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České dráhy a výběrová řízení 

Zkušenosti, poznatky, osidla, výhledy, výzvy 
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Zkušenosti společnosti České dráhy z výběrových řízení vůči roku 2015 
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Cíle Nástroje 

 Niţší náklady 

 Rozsah nabídky spojení 

 Vyšší trţby 

 Vyšší podíl přepravního výkonu veřejné 

dopravy 

 Vyšší podíl vyuţití veřejné dopravy 

 Kvalita veřejné dopravy 

 Lepší sluţby 

 ?? 

 ?? 

 Cíle často protichůdné…(low cost, 

standard, kapacita, kvalita) – obtíţně čitelná 

situace (nejen) v ČR… 

 

 „A co tu vlastně chcete?“ (Bony a klid, 1987) 

 

 Otevírání trhu 

 Nabídkové řízení 

 Přímé zadání 

 Balíčky 

 Pokuty 

 Bonusy 

 Dopravní plán 

 ITJŘ, systém 

 ?? 

 ?? 

 I nástroje mohou být často 

protichůdné… 

  

Cíle vs. nástroje 
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Přímé zadání/nabídkové řízení Nová služba Infrastruktura 

 Do 3.12.2019 

 Přímé zadání – doba plnění 

maximálně 10 let 

 Nabídkové řízení – doba plnění 

maximálně 15 let 

 Moţnost prodlouţení aţ o polovinu 

 Do 25.12.2023 

 Přímé zadání – doba plnění 

maximálně 10 let, bez moţnosti 

prodlouţení smlouvy  

 Nabídkové řízení – doba plnění 

maximálně 15 let 

 Po 25.12.2023 

 Pouze nabídkové řízení 

 Se zahájením platnosti JŘ 2020/21 platí 

nové nařízení 2018/1795 

 Účinnost od dne 1. ledna 2019 

 Povinnost nahlásit novou sluţbu 18 

měsíců před zahájením platnosti 

příslušného období JŘ 

 Před přidělením kapacity ŢDC je dle 

potřeby nutno provést test hospodářské 

vyváţenosti 

 Test hospodářské vyváţenosti v 

souvislosti se sluţbami v ŢOD, které nejsou 

poskytovány v rámci PSO a které jsou buď 

zcela nové, nebo které by představovaly 

podstatnou změnu stávající sluţby.  

 K zahájení JŘ 2022/23 nutné nahlášení 

do 06/2021 

  

 Plánování výluky se řídí §23b Zákona č. 

266/1994 Sb., a §21 Vyhl. č. 173/95 Sb.,  

 Cílem koordinace výluk je mj.: 

 zamezit dvojímu dopravnímu 

opatření u vlaků osobní dopravy  

 omezit souběh výluk s ND do jedné 

stanice, 

 omezit konání výluk v době zvýšené 

poptávky po přepravě, 

 zajistit průjezdnost případné 

odklonové trasy, 

 konat vybrané výluky v čase, kdy 

není potřeba opatření dopravců, 

 organizovat výluky na vícekolejných 

tratích tak, aby nebyly souběţně 

konány výluky se značným dopadem 

na plnění jízdního řádu. 

Nabídková řízení a vnější prostředí (výběr některých jevů) 
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Objednatel (stát, kraj) Infrastruktura (stát) Dopravce 

 Dopravní koncept, mnohdy aţ do úrovně 

oběhů a provozního plánování, který má 

zásadní vliv na výši trţeb 

 Poţadavky na sluţby (některé lze přes 

objektivní smysluplnost obtíţně a 

nekomplikovaně splnit – např. přeprava kol) 

 Poţadavky na odbavení (pokladny) 

 Poţadavky na vozidla (ve vyšším stupni 

dokonce vozidla vlastní) 

 Postupně určuje i minimální poţadavky 

pro personál (praxe zejména v zahraničí) 

 Cestující je zákazníkem nepřímým, 

neexistuje přímý vztah v rámci přidělených 

dopravních výkonů 

 

 Přístup na dopravní cestu 

 Náklady za dopravní cestu 

 Energie (elektrická) 

 Vlastní nádraţí a veškerou cestujícím 

přístupnou pozemní infrastrukturu a 

ovlivňuje tím kvalitu přepravní sluţby (WC, 

čekárny, přístupnost, úklid apod.) 

 Realizuje výluky a omezení infrastruktury 

 Rozvíjí infrastrukturu 

 Podmínkami parametrů infrastruktury a 

přístupu na síť ovlivňuje cenu dopravních 

výkonů a parametry vozidel 

 Cestující není v zásadě vůbec  

zákazníkem 

 Vlastní personál (zatím, snaha v 

zahraničí o rovnost podmínek bez ohledu na 

dopravce – např. Německo) 

 Nabízí management 

 Zatím ještě vlastní vozidla 

 Marketing  

 Příprava ročních a výlukových JŘ, 

turnusů, oběhů 

 Jednání s partnerskými dopravci 

 Nafta v případě nezávislé trakce 

 Přímý vztah k cestujícímu (zajišťuje 

vlastní přepravní sluţbu a ručí a odpovídá 

za její kvalitu i z hlediska práv cestujícího) 

Zadání objednatele, vliv infrastruktury vs. možnosti dopravce a vztah k cestujícímu 
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Přes všechnu komplexnost systémových vztahů je stále zásadní vztah dopravce - cestující 

DopravceDopravce  

zákazník 

zákazník 

Objednatel 

Manažer 

infrastruktury 

Cestující 
zákazník 

ALE 

Vůči cestujícímu 

vždy je v první 

linii vždy 

dopravce (sluţby, 

reklamace, práva 

cestujících, nařízení 1371) 

DopravceDopravce  zákazník 
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Vývoj a stav na dopravním trhu v železniční osobní dopravě k 12/2021 – dálková doprava 

vyhlášení forma linka (dle označení 2021) výsledek vítěz

2016 zadávací řízení R15/R20 zrušeno

2015 zadávací řízení R25 zrušeno

2017 zadávací řízení R14 zrušeno

2017 zadávací řízení R27 zrušeno

2017 zadávací řízení R9, R10, R23 zrušeno

2019 zadávací řízení R27 zrušeno

2019 zadávací řízení R9 zrušeno

2019 zadávací řízení R26 zrušeno

2021 zadávací řízení Ex6+R16 notifikace

2021 zadávací řízení Ex6 (Praha - Mnichov) notifikace

2015 přímé zadání R25 uzavřeno GWTR

2017 přímé zadání R14 uzavřeno ČD

2017 přímé zadání R21+R22+R24+R26 uzavřeno Arriva

2017 přímé zadání R8 uzavřeno RegioJet

2017 přímé zadání R29 uzavřeno ČD

2017 přímé zadání Ex2+R18 uzavřeno ČD

2017 přímé zadání Velká smlouva uzavřeno ČD

2019 přímé zadání R27 uzavřeno ČD

2019 přímé zadání R14 uzavřeno Arriva

2019 přímé zadání R9 uzavřeno ČD

2019 přímé zadání R10 uzavřeno ČD

2019 přímé zadání R23 uzavřeno RegioJet

2019 přímé zadání R21+R22+R24 uzavřeno Arriva

2021 přímé zadání R26 uzavřeno Arriva

2021 přímé zadání Ex7+R11+R17+R31+Ex32 zrušeno

2021 přímé zadání R27 uzavřeno ČD
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Vývoj a stav na dopravním trhu v železniční osobní dopravě k 12/2021 – regionální doprava  

Nabídková řízení RD ČD 

 Výkony v regionální dopravě na základě 

nabídkových řízení 

 JIHOŢ Liberecký kraj 

 Liberec – Kořenov 

 Liberec – Černousy 

 Raspenava – Bílý Potok 

 Linka P2 Plzeňský kraj 

 Klatovy – Plzeň – Beroun 

 Regionální doprava v JMK 

 Ostatní výkony v regionální dopravě ČD 

 Přímá zadání,  

 „rozstřely“ 
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Vývoj a stav na dopravním trhu v železniční osobní dopravě k 12/2021 – DD+RD  
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Stav v zahraničí 
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Realita na straně infrastruktury v roce 2022 (vybrané stavby a opatření) 

Mapový podklad : 

MDČR O190 

1 2 

4 

5 

6 

11 

7 
8  9 

10 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

20 

Havlíčkův Brod 

17 

21 

22 
23 24 

3 

16 

1. Petrovice u Karviné – Dětmarovice   (02-07) 

2. Bohumín – st. hr.    (11) 

3. České Budějovice – Honí Dvořiště   (07) 

4. Vsetín, Vsetín – Valašská Polanka   (03-12) 

5. Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město  (05-06) 

6. Dluhonice     (02-10) 

7. Brandýs nad Orlicí – Choceň   (01-12) 

8. Uhersko     (03-08) 

9. Uzel Pardubice    (01-12) 

10. Poříčany – Pečky – Velim   (03-08) 

11. Nedakonice – Říkovice    (03-07) 

12. Zaječí - Šakvice    (04-05) 

13. Brno hl.n.- Brno Maloměřice    (03-11) 

14. Brno Maloměřice - Adamov – Blansko   (01-12) 

15. Blansko – Svitavy    (03-08) 

16. Vejprnice – Holýšov    (09-10) 

17. Roudnice nad Labem    (02-12) 

18. Roztoky u Prahy    (01-05) 

19. Soběslav – Planá n. Luţnicí    (03-11) 

20. Votice - Chotoviny    (03-08) 

21. Lanţhot – Staatsgrenze CZ-SK   (01-12) 

22. Praha Smíchov, P. Smíchov – P. Radotín   (01-12) 

23. Beroun – Karlštejn    (09-12) 

24. Hořovice     (07-09) 

25. Výluky v údolí Labe (Děčín – Bad Schandau)   (01-12) 

Kompletní uzavírka trati Brno –  Blansko 

(-Česká Třebová) pro dálkovou dopravu 

Spoje Praha – Brno – Břeclav odkloněny 

přes Havlíčkův Brod (prodlouţení jízdní 

doby aţ o 60 minut) 

25 
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 Dopravní koncept je v zásadě koncepčně OK, ale velmi komplexní 

 1 kolejná trať Plzeň – Domaţlice – Schwandorf 

 Neelektrizovaný úsek Plzeň – Schwandorf – Regensburg 

 Silná příměstská doprava Praha – Beroun, Plzeň – Domaţlice a 

München – Freising – Regensburg, 

 Silná regionální doprava Schwandorf – Furth i. W. 

 Systémová křiţování na 1 kolejné trati Plzeň, Vejprnice, Nýřany, 

Staňkov, Domaţlice, Cham, Wackersdorf, Schwandorf 

 Přepřah - Plzeň a Regensburg  

 Úvrať - Schwandorf a Regensburg 

 Spojování a dělení souprav - Schwandorf 

 Výměna pořadí vozidel v soupravě – München 

 Posilování - Plzeň, Schwandorf, Regensburg 

 Z hlediska sluţeb dálková doprava v ČR a regionální doprava v Bavorsku 

(včetně vnímání obou příslušných objednatelů) 

 

Linka Ex6 Praha – Plzeň – München (krásný, ale velmi komplexní projekt) 
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 Provozně komplikovaná linka z hlediska plnění JŘ 

 1 kolejný úsek Plzeň – Schwandorf a komplexní provozní 

technologie (úvratě, přepřahy, spojování, dělení, posilování)  

 Výluky v ČR (zejména Praha Smíchov – Praha Radotín) 

 Dodatečné hraniční kontroly bavorské policie od 03/2022 ve stanici 

Furth im Wald 

 Výsledek 

 Kaţdodenní rozpad přímého spojení ve stanici Schwandorf 

náhodným způsobem (3-4 spoje denně)  

 Desítky stíţností týdně (cestující musí přestupovat, přijíţdí o 2h později, 

ztrácí rezervace, je ve stresu, trpí jeho okolí…) 

 Neplnění podmínek přepravní smlouvy vůči cestujícím 

 Jediné řešení je (přechodná) změna konceptu (garance průjezdu nebo 

ukončení spojů ve Schwandorfu) a HLAVNĚ NELHAT cestujícím 

 Bavorský objednatel bohuţel zatím NEMÁ zájem na řešení dané situace 

 

Linka Ex6 Praha – Plzeň – München (causa Schwandorf) 
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 Předpoklad zahájení  provozu od 12/2026  

 Během období 2023 – 203x proběhne celá řada intenzivních stavebních 

kroků v podstatných částech linky (např. nickolejný provoz) 

 Lze předpokládat delší období s přerušením provozem (oddělení údrţby a 

provozu vozidel, dodatečné náklady) 

 Míra zohlednění v zadání (nebo je to čistě věcí dopravce?) 

 ? 

 

 

Linka Ex6 Praha – Plzeň – München (postřehy k nabídkovému řízení) 

Stavba Zahájení Ukončení

Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech 2026 2033

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.) 2025 2027

Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 2026 2027

Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov 2023 2027

Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) 2024 2026

Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 2025 2028

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 2023 2026

1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) 2025 2029

2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) 2024 2026

3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) 2027 2030

4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN 2026 2028

Metropolenbahn Nürnberg - Amberg - Furth im Wald 202? 203?

Modernizace a elektrizace Marktredwitz - Regensburg 202? 203?
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 Dopravní plánování  

 Jaká je interakce linky R9 v 

kontextu projektu RS (a budoucího 

linkového vedení) 

 Parametry infrastruktury 

 Realizace potřeb objednatele v 

rámci modernizace trati Kolín – 

Brno (topologie stanic apod.) 

 Výluky 

 Míra zohlednění v zadání (např. 

nickolejný provoz) 

 Vozidla  

 Parametry potřebné pro systém 

RS v době ţivotnosti vozidel 

(rychlost, tlakotěsnost apod.) 

Linka R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno (postřehy k nabídkovému řízení) 

 Období předpokládaného plnění R9 

 12/2024 – 12/2039 (+/- 1-2 roky) 

 Plán výstavby RS 

 P. Běchovice – Poříčany 2025 - 2030 

 Poříčany – Světlá n.S. 2028 - 2032 

  

Zdroj: Správa ţeleznic Zdroj: Správa ţeleznic 
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 Rozbití monopolu unitární ţeleznice (zpátečnický a nepruţný monopol) 

 Oddělení role dopravce a manaţera infrastruktury (vznik nového monopolu bez vazby na potřeby dopravce) 

 Vznik a postupné posilování role objednatele (vznik nového monopolu nebo oligopolu) 

 Postupně dochází k rozpadu systému ţelezniční osobní dopravy na menší provozní balíčky (divide et impere, monopoly posilují) 

 Atomizovaný svět ţeleznice nemá systémového koordinátora (monopoly hrají Monopoly) 

 Chybí provazba mezi jednotlivými monopoly a oligopoly, kaţdý sleduje primárně své zájmy (monopoly hrají Monopoly) 

 Objednatel kromě určení objednávky přísně definuje poţadavky na vozidla nebo je přímo pořizuje sám (monopol vstupuje do role dopravce) 

 Regionální systémy se více integrují v rámci regionu (autobusy, vlaky, systémová odpovědnost), postupný přechod na regionálního vnitřního dopravce 

(monopol nového dopravce) 

 Otevřením trhu roste poptávka po konkurenceschopné kapacitě a infrastruktuře (komerce, PSO i nákladní doprava), ta se stává vzácná a její rozvoj je 

pomalý (bez jisté vize návratnosti?) (monopoly na rozcestí) 

 Neuspokojivá situace s dostupnou kapacitou a pořizovanými vozidly, která odpovídají sice podmínkám nabídkových řízení, ale jsou časově a vůči budoucí 

infrastruktuře poddimenzovaná (monopoly se stále neumějí nebo nepotřebuji zkoordinovat) 

 Úvahy o provázanější roli státních institucí např. společná role objednatele a manaţera infrastruktury (potřeba osvíceného monopolu)  

 Krizové balíčky přebírá národní vnitřní dopravce národního objednatele a manaţera infrastruktury (vznik unitárního monopolu) 

 Smyčka se uzavřela → Chrám byl zbořen a znovu postaven (nový/nové monopol/y opět na světě)  

 

 

Od unitární železnice k unitárním subjektům (aneb přirozené proměny monopolů) 
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dálkové dopravy 
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Od unitární železnice k unitárním subjektům (aneb přirozené proměny monopolů) 

Sudetský 

dopravní podnik 

JMD SMÄVOR ZLODO 

Jihozápadní 

dopravní 

Severovýchodní hanácká 

a slezská 

Metropolitní dopravní 

podnik 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%A9_dr%C3%A1hy_logo.png
http://www.szdc.cz/index.html
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 Poslední roky smlouvy sníţení motivace plnit smlouvu, pokud dopravce dále nepokračuje 

 Hodnotí se nejlevnější nabídka (ne optimální) 

 Vozidla se pořizují na dobu jejich ţivotnosti (cca 30 let),  smlouvy trvají cca 15 let  

 Ekonomická efektivita poţadovaných sluţeb 

 Neadekvátnost poţadavků na parametry vozidel se promítá do nákladů 

 Budoucí ztráta úspor z rozsahu  

 Při paralelně provozovaných balíčcích více dopravců nemoţnost synergie při omezení provozu (výluky, covid apod..)  

 Náklady na realizaci a přípravu nabídkového řízení (nárůst zaměstnanců objednatele, externí studie, externí právní zastoupení) a náklady spojené s 

faktickou realizací „stínového dopravce“ za účelem kontroly plnění vs. úspory z výhodnějších nabídek (jaký se stav, řeší se to vůbec?) 

 Dopravní plánování – malá míra provázanosti potřeb objednatele a rozvoje a úpravy infrastruktury  

 Spolehlivý dodavatel můţe být nahrazen přesoutěţen a nespolehlivý zůstane 

 Nevhodně nebo nepřesně zadané parametry vozidel (někdy můţe podpořit kreativitu řešení, někdy můţe zabít očekávanou nebo poţadovanou sluţbu či 

řešení) 

 Pozdější dopořízení stejných vozidel z důvodu změny poptávky není vţdy úplně jednoduché (cena, vývoj techniky, délka rámcové smlouvy…problém u 

nových EMU/DMU) 

 

 

 

Rizika pro objednatele, veřejnou dopravu a cestujícího 
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 Nevhodně nebo nepřesně zadané parametry vozidel (můţe podpořit kreativitu řešení nebo zabít očekávanou nebo poţadovanou sluţbu či řešení) 

 Ochrana investic v PSO vůči komerční dopravě – institut Nové sluţby nefunguje, vstup paralelní komerční sluţby s dopadem do trţeb moţný 

 Nedostatečná kapacita infrastruktury – ohroţuje PSO i nemoţnost růstu trhu 

 Při nevhodně nastavených podmínkách přístupu na síť a přidělování kapacity riziko spekulace s kapacitou a její blokování stabilním sluţbám 

 Riziko nepřidělení kapacity (celkově nebo dílčím způsobem např. z důvodu výluk) nebo nutnost odklonové vozby  

 Výluky a stavební činnost  

 Úprava dopravního konceptu (i přechodná), pokud navrţený dopravní koncept nefunguje 

 Obecně motivace dopravců při malém prostoru k vlastní realizaci 

 Brutto vs. netto smlouvy a motivace dopravců 

 Rizika odchodu personálu v posledním období provozu 

 Tlak na úspěch můţe vést k nadhodnocení trţeb (velká očekávání) 

 Dodatečné náklady při obtíţně řešitelných poţadavcích na parametry vozidel (kola, kočárky, striktně vyţadovaná identita objednatelů) 

 Nepřiměřená výše rizik a penále se promítá do ceny dopravního výkonu 

 Řešení mezinárodní dopravy a rozdílnost poţadavků objednatelů 

 Není-li optimálně řešen vývoj trhu (růst trhu a vliv na případné budoucí investice nebo naopak propady poptávky) v případě netto smlouvy  

 Pozdější dopořízení stejných vozidel z důvodu změny poptávky není vţdy úplně jednoduché (cena, vývoj techniky, délka rámcové smlouvy…) 

 

 

 

 

Rizika pro dopravce 
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Spousta otázek pro chytré hlavy 

A jaká jsou možná řešení,  

milí, moudří a vážení? 

 Jak má být zaintegrován systém komerční dopravy do světa nabídkových řízení?  

 doplňuje, rozvíjí, je dílčí součástí, je naprosto mimoběţný a izolovaný?  

 Jaká je optimální míra zapojení dopravce? 

 Má mít dopravce vozidla? 

 Má mít objednatel vozidla? 

 Potřebuje objednatel ještě dopravce? 

 Jak má být optimálně řešena mezinárodní doprava v případě zapojení více subjektů na lince?  

 Jak má být optimálně zajištěna kontinuálnost sluţby v přeshraniční dopravě u více objednatelů? 

 Jaká je role „národních dopravců“ v celém systému? 

 Jak moc zohledňuje objednatel plány rozvoje infrastruktury v nabídkových řízeních? 

 Jak moc zohledňují a reflektují plány dopravní obsluţnosti objednatelů (a z nich např. i vycházející 

plány nabídkových řízení) výstavbu infrastruktury a výluky? 

 Jako moc zohledňuje výstavba infrastruktury plány dopravní obsluţnosti objednatelů (a z nich 

např. i vycházející plány nabídkových řízení)? 

 Má být ţelezniční osobní doprava jako provázaný systém nebo jako jednotlivé nezávislé projekty? 

 Jak má být optimálně zohledněn vývoj trhu (dodatečné nebo přebytečné kapacity)? 

 

 

 

Otevřené body k další diskuzi 
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Povinná nabídková řízení v železniční osobní dopravě…. 

Or ? 

Děkuji Vám za pozornost!!! 


