spolupřevzetí dluhů ze dne 21. června 1999 (Spolková sbírka 
zákonů I, s. 1384).

(2) Za závazky právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen ručí spolkový stát pouze 
tímto majetkem, avšak Bundeseisenbahnvermögen neručí za závazky spolkového státu.

(3) Počínaje dnem, kdy byla společnost Deutsche Bahn AG založená podle ustanovení 
§ 1 odst. 1 zákona o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG zapsána do obchodní-
ho rejstříku, ručí za stávající závazky, které má právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen 
ke dni zápisu společnosti Deutsche Bahn AG do obchodního rejstříku (s výjimkou závaz-
ků uvedených v § 20 odst. 1 větě 2), Spolková republika Německo. Ustanovení předcho-
zí věty platí příslušně i pro závazky, jež právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen přijme  
podle § 17.

§ 6 Správní struktura
(1) Pobočky subjektů Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn existující ke dni jejich 

sloučení podle § 1 budou pokračovat jako pobočky právního subjektu Bundeseisenbahn-
vermögen. Stávající hlavní správy ředitelství Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn 
budou sloučeny do jediné hlavní správy právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen.

(2) V čele právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen stojí prezident, který řídí 
správu majetku (s výhradou ustanovení § 28).

(3) Prezident zastupuje právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen navenek v soudních 
i mimosoudních záležitostech, nestanoví-li správní řád zmíněný v odst. 6 jinak.

(4) Pobočky právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen mají status spolkového úřa-
du, nestanoví-li správní řád zmíněný v odst. 6 jinak.

(5) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen zastává své úkoly jako veřejnou službu.
(6) Organizační otázky právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen po zápisu spo-

lečnosti Deutsche Bahn AG do obchodního rejstříku upravuje správní řád vydaný prezi-
dentem právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen, nestanoví-li zákon o správě spol-
kové železniční dopravy jinak. Správní řád musí schválit spolkové ministerstvo dopravy 
a digitální infrastruktury.
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§ 7 Personalistika
(1) Státní zaměstnanci právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen, zaměstnanci 

na nedělnických i dělnických pozicích jsou zaměstnanci ve službách spolku. Státní zaměst-
nanci jsou zaměstnanci spolkového státu.

(2) Stávající kolektivní smlouvy pro zaměstnance na nedělnických i dělnických pozi-
cích a učně závazné pro subjekty Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn uvedené v § 1 
platí i nadále, dokud nenabudou platnosti nové kolektivní smlouvy podle odst. 3. Pozbu-
de-li některá kolektivní smlouva sloučením výše uvedených subjektů platnosti, uplatní se 
pro práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru 
příslušná ustanovení právních předpisů, které byly podkladem kolektivní smlouvy.

(3) Platy, mzdy a pracovní podmínky zaměstnanců na nedělnických i dělnických pozi-
cích a učňů právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen upravují kolektivní smlouvy uza-
vřené mezi právním subjektem Bundeseisenbahnvermögen a odbory. Dohody zásadního 
významu, které by ovlivnily utváření mzdových a pracovních podmínek i v jiných oblas-
tech spolkové správy, musí být učiněny se souhlasem spolkového ministerstva dopravy 
a digitální infrastruktury, spolkového ministerstva financí a spolkového ministerstva vni-
tra. Souhlas se považuje za udělený, nevyjádří-li se spolkové ministerstvo dopravy a digi-
tální infrastruktury do jednoho měsíce po obdržení žádosti o uzavření kolektivní smlouvy.

(4) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury je oprávněno u státních 
zaměstnanců, kteří jsou bezprostředně před zápisem společnosti Deutsche Bahn AG 
do obchodního rejstříku zaměstnanci právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen a jsou 
podle § 12 odst. 1, 2 a 3 zákona o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG této spo-
lečnosti přiděleni, na základě vydaného právního nařízení
 1.  se souhlasem spolkového ministerstva vnitra a spolkového ministerstva financí 

podle ustanovení § 26 odst. 1 odst. 1 zákona o zaměstnancích ve spolkové státní 
službě samostatně rozhodovat o jejich profesní kariéře v právním subjektu Bundes-
eisenbahnvermögen a popřípadě učinit výjimečná opatření;

 2.  se souhlasem spolkového ministerstva vnitra vydat pro tyto zaměstnance zvláštní 
pracovní směrnice, které mohou odlišně od ustanovení § 88 zákona o zaměstnan-
cích ve spolkové státní službě stanovit povinnost výkonu služby nad rámec pravi-
delné týdenní pracovní doby a náhradu přesčasové práce, uzná-li to za nezbytné 
vzhledem k výjimečnosti železničních dopravních služeb.

(5) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury je oprávněno po dohodě 
se spolkovým ministerstvem vnitra vydat na základě právního nařízení zvláštní předpisy 
vztahující se na státní zaměstnance podle odst. 4, tyto předpisy budou upravovat profesní 
kariéru, včetně pravidel pro přípravu na povolání a skládání kvalifikačních zkoušek. Toto 
právní nařízení nevyžaduje souhlasu Spolkové rady. Příslušně se uplatní ustanovení § 26 
odst. 1 a odst. 2 zákona o zaměstnancích ve spolkové státní službě.

(6) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury může na návrh prezidenta 
právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen se souhlasem spolkového ministerstva vnitra 
a spolkového ministerstva financí vydat doplňující nařízení o náhradě cestovních nákladů 
a nákladů na stěhování pro státní zaměstnance, kteří byli přiděleni společnosti Deutsche 
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Bahn AG podle § 12 odst. 2 a 3 zákona o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG, 
je-li takové opatření nezbytné vzhledem k výjimečnosti železničních dopravních služeb.

§ 8 Zastupující orgán zaměstnanců
(1) Do tří měsíců poté, co byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Deut-

sche Bahn AG založená podle § 1 odst. 1 zákona o založení akciové společnosti Deutsche 
Bahn AG, se v právním subjektu Bundeseisenbahnvermögen uskuteční volby orgánů zastu-
pujících zaměstnance, mládež a učně. Podle § 13, 14 a 58 zákona o zastoupení zaměstnan-
ců ve veřejné správě jsou oprávněni volit a být zvoleni státní zaměstnanci, kteří nebyli při-
děleni společnosti Deutsche Bahn AG podle § 12 zákona o založení společnosti Deutsche 
Bahn AG, a zaměstnanci právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen.

(2) Až do volby zastupujícího orgánu podle odst. 1 zůstávají přechodně ve funkci zastu-
pující orgány, které tuto funkci zastávaly v místních personálních radách poboček právního 
subjektu Bundeseisenbahnvermögen v okamžiku vyčlenění podnikatelské oblasti (§ 1 odst. 
1 zákona o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG). Členové stávající vrchní per-
sonální rady subjektů Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn přejdou do přechodně 
vytvořené společné vrchní personální rady právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen; 
dosavadní členové představenstva se stanou členy představenstva přechodně vytvořené 
společné vrchní personální rady.18

(3) Předsedové představenstev vrchní personální rady subjektů Deutsche Bundesbahn 
a Deutsche Reichsbahn svolají neprodleně po nabytí platnosti tohoto zákona první zasedání 
společné vrchní personální rady. Pro volbu předsedy a jeho zástupce platí ustanovení § 32 
odst. 2 zákona o zastoupení zaměstnanců ve veřejné správě. Společnost Deutsche Bahn 
AG je povinna umožnit zaměstnancům, kteří jsou členy společné vrchní personální rady, 
výkon jejich práv a povinností bez snížení odměny za práci. Až do voleb nového zastupu-
jícího orgánu podle odst. 1 přebírá odpovědnost za pobočku právního subjektu Bundes-
eisenbahnvermögen vytvořenou podle § 6 odst. 1 věty 2 společná vrchní personální rada 
ve funkci místní personální rady.

(4) Pro orgán zastupující mládež a učně platí příslušně odst. 2 věta 1 a první polovina 
věty 2 a odst. 3 věty 1, 3 a 4; pro volbu předsedy a jeho zástupce se uplatní ustanovení § 60 
odst. 3 zákona o zastoupení zaměstnanců ve veřejné správě.

(5) Pro účely voleb podle odst. 1 je nutno zavčas utvořit volební komisi, aby mohla být 
dodržena lhůta stanovená v odst. 1.

§ 9 Zastoupení zaměstnanců s těžším zdravotním postižením
(1) Pro volby orgánů zastupujících zaměstnance s těžším zdravotním postižením (dále 

jen „zdravotně postižení zaměstnanci“) u právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen 
platí příslušně § 8 odst. 1.

(2) Pro stávající zastupující orgány zdravotně postižených zaměstnanců platí příslušně 
§ 8 odst. 2 věta 1. Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen a společná vrchní personální 

18 Personální rada je označení pro závodní radu v podniku veřejných služeb – pozn. překladatele.
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rada zmíněná v § 8 odst. 2 větě 2 musí zajistit spoluúčast stávajících vrchních zastupujících 
orgánů zdravotně postižených zaměstnanců, které tuto úlohu zastávaly u subjektů Deut-
sche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn. Podle zákoníku o sociálním zabezpečení, kniha 
devět je přípustné, aby práva zdravotně postižených zaměstnanců zastupoval pouze jeden 
z uvedených vrchních zastupujících orgánů. Až do voleb nových zastupujících orgánů 
podle odst. 1 přebírá odpovědnost za pobočku právního subjektu Bundeseisenbahnvermö-
gen vytvořenou podle § 6 odst. 1 věty 2 stávající vrchní zastupující orgán zdravotně postiže-
ných zaměstnanců u subjektů Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn; příslušně platí 
věta 3.

(3) Pro vytvoření volební komise pro volbu zastupujících orgánů zdravotně postiže-
ných zaměstnanců platí příslušně § 8 odst. 5. Oba vrchní zastupující orgány zdravotně 
postižených zaměstnanců společně jmenují volební komisi pro volbu nového vrchního 
zastupujícího orgánu, který bude zastupovat zdravotně postižené zaměstnance v právním 
subjektu Bundeseisenbahnvermögen.

§ 10 Nadřízený orgán
(1) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury je nejvyšším služeb-

ně nadřízeným orgánem a nadřízeným prezidenta právního subjektu Bundeseisenbahn-
vermögen. Prezident právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen je nejvyšším slu-
žebně nadřízeným státních zaměstnanců a nadřízeným všech státních zaměstnanců, 
zaměstnanců na nedělnických a dělnických pozicích zaměstnaných u právního subjektu 
Bundeseisenbahnvermögen.

(2) Prezident právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen je nejvyšším služebním 
úřadem. Rozhodnutí týkající se státních zaměstnanců s pevným platem a platem v nej-
vyšší platové skupině platového řádu musí být konzultovány se spolkovým ministerstvem 
dopravy a digitální infrastruktury podle ustanovení správního řádu. Správní řád stano-
ví rovněž služební pozice, jejichž obsazení vyžaduje souhlasu spolkového ministerstva 
dopravy a digitální infrastruktury.

§ 11 Nasazení na jinou služební pozici
Prezident právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen nebo osoby jím určené jsou 

oprávněni přeložit státního zaměstnance na služební pozici s nižší služební hodností při 
zachování jeho služební hodnosti a stejné výši příjmů,
 1.  je-li to nezbytné ze služebních důvodů v zájmu právního subjektu Bundeseisenbahn-

vermögen, nebo
 2.  je-li to nezbytné ze služebních či provozních důvodů v zájmu společnosti, ke které 

byl přidělen dotyčný státní zaměstnanec podle § 12 odst. 2 a 3 zákona o založení 
akciové společnosti Deutsche Bahn AG.

Služebními důvody ve smyslu odst. 1 a 2 se rozumí důvody v souvislosti s organizační-
mi změnami v právním subjektu Bundeseisenbahnvermögen nebo v příslušné společnosti.
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§ 12 Služné
(1) Služné státních zaměstnanců právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen na vyš-

ších služebních pozicích, tj. služebních pozicích kromě nástupní pozice, může překročit 
povolenou maximální hranici předepsanou ustanovením § 26 odst. 1 zákona o služném 
zaměstnanců ve spolkové státní službě nebo vyhláškou k § 26 odst. 4 odst. odrážka 1 a 2 
citovaného zákona, bude-li takové opatření nezbytné, aby se zabránilo zhoršeným per-
sonálním poměrům následkem neustálého snižování stavu personálu v právním subjektu 
Bundeseisenbahnvermögen; vyšší služné musí být přiměřené platové skupině a odpovídat 
spravedlivému ohodnocení pracovního výkonu.

(2) V ostatním se uplatní § 18 zákona o služném zaměstnanců ve spolkové státní službě 
s tím, že rovnocenné činnosti u společnosti Deutsche Bahn AG se považují za úřední funk-
ce. Ustanovení § 11 zůstává nedotčeno.

§ 13 Zákonné sociální zabezpečení
(1) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen převezme povinnosti dosavadních spol-

kových drah v oblasti zdravotního pojištění zaměstnanců.
(2) (odpadá)
(3) (odpadá)
(4) Dosavadní zdravotní pojišťovny Bundesbahn-Betriebskrankenkasse a Reichsbahn-

-Betriebskrankenkasse (i v případě, že budou sloučeny do společné zdravotní pojišťovny) 
jsou příslušné i pro společnost Deutsche Bahn AG.

§ 14 KVB (Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten)
(1) Zdravotní pojišťovna pro státní zaměstnance spolkových drah KVB jako podniko-

vé sociální zařízení společnosti Deutsche Bundesbahn ve smyslu § 27 zákona o spolkových 
dráhách je nabytím platnosti tohoto zákona konzervována ve stávající podobě a právní 
formě a bude nadále vedena jako sdružení veřejného práva v souladu se stanovami a kolek-
tivní smlouvou.

(2) Pojistné zdravotního pojištění státních zaměstnanců spolkových drah se vypočte 
podle § 28 stanov (viz tabulka pojistného pro kalendářní rok, příloha IV stanov) ve znění 
platném ke dni nabytí platnosti tohoto zákona se zohledněním platového řádu A platné-
ho k poslednímu dni předchozího kalendářního roku. Procentní podíl uvedený v tabul-
ce pojistného musí být – při započtení změn vyplývajících z věty 1 – upraven s ohledem 
na průměrný vývoj nákladů ve zdravotnictví. Směrodatný je procentní podíl, který vyply-
ne z porovnání výdajů zákonného zdravotního pojištění v příslušném a předchozím roce. 
Procentní podíl, jenž vyplyne z úpravy pojistného uvedeného v tabulce příspěvků, nesmí 
překročit
 1.  pro členy se spolupojištěnými rodinnými příslušníky částku rovnou polovině pojist-

ného důchodců, kteří jsou členy zdravotní pojišťovny Bahnbetriebskrankenkasse;
 2. pro členy bez spolupojištěných rodinných příslušníků dvě třetiny částky podle 

předchozího odstavce.
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(3) Změny ve zdravotním pojištění státních zaměstnanců spolkových drah stanovené 
kolektivní smlouvou nebo změny uhraditelné částky, které nastanou po nabytí platnosti 
tohoto zákona, půjdou k tíži pojištěnců, ledaže se bude jednat o změny, jejichž účelem 
bude sladění s právními předpisy o státní podpoře.

(4) Výdaje na zdravotní pojištění státních zaměstnanců spolkových drah stanovené 
kolektivní smlouvou, které nebudou kryty příspěvkem spolkového státu odpovídajícím 
státní podpoře zjištěné reprezentativním průzkumem (§ 27 stanov) a pojistným členů 
podle odst. 2, půjdou k tíži spolkového státu. Dojde-li na základě změny právních před-
pisů o státní podpoře ke změně příspěvku spolkového státu, musí být pojistné příslušně 
upraveno.

(5) Klinika KVB pro státní zaměstnance spolkových drah a fond kliniky budou pro-
vozovány až do ukončení procesu podle odst. 1 a poté úplatně převedeny na některého 
nositele sociálního zabezpečení (Železniční zdravotní pojišťovně /Bahnbetriebskasse/, 
případně Všeobecné železniční pojišťovně /Bahnbetriebsversicherungsanstalt/).

§ 15 Podniková sociální a svépomocná zařízení
(1) Dosavadní Pojišťovna spolkových drah, oddělení B (Bundesbahnversicherungsan-

stalt Abteilung B) jako podnikové zařízení sociálního zabezpečení bývalého subjektu 
Deutsche Bundesbahn bude vedena nadále pod názvem Železniční pojišťovna, oddělení 
B (Bahnversicherungsanstalt Abteilung B). Stanovy Pojišťovny spolkových drah, odděle-
ní B se však vztahují pouze na zaměstnance, kteří byli před sloučením subjektů Deutsche 
Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn uvedených v § 1 připojištěni u Pojišťovny spolkových 
drah, oddělení B. Zaměstnanci, resp. učni, kteří nastoupí do pracovního, resp. učňovské-
ho poměru po sloučení subjektů Deutsche Bundesbahn a Deutsche Reichsbahn, se mohou 
připojistit u Železniční pojišťovny, oddělení B. Společnost Deutsche Bahn AG může mít 
v Železniční pojišťovně, oddělení B kapitálovou účast.

(2) Ostatní podniková sociální a svépomocná zařízení dosavadních spolkových drah 
uvedená v příloze tohoto zákona budou provozována i nadále podle stávajících pravidel 
pro potřeby právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen. Za tímto účelem budou v hos-
podářském plánu právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen vyčleněny přiměřené 
finanční prostředky, jejichž výše bude stanovena podle zásad, které se uplatní pro určení 
výše státních dotací na podporu podobných zařízení státní správy.

(3) Společnost Deutsche Bahn AG může podniková sociální zařízení uvedená v příloze 
tohoto zákona nebo jednotlivá z nich uznat nebo v nich mít kapitálovou účast.

(4) Rozhodne-li se společnost Deutsche Bahn AG formou prohlášení uznat podniková 
sociální zařízení nebo v nich mít kapitálovou účast podle odst. 1 věty 4 a odst. 3, rozhodne 
právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen, podle jakých zásad budou tato podniková soci-
ální a svépomocná zařízení provozována.

(5) Pokud se právně nesamostatná podniková sociální zařízení dosavadních spolko-
vých drah po nabytí platnosti zákona o novém uspořádání organizace železnic právně osa-
mostatní, budou osvobozena od daní a poplatků za změnu právní formy, včetně nákladů 
spojených s převodem vlastnictví.
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(6) Od 1. října 2005 bude připojištění vyřizovat namísto Železniční pojišťovny, oddě-
lení B Německá penzijní pojišťovna Knappschaft-Bahn-See (Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See).

§ 16 Vedení hospodářství
(1) Náklady právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen, které nebudou kryty vlast-

ními příjmy, budou hrazeny z rozpočtu spolkového státu.
(2) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen vypracuje zavčas hospodářský plán 

na příští kalendářní rok, ve kterém budou uvedeny předpokládané příjmy a výdaje, pře-
devším příjmy z nemovitostí a vyúčtování osobních nákladů podle § 21 a § 22 zákona 
o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG. Součástí hospodářského plánu bude 
plán pracovních míst. Hospodářský plán musí být na straně příjmů a výdajů vyrovnaný. 
Pro vypracování a provedení hospodářského plánu, účetnictví a fakturaci platí rozpočtová 
pravidla spolkového rozpočtu.

(3) Hospodářský plán musí být schválen spolkovým ministerstvem dopravy a digitální 
infrastruktury a spolkovým ministerstvem financí. Totéž platí pro zásadní změny hospo-
dářského plánu v průběhu roku. Změny plánu pracovních míst musí rovněž schválit spol-
kové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury a spolkové ministerstvo financí.

(4) Nebude-li na počátku nového kalendářního roku hospodářský plán ještě schvá-
len, může spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury se svolením spolkové-
ho ministerstva financí připustit, aby právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen vynaložil 
výdaje, které jsou nezbytné pro plnění jeho úkolů.

(5) Disponování s pozemky, jejichž hodnota je v jednotlivém případě vyšší než 10 mili-
onů německých marek, a věcnými právy, s nimiž se právně nakládá stejně jako s pozemky, 
vyžadují souhlasu spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a spolkové-
ho ministerstva financí.

§ 17 Dlužní úpisy
(1) Listiny opravňující k určitému plnění jako např. dlužní úpisy, jejichž emitentem je 

právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen, jsou rovnocenné dlužním úpisům spolkového 
státu. § 5 odst. 2 věta 1 a odst. 3 zůstávají nedotčeny.

(2) Dluhy právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen budou vedeny a spravovány 
podle zásad a předpisů platných pro vedení dluhů spolkového státu.

§ 18 Roční uzávěrka a informační povinnost
(1) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen sestaví ke konci každého kalendář-

ního roku roční uzávěrku, která musí poskytovat věrný a poctivý obraz o stavu majet-
ku se zvláštním právním postavením, závazcích a pohledávkách, včetně výkazu příjmů  
a výdajů.

(2) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen je povinen každoročně referovat spolko-
vému ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury o své činnosti v oblastech
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 1.  nasazení pracovníků a osobních nákladů,
 2. správy závazků,
 3. zhodnocení pozemků.

(3) Právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen je povinen poskytnout spolkovému 
ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury na požádání informace o důležitých přípa-
dech ve správě a vedení hospodaření.

§ 19 Kontrola rozpočtu a hospodaření
Kontrolu rozpočtu a hospodaření právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen prová-

dí Spolkový účetní dvůr. Zde se příslušně uplatní rozpočtová pravidla spolkového rozpoč-
tu, část V.

§ 20 Povinnost převodu majetku
(1) Spolková republika Německo (právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen) je opráv-

něna a povinna převést z majetku se zvláštním právním postavením Bundeseisenbahnver-
mögen veškeré nemovitosti (pozemky, jejich části, věcná práva, s nimiž se právně nakládá 
stejně jako s pozemky, omezená věcná práva) a ostatní majetkové předměty na společnost 
Deutsche Bahn AG založenou podle § 1 odst. 1 zákona o založení akciové společnosti Deut-
sche Bahn AG, je-li to nezbytné pro poskytování železničních dopravních služeb a provo-
zování železniční infrastruktury. Na společnost Deutsche Bahn AG budou rovněž převe-
deny neúročené závazky právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen a závazky zajištěné 
věcnými právy k převáděným nemovitostem. Společnost Deutsche Bahn AG je povinna 
převést nemovitosti na třetí osoby podle ustanovení § 26.

(2) Nejsou-li nemovitosti spadající do majetku se zvláštním právním postavením Bun-
deseisenbahnvermögen bezprostředně a výhradně nezbytné pro železniční dopravní služ-
by, je Spolková republika Německo (právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen) oprávně-
na a povinna převést tyto nemovitosti na společnost Deutsche Bahn AG pouze v rozsahu, 
ve kterém bude prokázána jejich nezbytnost pro železniční dopravní služby. Společnosti 
Deutsche Bahn AG bude na dobu do převodu těchto nemovitostí podle věty 1 umožněno 
jejich bezúplatné užívání s tím, že jakékoli zásahy do těchto nemovitostí musí být předem 
oznámeny spolkovému ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury. Podrobnosti bude 
upravovat dohoda uzavřená mezi společností Deutsche Bahn AG a právním subjektem 
Bundeseisenbahnvermögen, která musí být předložena ke schválení spolkovému minister-
stvu dopravy a digitální infrastruktury a spolkovému ministerstvu financí.

(3) Nemovitosti, které nejsou nezbytné pro železniční dopravní služby, především 
majetek Reichsbahnvermögen v bývalém západním Berlíně (hodnota zásob), jenž neslouží 
provozním účelům, budou ponechány v majetku právního subjektu Bundeseisenbahnver- 
mögen.

(4) Spolková republika Německo zaručuje, že hodnota nemovitostí nezbytných pro 
železniční dopravní služby ohodnocených podle § 7 a § 9 zákona o tržní bilanci ve znění 
vyhlášky ze dne 18. dubna 1991 (Spolková sbírka zákonů I, s. 971, 1951), který byl naposledy 
změněn článkem 3 zákona ze dne 21. prosince 1992 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2133), 
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obnáší nejméně pět miliard německých marek, přičemž je zohledněna pouze hodnota 
pozemků samotných. Záruka se nevztahuje na nemovitosti, které jsou uvedeny v § 26. Pří-
slušně se uplatní ustanovení § 9 odst. 1 věty 2 zákona o tržní bilanci s tím, že směrodatné 
jsou hodnotové vztahy platné ke dni sestavení zahajovací rozvahy společnosti Deutsche 
Bahn AG. Záruka zaniká nejpozději 31. prosince 2001.

(5) Záruka podle odst. 4 zaniká, jestliže hodnota nemovitostí, jež přešly podle § 21 
a § 23 odst. 1 věty 1, a nemovitostí, které byly převedeny podle § 23 odst. 1 věty 2, bude 
vyšší než 5 miliard německých marek, přičemž je zohledněna pouze hodnota pozemků 
samotných. Záruka zaniká nejpozději 31. prosince 2001.

§ 21 Přechod majetku
Nemovitosti v majetku právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen, které jsou bez-

prostředně a výhradně nezbytné pro železniční dopravní služby, přechází na společnost 
Deutsche Bahn AG dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.

§ 22 Dispoziční pravomoc společnosti Deutsche Bahn AG
(1) Společnost Deutsche Bahn AG je oprávněna disponovat nemovitostmi, je-li v katas-

tru nemovitostí jako vlastník nebo oprávněný z věcných práv (resp. na území specifiko-
vaném v článku 3 smlouvy o sjednocení Německa jako nositel práv k národnímu majet-
ku) zapsána Spolková republika Německo – Bundeseisenbahnvermögen nebo Spolková 
republika Německo – Deutsche Bundesbahn anebo Deutsche Reichsbahn, resp. jejich právní 
předchůdci uvedení v příloze tohoto zákona. V rámci dispoziční pravomoci je společnost 
Deutsche Bahn AG oprávněna přijímat závazky pouze vlastním jménem, nestanoví-li pří-
slušná ustanovení občanského zákoníku o zastupování jinak. Pokud přenechá společnost 
Deutsche Bahn AG v rámci své dispoziční pravomoci pozemek nebo budovu jinému maji-
teli, platí ustanovení § 566 občanského zákoníku.

(2) Dispoziční pravomoc vlastníka pozemku, resp. jiné osoby s dispozičním právem 
zůstává nedotčena. Právní úkony učiněné na základě odst. 1 se považují za právní úkony, 
jež učinil oprávněný. Ustanovení § 39 odst. 1 katastrálního řádu se neuplatní.

(3) Dispoziční pravomoc podle odst. 1 zaniká, jakmile se rozhodnutí o předání nemo-
vitosti podle § 23 vydané na základě práv uvedených v odst. 1 stane vykonatelným a pří-
slušnému katastrálnímu úřadu bude doručena žádost o provedení změny zápisu v katastru 
nemovitostí, ke které bude přiloženo rozhodnutí o předání nemovitosti. Zde se příslušně 
uplatní ustanovení § 878 občanského zákoníku. Oprávněná osoba je i po nabytí vykona-
telnosti rozhodnutí podle věty 1 oprávněna provést majetkovou transakci, k níž se práv-
ně účinným způsobem zavázala, jestliže před nabytím vykonatelnosti rozhodnutí podle 
věty 1 byla na příslušném katastrálním úřadu podána žádost, aby byla katastru nemovitostí 
zapsána poznámka zajišťující toto právo na provedení transakce.

(4) Společnost Deutsche Bahn AG je povinna informovat právní subjekt Bundeseisen-
bahnvermögen o nemovitostech prodaných na základě práv uvedených v odst. 1 a o dosa-
ženém výtěžku z prodeje. Je-li předmětná nemovitost v rozhodnutí o předání přiřazena 
právnímu subjektu Bundeseisenbahnvermögen, je společnost Deutsche Bahn AG povinna 
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vyplatit právnímu subjektu Bundeseisenbahnvermögen výtěžek z prodeje, avšak minimálně 
částku ve výši hodnoty nemovitosti.

(5) Přílohu tohoto zákona zmíněnou v odst. 1 větě 1 může změnit společné právní naří-
zení spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a spolkového ministerstva 
spravedlnosti, jímž bude rozšířen okruh právních předchůdců subjektů Spolková republi-
ka Německo – Bundeseisenbahnvermögen, Spolková republika Německo – Deutsche Bun-
desbahn a Deutsche Reichsbahn.

§ 23 Určení přechodu majetku a převod majetku
(1) Přechod majetku specifikovaného v § 21 z právního subjektu Bundeseisenbahn-

vermögen na společnost Deutsche Bahn AG bude určen rozhodnutím o předání. Tímto 
rozhodnutím mohou být na společnost Deutsche Bahn AG převedeny nemovitosti také 
za účelem splnění povinnosti stanovené v § 20. Rozhodnutí o předání vydá právní subjekt 
Bundeseisenbahnvermögen z moci úřední anebo na žádost společnosti Deutsche Bahn AG. 
V případech uvedených v článku 26 odst. 1 věta 2 smlouvy o sjednocení Německa bude 
rozhodnuto ve smyslu ustanovení zákona o přiřazení majetku vydáním rozhodnutí o při-
řazení majetku.

(2) Rozhodnutí o předání se stává vykonatelným uplynutím čtyř týdnů od oznámení 
o vydání rozhodnutí, pokud společnost Deutsche Bahn AG jako oprávněný z rozhodnutí 
nezažádá písemně před uplynutím čtyřtýdenní lhůty u právního subjektu Bundeseisen-
bahnvermögen o zahájení smírčího řízení podle § 24. Nemovitosti, které mají být podle 
rozhodnutí o předání převedeny, přechází na společnost Deutsche Bahn AG dnem nabytí 
vykonatelnosti rozhodnutí. Leží-li nemovitosti určené k předání na území specifikovaném 
ve článku 3 smlouvy o sjednocení Německa a jsou-li obsazeny, je právní subjekt Bundesei-
senbahnvermögen povinen zaslat kopii rozhodnutí o předání řediteli vrchního finančního 
ředitelství, v jehož obvodu se předmětná nemovitost nachází.

(3) V rozhodnutí o předání musí být výslovně označeno převáděné majetkové prá-
vo podle § 28 katastrálního řádu. Bude-li převáděna pouze část pozemku nebo nelze-li 
převáděné právo jednoznačně označit, bude k rozhodnutí o předání přiložena pozemko-
vá mapa, ve které bude graficky vyznačena poloha a plocha pozemku a převáděné části 
a označena způsobem odsouhlaseným příslušným katastrálním úřadem, resp. úřadem, 
který je mu nadřízen; měřítko pozemkové mapy nesmí být menší než 1 : 1 000. Bude-
-li k rozhodnutí o předání přiložena pozemková mapa, slouží tato mapa až do přesného 
vyměření pozemku jako podklad pro úřední evidenci pozemků ve smyslu § 2 odst. 2 kata-
strálního řádu. Souhlas s rozdělením pozemku se nevyžaduje.

(4) Po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o předání podá právní subjekt Bundeseisen-
bahnvermögen u příslušného katastrálního úřadu žádost o provedení změny zápisu v katas-
tru nemovitostí ve smyslu rozhodnutí. V případech uvedených v odst. 2 větě 3 může ředi-
tel vrchního finančního ředitelství požádat katastrální úřad o zápis poznámky o budoucím 
převodu pozemku ve prospěch oprávněné osoby, které bude majetek přiřazen; oprávněná 
osoba nemusí být uvedena jmenovitě. Poznámka může být z katastru nemovitostí vyma-
zána pouze se souhlasem ředitele vrchního finančního ředitelství. Provedení změny zápisu 
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v katastru nemovitostí, zápis a výmaz poznámek v katastru nemovitostí v tomto případě 
nejsou zpoplatněny.

(5) Určení přechodu nebo převod majetku na základě rozhodnutí o převodu nahrazu-
je přiřazení majetku podle článku 26 smlouvy o sjednocení Německa a podle rovnocen-
ných předpisů. Práva třetích osob vztahující se k převedenému majetku, především právo 
následného zpětného převodu majetku podle zákona o majetku, zůstávají nedotčena. Oso-
ba, která je před přechodem práv k majetku právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen 
oprávněna požadovat opravu zápisu v katastru nemovitostí, a to i na základě jiného přiřa-
zení majetku, může od nabyvatele práv vyžadovat přiznání právního stavu odpovídajícího 
opravě. Případný převod práv, je-li za tímto účelem nezbytný, lze provést rozhodnutím 
právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen.

(6) Majetkové vyrovnání je přípustné; dohodnuté majetkové vyrovnání se uskuteční 
na základě vydaného rozhodnutí.

§ 24 Smírčí soud
(1) Bude-li na žádost společnosti Deutsche Bahn AG zahájeno smírčí řízení, rozhodne 

smírčí soud o tom,
 1.  do jaké míry jsou nemovitosti určené v rozhodnutí o předání nezbytné pro želez-

niční dopravní služby;
 2.  zda je zákonné odmítnout žádost o vydání rozhodnutí o předání nárokovaných 

nemovitostí.
Společnost Deutsche Bahn AG se může dovolávat svého práva u smírčího soudu 

i v případě, že právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen neučiní rozhodnutí o majetku 
do tří měsíců, aniž by mu v tom bránily závažné důvody. Další opravné prostředky jsou 
nepřípustné.

(2) Bude-li žádost společnosti Deutsche Bahn AG odůvodněná, rozhodne smírčí soud, 
jaké nemovitosti a v jakém rozsahu budou převedeny. Rozhodčí výrok je rovnocenný 
vykonatelnému rozhodnutí o předání majetku; příslušně platí § 23 odst. 3.

(3) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury je zmocněno se sou-
hlasem spolkového ministerstva spravedlnosti stanovit právním nařízením opírajícím 
se o ustanovení občanského soudního řádu, kniha 10, průběh smírčího řízení a obsazení 
smírčího soudu. V právním nařízení může být rovněž určeno, zda dojde k majetkovému 
vyrovnání a v jaké výši.

§ 25 Správní předpisy
Vydání správních předpisů pro provedení transakcí uvedených v § 20 až § 24 příslu-

ší spolkovému ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury za spoluúčasti spolkového 
ministerstva financí.

§ 26 Převod nemovitostí na třetí osoby
(1) Společnost Deutsche Bahn AG je oprávněna a povinna převést nemovitosti nezbyt-

né pro zajištění místní osobní železniční dopravy na územní korporace nebo sdružení 
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územních korporací jako nositele veřejných služeb, k jehož úkolům patří zajištění přimě-
řené dopravní obslužnosti v místní veřejné osobní dopravě podle zákona o regionalizaci 
veřejné místní osobní dopravy ze dne 27. prosince 1993 (Spolková sbírka zákonů I S. 2378, 
2395), pokud o to tyto korporace nebo sdružení požádají a je-li to nezbytné pro provozo-
vání železniční infrastruktury. Příslušně platí § 20 odst. 1 věta 2.

(2) Nositel veřejných služeb podle odst. 1 má nárok na nabytí nemovitostí převodem 
za předpokladu, že
 – v době uplatnění nároku slouží železniční infrastruktura výhradně nebo téměř 

výhradně pro účely místní osobní železniční dopravy;
 – spolkové železnice nejsou ochotny poskytovat v předmětném regionu železniční 

dopravní služby;
 – se s nositelem veřejných služeb nepodařilo uzavřít dohodu o poskytování želez-

ničních dopravních služeb s využitím železniční infrastruktury spolkové republiky 
a dohodu o financování provozu železniční infrastruktury; a

 – nositel veřejných služeb bude garantovat poskytování železničních dopravních slu-
žeb v místní osobní železniční dopravě na dobu nejméně 15 let a provozování želez-
niční infrastruktury na dobu nejméně 30 let.

(3) Převod nemovitostí a závazků zajištěných věcnými právy k převáděným nemovi-
tostem se uskuteční na základě smlouvy o převodu, kterou musí schválit spolkové minis-
terstvo dopravy a digitální infrastruktury.

(4) Převod nemovitostí je bezúplatný, ledaže společnost Deutsche Bahn AG ještě 
po uzavření řízení podle § 22 až § 24 učinila investice do převáděných nemovitostí; v tako-
vém případě převezme nositel veřejných služeb část odpisů a úroků odpovídajících učině-
né investici.

(5) Dojde-li ke sporům o obsahu smlouvy o převodu, především v části týkající se práv 
a povinností podle § 20 odst. 1 věty 2, rozhodne na žádost jedné ze smluvních stran smírčí 
soud, jenž je určen rozhodčí doložkou zakotvenou ve smlouvě o převodu.

(6) Ve smlouvě o převodu podle odst. 3 musí být rovněž definována pravidla pro 
následný zpětný převod nemovitostí na společnost Deutsche Bahn AG, jestliže nositel 
veřejných služeb nedodrží garantovanou dobu, která je pro poskytování železničních 
dopravních služeb v místní osobní železniční dopravě nejméně 15 let a pro provozování 
železniční infrastruktury nejméně 30 let.

(7) V ostatním platí pro převod nemovitostí podle odst. 1 a následný zpětný převod 
ustanovení § 11 odst. 2 zákona o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG.

§ 27 Uplatnění předpisů na vyčleněné společnosti
(1) § 7 odst. 4 a 5, § 11 č. 2, § 12 odst. 2 a § 15 odst. 1 věta 4 a odst. 3 se uplatní rovněž 

na společnosti vyčleněné podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o založení akciové společ-
nosti Deutsche Bahn AG. Pro společnosti vyčleněné podle ustanovení § 3 odst. 3 citované-
ho zákona platí totéž s tím, že nový nositel práv bude vykonávat obchodní činnost ve smy-
slu ustanovení § 3 odst. 1 odst. odrážky 1 nebo 2 citovaného zákona.
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(2) Společnost Deutsche Bahn AG může své nároky vyplývající z § 20 odst. 1 a 2 pře-
vést pouze na společnosti vyčleněné podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o založení akcio- 
vé společnosti Deutsche Bahn AG. Nároky budou podle § 23 a § 24 splněny na základě roz-
hodnutí právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen vydaného na žádost společnosti, 
která nároky nabyla. Rovněž u vyčleněných společností může být příslušnost předmětné 
nemovitosti k majetku společnosti Deutsche Bahn AG určena rozhodnutím o předání.

§ 28 Přechodná ustanovení
(1) Do dne zápisu společnosti Deutsche Bahn AG do obchodního rejstříku bude maje-

tek Bundeseisenbahnvermögen spravován podle stávajícího správního řádu dosavadních 
spolkových drah (s výjimkou ustanovení o správní radě) pod vedením představenstva 
spolkových drah. Příslušně platí § 6 odst. 3, § 10 a § 11.

(2) Do dne zápisu společnosti Deutsche Bahn AG do obchodního rejstříku bude hlavní 
správa právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen zřízená podle § 6 odst. 1 věty 2 opero-
vat pod označením „Hlavní správa Bundeseisenbahnvermögen“.

(3) Státním zaměstnancům, kteří budou mít ke dni nabytí platnosti tohoto zákona 
nárok na příplatek podle čísla 7 předmluvy spolkového platového řádu A a B nebo podle 
čísla 3 předmluvy spolkového platového řádu C a budou po nabytí platnosti tohoto zákona 
zaměstnáni u právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen nebo u Spolkového železnič-
ního úřadu nebo budou přiděleni některé společnosti podle § 12 odst. 2 ve spojení s § 23 
zákona o založení akciové společnosti Deutsche Bahn AG, bude tento příplatek vyplácen 
i po zápisu společnosti Deutsche Bahn AG do obchodního rejstříku s tím, že při každém 
lineárním zvýšení služebních příjmů se příplatek sníží o čtvrtinu.

(4) Nabytím platnosti tohoto zákona končí funkce členů správní rady dosavadních 
spolkových drah.

(5) Nároky nositele veřejných služeb podle § 26 odst. 1 jsou uplatnitelné i vůči společ-
nosti, která po vyčlenění podle § 2 odst. 1 zákona o založení akciové společnosti Deutsche 
Bahn AG bude vlastníkem předmětné nemovitosti.

§ 29 Právní nařízení
Právní nařízení vydaná na základě tohoto zákona nevyžadují souhlasu spolkové rady.

§ 30 Rozpuštění právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen
(1) Spolková vláda je zmocněna rozpustit právní subjekt Bundeseisenbahnvermögen 

a převést jeho úkoly na Spolkový železniční úřad, spolkové ministerstvo dopravy a digitál-
ní infrastruktury nebo Spolkový úřad pro správu státních dluhů, avšak nejdříve deset let 
po nabytí platnosti tohoto zákona.

(2) Orgány zastupující zaměstnance, mládež, učně a zdravotně postižené zaměst-
nance ustanovené podle ustanovení § 17 zákona o založení akciové společnosti Deutsche 
Bahn AG budou po rozpuštění právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen podle odst. 1 
pokračovat v činnosti u té organizace, na kterou budou úkoly právního subjektu Bundesei-
senbahnvermögen přeneseny.
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Příloha (k § 15 odst. 2)
A.  Podniková sociální zařízení dosavadních spolkových drah
 1.  služba sociální pomoci Bundesbahn-Sozialwerk (BSW)
 2.  služba sociální pomoci Bahnsozialwerk der DR (BSw-DR)
 3.  služba pro zabezpečení dodávky paliv Bundesbahn-Hausbrandversorgung (BHbv)
 4.  služba pro zabezpečení dodávky paliv Bahn-Hausbrandversorgung (BHbv)
 5.  bytová společnost Eisenbahn-Wohnungsgesellschaften (EWG)
B.  Podniková svépomocná zařízení dosavadních spolkových drah
 1.  sirotčinec Eisenbahn-Waisenhort (EWH)
 2.  zemědělský spolek Bundesbahn-Landwirtschaft (BLw)
 3.  zemědělský spolek Bahn-Landwirtschaft (BLw-DR)
 4.  sportovní spolek Eisenbahner Sportvereine (ESV)
  sportovní spolek Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e. V. (VDES)
 5.  protialkoholická poradna Bahn-Zentralstelle gegen die Alkoholgefahren (BZAL)
 6. pojišťovna DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein A. G.
  pojišťovna DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungs-

verein A. G.
 7.  stavební družstvo Eisenbahner-Baugenossenschaften (EBG)
 8.  banka Sparda-Banken, Verband der Sparda-Banken

Příloha (k § 22 odst. 1)
Právní předchůdci
Majetek Německé říše Reichseisenbahnvermögen

Zákon o správě spolkové železniční dopravy

Označení: BEVVG
Datum schválení: 27. 12. 1993
Plná citace: „Zákon o správě spolkové železniční dopravy ze dne 27. listopadu 1993 (Spol-
ková sbírka zákonů I, s. 2378, 2394), naposledy změněn článkem 2 zákona ze dne 12. září 
2012 (Spolková sbírka zákonů I, s. 1884).“
Stav: Ve znění poslední změny článkem 2 zákona ze dne 28. 5. 2015 I 824.

Poznámka pod čarou
(+++ Platnost od: 1. 1. 1994 +++)
Záhlaví: Zkratková označení a písmenné zkratky zavedeny článkem 2 č. 1 zákona ze dne  
21. 6. 2002 I 2191 s účinností od 1. 7. 2002.

Zákon byl přijat spolkovým sněmem se souhlasem spolkové rady jako článek 3 záko-
na 930-8 ze dne 27. 12. 1993 I 2378 (Zákon o novém uspořádání organizace železniční 
dopravy – ENeuOG). Dle článku 11 odst. 1 věty 1 citovaného zákona vstoupil v platnost  
dne 1. 1. 1994.
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§ 1 Příslušné úřady
(1) Nestanoví-li tento zákon výslovně jinak, přísluší správa spolkové železniční dopra-

vy spolkovému ministerstvu dopravy a digitální infrastruktury. Ministerstvo může svou 
povinnost dle věty 1 převést právním nařízením zcela nebo částečně na Spolkový železnič-
ní úřad, aniž by to vyžadovalo souhlasu Spolkové rady.

(la) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury je oprávněno právním 
nařízením a se souhlasem Spolkové rady
 1. pověřit jiné veřejné nebo soukromé subjekty výkonem dohledu nad provozováním 

železniční dopravy a udělováním koncesí, licencí a povolení k provozování dopra-
vy, včetně jejich omezení, dočasného přerušení nebo odejmutí v celém rozsahu 
nebo částečně;

 2. zplnomocnit Spolkový železniční úřad, aby svou pravomoc
  a)  udělovat koncese, licence a povolení k provozování, dopravy včetně jejich ome-

zení, dočasného přerušení nebo odejmutí,
  b) vést registr

převedl zcela nebo částečně na soukromé subjekty, nebo aby zapojil soukromé sub-
jekty do výkonu činností spojených se správou. Převedení činností na soukromý subjekt 
nebo spoluúčast soukromého subjektu podle věty 1 je přípustná pouze za předpokladu, 
že soukromý subjekt je spolehlivý, nezávislý a disponuje nezbytnými odbornými znalost-
mi. V právním nařízení zmíněném v odst. 1 budou blíže stanoveny předpoklady požado-
vané pro převedení činností nebo spoluúčast soukromého subjektu. Soukromé subjekty 
ve smyslu věty 1 podléhají právnímu dozoru Spolkového železničního úřadu.

(2) Úkoly právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen stanovené zákonem o slouče-
ní a novém členění majetku spolkových drah ze dne 27. prosince 1993 (Spolková sbírka 
zákonů I, s. 2378) zůstávají nedotčeny.

§ 2 Spolkový železniční úřad
(1) Za účelem výkonu správy železniční dopravy bude zřízen Spolkový železniční úřad 

jako samostatný vrchní úřad, který podléhá spolkovému ministerstvu dopravy a digitální 
infrastruktury.

(2) Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury rozhodne o umístění síd-
la Spolkového železničního úřadu a jeho poboček ve spolkových zemích.

(3) Majetek, který Spolkový železniční úřad nezbytně potřebuje k plnění svých úko-
lů, bude vyčleněn z majetku právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen a převeden 
na Spolkový železniční úřad bezúplatně bez dalšího majetkového vyrovnání. Podrobná 
pravidla této transakce stanoví spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury 
spolu se spolkovým ministerstvem financí.

(4) Státní zaměstnanci a ostatní zaměstnanci dosavadní západoněmecké železniční 
společnosti Deutsche Bundesbahn (Německé spolkové dráhy) a východoněmecké státní 
železniční společnosti Deutsche Reichsbahn (Německé říšské dráhy), kteří v době zříze-
ní Spolkového železničního úřadu zastávají úkoly, které podle § 3 přísluší Spolkovému 
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železničnímu úřadu, se stávají dnem jeho zřízení zaměstnanci Spolkového železničního 
úřadu. Příslušně platí odst. 6 věta 2.

(5) Bude-li to ze služebních důvodů nutné, mohou být zaměstnanci právního subjektu 
Bundeseisenbahnvermögen přeloženi nebo dočasně vysláni k výkonu práce u Spolkového 
železničního úřadu, přičemž jejich pracovní úkoly musí být přinejmenším rovnocenné 
dosud vykonávané činnosti. Přeložení nebo dočasné vyslání trvající pravděpodobně déle 
než tři měsíce musí být předem projednáno s dotčeným zaměstnancem.

(6) Pro pracovní poměr zaměstnanců Spolkového železničního úřadu na nedělnic-
kých a dělnických pozicích platí ode dne nabytí platnosti tohoto zákona spolková kolek-
tivní smlouva pro zaměstnance spolkového státu, zemí a obcí, resp. rámcová kolektivní 
smlouva pro zaměstnance spolkového státu. Dojde-li v důsledku přeložení nebo vyslání 
zaměstnanců právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen k výkonu práce u Spolkového 
železničního úřadu ke snížení jejich dosavadních příjmů, které jim příslušejí podle kolek-
tivní smlouvy (základní plat, měsíční tarifní mzda, místní příplatek, sociální příplatek), 
bude jim vzniklý rozdíl vyplácen jako osobní příplatek.

(7) Jako osobní příplatek dle odst. 6 však bude považováno zvýšení platu nebo mzdy 
při zařazení do vyšší platové třídy nebo vyšší věkové kategorie. Při každém zvýšení mzdy 
nebo platu se osobní příplatek snižuje o polovinu částky, o kterou se příjem zaměstnance 
zvýší. Toto ustanovení a ustanovení odst. 6 věty 2 neplatí pro zaměstnance na nedělnic-
kých a dělnických pozicích, kteří budou přeloženi ke Spolkovému železničnímu úřadu 
po uplynutí pěti let od jeho zřízení.

(8) V čele Spolkového železničního úřadu stojí prezident.

§ 3 Úkoly Spolkového železničního úřadu
(1) Do působnosti Spolkového železničního úřadu patří následující úkoly, pokud 

nepřísluší úřadu uvedenému v § 4 odst. 1:
 1.  vedení územního řízení pro stavbu či rekonstrukci provozních zařízení spolkových 

železnic;
 2.  dohled nad železničními dopravními cestami;
 3.  stavební dozor při výstavbě provozních zařízení spolkových železnic;
 4.  udělení a odejmutí povolení k provozování zařízení spolkových železnic;
 5. výkon výsostných pravomocí, práva dohledu a spoluúčasti dle ustanovení jiných 

zákonů a nařízení;
 6.  příprava a realizace smluv podle § 9 zákona o výstavbě spolkových železničních 

tratí;
 7.  odborné přezkoumání nehod v železničním provozu (dle ustanovení § 5 odst. 1g 

všeobecného zákona o železnicích);
 8.  schvalování spolkových finančních prostředků na podporu železniční dopravy 

a kombinované dopravy (tj. kombinace železniční dopravy s jinými druhy dopravy).
Jestliže výše uvedené úkoly doposud vykonával právní subjekt Bundeseisenbahnvermö-

gen ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 č. 2 zákona o sloučení a novém členění majetku spol-
kových drah, přechází tyto úkoly dnem zřízení na Spolkový železniční úřad.
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(1a) Spolkový železniční úřad je bezpečnostním orgánem podle § 5 odst. 1d věty 2 a 1e 
věty 2 všeobecného zákona o železnicích a jeho úkolem je zajištění bezpečnosti železnič-
ní dopravy ve smyslu práva Evropského společenství, resp. Evropské unie a dohled nad 
bezpečností.

(2) V územním řízení je povinností Spolkového železničního úřadu předložit projek-
tovou dokumentaci pro stavbu nových nebo rekonstrukci stávajících provozních zařízení 
spolkových drah úřadu příslušnému podle právních předpisů spolkové země, ve kterém se 
stavba nachází, za účelem provedení konzultačního řízení, jestliže stavba zasahuje i do jiné 
oblasti, nežli jsou spolkové dráhy. Spolkový železniční úřad provede územní řízení podle 
§ 18 odst. 1 všeobecného zákona o železnicích, vydá územní rozhodnutí podle § 18 odst. 2 
nebo učiní rozhodnutí podle § 18 odst. 3 téhož zákona.

(3) Spolkový železniční úřad vykonává dohled nad železniční dopravní sítí spolko-
vých zemí a je oprávněn vydávat povolení na základě dohody se spolkovými zeměmi podle 
jejich pokynů a na jejich účet.

(4) (novela se zrušuje s účinností od roku 2018) Individuálně vypočitatelné veřejné 
služby Spolkového železničního úřadu jsou zpoplatněny. Dokud nenabudou platnos-
ti právní nařízení podle § 26 odst. 1 a odst. 9 všeobecného zákona o železnicích ze dne 
27. prosince 1993 (Spolková sbírka zákonů I, s. 2378, 2396), stanoví se poplatky pro každý 
jednotlivý případ podle výše správních výloh spojených s touto veřejnou službou a podle 
hospodářského či jiného významu této služby pro poplatníka při zohlednění hospodář-
ských poměrů poplatníka.

§ 4 Regulační orgán
(1) Dohled nad dodržováním právních předpisů o přístupu k železniční infrastruktu-

ře přísluší od 1. ledna 2006 Spolkové agentuře pro správu elektrických, plynofikačních, 
telekomunikačních, poštovních a železničních sítí (Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen)19, která je podřízena odbornému dohledu 
spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury. Spolková agentura pro sprá-
vu elektrických, plynofikačních, telekomunikačních, poštovních a železničních sítí bude 
vykonávat ve spolupráci se spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury 
služební dohled nad dodržováním právních předpisů podle věty 1.

(2) Spolková agentura pro správu elektrických, plynofikačních, telekomunikačních, 
poštovních a železničních sítí převezme v rámci svých povinností podle věty 1 předchozí-
ho odstavce administrativní úkoly spolku, které jí byly svěřeny zákonem.

(3) Všeobecné instrukce spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktu-
ry vydané v rámci jeho odborného dohledu budou oznámeny ve spolkovém úředním 
věstníku.

(4) Při Spolkové agentuře pro správu elektrických, plynofikačních, telekomunikač-
ních, poštovních a železničních sítí bude zřízen zvláštní poradní sbor pro otázky přístupu 

19 V textu knihy je jako název pro tuto agenturu používáno jen označení Bundesnetzagentur (Spol-
ková agentura pro síťová odvětví) – pozn. aut.
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k železniční infrastruktuře, který bude složen z devíti zástupců Spolkového sněmu a devíti 
zástupců Spolkové rady; zástupci spolkové rady musí být členy některé zemské vlády nebo 
ji politicky zastupovat. Na poradní sbor se příslušně uplatní ustanovení § 5 odst. 1 věty 2, 
odst. 2 až 5 a § 6 zákona o Spolkové agentuře pro správu elektrických, plynofikačních, 
telekomunikačních, poštovních a železničních sítí s tím, že pojem spolkové ministerstvo 
hospodářství a technologie v citovaném ustanovení se nahrazuje pojmem spolkové minis-
terstvo dopravy a digitální infrastruktury.

(5) Majetek, který Spolková agentura pro správu elektrických, plynofikačních, tele-
komunikačních, poštovních a železničních sítí nezbytně potřebuje k plnění svých úkolů, 
bude vyčleněn z majetku právního subjektu Bundeseisenbahnvermögen nebo z majetku 
Spolkového železničního úřadu a převeden na agenturu bezúplatně bez dalšího majetko-
vého vyrovnání. Podrobná pravidla této transakce stanoví spolkové ministerstvo dopravy 
a digitální infrastruktury spolu se spolkovým ministerstvem financí a spolkovým minister-
stvem hospodářství a technologií.

(6) (novela se zrušuje s účinností od roku 2018) Individuálně vypočitatelné veřejné 
služby Spolkové agentury pro správu elektrických, plynofikačních, telekomunikačních, 
poštovních a železničních sítí jsou zpoplatněny. Dokud nenabudou platnosti právní naří-
zení podle § 26 odst. 1 a odst. 9 všeobecného zákona o železnicích ze dne 27. prosince 1993 
(Spolková sbírka zákonů I, s. 2378, 2396), stanoví se poplatky pro každý jednotlivý případ 
podle výše správních výloh spojených s příslušnou službou a podle hospodářského či jiné-
ho významu veřejné služby pro poplatníka při zohlednění jeho hospodářských poměrů.

(7) Až do 31. prosince 2005 bude úkoly příslušející Spolkové agentuře pro správu elek-
trických, plynofikačních, telekomunikačních, poštovních a železničních sítí podle odst. 1 
zastávat Spolkový železniční úřad.

§ 5 Poradní sbor pro bezpečnostní otázky
(1) Při Spolkovém železničním úřadu bude zřízen poradní sbor pro bezpečnostní otáz-

ky, ve kterém bude každá spolková země zastoupena jedním zástupcem z řad nejvyššího 
zemského úřadu příslušného pro dohled nad železnicemi. Předsednictví poradního sboru 
převezme zástupce spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury.

(2) Řízení činnosti poradního sboru pro bezpečnostní otázky přísluší Spolkovému 
železničnímu úřadu.

(3) Zasedání poradního sboru jsou neveřejná. Zasedání se účastní prezident Spol-
kového železničního úřadu nebo jím pověřený zástupce, který přednese své stanovisko. 
Na žádost některého člena poradního sboru nebo prezidenta Spolkového železničního 
úřadu mohou být k jednání přizvány další osoby.

(4) Poradní sbor pro bezpečnostní otázky si stanoví jednací řád, který musí být schvá-
len spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury.
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Zákon o výstavbě spolkových železničních tratí

Označení: BSWAG
Datum vyhotovení: 15. 11. 1993
Plná citace: „Zákon o výstavbě spolkových železničních tratí ze dne 15. listopadu 1993 
(BGBI. I S. 1874), který byl naposledy změněn článkem 309 nařízení ze dne 31. října 2006 
(BGBI. I S. 2407).“
Stav:Naposledy změněno čl. 520 V z 31. 8. 2015 I 1474.

Poznámka pod čarou
(+++ odkaz na text od: 25. 11. 1993 +++)

§ 1 Výstavba sítě spolkových železničních tratí
(1) Síť železničních tratí spolkových drah je budována na základě plánu potřeb spolko-

vých železničních tratí, který je k tomuto zákonu připojen jako příloha.
(2) Stanovení potřeby v plánu potřeb je závazné pro stanovení plánu podle § 18 všeo-

becného zákona o železničních drahách.

§ 2 Plán potřeb, jednotlivá opatření
(1) Výstavba bude provedena po etapách tak, jak je uvedeno v plánu potřeb, a podle 

ustanovení § 8 až 11.
(2) Jednotlivá stavební opatření, která nebyla převzata do plánu potřeb, zůstávají 

nedotčena; tyto je třeba sladit se stavebními opatřeními, jež mají být provedena na zákla-
dě plánu potřeb.

§ 3 Předmět plánu potřeb
(1) Do plánu potřeb by měly být zejména zahrnuty železniční tratě vnitrostátní a mezi-

národní dopravy, železniční uzly a železniční zařízení, jež slouží kombinované železniční / 
silniční / vodní dopravě, jakož i přímému spojení mezinárodních dopravních tras s mezi-
národními dopravními letišti. K opatřením pro výstavbu mohou patřit i opatření pro elek-
trifikaci stávajících železničních tratí spolkových drah.

(2) Plán potřeb pro spolkové železniční tratě a odpovídající plány pro ostatní dopravce 
musí být vzájemně odsouhlaseny v rámci plánování spolkových dopravních cest. Přitom je 
třeba přiměřeně zohlednit i plány na výstavbu evropské železniční dopravy a kombinova-
né dopravy, zájmy ochrany životního prostředí a vytyčené cíle územního plánování.

§ 4 Prověření potřeby
(1) Vždy nejpozději po uplynutí pěti let od vydání plánu potřeb prověřuje spolkové 

ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury, zda je třeba plán potřeb přizpůsobit vývoji 
v ekonomice a dopravě vzniklému v mezidobí. Úprava a sestavení budou provedeny podle 
zákona.
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(2) Zákon o podpoře stability a růstu hospodářství ze dne 8. června 1967 (BGBI. I 
s. 582) zůstává beze změny.

§ 5 Plánovací období
(1) Pro realizaci výstavby podle plánu potřeb vytváří spolkové ministerstvo dopravy 

a digitální infrastruktury pětileté plány. Pětileté plány tvoří základ pro sestavení plánů 
výstavby pro spolkové železniční tratě.

(2) Pro realizaci výstavby podle prvního plánu potřeb sestaví spolkové ministerstvo 
dopravy a digitální infrastruktury tříletý plán. Nejpozději po uplynutí tří let po nabytí plat-
nosti zákona o restrukturalizaci železnic ze dne 27. prosince 1993 (BGBI. I s. 2378) předlo-
ží spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury nový plán potřeb.

§ 6 Nepředvídaná potřeba
Pokud by to vyžadovala neplánovaná dopravní potřeba, zejména na základě změny 

struktury dopravy, mohou plány výstavby v jednotlivých případech obsahovat i opatření, 
která neodpovídají plánu potřeb.

§ 7 Povinné výkaznictví
Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury podává ročně Spolkovému 

sněmu Německa zprávu o postupu výstavby sítě železničních tratí podle stavu ze dne 
31. prosince předchozího roku.

§ 8 Investice
(1) Spolkové země financují investice do železničních tratí spolkových drah. Investice 

zahrnují výstavbu, rozšíření, jakož i náhradní investice do železničních tratí spolkových 
drah podle ustanovení tohoto zákona v rámci dostupného rozpočtu. Stav rozšíření želez-
ničních tratí spolkových drah ve spolkových zemích Berlín, Braniborsko, Meklenbur-
sko – Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko bude přizpůsoben stavu 
rozšíření železničních tratí spolkových drah ostatních spolkových zemí.

(2) Z prostředků musí být 20 % ze sta použito na investice do železničních tratí spol-
kových drah, které slouží osobní železniční přepravě. Deutsche Bahn Aktiengesellschaft 
koordinuje tato opatření s příslušnou spolkovou zemí.

(3) Nedotčeno zůstává financování podle § 11 zákona o financování dopravy v obcích 
ve znění vyhlášky ze dne 28. ledna 1988 (BGBI. I s. 100), který byl naposledy změněn člán-
kem 6 odst. 107 zákona ze dne 27. prosince 1993 (BGBI. I s. 2378), jakož i podpora inves-
tic do železničních tratí spolkových drah od jiných územních samosprávných celků nebo 
třetích osob.

(4) Spolkové dráhy ponesou náklady za údržbu a opravu svých železničních tratí.
(5) Železničními tratěmi ve smyslu tohoto zákona jsou železniční tratě železnic, včetně 

zařízení potřebných pro provoz železničních tratí, jejichž výstavba nebo změna by mohla 
být zásadně předmětem stanovení plánu podle § 18 všeobecného zákona o železničních 
drahách ze dne 27. prosince 1993 (BGBI. I S. 2378, 2396) (provozní zařízení železnic).
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(6) Odstavce 1 až 4 platí odpovídajícím způsobem pro stacionární systémy řízení 
provozu, které zvyšují kapacitu železničních tratí a nahrazují či zamezují jiné nákladné 
investice.

§ 9 Financování a realizace výstavby
Realizace stavebních opatření zahrnutých v plánu potřeb i jejich financování vyžadují 

dohodu mezi spolkovými drahami, jejichž železniční tratě mají být vystavěny nebo rozší-
řeny, a těmi územními samosprávnými celky nebo třetími osobami, které výstavbu nebo 
rozšíření zcela či částečně financují. Na žádost některého z účastníků musí být dohoda nej-
dříve po sedmi letech přešetřena s přizváním auditora nebo auditorské společnosti, aby se 
zjistilo, jestli a v jaké míře se změnily podnikatelské zájmy spolkových drah týkající inves-
tic. Náklady ponese žadatel. Jestliže se poměry, které byly rozhodující pro obsah dohody, 
od uzavření smlouvy změnily tak výrazně, že od smluvní strany nelze očekávat dodržení 
původně dohodnuté úpravy, může tato smluvní strana požadovat úpravu dohody podle 
změněných poměrů.

§ 9a Vrácení investičních prostředků spolkových zemí
(1) Pokud by spolkové dráhy odstavily, využívaly pro jiný účel, neudržovaly v provozu-

schopném stavu či převedly na jiného provozovatele železniční infrastruktury železniční 
tratě financované spolkovými zeměmi ve smyslu § 8 odst. 5, pak příjemce musí navrátit 
poskytnuté spolkové prostředky spolkovým zemím, a to v poměru skutečné doby využití 
k technicky možné a obvyklé době využití. Technicky možná a obvyklá doba využití bude 
mezi spolkovými drahami a spolkovými zeměmi stanovena v dohodě podle § 9 věty 1.

(2) Povinnost vrácení podle odstavce 1 věty 1 odpadá v případě převodu železničních 
tratí na jiného provozovatele infrastruktury, pokud
 1.  přebírající provozovatel infrastruktury převezme provoz, výstavbu a údržbu želez-

ničních tratí a
 2.  zaručí, že železniční tratě, jež jsou na něho převedeny, budou dlouhodobě, nejméně 

však do konce možné a běžné doby využitelnostizařízenífinancovaných spolkovými 
zeměmi provozovány jako veřejná železniční infrastruktura ve smyslu § 3 odst. 1 
všeobecného zákona o železničních drahách.

Nedodrží-li přebírající provozovatel infrastruktury tuto dobu využitelnosti, je povinen 
vrátit podílově podle odstavce 1 splatnou částku.

(3) Pokud musí přebírající provozovatel infrastruktury za převzetí infrastruktury 
zaplatit spolkovým drahám úhradu, náleží tato úhrada v případě odstavení, využití pro 
jiný účel nebo neudržení infrastruktury v provozuschopném stavu spolkovým zemím až 
do výše spolkových prostředků splatných podle odstavce 1. Je-li převáděná infrastruktu-
ra financována bezúročnými půjčkami spolkových zemí, musí zúčastněné spolkové dráhy 
a přebírající provozovatel infrastruktury zajišťovat umoření půjčky společně a nerozdíl-
ně. V takovém případě spolkovým zemím nepřísluší poplatek za užívání dohodnutý mezi 
spolkovými drahami a přebírajícím provozovatelem infrastruktury.
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(4) Budoucí podpora železničních tratí, jež byly jednou předány spolkovými zeměmi, 
je podle tohoto zákona vyloučena, pokud pro železniční trať nebude zjištěna potřeba podle 
§ 1 a železniční trať nebudou provozovat spolkové dráhy. Aplikace odstavce 2 je vyloučena, 
pokud spolkové dráhy vynaložily podpůrné prostředky spolkových zemí s cílem převést 
železniční tratě na jiné provozovatele železniční infrastruktury.

§ 10 Spolufinancování drahami
(1) Pokud spolek převzal do plánu potřeb výstavbu nebo rozšíření železničních tratí 

spolkových drah na žádost a v zájmu těchto drah, pak tyto poskytují spolku částku mini-
málně ve výši ročních odpisů na železniční trať financovanou spolkem podle § 8 odst. 1. 
Není-li toto stavební opatření podnikatelským zájmem nebo je jím pouze částečně, lze 
v dohodě uzavírané podle § 9 věty 1 též stanovit, že se platby spolku ve výši odpisů vztahují 
pouze na dílčí část objemu investic nebo že spolek poskytne příspěvek na stavební náklady 
v odpovídající výši.

(2) Odstavec 1 platí odpovídajícím způsobem pro dohodu mezi jinými územními 
samosprávními celky nebo třetími osobami a spolkovými drahami.

§ 11 Náhradní investice
(1) Náhradní investice nejsou zahrnuty do plánu investic.
(2) Pro financování a realizaci výstavby náhradních investic platí odpovídajícím způ-

sobem § 9, 9a a 10.

§ 12 Nabytí platnosti
Tento zákon nabývá platnosti dnem po vyhlášení.

Příloha (k § 1)
Plán potřeb pro spolkové železniční tratě
(zdroj: BGBI. I 2004, s. 2322–2323)

1. Prioritní potřeba
a) Průběžné a fixně disponované záměry
Ident. č. Záměr

* * *

 1  Opatření se zbytkovým objemem <50 mil. eur
 2  Úsek výstavby 1) Lübeck / Hagenow Land – Rostock – Stralsund
 3  Úsek výstavby Hamburk – Büchen – Berlín
 4  Úsek výstavby Stelle – Lüneburg
 5  Úsek výstavby Berlín – Drážďany
 6  Úsek výstavby Hannover – Lehrte
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 7  Úsek výstavby Löhne – Braunschweig – Wolfsburg
 8  Úsek výstavby Dortmund – Paderborn – Kassel
 9  Úsek výstavby / Nová výstavba 1) Norimberk – Erfurt
10  Nová výstavba / Úsek výstavby Erfurt – Lipsko – Halle
11  Úsek výstavby Lipsko – Drážďany
12  Úsek výstavby Paderborn – Bebra – Erfurt – Výmar – Jena – Glauchau – Saská Kame-

nice (1. stupeň výstavby)
13  Úsek výstavby Karlsruhe – Stuttgart – Norimberk – Lipsko / Drážďany
14  Úsek výstavby Berlín – Frankfurt nad Odrou – německo-polská hranice
15  Úsek výstavby Kolín nad Rýnem – Cáchy
16  Úsek výstavby / Nová výstavba Hanau – Nantenbach
17  Úsek výstavby Ludwigshafen – Saarbrücken, Kehl – Appenweier
18  Úsek výstavby Mohuč – Mannheim
19  Úsek výstavby Fulda – Frankfurt nad Mohanem
20  Úsek výstavby / Nová výstavba Stuttgart – Ulm – Aušpurk
21  Úsek výstavby Aušpurk – Mnichov (1. stupeň výstavby)
22  Úsek výstavby Mnichov – Mühldorf – Freilassing (1. stupeň výstavby)
23  Úsek výstavby / Nová výstavba Norimberk – Ingolstadt – Mnichov
24  Úsek výstavby Ulm – Fridrichshafen –Lindau (1. stupeň výstavby)
25  Úsek výstavby / Nová výstavba Karlsruhe – Offenburg – Freiburg – Basilej
26  Kombinovaná přeprava / seřaďovací nádraží (1. stupeň)
27  Výstavba železničních uzlů (Berlín, Drážďany, Erfurt, Halle / Lipsko, Magdeburg)

b) Nové záměry
Ident. č. Záměr

 1  Úsek výstavby Hamburk –Lübeck
 2  Úsek výstavby Neumünster – Bad Oldesloe
 3  Úsek výstavby Oldenburg – Wilhelmshaven, Langenwedel – Uelzen
 4  Úsek výstavby / Nová výstavba Hamburk / Brémy – Hannover
 5  Úsek výstavby Rotenburg – Minden
 6  Úsek výstavby Uelzen – Stendal
 7  Úsek výstavby Minden – Haste / Úsek výstavby / Nová výstavba Haste – Seelze
 8  Úsek výstavby Hannover – Berlín (pevná trasa Oebisfelde – Staaken)
 9  Úsek výstavby (Amsterdam –) německo-nizozemská hranice – Emmerich – Oberhau-

sen (1. stupeň výstavby) 2)
10  Úsek výstavby Hagen – Gießen (1. stupeň výstavby)
11  Úsek výstavby Hoyerswerda – Horka – německo-polská hranice
12  Úsek výstavby / Nová výstavba Hanau – Würzburg / Fulda – Erfurt
13  Nová výstavba Rýn/Mohan-Rýn/Neckar 3)
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14  Úsek výstavby Aušpurk – Mnichov (2. stupeň výstavby)
15  Úsek výstavby / Nová výstavba Karlsruhe – Offenburg – Freiburg – Basilej (2. stupeň 

výstavby)
16  Úsek výstavby Norimberk – Marktredwitz – Reichenbach / česko-německá hranice 

(– Praha)
17  Úsek výstavby Lucemburk – Trevír – Koblenz – Mohuč
18  Úsek výstavby Berlín – Drážďany (2. stupeň výstavby)
19  Úsek výstavby (Venlo –) německo-nizozemská hranice – Kaldenkirchen – Viersen / 

Rheydt – Rheydt-Odenkirchen 4)
20  Úsek výstavby Düsseldorf – Duisburg
21  Úsek výstavby Mnichov – Mühldorf – Freilassing (2. stupeň výstavby)
22  Úsek výstavby Monster – Lünen (– Dortmund)
23  Úsek výstavby Neu – Ulm – Aušpurk
24  Úsek výstavby Berlín – Zhořelec
25  Úsek výstavby Hamburk – Elmshorn (1. stupeň výstavby)
26  Úsek výstavby Stuttgart – Singen – německo-švýcarská hranice
27  Úsek výstavby Mnichov – Lindau – německo-rakouská hranice
28  Výstavba železničních uzlů (2. stupeň) 5)
29  Kombinovaná přeprava / seřaďovací nádraží (2. stupeň) 6)
30  SPNV 7)
31  Mezinárodní projekty dle Oddílu 3 v rámci daných předpokladů

2. Další potřeba
Ident. č. Záměr

* * *

 1  Úsek výstavby Hamburk – Elmshorn (2. stupeň výstavby)
 2  Úsek výstavby Oldenburg – Leer
 3  Úsek výstavby Lübeck – Schwerin
 4  Úsek výstavby Hagen – Brilon-Wald – Warburg
 5  Úsek výstavby Paderborn – Halle
 6  Úsek výstavby Hagen – Gießen
 7  Úsek výstavby Löhne – Braunschweig – Wolfsburg (2. stupeň výstavby)
 8  Úsek výstavby Graben – Neudorf / Heidelberg – Karlsruhe
 9  Úsek výstavby Paderborn – Bebra – Erfurt – Výmar – Jena – Glauchau – Saská Kame-

nice (2. stupeň výstavby)
10 Výstavba železničních uzlů (3. stupeň)
11 Kombinovaná přeprava / seřaďovací nádraží (3. stupeň)
12 Mezinárodní projekty dle Oddílu 3 v rámci daných předpokladů
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3. Mezinárodní projekty
Níže uvedené tratě mají význam překračující národní hranice. K výstavbě těchto tratí je 
potřeba dohoda s danými sousedními zeměmi. Pro zařazení těchto tratí do Prioritní potře-
by nebo Další potřeby musejí být kromě toho splněna běžná kritéria.
Ident. č. Záměr

* * *

 1  Úsek výstavby Hamburk – oblast Öresund
 2  Úsek výstavby Berlín – Angermünde – německo-polská hranice (– Štětín)
 3  Úsek výstavby Berlín – Pasewalk – Stralsund (– Skandinávie) (2. stupeň výstavby) 8)
 4  Úsek výstavby Berlín – Rostock (– Skandinávie) (2. stupeň výstavby) 8)
 5  Úsek výstavby Mnichov – Rosenheim – Kiefersfelden – německo-rakouská hranice
 6  Úsek výstavby Norimberk – Pasov – německo-rakouská hranice 9)
 7  Úsek výstavby Ulm – Friedrichshafen – Lindau – německo-rakouská hranice (2. stu-

peň výstavby) 9)
 8  Úsek výstavby / Nová výstavba (Roermond –) německo-nizozemská hranice – Mön-

chengladbach-Rheydt („železný Rýn“)
 9 Úsek výstavby německo-nizozemská hranice – Emmerich – Oberhausen (2. stupeň 

výstavby) 9)
10  Úsek výstavby Mnichov – Mühldorf – Freilassing – německo-rakouská hranice, včetně 

rozvětvení Tüßling – Burghausen (3. stupeň výstavby)
11  Úsek výstavby (Berlín –) Ducherow – Svinoústí – Ahlbeck hranice (Usedom)

* * *

 1 Úsek výstavby, nová výstavba.
 2 Spolková země Severní Porýní – Vestfálsko se finančně podílí na výstavbě.
 3 Zapojení osobní železniční dopravy v oblasti Mannheimu výhradně přes hlavní nádraží 

v Mannheimu. Zapojení osobní železniční přepravy v regionu Starkenburg bude zajiš-
těno přes hlavní nádraží v Darmstadtu.

 4 Spolková země Severní Porýní – Vestfálsko se finančně podílí na výstavbě.
 5 S výhradou doložení rentability.
 6 Začlenění s výhradou celkové optimalizace plánování pro seřaďovací nádraží (2. stu-

peň) a pro výhybková zařízení kombinované přepravy (2. stupeň).
 7 V rámci paušálů místní dopravy dle § 8 odst. 2 s výhradou doložení rentability v jednot-

livých případech.
 8 1. stupeň výstavby proběhne v rámci investic do stávajících sítí.
 9 Pro tyto projekty již byly uzavřeny dohody se sousedními zeměmi.
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Zákon o regionalizaci místní veřejné osobní dopravy  
(zákon o regionalizaci)

Označení: RegG
Datum schválení: 27. 12. 1993
Úplný název: „Zákon o regionalizaci ze dne 27. prosince 1993 (Spolková sbírka zákonů I, 
s. 2378, 2395), naposledy změněn článkem 1 zákona ze dne 12. prosince 2007 (Spolková 
sbírka zákonů I, s. 2871).“
Stav: Ve znění poslední změny článkem 1 a 2 zákona ze dne 15. 12. 2015 I 2322.

Poznámka pod čarou
(+++ Platnost od: 1. 1. 1996 +++)
Záhlaví: Zkratková označení a písmenné zkratky zavedeny článkem 1 č. 1 zákona ze dne  
26. 6. 2002 I 2264 s účinností od 1. 7. 2002.
Zákon byl přijat spolkovým sněmem se souhlasem spolkové rady jako článek 4 zákona 
930-8 o novém uspořádání železniční dopravy ze dne 27. 12. 1993 I 2378. Podle článku 11 
odst. 2 tohoto zákona vstoupil v platnost dne 1. 1. 1996.

§ 1 Veřejná úloha, příslušnost
(1) Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti v místní veřejné osobní dopravě je veřej-

nou službou, kterou občanům poskytuje vláda a složky veřejné správy.
(2) Orgány pověřené zajištěním dopravní obslužnosti jsou stanoveny právními před-

pisy jednotlivých spolkových zemí.

§ 2 Definice pojmů
Pod pojmem místní veřejná osobní doprava ve smyslu tohoto zákona se rozumí linko-

vá doprava provozovaná za stanovených a vyhlášených přepravních podmínek přístupná 
všem občanům, která má především uspokojit přepravní potřebu v městské, příměstské 
nebo regionální dopravě. Pro případ pochybností jde o dopravu, kdy většina tras doprav-
ního prostředku je kratší než 50 kilometrů a doba jízdy nepřekročí jednu hodinu.

§ 3 Regionalizace
Za účelem zvýšení hospodárnosti místní veřejné osobní dopravy je žádoucí sloučit 

kompetence v oblasti plánování, organizace a financování. Právní úprava těchto záležitostí 
přísluší jednotlivým spolkovým zemím.

§ 4 Závazek veřejné služby
Dopravní obslužnost v režimu závazků veřejné služby je podle Nařízení Rady (ES)  

č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o službách ve veřejné osobní dopravě na železnici a sil-
nici a zrušených nařízení (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 Rady (Abl L 315 ze dne 
3. 12. 2007, s. 1) rozhodující. Odpovědné za její zajištění jsou orgány stanovené právními 
předpisy jednotlivých spolkových zemí.
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§ 5 Financování a rozdělení financí
(1) Stát poskytne v každém roce spolkovým zemím na zajištění místní veřejné osob-

ní dopravy subvence ze spolkového rozpočtu z finančních prostředků získaných příjmem 
daní.

(2) Výše subvenční částky pro rok 2016 byla stanovena na 8 miliard eur.
(3) Od roku 2017 do roku 2031 (včetně) se bude subvenční částka uvedená v odst. 2 

zvyšovat o 1,8 % ročně.
(4) Spolková vláda se zmocňuje k vydání nařízení se souhlasem spolkové rady, které 

by na základě vývoje dopravních služeb a obyvatelstva měnilo procenta přidělování sub-
venční částky podle § 5 odst. 2 a 3.

(5) Dynamika nárůstu infrastrukturních poplatků, zejména zastávkových a trasových, 
za železniční infrastrukturu ve vlastnictví spolku musí být v osobní železniční dopravě 
omezena dle železničního regulačního práva.

§ 6 Použití financí
(1) Subvence příslušející spolkovým zemím podle § 5 je určena především na financo-

vání místní osobní železniční dopravy.
(2) Spolkové země jsou povinny prokázat každým rokem spolku použití prostředků 

v souladu s Přílohou do 30. září následujícího roku.
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Edice Železniční reformy

Železniční doprava se zrodila v 19. století jako zlaté dítě průmyslové revoluce a stala se 
jejím symbolem a hybatelem, převzala podstatnou část přepravy osob i zboží a rozvinula 
ji do dosud nevídaných rozměrů. S růstem jejího hospodářského i strategického významu 
rostl i zájem států své železnice regulovat, kontrolovat, provozovat a přímo vlastnit. Libe-
rální období překotného vzniku soukromých železničních společností a nemilosrdného 
konkurenčního boje tak v Evropě postupně přešlo do období rozsáhlých státních doprav-
ních systémů, centrálně regulovaných, řízených a plánovaných. 

V druhé polovině 20. století se však na dopravním trhu začaly silně prosazovat kon-
kurenční dopravní módy: doprava automobilová a letecká. Na konci 20. století tak bylo 
možné vidět evropské železnice povětšinou daleko za zenitem své slávy, nevýkonné, 
morálně i technicky zastaralé, fungující jen díky státním dotacím. Zdánlivě vítězná auto-
mobilová a letecká doprava však mezitím narazila na limity svého rozvoje: bezpečnost 
provozu, kapacitu dopravních cest, neúnosnou ekologickou zátěž, neefektivní spotřebu 
fosilních paliv. Pro železnici se otevřela nová šance a nová výzva, kterou však v 21. stole-
tí nemohou využít strnulé státní molochy, ale znovu oživené podnikatelské a podnikavé 
dopravní firmy na liberalizovaném a vnitřně konkurenčním trhu dopravních služeb. Takto 
chce své železnice vidět i Evropská unie a k tomuto cíli směřuje soudobé reformy v člen-
ských zemích, které mají za cíl odvětví železniční dopravy liberalizovat a zavést funkční 
tržní mechanismy do jeho struktur. Prostředkem evropských reforem je proto odstranění 
národních dopravních monopolů a otevření volného přístupu navzájem si konkurujících 
dopravců na dopravní cestu.

Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP, který je společným 
akademickým pracovištěm Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy, si vytknul za cíl 
rozvíjet poznání ekonomických, prostorových a společenských funkcí železniční dopra-
vy, rozvíjet dovednosti, metody a osvědčené postupy pro dopravní politiku a být medi-
átorem mezi dopravními odborníky z praxe a decizní sféry. Odborní pracovníci ITRE-
GEPu připravili v rámci edice Železniční reformy sérii studií, které analyzují teoretická 
východiska dopravní a antimonopolní politiky, identifikují hlavní problémy jejich aplikace 
na evropském trhu železničních dopravních služeb, analyzují a hodnotí dosavadní postup 
evropských reforem v odvětví železniční dopravy a navrhují řešení problémů spojených 
s jejich aplikací na konkrétních příkladech.

Edici vede Martin Kvizda
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V edici Železniční reformy vychází

1. svazek: Kvizda, Martin –Tomeš, Zdeněk a kol.: Modely a metody regulace konkurenční-
ho prostředí na trhu železničních dopravních služeb. Brno: Masarykova univerzita 2013.

2. svazek: Tomeš, Zdeněk: Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. Brno: 
Masarykova univerzita 2014.

3. svazek: Kvizda, Martin: Politika hospodářské soutěže na železnici – teorie, zkušenosti 
a praktická aplikace. Brno: Masarykova univerzita 2016.

5. svazek: Tomeš, Zdeněk a kol.: Železniční reforma ve Velké Británii. Brno: Masarykova 
univerzita 2017.

6. svazek: Kvizda, Martin – Paleta, Tomáš a kol.: Železnice a evropská dopravní politika – 
ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. Brno: Masarykova univerzita 2017.
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