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ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České 

republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou 

evropskou legislativou, analýza nového cenového modelu SŽDC a jeho aplikace na příkladech 

a identifikace možností dalšího rozvoje zpoplatnění dráhy, jakožto nástroje harmonizace 

mezi jednotlivými druhy dopravy. 
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ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is to analyze the changes of track access charges 

in the Czech Republic in terms of to cross-boarder agreements in the area of railway transport 

and an analysis of their compliance with applicable EU legistlation. Next part analyses the new 

SŽDC pricing model with demonstration on examples and identifies future development 

possibilities of the track access charges as an instrument of transport types harmonization. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá zpoplatněním použití dráhy jízdou vlaku na drahách celostátních 

a regionálních v ČR, jenž je součástí celkové ceny za užití dráhy a za poskytované služby. 

Způsob výpočtu tohoto zpoplatnění prošel totiž v rámci utváření jednotného evropského 

železničního prostoru a z důvodu implementace příslušné legislativy podstatnou změnou, když 

se změnil z principu uplatňujícího zpoplatnění regulované služby formou maximálních cen 

na ceny věcně usměrněné. 

 

V práci budou popsány důležité dokumenty, činnosti organizací a společné nástroje vedoucí 

a sloužící právě k uplatnění věcného usměrnění cen za použití dráhy jízdou vlaku. V další části 

bude analyzován systém zpoplatnění z pohledu evropské legislativy, která je pro jeho strukturu 

určující, a jeho soulad s evropským právem, resp. nesoulad, jenž vedl k tak podstatné změně 

ve způsobu výpočtu ceny za použití dráhy jízdou vlaku. 

 

V následujících částech bude nový cenový model platný pro jízdní řád 2018 aplikován 

na příkladech vlaků, a to jak osobních, tak nákladních. Na základě srovnání celkových cen 

za použití dráhy s cenami dle předchozího cenového modelu bude analyzován jeho dopad 

na jejich výši. V závěrečné kapitole bude zpracována úvaha na téma možnosti dalšího rozvoje 

zpoplatnění železniční dráhy harmonizovaného mezi jednotlivými druhy dopravy. 

 

Cílem této práce je identifkovat změny v cenách za použití dráhy jízdou vlaku v České 

republice v rámci obměny cenového modelu na základě jejich spojitosti k závazným 

dokumentům Evropské unie, resp. identifikovat nástroje a prostředky ke splnění cílů především 

v oblasti udržitelnosti a bezpečnosti železniční dopravy v Evropě, ale i popsat další možné 

metody, jak dopravu harmonizovat mezi jejími jednotlivými druhy, a to jak v rámci samotného 

zpoplatnění užití dráhy, tak v rámci poplatků promítnutých na všechny druhy dopravy. 
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1 Cíle zformování jednotného evropského železničního prostoru 

1.1 Souvislosti 

Doprava jako taková se stala pro moderní společnost a ekonomiku naprosto zásadní službou, 

jelikož vede k hospodářskému růstu, vytváří nespočet pracovních míst a umožňuje občanům 

svobodně cestovat. Vzhledem k tomu, že má globální ráz, musí být trvale udržitelná 

a na zvyšování její účinnosti je zapotřebí mezinárodní spolupráce, což platí právě a především 

pro dopravu po železnici. Dopravní systémy východní a západní části Evropy je třeba sjednotit 

tak, aby plně odrážely dopravní potřeby téměř celého kontinentu a jeho 500 milionů občanů 1. 

Evropská politika udržitelné mobility musí stavět na široké škále politických nástrojů, které 

budou sloužit přechodu směrem k nejméně znečišťujícím a energeticky nejúčinnějším druhům 

dopravy, který by proběhl nákladově efektivním způsobem. Změna poměru mezi jednotlivými 

druhy dopravy není cílem sama o sobě, ale je nezbytná k tomu, aby bylo možné zbavit mobilitu 

negativních dopadů současného dopravního systému, jako je dopravní přetížení, znečišťování 

ovzduší, hluk, dopravní nehody a změna klimatu. Evropský parlament uznává, že politika 

přechodu na jiné druhy dopravy doposud nedosáhla uspokojivých výsledků 2. 

 

Železniční doprava se více či méně po celou svou historii vyvíjela především v rámci hranic 

jednotlivých států a územních celků, a to dle místních specifik a potřeb především domácího 

průmyslu a také na základě vlastních technických a provozních norem. V evropském kontextu 

pak vzhledem k politickým a územním změnám takový vývoj vedl ke strukturální roztříštěnosti 

evropského železničního systému, jež se stala největší překážkou vytvoření a rozvoje 

jednotného evropského železničního prostoru, což s sebou nese snižování účinnosti 

a konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči jiným způsobům dopravy především 

z hlediska zvýšení provozních nákladů a snížení flexibility, a to zejména v nákladní dopravě. 

1.2 Interoperabilita 

Interoperabilitou se rozumí schopnost transevropského konvenčního železničního systému 

umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti 

na těchto tratích. Tato schopnost je založena na všech předpisových, technických 

a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu splnění základních požadavků 3. 

Vzhledem k důvodům uvedeným v bodě 1.1 jsou největšími překážkami interoperability 

na železnici především odlišné provozní předpisy a národní technické normy a s nimi spojené 

různé rozchody kolejí, různé průjezdné průřezy a osové vzdálenosti kolejí, 8 napájecích 



9 
 

soustav, z toho 5 střídavých a 3 stejnosměrné, několik systémů detekce volnosti koleje 

a rozdílné vlakové zabezpečovače. 

1.3 Legislativa 

Následující body obsahují výčet legislativních úprav řešeného tématu. 

1.3.1 Bílá kniha 

Bílé knihy jsou pro členské státy EU doporučujícími a nezávaznými dokumenty, které nastiňují 

budoucí kroky a činnosti ze strany EU v dané oblasti se střednědobým výhledem. Mohou 

je předcházet tzv. Zelené knihy, které mají za úkol započít proces rozpravy o daném tématu, 

popř. po schválení Bílé knihy Radou evropské unie se z ní může stát tzv. akční plán. V rámci 

dopravy byly doposud vydány: 

 

COM(2001) 428 Bílá kniha Evropská dopravní politika pro rok 2010: Čas rozhodnout 

(European Transport Policy for 2010: Time to Decide), září 2001 

 

KOM(2011) 144 Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření 

konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje 

 

Součástí Bílé knihy z roku 2011 je i deset cílů pro konkurenceschopný dopravní systém účinně 

využívající zdrojů (referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů 

o 60 %), z nichž následující mají přímý dopad na další legislativní vývoj z hlediska evropské 

dopravní politiky na železnici, konkrétně se jedná o část Optimalizace výkonu multimodálních 

logistických řetězců, mj. větším využitím energeticky účinnějších druhů dopravy. 

 

(3) 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné 

druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více 

než 50 %. Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury. 

 

(4) Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do roku 

2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť 

ve všech členských státech. Většina přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 

2050 měla probíhat po železnici. 
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(5) Do roku 2030 plně zprovoznit celounijní multimodální „hlavní síť“ TEN-T s tím, že do roku 

2050 by tato síť byla vysoce kvalitní a vysoce kapacitní a existoval by odpovídající soubor 

informačních služeb. 

 

(6) Propojit do roku 2050 všechna letiště na hlavní síti na železniční síť, pokud možno 

vysokorychlostní; zajistit, že všechny hlavní mořské přístavy jsou napojeny na nákladní 

železniční dopravu a případně na vnitrozemské vodní cesty 1. 

1.3.2 Směrnice 2012/34/EU 

Směrnice stanovuje závazný cíl, jehož musí členské země EU dosáhnout v daném termínu. 

Úprava legislativy a prostředky k jeho dosažení jsou v kompetenci členských států. Za stěžejní 

pro řešené téma lze označit zejména směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného 

evropského železničního prostoru (přepracované znění) a 2004/50/ES o interoperabilitě 

transevropského železničního systému. Směrnice 2012/34/EU ustanovuje následující stěžejní 

body týkající se poplatků za použití dráhy jízdou vlaku. 

 

Vytvoření jednotného evropského železničního prostoru by mělo vést především ke zvýšení 

výkonnosti železničního systému, při současném zohlednění jeho zvláštních rysů, za tímto 

účelem by měly členské státy zajistit, aby železniční podniky měly status nezávislého 

provozovatele a mohly se tudíž chovat tržně a podle požadavků trhu. Vzhledem k tomu, 

že neexistují společná pravidla pro rozdělování nákladů na železniční infrastrukturu, měly 

by členské státy po konzultaci s provozovatelem infrastruktury stanovit pravidla pro železniční 

podniky, aby platily za používání železniční infrastruktury. Taková pravidla by neměla zakládat 

diskriminaci mezi železničními podniky 4.  

 

Vhodné systémy zpoplatnění železniční infrastruktury by ve spojení s odpovídajícími systémy 

zpoplatnění ostatní dopravní infrastruktury a existencí konkurenceschopných provozovatelů 

měly vést k optimální rovnováze mezi různými způsoby dopravy na udržitelném základě. 

Systémy zpoplatnění a přidělování kapacit by měly všem podnikům umožňovat rovný 

a nediskriminační přístup a snažit se co nejlépe odpovídat potřebám všech uživatelů a druhů 

dopravy spravedlivým a nediskriminačním způsobem. Tyto systémy by měly umožňovat 

spravedlivou hospodářskou soutěž při poskytování železničních služeb. Je třeba zajistit, 

aby poplatky za vnitrostátní a mezinárodní dopravu byly na úrovni umožňující železnici 

uspokojovat požadavky trhu. Proto by zpoplatnění infrastruktury mělo být stanoveno ve výši 

nákladů přímo vynaložených na provoz vlakové dopravy. Ke stanovení vhodné a přiměřené 

úrovně zpoplatnění infrastruktury je třeba, aby provozovatelé infrastruktury účetně 
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zaznamenávali svá aktiva a stanovili jejich hodnotu a jasně porozuměli faktorům určujícím 

náklady na provozování infrastruktury 4. 

 

Metody pro rozdělení nákladů stanovené ze strany provozovatelů infrastruktury by měly být 

založeny na nejlepším dostupném porozumění původu nákladů a měly by se podle nich 

rozdělovat náklady mezi různé služby nabízené železničním podnikům a případně typy 

železničních vozidel. Je žádoucí stanovit složky služeb infrastruktury, které jsou 

pro provozovatele při poskytování služby nezbytné a které by měly být poskytovány výměnou 

za minimální poplatky za přístup 4. 

1.3.3 Železniční balíčky 

V roce 2001 bylo započato otevření sektoru železniční dopravy hospodářské soutěži. 

Upraveno bylo v následujících 15 letech celkem 4 tzv. železničními balíčky, což je označení 

pro sadu legislativních dokumentů upravujících právě odvětví železniční dopravy. 

 

První železniční balíček (2001) 

 

2001/12/ES o rozvoji železnic Společenství  

2001/13/ES o vydávání licencí železničním podnikům  

2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční 

  infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 

 

Druhý železniční balíček (2004) 

 

2004/49/ES o bezpečnosti železnic 

2004/50/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému  

2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému  

2004/51/ES o rozvoji železnic Společenství  

Nařízení (ES) č. 881/2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) 

 

Třetí železniční balíček (2007) 

 

2007/58/ES, kterou se mění směrnice 91/440/EHS a směrnice 2001/14/ES o přidělování 

  kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury  

2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky 

  v železničním systému Společenství  
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Nařízení (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě 

 

Čtvrtý železniční balíček (2016) 

 

Technický pilíř (květen 2016) 

2016/797/EU o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) 

2016/798/EU o bezpečnosti železnic 

Nařízení 2016/796/EU o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nař. 881/2004/ES 

 

Tržní pilíř (prosinec 2016) 

2016/2370/EU, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu 

vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu 

a řízení železniční infrastruktury 

Nařízení 2016/2338/EU, kterým se mění nařízení 1370/2007/ES, pokud jde o otevření trhu 

vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici 

Nařízení 2016/2337/EU, kterým se ruší nařízení 1192/69/EHS o společných pravidlech 

normalizace účtů železničních podniků. 

1.4 Dopravní politika ČR 

Dopravní politika je vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, Ministerstvo 

dopravy je institucí odpovědnou za její implementaci. Dokument identifikuje hlavní problémy 

sektoru a navrhuje opatření na jejich řešení 5. Základními cíli dokumentu Dopravní politika ČR 

pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 v oblasti železniční dopravy jsou především: 

 

- harmonizace podmínek na přepravním trhu 

- modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy 

- omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví 

- provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému 

- rozvoj transevropské dopravní sítě 

- zvýšení bezpečnosti dopravy 

- výkonové zpoplatnění dopravy 

- podpora multimodálních přepravních systémů 

- zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou 

dopravu 

- snižování energetické náročnosti sektoru doprava a zejména její závislosti 

na uhlovodíkových palivech 
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1.5 Železniční nákladní koridory 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti 

pro konkurenceschopnou nákladní dopravu vstoupilo v platnost 9. listopadu 2010. Toto 

nařízení zavázalo členské státy k vytvoření mezinárodních tržně orientovaných železničních 

nákladních kordorů (Rail Freight Corridor – RFC) za účelem naplnění následujících cílů 6: 

 

- posílení spolupráce mezi provozovateli infrastruktury v klíčových aspektech, jako je 

přidělování tras, rozvoj interoperabilních systémů a infrastruktury, 

- nalezení správné rovnováhy mezi nákladní a osobní dopravou v rámci RFC 

poskytnutím odpovídající kapacity pro nákladní dopravu v souladu s potřebami trhu 

a zajištěním splnění společných cílů přesnosti pro nákladní vlaky, 

- podpora intermodality mezi železniční dopravou a jinými druhy dopravy tím, 

že do procesu řízení koridorů začlení terminály. 

 

SŽDC je členem následujících RFC koridorů: 

 

- RFC 5 Baltsko-jadranského 

 Świnoujśice/Gdynia – Katowice – Ostrava/Žilina – Bratislav/Wien – 

Venezia/Koper/Trieste 

- RFC 7 Východního a východo-středomořského 

 Praha – Bratislava/Wien – Budapest – Sofia – Athens 

- RFC 8 Severomořsko-baltského 

 Bremerhaven/Rotterdam/Antwerp – Aachen/Berlin/Praha – Warszawa – 

Terespo/Kaunas 

- RFC 9 Rýnsko-dunajského 

 Praha – Horní Lideč/Čadca – Žilina – Čierna nad Tisou 

1.6 Sdružení v rámci železničního prostoru EU 

K dosažení výše uvedených cílů mají dopomoci, tak jak je v EU běžné, organizace zastřešující 

činnosti a postupy v dotčené oblasti železničního práva. Za nejdůležitější lze považovat 

Agenturu Evropské unie pro železnice (ERA) a organizace RailNetEurope. Usnadnit přístup 

k informacím mají pak především společné nástroje RNE a síť kontaktních míst OSS.  



14 
 

1.6.1 Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) 

Evropská agentura pro železnice (ERA), která má sídlo ve Francii, pomáhá integrovat 

evropské železniční systémy – usiluje o to, aby vlaky byly bezpečnější a aby mohly přejíždět 

hranice jednotlivých států bez zastávek. Od roku 2006 ERA pracuje na rozvoji ekonomicky 

životaschopných společných technických norem a bezpečnostních opatření a cílů 

ve spolupráci s odvětvím železniční dopravy, vnitrostátními orgány, evropskými orgány 

a dalšími subjekty, podává zprávy o bezpečnosti železnic v EU a je v čele úsilí o vytvoření 

jednotných signalizačních norem pro celou Evropu. Ústředí ERA se nachází ve Valenciennes. 

K pořádání mezinárodních konferencí využívá zázemí v Lille 7. 

1.6.2 RailNetEurope (RNE) 

Za účelem dodržování principů práva EU zabývajících se spoluprací manažerů železničních 

infrastruktur v souladu se směrnicemi 2001/12/ES a 2001/14/ES, vznikla v lednu 2004 

RailNetEurope, a to z iniciativy řady evropských manažerů infrastruktury a přidružených 

subjektů, jako společná celoevropská organizace, která by usnadnila jejich mezinárodní 

činnost. Toho lze dosáhnout poskytnutím řešení, jež budou prospěšná všem členům RNE, 

jakož i dopravcům, žadatelům, kteří nejsou držiteli platné licence, a jiným zúčastněným 

stranám. Z tohoto důvodu je úkolem RNE také poskytovat podporu, pokud jde o dodržování 

evropského právního rámce. To zahrnuje rozvoj harmonizovaných mezinárodních obchodních 

procesů, šablon, příruček a pokynů. RNE rovněž vyvíjí a harmonizuje příslušné IT nástroje, 

pokud je to nutné 6. Základními cíli RNE jsou: 

 

- zjednodušení procesu přidělování železniční kapacity pro dopr. mezi členskými státy 

- podpora konkurenceschopnosti a rozvoje mezinárodního železničního provozu 

1.6.3 One Europe – One Service 

Síť kontaktních míst One-Stop-Shop (OSS) reprezentuje manažery infrastruktury 

v mezinárodní dopravě. Jsou jediným kontaktním místem pro celou mezinárodní trasu 

železniční dopravy, od počátečních otázek týkajících se přístupu k mezinárodním požadavkům 

na trasy až po vyhodnocení jízdy vlaku. SŽDC také provozuje OSS 6. 
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1.6.4 RNE nástroje 

1.6.4.1 Path Coordination System (PCS) 

RNE PCS je mezinárodní koordinační systém žádostí o trasu pro dopravce a další žadatele, 

manažery infrastruktury, přídělce kapacity a RFC. Jedná se o webovou aplikaci optimalizující 

koordinaci mezinárodní cesty tím, že zajišťuje, aby všechny žádosti a nabídky byly 

harmonizovány všemi zúčastněnými stranami. Dále je PCS jediným nástrojem pro zveřejnění 

závazné nabídky PaP a rezervní kapacity a pro správu mezinárodních požadavků na trasy 

v rámci RFC 6. 

1.6.4.2 Charging information system (CIS) 

CIS je informační systém o zpoplatnění použití dráhy pro žadatele provozovaný manažery 

infrastruktury a přídělci kapacity dostupný z https//cis.rne.eu. Tato webová aplikace poskytuje 

informace o cenách spojených s používáním evropské železniční infrastruktury a provádí 

předběžnou kalkulaci ceny za použití dráhy mezinárodními trasami, jako taková zastřešuje 

různé národní systémy zpoplatnění železniční infrastruktury. Přístup k aplikaci je zdarma 

bez nutnosti registrace 6. Na obrázku 1 je rozhraní aplikace pro vkládání specifických vlastností 

vlaku nutných k výpočtu ceny za použití dráhy. 

 

 
Obrázek 1 Ukázka rozhraní aplikace CIS, zdroj: https://cis.rne.eu 
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1.6.4.3 Train information system (TIS) 

TIS je webová aplikace dostupná z: http://tis.rne.eu, jenž poskytuje podporu pro mezinárodní 

řízení vlakové dopravy tím, že dodává údaje o mezinárodních osobních a nákladních vlacích 

v reálném čase. Manažeři infrastruktury posílají data do RNE TIS, kde jsou všechna data 

od různých manažerů infrastruktury o příslušném vlaku spojena do jednoho přehledu z výchozí 

stanice do cílové stanice vlaku. Tímto způsobem mohou být vlaky monitorovány z výchozí 

do cílové stanice bez ohledu na hranice. Dopravci a provozovatelé terminálů mohou získat 

přístup do systému RNE TIS. Mohou se stát členy RNE TIS Advisory Board. Všichni členové 

této poradní skupiny si navzájem poskytují plný přístup k datům o společně provozovaných 

vlacích. V případě, že by chtěli dopravci a/nebo provozovatelé terminálů sdílet data o jimi 

společně provozovaném vlaku a nebyli členy RNE TIS Advisory Board, musí spolu uzavřít 

dohodu o sdílení dat 6. 

1.7 Minimální přístupový balík 

V příloze II směrnice 2012/34/EU Služby pro železniční podniky je upraven termín Minimální 

přístupový balík, a to následovně:  

 

1. Minimální přístupový balík obsahuje: 

a) zpracování žádostí o kapacitu železniční infrastruktury; 

b) právo na využití přidělené kapacity; 

c) použití železniční infrastruktury, včetně výhybek a železničních křižovatek; 

d) provoz vlaku včetně signalizace, řízení, dispečinku a hlášení a poskytování informací

 o pohybu vlaku; 

e) použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici; 

f) veškeré další informace potřebné k zavedení nebo k provozování dopravní služby,

 pro niž byla poskytnuta kapacita. 

 

2. Je poskytnut přístup, včetně přístupu po železnici, k následujícím zařízením služeb, pokud 

existují, a ke službám poskytovaným v těchto zařízeních: 

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení, včetně zařízení pro zobrazení

 cestovních informací a vhodného prostoru pro služby prodeje přepravních dokladů; 

b) nákladní terminály; 

c) seřaďovací nádraží a zařízení pro sestavování vlaků, včetně zařízení pro seřaďování; 

d) odstavné koleje; 

e) zařízení údržby, s výjimkou zařízení těžké údržby určených vysokorychlostním vlakům

 nebo jinému druhu vozového parku, který vyžaduje specifická zařízení; 
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f) ostatní technická zařízení, včetně zařízení pro čištění a mytí; 

g) zařízení přímořských i vnitrozemských přístavů související s činnostmi železniční

 dopravy; 

h) pomocná zařízení; 

i) čerpací stanice a dodávky paliva v těchto stanicích, jehož zpoplatnění se na fakturách

 vykáže odděleně 

 

3. Doplňkové služby mohou zahrnovat: 

a) trakční proud, přičemž poplatky za něj jsou na fakturách uvedeny odděleně od poplatků

 za používání zařízení pro dodávku trakčního proudu, aniž by bylo dotčeno provádění

 směrnice 2009/72/ES; 

b) předtápění osobních vlaků; 

c) nadstandardní smlouvy týkající se 

— řízení dopravy nebezpečných nákladů, 

— pomoci při provozu mimořádných vlaků.  

 

4. Pomocné služby mohou zahrnovat: 

a) přístup k telekomunikačním sítím; 

b) poskytování doplňujících informací; 

c) technickou kontrolu vozového parku; 

d) služby prodeje přepravních dokladů ve stanicích osobní přepravy; 

e) služby těžké údržby poskytované v zařízeních údržby určených pro vysokorychlostní

 vlaky nebo jiný druh vozového parku, který vyžaduje specifická zařízení. 4 

 

SŽDC za regulované ceny poskytuje: 

•  přidělení kapacity dráhy včetně vypracování jízdního řádu, 

•  dráhu k použití jízdou vlaku, tj. zajištění provozování dráhy (řízení provozu)

 a zajištění provozuschopnosti dráhy včetně přístupových komunikací

 pro cestující k vlakům dopravců (údržbu a opravy infrastruktury). 

• přístup po dráze k zařízením služeb 6 

1.8 Prohlášení o dráze 

Směrnice 2012/34/EU stanovuje: 

1. Provozovatel infrastruktury po projednání se zúčastněnými stranami vypracuje a zveřejní 

zprávu o síti, kterou je možno obdržet za poplatek nepřesahující náklady na její vydání. Zpráva 

o síti se zveřejní nejméně ve dvou úředních jazycích Unie. Obsah zprávy o síti je bezplatně 
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k dispozici v elektronické podobě na internetovém portálu provozovatele infrastruktury a je 

přístupný prostřednictvím společného internetového portálu. 

2. Zpráva o síti stanoví povahu infrastruktury dostupné železničním podnikům a obsahuje 

informace určující podmínky přístupu k příslušné železniční infrastruktuře. Zpráva o síti rovněž 

obsahuje informace stanovující podmínky pro přístup k zařízením služeb napojeným na síť 

provozovatele infrastruktury a pro poskytování služeb v těchto zařízeních nebo uvádí 

internetovou stránku, kde jsou takové informace bezplatně k dispozici v elektronické podobě.  

3. Zpráva o síti se aktualizuje a mění podle potřeby.  

4. Zpráva o síti se zveřejní nejpozději čtyři měsíce před konečným termínem pro podání 

žádostí o přidělení kapacity infrastruktury 4. 

 

V rámci národního práva se zprávou o síti rozumí Prohlášení o dráze. Struktura Prohlášení je 

společná pro všechny infrastrukturní manažery a přídělce kapacity sdružené v uskupení 

RailNetEurope a jejím cílem je, aby mohli všichni žadatelé o přidělení kapacity vyhledat 

požadované údaje v Prohlášení o dráze ve všech členských zemích na totožném místě 6. 

Pravidla pro jeho vytvoření stanovuje RNE v dokumentu Network Statement Common 

Structure a základní kostra je znázorněna na obrázku 2. 

 
Obrázek 2 Struktura prohlášení o dráze, zdroj: http://www.rne.eu/network-statement 

 

V prostředí českého práva povinnost vydání a zveřejnění Prohlášení o dráze ukládá SŽDC 

ustanovení § 33 zákona o dráhách. Prohlášení o dráze má za úkol seznámit žadatele, státní 
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úřady a ostatní zainteresované osoby s popisem dráhy celostátní a drah regionálních, kde je 

SŽDC přídělcem kapacity, a s podmínkami a pravidly pro přidělení kapacity dráhy na těchto 

dráhách a pro její použití. Prohlášení o dráze popisuje i služby, které jsou poskytovány 

na dráze celostátní a dráhách regionálních, kde je SŽDC přídělcem kapacity, v rozsahu, 

v jakém jsou jí ke dni zveřejnění Prohlášení o dráze známy, včetně informace, kde jsou tyto 

služby dostupné, jak požádat o poskytnutí těchto služeb, jaké ceny jsou za použití služeb 

účtovány a o podmínkách pro využití těchto služeb, popř. uvádí odkaz na místo, kde jsou tyto 

informace dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup 6. 

2 Analýza souladu zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR 

s evropskou legislativou 

Tato kapitola se zabývá vývojem zpoplatnění použití železniční dráhy v České republice, a to 

jeho návazností na legislativu EU, jíž je ČR součástí. Obsahuje chronologický výčet právních 

aktů, které zásadním způsobem přispěly, resp. vedly k zavedení nového cenového modelu. 

V první části je popsán cenový model pro JŘ 2017, jenž je založen na výpočtu ceny za použití 

dráhy jízdou vlaku na základě maximálních cen, stanovených Ministerstvem financí České 

republiky. Navazuje část, jež se zabývá důvody, které vedly k jeho změně na model 

zohledňující věcně usměrňované ceny, analyzuje proto jeho nesoulad s evropskými právními 

předpisy, zmiňuje soudní řízení, které bylo vedeno proti České republice z důvodu nesplnění 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování 

kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění železniční infrastruktury, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004. V dalších částech jsou 

pro srovnání aplikovány výpočty dle modelu platného od JŘ 2018 a především pak zhodnocení 

dopadu změny zpoplatnění na celkové ceny za použití dráhy jízdou vlaku. 

 

2.1 Dotčené zákony a organizace SŽDC 

V této části je zpracován zevrubný přehled dotčených zákonů, tedy Zákonu o dráhách 

a Zákonu o cenách, resp. jejich části specifikující princip a způsob zpoplatnění použití dráhy 

jízdou vlaku. Dále je nastíněna organizační struktura v českém železničním sektoru a pozice 

SŽDC v ní. 
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2.1.1 Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. 

Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů ustanovuje zákonné předpisy 

pro celou oblast železniční dopravy. Pro účely této práce je třeba zmínit především následující 

výňatek, jelikož zkoumán je právě způsob zpoplatnění celostátní a regionální dráhy. 

ČÁST DRUHÁ 

 

DRÁHY 

§ 3 

Kategorie železničních drah 

(1) Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených 

prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií. Kategoriemi železničních drah jsou: 

 

a) dráha celostátní, jíž je dráha, která slouží mezinárodní a celostátní veřejné železniční 

dopravě a je jako taková označena, 

 

b) dráha regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné 

železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy, 

 

(2) O zařazení železniční dráhy do příslušné kategorie dráhy a o změnách tohoto zařazení 

rozhoduje drážní správní úřad. 8 

2.1.2 Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. 

Pro řešené téma je třeba uvést taktéž Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, 

resp. jeho část specifikující regulaci cen a její způsoby. 

 

ČÁST II 

 

REGULACE CEN 

§ 3 

(1) Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, 

usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen 

nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány. 

 

(2) Rozhodnutí cenových orgánů podle tohoto zákona jsou závazná pro okruh adresátů, který 

je v nich vymezen. 
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§ 4 

Způsoby regulace cen 

(1) Způsoby regulace cen podle tohoto zákona jsou 

 

a) stanovení cen ("úředně stanovené ceny"), 

 

b) usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky ("věcné usměrňování cen") 

2.1.3 Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Státní správu ve věcech drah vykonávají Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Drážní 

inspekce a drážní správní úřady, kterými jsou pro dráhu celostátní a dráhy regionální 

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad 6. Funkce jednotlivých subjektů a postavení SŽDC je 

zobrazeno schématem na obrázku 1. 

 

 
Obrázek 3 Schématické uspořádání subjektů železničního sektoru 6 

 

SŽDC je státní organizace podle veřejného práva. Cílem SŽDC je přispět k udržitelné mobilitě 

v rámci evropské železniční sítě a podpořit tak hospodářský a sociální rozvoj v České 

republice. Jako správce železniční infrastruktury v majetku České republiky nabízí SŽDC svým 
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zákazníkům (jak dopravcům, tak i žadatelům, kteří nejsou držiteli platné licence) 

konkurenceschopnou a kvalitní železniční infrastrukturu přizpůsobenou jejich potřebám. Vedle 

každodenního řízení, údržby a dalšího rozvoje této infrastruktury je SŽDC také odpovědná 

za organizování a zabezpečení vlakové dopravy. Zákon o dráhách ukládá SŽDC jakožto 

přídělci kapacity povinnost zpracovat a zveřejnit Prohlášení o dráze 6. 

2.2 Cenový model pro JŘ 2017 

Cenový model platný pro JŘ 2017 vychází z níže uvedených maximálních cen zveřejněných 

v Cenovém věstníku. V následujících bodech jsou uvedeny způsoby výpočtu ceny za použití 

dráhy jízdou vlaku vydané v rámci Prohlášení o dráze 2017. 

2.2.1 Maximální ceny 

Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční cesty celostátních drah 

při provozování drážní dopravy stanovil cenový výměr Ministerstva financí České republiky 

č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012 seznamem zboží a regulovaných cen, zveřejněný 

v rámci Cenového věstníku 13/2013 téhož dne, jenž nabyl účinnosti 1. ledna 2013, a to 

v části I., oddílu A, položce číslo 1. Doprava nákladů a doprava osobní železniční veřejná 

vnitrostátní, z toho jen použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních 

drah, konkrétně pak příloze č. 1 tohoto výměru jak je uvedeno v tabulce 1: 

 
Tabulka 1 Maximální ceny dle výměru MF č. 01/2013, zdroj: autor 

 
 

Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční 

dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních 

pro vlak nákladní dopravy

Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční 

dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních 

pro vlak osobní dopravy

S1E,C,R               43,63 Kč / vlkm S1E,C,R               43,63 Kč / vlkm

S1E               43,63 Kč / vlkm S1E               7,81 Kč / vlkm

S1C           39,66 Kč / vlkm S1C           6,49 Kč / vlkm

S1R              35,69 Kč / vlkm S1R              5,50 Kč / vlkm

S1E,C,R               57,81 Kč / 1000 hrtkm S1E,C,R               57,81 Kč / 1000 hrtkm

S1E               57,81 Kč / 1000 hrtkm S1E               44,77 Kč / 1000 hrtkm

S1C           48,17 Kč / 1000 hrtkm S1C           35,59 Kč / 1000 hrtkm

S1R              36,13 Kč / 1000 hrtkm S1R              30,16 Kč / 1000 hrtkm

* Zařazení dráhy do příslušné skupiny podle charakteru tratě uvede přídělce v prohlášení o dráze vydávaném podle § 34c zákona

   č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Provozování dráhy (Řízení provozu)
Na tratích, na kterých není celoročně provozována drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti *

Na ostatních tratích

Zajištění provozuschopnosti dráhy (Infrastruktura dopravní cesty)
Na tratích, na kterých není celoročně provozována drážní doprava k zajištění dopravní obslužnosti *

Na ostatních tratích
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Vzorec pro maximální cenu: 

 

 

 

 

1000
 

 

Maximální cena se na tratích bez trakčního vedení dle výměru vypočítá: 

 

, 

 

a na tratích s trakčním vedením dle vzorce: 

 

1000
 

 

kde: 

 

  S1E, S1C, S1R = ceny za provozování dráhy dle tabulky 1 

  S2E, S2C, S2R = ceny za zajištění provozuschopnosti dráhy dle tabulky 1 

  LE, LC, LR  = vzdálenost ujetá vlakem v kilometrech zaokrouhlená na celé kilometry nahoru 

  Q  = hrubá hmotnost vlaku v tunách 

  n  = koeficient použití vozidel umožňujících naklápění 

   - u vlaků s vozidly umožňujícími naklápění, pokud je dovoleno, n = 1,25 

   - v ostatních případech n = 1,00 

  e  = koefic. jízdy hnacích vozidel se spalovacím motorem po elektrifikované trati 

 - u činných hnacích vozidel nezávislé trakce nevybavených spalovacím

  motorem splňujícím emisní normu EURO 2 a vyšší, e = 1,25 

 - u činných hnacích vozidel nezávislé trakce vybavených spalovacím

  motorem splňujícím emisní normu EURO 2 a vyšší, e = 1,06 

 - ve všech ostatních případech, e = 1,06 

 

Nabídkové ceny těchto maximálních cen jsou upraveny prohlášením o dráze celostátní 

a regionální vydaném příslušným přídělcem, tedy SŽDC, s. o.10 
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2.2.1.1 Ceny uplatňované Advanced World Transport, a. s. 

Regionální dráhu Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem provozuje společnost 

Advanced World Transport, a. s., cena za použití dráhy pro jízdu vlaku je totožná pro vlaky 

osobní i nákladní dopravy. Její výše bez DPH se vypočítá na základě vzorce 11: 

 

/1000 			 č , 

 

kde: 

 

   S1  = 7,00 Kč/vlkm 

   S2  = 0,00 Kč/1000 htrkm 

   L = délka tratě projeté vlakem v kilometrech zaokrouhlená na celé kilometry nahoru 

   Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách zjištěná pro vlak nákladní dopravy jako součet

 hmotnosti kolejových vozidel ve vlaku a hmotnosti nákladu v tunách zaokrouhlený

 na celé tuny nahoru 

 

2.2.1.2 Ceny uplatňované PDV RAILWAY, a. s. 

Regionální dráhy Sokolov – Kraslice a Turnov – Svoboda na Úpou provozuje akciová 

společnost PDV RAILWAY, použití dráhy pro jízdu vlaku je zpoplatněno formou maximální 

ceny na základě vzorce uvedeného v PoD 2017 Příloha „C“, část B 11. Ceny jsou bez DPH. 

 

á í á í í í

í í 			 č , 

 

kde: 

 

   Cnákladní1   = 35,00 Kč/vlkm 

   Cnákladní2   = 36,00 Kč/1000 htrkm 

   Cosobní1 = Clokomotivní1 = 5,55 Kč/vlkm 

   Cosobní2 = Clokomotivní2 = 30,25 Kč/vlkm 
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2.2.1.3 Ceny uplatňované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací 

SŽDC v rámci Prohlášení o dráze celostátní a regionální pro rok 2017 uplatňuje základní cenu, 

kterou mohou následně ovlivnit dále specifikované provozní a technické podmínky, její výše 

se vypočítá na základě následujícího 11: 

 

			 č , 

 

kde: 

 

   CZ [Kč] = celková základní cena za použití dráhy pro jízdu vlaku 

   C1 [Kč] = cena za použití dráhy v segmentu výkonů měřených ujetými vlkm 

   C2 [Kč] = cena za použití dráhy v segmentu výkonů měřených hrubými vlkm 

 

			 č , 

 

kde: 

 

S1 [Kč] = cena za 1 vlkm po trati příslušné kategorie, ceny S1 pro vlaky osobní dopravy

 jsou uvedeny v tabulce 2, pro vlaky dopravy nákladní v tabulce 3 

   LE, LC, LR = vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati příslušné kategorie 

 

			 č , 

 

kde: 

 

S2 [Kč] = cena za 1000 hrtkm převezených po trati příslušné kategorie, ceny S2 

 pro vlaky osobní dopravy jsou uvedeny v tabulce 2, pro vlaky dopravy

 nákladní v tabulce 3 

Q [tis.hr.t] = jedna tisícina hrubé hmotnosti vlaku v tunách z REVOZ, popř. odpovídajících

 zdrojů jako jsou technické pasporty či nákladní listy 

   LE, LC, LR = vzdálenost [km] ujetá vlakem po trati příslušné kategorie 

 

Základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaků osobní a nákladní dopravy jsou uvedeny 

v následujících tabulkách: 
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Tabulka 2 Základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní dopravy 11 

 
 

Tabulka 3 Základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní dopravy 11 

 
 

V rámci cenového modelu jsou dodatečně uplatňovány nabídkové ceny za použití dráhy 

pro jízdu vlaku. Pro účely této práce jsou zmíněny ty nejpodstatnější. 

 

Nabídková cena „J“ pro vlaky nákladní dopravy dopravující jednotlivé vozové zásilky: 

 

Nabídková cena „J“ činí 20 % ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní 

dopravy 11. 

 

Nabídková cena „K“ pro nákladní vlaky kombinované dopravy: 

 

Nabídková cena „K“ činí 55 % ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní 

dopravy 11. 

2.3 Evropská legislativa 

Oblast drážní dopravy je na úrovni práva Evropské unie silně harmonizovaným odvětvím, a to 

co se týče šíře i intenzity harmonizace. Unijní právo pokrývá široké spektrum jednotlivých 

oblastí, od technických aspektů (ve vztahu k drážní infrastruktuře, vozidlům i jiným zařízením), 

přes aspekty bezpečnostní, způsobilost k různým činnostem (obecná způsobilost i speciální 

Druh ceny  Jednotka výkonu

S1E vlkm 7,81

S1C vlkm 6,49

S1R vlkm 5,50

S2E 1000 hrtkm 44,77

S2C 1000 hrtkm 35,59

S2R 1000 hrtkm 30,16

Cena v Kč za jednotku výkonu

Druh ceny  Jednotka výkonu

S1E vlkm 36,10

S1C vlkm 35,33

S1R vlkm 33,19

S2E 1000 hrtkm 49,23

S2C 1000 hrtkm 43,88

S2R 1000 hrtkm 33,60

Cena v Kč za jednotku výkonu
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požadavky na jednotlivé odborné činnosti), obecnou úpravu podnikání a postavení jednotlivých 

podnikatelských subjektů, speciální pravidla pro poskytování finančních prostředků 

z veřejných rozpočtů, vymezení obecných přístupových práv i speciálních postupů pro přístup 

na drážní infrastrukturu a cenovou regulaci až po vymezení práv cestujících 12. 

 

2.4 Evropská komise v. Česká republika 

Nedostatečná implementace evropské legislativy ze strany České republiky vedla až k žalobě 

k Evropskému soudnímu dvoru, kdy Evropská komise žalovala Českou republiku 

pro nesplnění povinnosti státem v oblasti dopravy. Předmětem žaloby v oblasti zpoplatnění 

dráhy pak bylo konkrétně nesplnění povinnosti implementovat do národního práva Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity 

železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení 

o bezpečnosti, především pak článek 7 odst. 3 ve znění: „Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5 

a článek 8, stanoví se poplatky za minimální přístupový balík a přístup k dopravním zařízením 

po železnici ve výši nákladů přímo vynaložených za provoz železniční dopravy.“13 Komise 

tvrdila, že poplatky za minimální přístupový balík a přístup k dopravním zařízením po železnici 

nejsou v České republice stanoveny ve výši nákladů přímo vynaložených za provoz železniční 

dopravy, což odporuje tomu, co stanoví čl. 7 odst. 3 směrnice 2001/14 14. 

 

Ze závěrů Soudního dvora je patrné, že v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2001/14 musí být 

poplatky za minimální přístupový balík a přístup k dopravním zařízením po železnici stanoveny 

ve výši nákladů přímo vynaložených za provoz železniční dopravy, aniž jsou dotčeny odstavce 

4 a 5 tohoto článku 7 a článek 8 uvedené směrnice. Podle Komise je třeba za „náklady přímo 

vynaložené za provoz železniční dopravy“ ve smyslu čl. 7 odst. 3 směrnice 2001/14 považovat 

marginální náklady vynaložené na skutečný provoz železniční dopravy. Komise na jednání 

upřesnila, že tyto náklady odpovídají hlavně nákladům spojeným s opotřebením tratí 

způsobeným vlakovou dopravou. Česká republika měla naproti tomu za to, že náklady, které 

lze zohlednit pro účely výpočtu výše poplatků, jsou ty, u nichž lze prokázat přímou souvislost 

s provozem železniční dopravy, tj. náklady nezbytné na provoz uvedené dopravy. V tomto 

ohledu Soudní dvůr konstatoval, že směrnice 2001/14 neobsahuje žádnou definici pojmu 

„náklady přímo vynaložené za provoz železniční dopravy“ a že žádný předpis unijního práva 

neurčuje, jaké náklady pod tento pojem spadají a jaké nikoli. Soudní dvůr tento žalobní důvod 

Komise prohlásil za neopodstatněný, nicméně v rozsudku ze dne 11. července 2013 uvádí: 

„Česká republika tím, že nepřijala právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu 

s čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 2, článkem 11 a čl. 30 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury 

a zpoplatnění železniční infrastruktury, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004, nesplnila povinnosti, které pro ni z těchto ustanovení 

vyplývají.“ 14 

2.5 Období od JŘ 2018 

Vzhledem k výše uvedenému byli manažeři železniční infrastruktury zohlednit věcné 

usměrnění cen za použití dráhy jízdou vlaku, v návaznosti na to jsou v následujících bodech 

uvedeny postupy pro výpočet této ceny zveřejněné v rámci Prohlášení o dráze 2018. 

2.5.1 Ceny uplatňované Advanced World Transport, a. s. 

Výpočet ceny za použití regionální dráhy Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem 

provozované společností Advanced World Transport, a. s., se změnil oproti způsobu 

popsanému v kapitole 2.2.2.1 jen úpravou ceny S1, která se v rámci Prohlášení o dráze 2018 15 

změnila z původních 7,00 Kč/vlkm na 6,63 Kč/vlkm. Vzorec samotný zůstal zachován. Tato 

úprava fakticky znamená slevu 5,29 % z celkové ceny za použití této regionální dráhy jízdou 

vlaku. V následujících Prohlášeních o dráze, tedy pro roky 2019 a 2020 je cena S1 navýšena 

na 7,80 Kč/vlkm, což znamená skokové navýšení o 17,65 %. 

2.5.2 Ceny uplatňované PDV RAILWAY, a. s. 

V Prohlášení o dráze pro rok 2018 postup pro výpočet ceny za použití drah provozovaných 

společností PDV RAILWAY, a. s. zůstal zachován, včetně kalkulačního vzorce i výše 

jednotlivých cen. Ačkoli správce uvádí, že pravidla stanovuje na základě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského 

železničního prostoru, je patrné, že se jí neřídí a pokračuje ve zpoplatnění formou 

maximálních cen 15.  

 

V Prohlášení o dráze 2019, a poté i 2020, se od terminologie maximálních cen ustupuje 6, 16. 

Vzorec pro výpočet celkové ceny za použití dráhy PDV RAILWAY, a. s. se mění následujícím 

způsobem: 

 

á í á í 1000 í í			 č  

 

Způsob zpoplatnění použití dráhy pro vlaky osobní a lokomotivní se tak stává fakticky fixním 

zpoplatněním každého ujetého vlkm a nezohledňuje hmotnost konkrétního vlaku. 
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2.5.3 Ceny uplatňované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací 

Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční 

dopravní cesty, státní organizací, pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění tak, jak je 

stanovuje Prohlášení o dráze celostátní a regionální pro rok 2018 15, se vypočítají na základě 

následujícího vzorce: 

 

			 č  

 

kde: 

 

 C = cena za použití dráhy jízdou vlaku 

 L = délka jízdy vlaku 

 Z = základní cena 

 K = koeficient kategorie tratě 

 Px = produktový faktor (P1 až P5) 

 S1 a S2 = specifické faktory 

 

Délka jízdy vlaku L se počítá jako vzdálenost ujetá vlakem v kilometrech s přesností na jedno 

desetinné místo pro každou jedinečnou kombinaci kategorie trati, produktového faktoru Px 

a specifických faktorů S1 a S2, vycházející z dat v síti KANGO 15. K ověření vzdálenosti slouží 

dopravcům aplikace DYPOD. 

 

Základní cena Z, jakožto cena za jeden vlakový kilometr, je podložená nákladovou analýzou 

za předešlé období. Od JŘ 2018 je její výše 21,50 Kč/vlkm 6, 15, 16. 

 

Koeficient trati K částečně zohledňuje poptávku přídělu kapacity v daném úseku, náklady 

vynaložené na údržbu tratí příslušné kategorie v předcházejícím statistickém období, případně 

vůli provozovatele dráhy podporovat udržení nebo zvýšení rozsahu objednávané kapacity 

na tratích dané kategorie. Zařazení tratí do jednotlivých kategorií je výsledkem zhodnocení 

jejich současného technického stavu, vybavení technickým zařízením a zohlednění poptávky 

přídělu kapacity na tratích sítě TEN-T a ostatních tratích. Rozdělení jednotlivých tratí 

do kategorií 1 až 5 za účelem výpočtu cen za použití dráhy jízdou vlaku je uvedeno v tabulce 

B přílohy „B“ Prohlášení o dráze 2018 22. Výše koeficientu pro jednotlivé kategorie trati je 

uvedena v tabulce 4. 
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Tabulka 4 Hodnoty koeficientu trati 15 

 
 

Produktový faktor Px diferencuje ceny dle segmentů trhu z důvodu rozdílných přímých nákladů 

vynakládaných na službu pro daný segment trhu nebo jako podpora určitého segmentu trhu 

s využitím dofinancování ze státního rozpočtu. Přiřazení jednotlivých faktorů je následující 15: 
 

 P1 – osobní doprava 

 P2 – nákladní doprava nespecifická 

 P3 – nákladní doprava v rámci svozového a rozvozového syst. jednotlivých vozových zásilek 

 P4 – kombinovaná nákladní doprava 

 P5 – nákladní doprava – nestandardní vlaky 

 

Hodnoty jednotlivých produktových faktorů vyčísluje tabulka 5. 

 
Tabulka 5 Hodnoty produktového faktoru Px 15 

 
 

Specifický faktor S1 zohledňuje míru opotřebení trati jízdou vlaků rozdílných hmotností. 

Celkovou hmotností vlaku se rozumí součet hmotností všech vozidel vlaku včetně hmotnosti 

cestujících nebo nákladu zaokrouhlený na celé tuny nahoru. Hodnoty specifického faktoru jsou 

stanoveny pro daná rozmezí celkové hmotnosti vlaku na základě tabulky 6. 

Kategorie trati Hodnota koeficientu

1 1,15

2 1,12

3 1,00

4 0,88

5 0,71

Produkrový faktor Hodnota produktového faktoru

P1 1,00

P2 1,00

P3 0,30

P4 0,65

P5 2,00
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Tabulka 6 Hodnoty specifického faktoru S1 15 

 
 

Specifický faktor S2 reflektuje vybavenost činného hnacího vozidla řazeného ve vlaku 

zabezpečovacím zařízením ETCS Level 2 a vyšším. Vzhledem ke skutečnosti, že jde 

o podporu zavádění zabezpečovacího zařízení v co nejširším rozsahu, budou vlaky s činnými 

hnacími vozidly vybavenými tímto zařízením cenově zvýhodněny i při jízdě po traťových 

úsecích bez stacionární části systému ETCS. Cenové zvýhodnění se vzhledem k současnému 

stavu evidence vozidel netýká řídicích vozů. Výše zvýhodnění v cenovém modelu bere v úvahu 

skutečnost, že v souladu se směrnicí 2012/34/EU 111 je vlastníkům hnacích vozidel se 

zařízením ETCS poskytována další podpora ze státního rozpočtu. Hodnoty specifického 

faktoru S2 udává tabulka 7. 

 
Tabulka 7 Hodnoty specifického faktoru S2

 15 

 
 

3 Analýza nového cenového modelu SŽDC – aplikace na příkladech 

Kapitola se zabývá analýzou vzorových výpočtů ceny za použití dráhy celostátní a regionálních 

drah provozovaných SŽDC, s. o., pro jízdu vlaku, za uvedených podmínek a aplikovaných 

současně na oba cenové modely uvedené v kapitole 2. Výpočet ceny vychází z dat aplikací IS 

KAPO a DYPOD, s jejichž funkcí seznamují body 3.1 resp. 3.2. V bodech 3.3 až 3.8 jsou 

provedeny výpočty ceny za použití dráhy jízdou vlaku pro nejčastěji vypravované typy vlaků 

po infrastruktuře SŽDC, první část zahrnuje výpočty a jejich srovnání pro vlaky osobní 

Hmotnostní interval (t) Hodnota S1 Hmotnostní interval (t) Hodnota S1

  do 49 0,42   1000 až 1199 2,77

  50 až 99 0,49   1200 až 1399 3,36

  100 až 199 0,59   1400 až 1599 3,88

  200 až 299 0,76   1600 až 1799 4,36

  300 až 399 0,94   1800 až 1999 4,89

  400 až 499 1,14   2000 až 2199 5,37

  500 až 599 1,34   2200 až 2399 5,92

  600 až 699 1,50   2400 až 2599 6,39

  700 až 799 1,76   2600 až 2799 6,88

  800 až 899 2,03   2800 až 2999 7,30

  900 až 999 2,31   nad 3000 8,35

Vybavenost hnacího vozidla ETCS 

Level 2 a vyšší
Hodnota specifického faktoru S2

  Nevybavené hnací vozidlo 1,00

  Vybavené hnací vozidlo 0,95
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dopravy, konkrétně těžkého dálkového, příměstského a regionálního osobního vlaku, druhá 

pak vlaků nespecifické nákladní dopravy, kombinované dopravy a Pn vlaku pro svoz 

jednotlivých zásilek mezi vlakotvornými stanicemi. Na závěr je uvedeno srovnání 

a vyhodnocení výsledků těchto výpočtů. 

3.1 IS KAPO – kalkulačka ceny za použití dráhy jízdou vlaku 

IS KAPO je interaktivní kalkulačka ceny za použití jízdou vlaku v ČR dostupná 

z https://provoz.szdc.cz/kalkulacka/. Pro výpočet ceny je nutné zadat trasu uvažovaného vlaku 

buď v mapové komponentě, nebo zadáním výchozího a cílového bodu jízdy, 

popř. průjezdného bodu a jednotlivých parametrů příslušejících danému vlaku viz obrázek 4. 

  

 
Obrázek 4 Rozhraní aplikace KAPO, zdroj: https://provoz.szdc.cz/kalkulacka/ 

 

3.2 DYPOD – mapová komponenta 

Aplikace DYPOD je dostupná z https://provoz.szdc.cz/dypod/ a poskytuje mapové podklady 

a další informace k tratím a uzlům na železniční síti České republiky. Umožnuje nejen 

žadatelům o přidělení kapacity získat detaily o jednotlivých úsecích, jako jsou např. číslo trati, 

kilometrická vzdálenost na trati, délka úseku s přesností na jednu desetinu kilometru, 

ale i informace o zabezpečovacím zařízení či zábrzdné vzdálenosti. Z obrázku 5 je patrný 

obsah záložky INFO pro stanici Praha hl.n. 

 



33 
 

 
Obrázek 5 Rozhraní aplikace DYPOD, zdroj: https://provoz.szdc.cz/dypod/ 

 

3.3 Vlak dálkové osobní dopravy 

Výpočty jsou uvedeny pro mezinárodní spoj vedený po trati Praha hl.n. – Lanžhot st. hr. 

s kalkulovanou hmotností 500 tun. Vybavení činného hnacího vozidla ve vlaku 

zabezpečovacím zařízením ETCS Level 2 a vyšším není uvažováno. 

 
Tabulka 8 Dálkový vlak osobní dopravy Praha hl.n. - Lanžhot st.hr., zdroj: autor 

 
 

S1x S2x Lx
[km] [Kč] [Kč] [km]

Praha hl.n.  3,859

0,933

406,236

344,491

344,491

245,878

245,878

161,685

161,685

156,029

143,765

137,767

137,767

Lanžhot st.hr.  11,395

NÁZEV
ČÍSLO 

TRATĚ

KM. POLOHA 

NA TRATI

VZDÁLENOST 

MEZI BODY *

PoD 2017 PoD 2018

KAT. KAT. K Px S1 S2

320 00 5,7 E S1E S2E LE 1 1,15 P1 1,34 1,00

Praha‐Libeň 

520 00 56,8 E S1E S2E

LE 1 1,15 P1 1,34 1,00

Kolín 

540 00 101,8 E S1E S2E
Česká Třebová

740 00 85,8 E

LE 1 1,15 P1 1,34 1,00

1,34 1,00

Brno Maloměřice st.6 

749 00 4,0 E S1E S2E LE 2

S1E S2E LE 2 1,12 P1

1,12 P1 1,34 1,00

Brno hl.n. 

721 00 6,5 E S1E S2E

LE 2 1,12 P1 1,34 1,00

Modřice 

720 00 65,4 E S1E S2E

LE 2 1,12 P1 1,34 1,00

* dle aplikace DYPOD dostupné z provoz.szdc.cz/dypod/
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3.3.1 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2017 

Vzorec pro výpočet ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných 

SŽDC, s. o., pro jízdu vlaku uvedený v kapitole 2.2.3 vypadá takto: 

 

			 č , 

 

kde: 

 

			 č    

			 č , 

 

tedy platí: 

 

			 č  

 

Vzhledem k tomu, že daná jízda vede jen po tratích kategorie E, nemění se hmotnost vlaku 

a ani jeden z parametrů S1E nebo S2E, lze celkovou základní cenu za jízdu vlaku získat jako 

součet cen za užití n dotčených traťových úseků:  

 

			 č  

 

Celkově ujetá vzdálenost je dle aplikace DYPOD 326,0 km. Ceny S1E a S2E jsou uvedeny 

v tabulce 2, koeficient Q je jako jedna tisícina hrubé hmotnosti vlaku roven 0,5. Po dosazení 

do předchozího vzorce tedy: 

 

7,81 326 44,7 0,5 326 9832,16	 č 

 

Základní cena za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní dopravy po trati uvedené v tabulce 8 je 

rovna 9832,16 Kč bez DPH. Cena je zároveň cenou celkovou C, nabídková cena není totiž 

v tomto případě přípustná. 

3.3.2 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2018 

Vzorec pro výpočet ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných 

SŽDC, s. o., pro jízdu vlaku je následující: 
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			 č  

 

Celková cena C se pak vypočítá jako součet všech dílčích cen za použití dráhy v n dotčených 

úsecích, a to následovně: 

 

			 č  

 

V tomto případě je již patrný znatelný rozdíl, jelikož v rámci změny cenového modelu došlo 

ke změně kategorií tratí. Uvažovaný vlak totiž v úseku Praha hl.n. – Česká Třebová jede 

po trati kategorie 1, avšak dále do bodu Lanžhot st.hr. pokračuje po trati kategorie 2, koeficient 

kategorie trati Kn tedy bude nabývat pro jednotlivé tratě hodnoty 1,15, resp. 1,12 tak, jak je 

uvedeno v tabulce 4. Ke změně hmotnosti ani ke změně činného hnacího vozidla nedochází, 

tudíž hodnoty koeficientů S1 a S2 vychází z tabulky 6, resp. 7. Základní cena a produktový 

faktor jsou z principu neměnné, hodnota produktového faktoru pak vychází z tabulky 5. 

Celkově ujetá vzdálenost po trati kategorie 1 je dle aplikace DYPOD 164,3 km a po trati 

kategorie 2 161,7 km. Samotný výpočet pak vypadá následovně: 

 

164,3 21,50 1,15 1,00 1,34 1,00 161,7 21,50 1,12 1,00 1,34 1,00  

 

5443,505 5217,606 10661,11	 č 

 

Celková cena za použití dráhy jízdou uvažovaného vlaku je 10661,11 Kč bez DPH. 

Z uvedeného je patrné, že v rámci změny cenového modelu SŽDC došlo k navýšení ceny 

za použití dráhy pro tento typ spojení, konkrétně o 8,43 %. 

3.4 Příměstský osobní vlak 

Jako vzorový je uvažován vlak složený ze dvou elektrických dvoupodlažních jednotek 471 

CityElefant o kalkulované hmotnosti 360 tun na trati Praha hl.n. – Benešov u Prahy. Postupně 

dochází k dovybavení jednotek 471 zabezpečovacím zařízením ETCS Level 2 a vyšším, 

v kapitole 3.2.2 je proto uveden i výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku pro variantu 

vybavenosti ETCS, kdy dochází ke změně specifického faktoru S2 na hodnotu 0,95. 
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Tabulka 9 Příměstský osobní vlak Praha hl.n. - Benešov u Prahy, zdroj: autor 

 

3.4.1 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2017 

Je patrné, že se v celém průběhu jízdy nemění ani jeden z parametrů výpočtu, a vzhledem 

k analogii k výpočtu v kapitole 3.1.1 lze opět použít odvozený vzorec pro výpočet základní 

ceny za použití dráhy jízdou vlaku: 

 

			 č  

 

Celkově ujetá vzdálenost uvažovaným vlakem je dle aplikace DYPOD 51,3 km, koeficient Q 

je roven 360 x 10-3, tedy 0,36.  Samotný výpočet pak vypadá následovně: 

 

7,81 51,3 44,7 0,36 51,3 1227,47	 č 

 

Základní cena za použití dráhy pro jízdu vlaku osobní dopravy po trati uvedené v tabulce 9 je 

rovna 1227,47 Kč bez DPH. I v tomto případě je základní cena rovna celkové ceně C, 

nabídková cena není možná. 

3.4.2 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2018 

Ani v případě výpočtu podle cenového modelu pro JŘ 2018 nedochází v celé délce trati 

ke změnám kategorie trati, produktového nebo specifických faktorů, lze tedy celkovou cenu 

spočítat dle vzorce zavedeného v kapitole 3.1.2: 

 

S1x S2x Lx

[km] [Kč] [Kč] [km]

Praha hl.n.  185,369

184,274

183,832

178,074

178,074

170,492

170,492

Benešov u Prahy  133,570

* dle aplikace DYPOD dostupné z: provoz.szdc.cz/dypod/

0,94 1,00S1E S2E LE 2 1,12 P1

LE 2 1,12 P1 0,94 1,00

Odb Záběhlice 

301 00 6,7 E S1E S2E

Praha‐Uhříněves 

300 00 36,9 E

LE 2 1,12 P1 0,94 1,00

1,12 P1 0,94 1,00

Praha‐Vršovice 

302 00 5,2 E S1E

E S1E S2E LE 2

NÁZEV
ČÍSLO 

TRATĚ

KM. POLOHA 

NA TRATI

VZDÁLENOST 

MEZI BODY *

PoD 2017 PoD 2018

KAT. KAT. K

S2E

Px S1 S2

326 00 2,5
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			 č  

 

Koeficient kategorie trati K je dle tabulky 4 roven 1,12. Ke změně hmotnosti, a tím pádem 

ke změně specifického faktoru S1, nedochází a jeho hodnota vychází z tabulky 6. Pokud není 

jednotka vybavena ETCS L2 a vyšším, zůstává hodnota specifického faktoru S2 = 1,00, 

celková cena je rovna C1, v případě osazení ETCS dochází ke změně S2 = 0,95 a tím pádem 

i celkové ceny C2. Základní cena Z a produktový faktor Px zůstávají z principu neměnné. 

Hodnota produktového faktoru odpovídá P1 z tabulky 5. 

 

51,3 21,50 1,12 1,00 0,94 1,00 1161,19	 č 

 

51,3 21,50 1,12 1,00 0,94 0,95 1103,13	 č 

 

Na základě komutativity násobení lze změnu specifického faktoru S2 označit jako slevu 5 % 

z celkové ceny za použití dráhy jízdou vlaku, v němž není řazeno činné hnací vozidlo vybavené 

ETCS L2 a vyšším. Oproti celkové ceně dle cenového modelu pro JŘ 2017 došlo 

ke znatelnému snížení ceny pro tento konkrétní typ vlaku o 5,4 %, resp. o 10,13 % v případě 

vybavení ETCS. 

3.5 Regionální osobní vlak 

Jako poslední v kategorii osobních vlaků je analyzován dopad změny cenového modelu 

na regionální vlak na trati Křinec – Městec Králové obsluhovaný motorovým vozem 810 

o hmotnosti 24 tun. Vybavení ETCS Level 2 či vyšším není uvažováno. 

 
Tabulka 10 Regionální osobní vlak Křinec – Městec Králové, zdroj: autor 

 

S1x S2x Lx

[km] [Kč] [Kč] [km]

Křinec  11,515

14,529

0,022

Městec Králové  11,856

* dle aplikace DYPOD dostupné z: provoz.szdc.cz/dypod/

** v rámci PoD 2018 došlo ke změně čísla trati Jičín ‐ Nymburk město na 492 00

LR 5 0,71

Odb Obora 

563 00 11,9 R S1R S2R 0,42 1,00

0,71 P1 0,42 1,00S1R S2R LR 5

P1

NÁZEV
ČÍSLO 

TRATĚ

KM. POLOHA 

NA TRATI

VZDÁLENOST 

MEZI BODY *

PoD 2017 PoD 2018

KAT. KAT. K Px S1 S2

489 00

492 00 **
3,0 R
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3.5.1 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2017 

Uvedené spojení je realizováno výhradně na trati kategorie R, ceny S1 a S2 tedy jsou 

dle tabulky ??? S1R, resp. S2R. Koeficient Q = 24 x 10-3 = 0,024. Celkově ujetá vzdálenost 

po trati LR je z aplikace DYPOD 14,9 km. 

 

			 č  

 

5,50 14,9 33,19 0,024 14,9 92,74	 č 

 

Základní cena je zároveň rovna ceně celkové a její výše je 92,74 Kč bez DPH. 

3.5.2 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2018 

Řešený vlak spadá do nejnižšího hmotnostního intervalu do 49 tun a hodnota S1 proto nabývá 

dle tabulky 6 hodnoty 0,42. Jelikož se jedná o vlak osobní dopravy, produktový faktor Px = 

= P1 = 1,00. Vzhledem k tomu, že se kategorie trati v celé délce nemění, zůstává hodnota 

K pro všech n úseků rovna hodnotě koeficientu pro trati kategorie 5, tedy 0,71. 

 

			 č  

 

14,9 21,50 0,71 1,00 0,42 1,00 95,53	 č 

 

Celková cena 95,53 Kč bez DPH znamená navýšení ceny za použití dráhy jízdou vlaku 

oproti předchozímu cenovému modelu o 3,01 %. 

3.6 Vlak nespecifické nákladní dopravy 

Oproti běžným vlakům osobní dopravy je ve výpočtech pro jízdy nákladních vlaků 

dle zkoumaných cenových modelů patrný rozdíl, kdy se na základní cenu v rámci PoD 2017 

vztahuje dodatečné sleva v rámci nabídkových cen, zatímco dle novějšího modelu je konečná 

cena vyjádřena již základním vzorcem, a to díky zavedení produktového faktoru Px. 

Pro nákladní vlaky, které jsou pro účely výpočtu ceny na základě Prohlášení o dráze 
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označovány jako nespecifické, se jedná konkrétně o faktor P2. Následující výpočet je proveden 

pro tranzitující vlak nespecifické nákladní dopravy na trati Bohumín st.hr. – Břeclav st.hr. 

 
Tabulka 11 Vlak nespecifické nákladní dopravy Bohumín st.hr. - Břelav st.hr., zdroj: autor 

 

3.6.1 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2017 

Z pohledu cenového modelu pro JŘ 2017 všechny použité dráhy k jízdě nespecifického 

nákladního vlaku spadají do kategorie trati E, ceny S1 a S2 jsou tedy dle tabulky 11 S1E, 

resp. S2E a jejich hodnota je uvedena v tabulce 3. Hmotnostní koeficient je roven 2,00. 

 

			 č  

 

36,1 201,5 49,23 2,00 201,5 27113,84	 č 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vlak nespecifické nákladní dopravy, nevztahuje se na výpočet 

ceny za použití dráhy jízdou vlaku žádná další úprava v podobě nabídkové ceny. Celková 

základní cena je tak i cenou celkovou C ve výši 27113,84 Kč bez DPH. 

3.6.2 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2018 

Při aplikaci na nový cenový model je nutné výpočet rozdělit na tři součty, každý zvlášť 

pro jednotlivou kombinaci kategorie trati K a faktorů Px, S1 a S2. Kategorie trati K a vzdálenosti 

mezi body jízdy dle aplikace DYPOD nabývají následujících hodnot; 3 v úseku Bohumín st.hr. 

S1x S2x Lx
[km] [Kč] [Kč] [km]

Bohumín st.hr.  279,628

275,908

275,908

191,376

191,376

181,7

181,7

85,318

85,318

83,131

83,131

Břeclav st.hr.  77,992

PoD 2018

KAT. KAT. K Px

NÁZEV
ČÍSLO 

TRATĚ

KM. POLOHA 

NA TRATI

VZDÁLENOST 

MEZI BODY *

PoD 2017

S1 S2

794 00 3,7 E S1E S2E LE 3 1,00 P2 5,37 1,00

Bohumín os.n. 

780 00 84,5 E S1E S2E LE
Prosenice 

817 00 9,1 E S1E

1 1,15 P2 5,37 1,00

1,00

Přerov přednádraží 

800 00 96,9 E S1E S2E LE 2 1,12

S2E LE 1 1,15 P2 5,37

P2 5,37 1,00

Břeclav přednádraží 

720 00 2,2 E S1E S2E LE 2 1,12 P2 5,37 1,00

* dle aplikace DYPOD dostupné z: provoz.szdc.cz/dypod/

1,00S2E LE 2 1,12 P2 5,37

Břeclav os.n. 

732 00 5,1 E S1E
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– Bohumín os.n. (3,7 km), 1 pro úsek Bohumín os.n. – Přerov přednádraží (104,2 km), 

ve zbytku jízdy do Břeclavi st.hr. pak hodnoty 2 (93,6 km). 

 

			 č  

 

93,6 21,50 1,15 1,00 5,37 1,00 104,2 21,50 1,12 1,00 5,37 1,00

3,7 21,50 1,00 1,00 5,37 1,00 26328,82	 č 

 

Uvedený výpočet platí v případě, kdy není ve vlaku zařazeno činné hnací vozidlo vybavené 

mobilní jednotkou ETCS L2 či vyšší úrovně, pokud by bylo, celková cena by se změnila 

následovně. 

 

93,6 21,50 1,15 1,00 5,37 0,95 104,2 21,50 1,12 1,00 5,37 0,95

3,7 21,50 1,00 1,00 5,37 0,95 25012,38	 č 

 

Celková cena v prvním případě, tedy 26328,82 Kč bez DPH je nižší o 2,9 %, v případě 

zohlednění ETCS pak dokonce 7,75 % vůči ceně vycházející z předešlého cenového modelu. 

 

Na základě uvedeného lze identifikovat zřetelnou snahu motivovat dopravce v nákladní 

dopravě k využití železnice. Cena v případě zařazení činného hnacího vozidla vybaveného 

ETCS je jasným krokem k plnění cílů identifikovaných v kapitole 1, a to ohledně bezpečnosti 

na železnici. Vzhledem k tomu, že pro tento typ dopravy není poskytována státní podpora, 

jedná se skutečně o podstatnou slevu vůči celkové ceně vypočítané na základě cenového 

modelu platného pro JŘ 2017. 

 

V následujících dvou bodech budou jsou provedeny výpočty právě pro vlaky, kterých se státní 

podpora týká a ve starém cenovém modelu jim náležely úpravy ceny za použití dráhy jízdou 

vlaku ve formě nabídkových cen. 

 

Konkrétně jsou řešeny výpočty pro mezinárodní vlak kombinované dopravy vypravovaný 

ze stanice Praha-Uhříněves a pro vlak svozu jednotlivých zásilek mezi vlakotvornými 

stanicemi na trati Kolín seř.nádr. – Brno-Modřice St.3. 
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3.7 Dálkový vlak kombinované dopravy 

Uvažovaný je vlak jedoucí po trati Praha-Uhříněves – Kralupy nad Vltavou – Děčín st.hr. 

o celkové hmotnosti 1500 tun.  

 
Tabulka 12 Dálkový vlak komb. dopravy Praha-Uhříněves – Děčín st.hr., zdroj: autor 

 

3.7.1 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2017 

Jelikož se jedná o vlak nákladní dopravy vedený výhradně po trati kategorie E, ceny S1 a S2 

vychází z tabulky 3, jsou tedy rovny cenám S1E, resp. S2E. Celkově ujetá vzdálenost LE je 

z aplikace DYPOD 156,1 km. Hmotnostní koeficient Q je jako jedna tisícina hmotnosti vlaku 

roven hodnotě 1,5. Výpočet vypadá následovně: 

 

			 č  

 

36,1 156,1 49,23 1,5 156,1 17162,41	 č 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladní vlak kombinované dopravy, vztahuje se na něj 

nabídková cena „K“, jež činí 55 % ze základní ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku nákladní 

dopravy. Nabídková cena se tedy stanoví takto: 

S1x S2x Lx

[km] [Kč] [Kč] [km]

Praha‐Uhříněves  170,492

176,485

0,471

3,242

3,821

1,508

0,199

5,071

413,53

437,961

437,961

492,992

492,992

540,164

1,026

Děčín st.hr.  11,859

* dle aplikace DYPOD dostupné z: provoz.szdc.cz/dypod/

Děčín hl.n. 

420 00

421 00

45,9 E S1E 0,95

1,12 P4 3,88 0,9511,4 E S1E S2E LE 2

S2E LE 2 1,12 P4 3,88

1,12 P4 3,88 0,95

Lovosice jih 

3,88 0,95

Kralupy nad Vltavou 

400 00 56,6 E S1E S2E LE 2

S1E S2E LE 2 1,12 P4

LE 2 1,12 P4 3,88 0,95

Praha‐Libeň

321 00 6,4 E S1E S2E
P.‐Holeš.‐Stromovka 

380 00 23,5 E

0,95

Praha‐Malešice 

333 00 3,6 E S1E S2E LE 3

Praha‐Hostivař 

334 00 3,9 E S1E S2E

301 00 4,8 E S1E S2E LE 2 1,12

3,88

NÁZEV
ČÍSLO 

TRATĚ

KM. POLOHA 

NA TRATI

VZDÁLENOST 

MEZI BODY *

PoD 2017 PoD 2018

KAT. KAT. K

1,00 P4 3,88 0,95

LE 3 1,00 P4

P4 3,88 0,95

Px S1 S2
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0,55 9439,33	 č 

 

Celková cena za použití dráhy jízdou nákladního vlaku po trati Praha-Uhříněves – Kralupy 

nad Vltavou – Děčín st.hr. činí 9439,33 Kč bez DPH. 

3.7.2 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2018 

Výhodou cenového modelu pro JŘ 2018 je bezesporu jeho univerzálnost, platí pro všechny 

jízdy vlaku, ve výpočtu se mění pouze parametry, samozřejmě vyjma základní ceny Z. 

Základní vzorec zavedený v kapitole 3.1.2 platí tedy i zde: 

 

			 č  

 

V tomto případě došlo k rozdělení kategorií trati vůči původní kategorii E, a to dle tabulky 12. 

Samotný výpočet je tedy rozdělen na součet dvou součtů, resp. součet cen za jízdu vlaku 

po trati kategorie 2 a trati kategorie 3. Produktový faktor je z tabulky 5 roven 0,65. Specifické 

faktory S1 a S2 odpovídají na základě specifik vlaku z bodu 3.7 hodnotám 3,88, resp. 0,95. 

Po dosazení do vzorce a jeho úpravě se celková cena C1 za použití dráhy jízdou vlaku vypočítá 

následovně: 

 

148,6 21,50 1,12 0,65 3,88 0,95 7,5 21,50 1,00 0,65 3,88 0,95  

8959,56	 č 

 

Avšak v případě, že by ve vlaku nebylo řazeno činné hnací vozidlo vybavené ETCS, vypadala 

by celková cena C2 za použití dráhy jízdou vlaku následovně: 

 

148,6 21,50 1,12 0,65 3,88 1,00 7,5 21,50 1,00 0,65 3,88 1,00  

9431,11	 č 

 

Z výsledků je patrné, že rozdíl v případě nezařazení činného hnacího vozidla vybaveného 

systémem ETCS L2 a vyšším vůči ceně dle modelu užitého k výpočtu v období JŘ 2017 je 

minimální, konkrétně - 0,09 %. V případě jeho zařazení je rozdíl v ceně roven - 5,08 %. 

Uvažovaná trať je pro jízdu uvažovaného vlaku obsluhována zejména hnacími vozidly 

společnosti METRANS Rail, a.s., která jsou mobilní jednotkou ETCS vybavena, tudíž lze 

za rozhodnou uvažovat celkovou cenu 8959,56 Kč bez DPH. 
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3.8 Pn vlak pro svoz jednotlivých zásilek mezi vlakotvornými stanicemi 

Uvažovaný Pn (průběžný nákladní) vlak o hmotnosti 1000 tun jede po trati Kolín seř.n. – 

Havlíčkův Brod – Brno-Maloměřice. Vybavení systémem ETCS není zohledněno. 

 
Tabulka 13 Pn vlak pro svoz jednotl. zásilek mezi vlakotvornými stanicemi, zdroj: autor 

 

3.8.1 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2017 

Kategorie trati se v tomto případě nemění a pro všechny traťové úseky zůstává E. Pro výpočet 

základní ceny za použití dráhy jízdou vlaku tak zůstávají ceny S1 a S2 shodné s případem 

v bodě 3.4.1. Koeficient Q se dle uvažované hmotnosti vlaku rovná 1,00. Aplikace DYPOD 

uvádí kilometrickou délku jízdy 188,8 km. 

 

			 č  

 

36,1 188,8 49,23 1,0 188,8 16110,30	 č 

 

V tomto případě lze uplatnit nabídkovou cenu „J“, která se vztahuje právě na vlaky nákladní 

dopravy dopravující jednotlivé vozové zásilky, její výše je 20 % ze základní ceny za použití 

dráhy pro jízdu vlaku nákladní dopravy. Nabídková cena je rovna ceně celkové a je: 

 

0,20 3222,06	 č 

 

Celková cena za použití dráhy jízdou Pn vlaku pro svoz jednotlivých zásilek mezi vlakotvornými 

stanicemi je dle cenového modelu platného pro JŘ 2017 3222,06 Kč bez DPH. 

S1x S2x Lx

[km] [Kč] [Kč] [km]

Kolín seř.n.  297,261

117,321

117,321

Brno‐Maloměřice St.3 2,412
3 1,00 P3 2,77 1,00

* dle aplikace DYPOD dostupné z: provoz.szdc.cz/dypod/

1,00

Havlíčkův Brod 

700 00 115,7 E S1E S2E LE

LE 3 1,00 P3 2,77680 00 73,1 E S1E S2E

NÁZEV
ČÍSLO 

TRATĚ

KM. POLOHA 

NA TRATI

VZDÁLENOST 

MEZI BODY *

PoD 2017 PoD 2018

KAT. KAT. K Px S1 S2
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3.8.2 Výpočet dle cenového modelu pro JŘ 2018 

Jak již bylo uvedeno v bodě 3.4.2, vzorec pro výpočet ceny na základě cenového modelu 

pro JŘ 2018 je totožný pro všechny typy vlaků, mění se pouze hodnoty koeficientu kategorie 

trati K, produktového faktoru a specifických faktorů S1 a S2 a samozřejmě délka L. V tomto 

případě je počítáno s Px = P3, jelikož řešený vlak splňuje kritéria pro jeho použití. Specifický 

faktor S1 odpovídá hmotnostnímu intervalu 1000 až 1999 tun viz tabulka 6, jeho hodnota je 

rovna 2,77. S2 je roven 1,00. Konkrétní výpočet vypadá následovně: 

 

			 č  

 

188,8 21,50 1,00 0,3 2,77 1,00 3373,20 

 

V tomto případě celková cena 3373,20 Kč bez DPH znamená navýšení ceny za použití dráhy 

jízdou vlaku o 4,69 % oproti ceně dle PoD 2017. 

3.9 Zhodnocení 

Tabulka 14 Srovnání cen 2017 / 2018, zdroj: autor 

 
Cenové srovnání v tabulce 14 a vyjádření procentuálních odchylek cen za použití dráhy jízdou 

vlaku mezi cenovými modely pro JŘ 2017 a 2018 je dostatečným podkladem pro tvrzení, 

že obecně došlo k ponížení ceny za použití dráhy. Došlo k nárůstu ceny u těžkých dálkových 

vlaků osobní dopravy a mírnému nárůstu ceny pro vlaky příměstské, nicméně především 

v rámci nákladní dopravy došlo k podstatnému zlevnění. Je totiž třeba zohlednit fakt, 

že produktové faktory jsou fakticky promítnutím úrovně státní podpory v oblastech 

kombinované nákladní dopravy a rozvozu jednotlivých zásilek. Vzhledem k zjištěnému, lze 

jasně identifikovat snahu motivovat k dopravě po železnici a v neposlední řadě ke zvýšení 

bezpečnosti na železnici formou zvýhodnění vlaků jedoucích se systémem ETCS. 

bez ETCS % odch s ETCS % odch

Dálkový 9832,16 10 661,11 Kč 8,43% 10 128,06 Kč 3,01%

Regionální 1227,47 1 161,19 Kč ‐5,40% 1 103,13 Kč ‐10,13%

Příměstský 92,74 95,53 Kč 3,01% 90,75 Kč ‐2,14%

Nespecifické nákl. dopr. 27113,84 26 328,82 Kč ‐2,90% 25 012,38 Kč ‐7,75%

Kombinované dopravy 9439,33 9 431,11 Kč ‐0,09% 8 959,56 Kč ‐5,08%

Svoz jednotlivých zásilek 3222,06 3 373,20 Kč 4,69% 3 204,54 Kč ‐0,54%

O
so
b
n
í

N
á
kl
a
d
n
í

Cena dle PoD 2017
Druh vlaku Ceny dle Pod 2018

Ceny bez DPH
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4 Možnosti dalšího rozvoje zpoplatnění železniční dráhy 

harmonizovaného mezi jednotlivými druhy dopravy 

4.1 Důležitá ustanovení 

Evropský parlament se domnívá, že rozvoj osobní a nákladní dopravy závisí ve velké míře 

na účinném využívání různých druhů dopravy, a že evropská dopravní politika by se tudíž měla 

opírat o účinnou součinnost více druhů dopravy, v níž by mělo být pokud možno 

upřednostňováno využívání energeticky nejúčinnějších a nejudržitelnějších druhů dopravy; je 

přesvědčen o tom, že to povede k optimálnímu přerozdělení mezi jednotlivými druhy dopravy 

a zajistí interoperabilitu v rámci jednotlivých druhů dopravy a mezi nimi, bude podporovat 

udržitelnější dopravní a logistické řetězce a posílí plynulé dopravní toky napříč různými druhy 

dopravy a dopravními uzly. Dále Evropský parlament zdůrazňuje, že evropská politika 

udržitelné mobility musí hledat součinnost mezi všemi druhy dopravy, dopravními koridory 

a sítěmi a zaměřovat se na potřeby klíčových uzlů, městských oblastí, bodů vzájemného 

propojení, platforem překládky a přístavů; mobilita by měla být chápána spíše jako systém 

než soubor jednotlivých druhů dopravy 2. 

 

Poplatky za infrastrukturu by měly v ideálním případě splňovat tři kritéria: 

- systém by měl co nejvíce spojovat výši poplatků se skutečnými náklady na úrovni 

jednotlivého uživatele 

- celkově by měly být poplatky za infrastrukturu získány zpět celkové náklady na ni 

- poplatky by měly být co nejvíce transparentní 17 

 

Je žádoucí zajistit, aby se při rozhodování o dopravě přihlíželo ke vnějším nákladům a aby 

zpoplatnění železniční infrastruktury mohlo přispět k internalizaci vnějších nákladů soudržným 

a vyváženým způsobem mezi všemi druhy dopravy. Systémy zpoplatnění a přidělování kapacit 

by měly přihlížet k následkům rostoucího vytížení kapacity infrastruktury a k jejímu 

nedostatku 4. 

4.2 Externality dopravy 

Cenové signály hrají klíčovou roli v mnoha rozhodnutích, která mají dlouhodobé účinky 

na dopravní systém. Poplatky a daně z dopravy je třeba upravit (harmonizovat) tak, aby se 

více uplatňovala zásada „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“. Měly by podpořit úlohu dopravy 
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při propagaci cílů evropské konkurenceschopnosti a soudržnosti. Celková zátěž pro odvětví 

by zároveň měla odrazit celkové náklady dopravy, včetně infrastruktury a vnějších nákladů 19. 

 

V otázkách udržitelnosti, dekarbonizace a bezpečnosti je třeba brát zřetel především 

na externality v dopravě, přitom je podíl železniční dopravy na celkové výši externalit 

v dopravě v rámci Evropské unie 1,9 %, konkrétně pak 0,7 % ze strany nákladní a 1,2 % 

osobní železniční dopravy 18. 

4.2.1 Externality v osobní dopravě 

Na následujícím obrázku 6 je zobrazena skutečná výše externalit v osobní dopravě napříč 

jednotlivými druhy dopravy a to v €/1000 osbkm. Je patrné, že hodnota externalit v osobní 

železniční dopravě (ve čtvrtém sloupci) 15,3 €/1000 osbkm je čtvrtinová oproti osobní silniční 

dopravě (sl. 3) a podobně je tomu tak i ve vztahu vůči kontinentální letecké osobní 

dopravě (sl. 5). Za zmínku stojí velký rozdíl mezi železniční dopravou s elektrickou trakcí 

a dopravou s trakcí dieslovou, hodnota externalit v případě použití elektrické trakce je téměř 

třetinová. 

 
Obrázek 6 Externality v osobní dopravě v EU 18 

4.2.2 Externality v nákladní dopravě 

Rozdíl mezi výší externalit v sektoru nákladní dopravy je daleko markantnější. Z obrázku 7 je 

patrné, že relativně srovnatelnou hodnotu externalit, měřenou přepravním výkonem 
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v €/1000 tkm, má vůči železniční dopravě jen vnitrozemská vodní doprava. Externality 

v silniční nákladní dopravě jsou tentokrát dokonce šestinásobné. 

 

 
Obrázek 7 Externality v nákladní dopravě v EU 18 

 

4.2.3 Úprava zpoplatnění na základě výše externalit 

Na základě zkušeností získaných provozovateli infrastruktury, železničními podniky, 

regulačními subjekty a příslušnými orgány a s přihlédnutím ke stávajícím systémům 

odstupňování poplatků v závislosti na hluku přijme Komise prováděcí opatření stanovující 

způsoby uplatňování zpoplatnění za náklady vzniklé působením hluku, včetně délky trvání 

tohoto uplatňování, a umožňující, aby odstupňování poplatků za infrastrukturu případně 

zohlednilo citlivost dotčené oblasti, zejména vzhledem k velikosti dotčené populace a řazení 

vlaku a jeho dopadu na úroveň emisí hluku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 62 odst. 3. Nesmí vést k neopodstatněnému narušení hospodářské 

soutěže mezi železničními podniky nebo ovlivnit celkovou konkurenceschopnost železničního 

odvětví. Opatření pro snížení hluku shodná s těmi, která byla přijata v odvětví železniční 

dopravy, by měla být zvážena i pro jiné druhy dopravy 4. 
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Poplatky za infrastrukturu odstupňované podle hluku by měly doplňovat další opatření 

pro snížení hluku způsobeného železniční dopravou, jako je přijetí technických specifikací 

pro interoperabilitu (TSI) stanovujících mezní hodnoty hluku způsobeného železničními 

vozidly, hlukové mapování a akční plány pro snížení zatížení hlukem podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení 

hluku ve venkovním prostředí ( 2 ) a dále finanční prostředky Unie a veřejné vnitrostátní 

prostředky pro dovybavení železničních vozidel a pro infrastruktury snižující hluk 4.  

 

Hluk odvalování způsobený litinovými brzdovými špalíky používanými na nákladních vozech 

je jedním ze zdrojů emisí hluku, který by bylo možno omezit prostřednictvím vhodných 

technických řešení. Poplatky za infrastrukturu odstupňované podle hluku by se měly 

přednostně týkat nákladních vozů, které nesplňují požadavky rozhodnutí Komise 2006/66/ES 

ze dne 23. prosince 2005 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Kolejová 

vozidla – hluk transevropského konvenčního železničního systému 4. 

 

Je třeba uvést, že jakékoliv omezení na základě externalit v některém z druhů dopravy musí, 

vzhledem k ustanovením v první kapitole, vést k témuž omezení aplikovanému na všechny její 

druhy, tak aby bylo dosaženo harmonizace mezi nimi. 

	
Účtování nákladů na životní prostředí, které vede ke zvýšení celkových výnosů provozovatele 

infrastruktury, se však povolí pouze, pokud se toto zpoplatnění použije na silniční nákladní 

dopravu v souladu s právem Unie 4.  

 

Vzhledem k výše uvedenému, lze jednoznačně stanovit, že pokud by bylo zpoplatnění 

na základě externalit nediskriminačně zohledněno na jednotlivé sektory a druhy dopravy, vedlo 

by toto k motivaci využívat ve větší míře železniční dopravy. 

4.3 Možnosti pro úpravu cenového modelu 

4.3.1 Zpoplatnění opotřebení pevného trakčního vedení 

Je patrné, že při jízdě vlaku s elektrickou trakcí dochází vlivem tření mezi sběračem a trolejí 

k jejímu opotřebení, lze tedy uvažovat zpoplatnění tohoto faktu v rámci ceny za použití dráhy 

jízdou vlaku. SŽDC neúčtuje zvláštní ceny za použití trolejového vedení 

na elektrizovaných tratích. Krytí nákladů na distribuci trakční energie (nikoliv trakční energii 

samotnou) je kalkulováno v rámci cen za použití dráhy jízdou vlaku 6.  
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4.3.2 Cena na základě dynamických vlastností vlaku 

Velký prostor pro možné změny a další rozvoj cenového modelu skýtá pohled na vlak 

v závislosti na jeho dynamických vlastnostech. V současném stavu, kdy je koeficient S1 

rozdělen do intervalů uvedených v tabulce 6, je vlakům jedoucím po stejné trati, shodného 

produktového faktoru Px a specifického faktoru S2 o hmotnosti 100 a 199 tun vyměřena stejná 

cena za použití dráhy jízdou vlaku, na první pohled je přitom patrné, že hmotnost těžšího z nich 

je dvojnásobná. Je na místě uvažovat a zpoplatnění na základě skutečné hmotnosti vlaku, 

avšak toto řešení naráží předem na problematiku jejího zjišťování, intervaly pro koeficient S1 

jsou totiž stanoveny na hranici rozlišovacích možností SŽDC určit exaktně váhu vlaku. 

Rozdělení hmotnosti vlaku na jednotlivé hmotnosti na nápravách vlaku vede k další možnosti 

úpravy zpoplatnění. V takovém modelu by bylo možné vycházet jak z celkové hmotnosti vlaku, 

tak skutečného zatížení na jednotlivých nápravách a zohlednit tak i maximální hodnoty. 

 

Nejpřesnější by bylo rozlišení vlaků na základě dynamických zkoušek jednotlivých vozidel. 

Cenový model by pak zpracovával skutečné vlastnosti a chování daného vlaku na konkrétní 

trati. Provedení takového modelu by znamenalo zároveň vytvořit databázi kolejových vozidel, 

resp. databázi jejich dynamických vlastností, to je však značně technologicky a časově 

náročné. 

4.3.3 Zohlednění počtu zastavení u vlaků osobní dopravy 

Z pohledu adhezivního a abrazivního opotřebení kolejnic se jedná o zásadní pohled na účinky 

brzdění a akcelerace vlaku na trati, samozřejmě i v tomto případě by bylo třeba zohlednit váhu 

vlaku, popř. jednotlivých vozů, nicméně se zajisté jedná o jeden z faktorů, kterým lze motivovat 

k sestavování především mezinárodních spojení, tak jak si kladou za cíl dokumenty zmiňované 

v kapitole 1 této práce. 

4.4 Zhodnocení 

Současný cenový model a na něm založené principy zpoplatnění užití dráhy jízdou vlaku 

nabízejí ještě řadu možností, které by bylo možné do celkové ceny promítnout, nicméně 

sofistikované řešení beroucí v potaz dynamické vlastnosti vozů vlaku je finančně 

a technologicky velmi náročné a autor v něm rozhodně nespatřuje motivaci pro přesun 

především nákladu na železnici. Nejdůležitější pro harmonizaci mezi jednotlivými druhy 

dopravy je z pohledu železnice především přesnost, dostatečná kapacita, rychlost, 

spolehlivost a dostupnost, avšak těch lze dosáhnout jen podstatnými investicemi 

do infrastruktury, nikoliv zvýšením finanční zátěže dopravců na železnici.  
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Závěr 

Předmětem práce bylo identifikovat změny v cenách za použití dráhy jízdou vlaku v České 

republice v rámci obměny cenového modelu na základě jejich spojitosti k závazným 

dokumentům Evropské unie a rozvést možnosti dalšího zpoplatnění v zájmu harmonizace 

dopravy mezi jejími jednotlivými druhy. 

 

V první části bylo zmapováno prostředí evropského železničního sektoru a pozice toho 

českého v něm. V návaznosti na uvedené legislativní dokumenty byly formulovány cíle 

vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, popsány byly také jednotné nástroje, 

které slouží k jejich dosažení napříč členskými státy. Podstatnou pro tuto část byla pak 

zejména směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, 

která ustanovuje rozhodující parametry zpoplatnění použití dráhy jízdou vlaku. 

 

Druhá část práce se soustředila na analýzu změn v dotčených cenových modelech a jejich 

soulad či nesoulad s platnou legislativou rozvedenou v první části. Byl popsán způsob, jakým 

byl sestaven cenový model platný pro jízdní řád 2017, a důvody, které vedly k jeho zásadní 

změně, platné od jízdního řádu 2018. 

 

V navazující části byly uvedeny výpočty na základě obou cenových modelů, aplikované 

na konkrétní typy vlaků v sektorech osobní a nákladní železniční dopravy, tak aby byly dotčeny 

všechny změny ve vstupních parametrech vzorců pro výpočet ceny. Analyzován byl dopad 

změny způsobu zpoplatnění na celkové ceny za použití dráhy jízdou vlaku, a to formou 

porovnání výsledků výpočtů a jejich rozborem. Byl identifikován jasný záměr zatraktivnit 

prostředí především nákladní železniční dopravy za účelem splnění kritérií a cílů stanovených 

dokumenty zmíněnými v první části práce. Pro vlaky nespecifické nákladní dopravy cena 

za použití dráhy jízdou vlaku znatelně klesla a jejího dalšího poklesu lze dosáhnout v rámci 

motivačního specifického faktoru, který zohledňuje zařazení činného hnacího vozidla 

vybaveného mobilním zabezpečovačem ETCS Level 2 a vyšším, a to i v případě jízdy 

po tratích, jež nejsou jeho statickou částí vybaveny.  

 

Hlavním obsahem závěrečné části je popis možností dalšího rozvoje zpoplatnění železniční 

dráhy harmonizovaného mezi jednotlivými druhy dopravy, především pak z pohledu externalit 

v dopravě a dodržování cílů evropské politiky v oblasti dopravy. Uvedeny byly možnosti 

obměny aktuálního cenového modelu na základě hmotnosti a dynamických vlastností vozů 

řazených ve vlaku. 
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Bakalářská práce vytvořila celistvý pohled na problematiku zpoplatnění použití dráhy jízdou 

vlaku v České republice, resp. na pravidla platná pro tvorbu cenového modelu v členských 

státech Evropské unie v rámci vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Tato 

práce může posloužit správcům infrastruktury při vytváření cenových modelů s ohledem 

na platnou evropskou legislativu a poskytnout jim námět na změnu systému výpočtu celkové 

ceny za použití dráhy jízdou vlaku, tak aby motivovali k přesunu nákladu na železnici 

a dopravcům poskytovali nediskriminační prostředí a otevřený trh, a to především v zájmu 

bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti dopravy po železnici. 
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