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1 ÚVOD 
Nejdynamičtěji se rozvíjejícím druhem dopravy je v posledních letech doprava 

silniční. Narůst počtu automobilů osobních či nákladních je toho nezvratným důkazem. Mezi 

její negativa ovšem patří i větší znečišťování životního prostředí. K budování dálnic, 

rychlostních komunikací či obchvatů je zapotřebí výkup často atraktivních a drahých 

pozemků. Nemalé překážky kladou i ochránci životního prostředí. Výrobci automobilů se 

snaží omezit tvorbu emisí. Postupnými kroky snižují obsah škodlivin ve výfukových plynech 

novými konstrukcemi motorů. Zvyšující se počet automobilů se sebou však přináší i další 

úskalí. Ve velkých městech chybí například parkovací místa, centra měst se snaží omezit 

jejich provoz různými vyhláškami a nařízeními. 

Oproti tomu doprava železniční byla od poloviny 19. století do 70. let 20. století 

v České republice dominantní. Velmi tomu napomohla první průmyslová revoluce, potažmo 

vynález parního stroje. Její schopnost přepravit objemné náklady či velký počet cestujících na 

větší vzdálenosti za krátký čas byly hlavním důvodem obrovského rozmachu. Svým 

strategickým významem bylo v zájmu společnosti a státu tomuto vývoji pomoci. Proto 

docházelo k postupnému zestátňování. Na budování nové a údržbu stávající železniční sítě 

bylo třeba nemalé částky ze státního rozpočtu. S postupnou ztrátou dominantního postavení 

musely narůstat i tyto částky. Pokud si bude chtít železnice přinejmenším udržet své nynější 

postavení je nutná změna strategie. Dle dokumentů a pokynů EU je nutno oddělit část 

infrastruktury od provozování drážní dopravy. Možný vznik konkurence nových dopravců a 

zvyšování rychlosti modernizovaných tratí mohou pomoci získat ztracené pozice zpět. 

Cílem mé bakalářské práce je charakteristika vývoje transformačního procesu na 

železnici v České republice. Vstupem naší země do Evropské unie bylo nutno zásadním 

způsobem změnit legislativu zabývající se provozováním železniční dopravy.  

Ve druhé kapitole se zabývám historií vzniku železniční dopravy na území našeho 

státu od počátku 19. století až po průběh transformačního procesu a rozdělení Českých drah. 

V další kapitole popisuji vznik a činnost Správy železniční dopravní cesty a postupný 

nárůst počtu zaměstnanců. 

V poslední kapitole se zaměřuji na hospodaření SŽDC a její priority do budoucích let. 

V úvodu své práce využiji metodu popisnou, v závěru metodu komparační a dedukční. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ČR 

Vynález parního stroje napomohl obrovskému rozmachu železniční dopravy ve světě 

v polovině 19. století. Přeprava zboží a osob po železnici však postupně ztrácí své dominantní 

postavení. Až následný vznik Evropské unie si klade za cíl sjednocení železničního trhu a 

podporu a modernizaci tohoto odvětví. 

Doprava je jednou z nejdůležitějších součástí infrastruktury každé země. Je 

nepostradatelným pomocníkem při přepravě zboží a osob nejen v tuzemsku, ale i do okolních 

států. Její kvalita a hustota zobrazuje technickou a sociálně-ekonomickou úroveň obcí, měst, 

regionů a státu. Neméně zdatným ukazatelem důležitosti odvětví dopravy je počet osob 

pracujících v tomto segmentu. V roce 2006 to bylo téměř 300 tis. obyvatel. Z toho lze odvodit 

významný podíl na tvorbě HDP naší země. V roce 2003 činil celkový podíl odvětví dopravy 

na tvorbě HDP v České republice 13,5 %. Podrobný přehled v tabulce č. 2.1.[4] 

Tabulka č. 2.1:   Podíl druhu dopravy v ČR na tvorbě HDP 

Druh dopravy Rok 2004 

Železniční doprava 16,49% 

Silniční doprava 73,99% 

Vodní doprava 0,33% 

Letecká doprava 9,20% 

CELKEM 100% 

Zdroj: Peková, 2008  

Železniční doprava je se svojí hustotou sítě a objemem přepraveného zboží a osob 

druhým největším hráčem na poli dopravy. Svým provozem také nezatěžuje životní prostředí 

tolik jako doprava silniční. Můžeme ji rozdělit na dopravu nákladní a přepravu osob. Ta druhá 

z nich je vysoce ztrátová a vyžaduje si nemalé příjmy ze státního rozpočtu pro svoji existenci.  

2.1 Statistika         

Česká republika má celkovou rozlohu 78 866 km2. Počtem vybudovaných 

železničních tratí na rozlohu území ji oprávněně patří druhé místo na světě. V tabulce č. 2.2 

jsou uvedeny hodnoty, které srovnávají státy světa v celkové délce železnic, hustoty na počet 

obyvatel a hustoty železnic na rozlohu území. 
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Tabulka č. 2.2 Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých 
států)  
                 

Délka celkem (km)    
Hustota na počet 
obyvatel  Hustota železnic na rozlohu 

v km     v km/10 000 obyvatel   území v km/100Km2  

1.  USA 
226 
612 1.  Austrálie  18,9 1.  Německo  13,5

2.  Rusko  87 157 2.  Kanada  14,4 2.  ČR  12,2

3.  Čína  75 438 3.  Švédsko  12,8 3.  Švýcarsko  11,7

4.  Indie  63 221 4.  Namibie  11,6 4.  Belgie  11,6

5.  Německo  48 215 5.  Finsko  11 5.  Maďarsko  8,7

6.  Kanada  48 068 6.  Lotyšsko  10,2 6.  Rakousko  7,6

7.  Austrálie  38 550 7.  Nový Zéland  10 7.  Slovensko  7,5

8.  Argentina  31 902 8.  ČR  9,4 8.  Polsko  7,4

9.  Francie  29 370 9.  Kazachstán  9 9.  Tchaj‐wan  7

10.  Brazilie  29 295 10. Norsko  8,7 10.
Velká 
Británie  6,8

                          

22.  ČR  9 597                  

Zdroj: The 2008 World Factbook 

Délka železniční sítě České republiky k 31. 10. 2010 činila 9 469 km, z toho bylo tratí 

jednokolejných 7 563 km, dvoukolejných 1 862 km a vícekolejných 44 km. Z celkové délky 

sítě bylo 9 446 km tratí normálně rozchodných a 23 km úzkorozchodných. Podíl 

elektrizovaných tratí činil celkem 3 210 km, z toho 1 376 km jednokolejných a 1 834 km 

dvou a více kolejných.[7] 

2.2 Historie železnice na území České republiky 

Počátky železnice v 19. století 

     Počátky železnice na našem území se datují do první poloviny 19. století. V roce 

1825 se začalo s výstavbou první koněspřežné trati mezi Českými Budějovicemi a Lincem. 

Již o tři roky později, v roce 1828, byla částečně zprovozněna. Díky investicím soukromého 

kapitálu bylo možno celou trať dokončit a zprovoznit 1. srpna 1832. Stala se tak první 

železnicí na evropském kontinentu. Sloužila především k dopravě soli z rakouské Solné 

komory do Čech a dále pak do Německa. Nezanedbatelná však byla i přeprava dřeva a osob. 

    První lokomotivní železnice v našich zemích byla zprovozněna mezi stanicemi 

Přerov a Břeclav v roce 1841. Především díky aktivitám a financím vídeňských bankéřů 

v čele S.M.Rothshildem byla tato 100 km dlouhá trať postavena během 5 let. Stala se součástí 
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Severní dráhy císaře Ferdinanda (je označována také německou zkratkou KFNB), což mělo 

být propojení Vídně s moravskými městy Brnem, Olomoucí, Bohumínem až do polského 

Halíče. [2] 

 Nejvýznamnější dráhou, kterou vybudoval stát, se v roce 1845 stala tzv. Severní státní 

železnice propojující Olomouc s Prahou. Tímto se otevřelo železniční spojení mezi Vídní a 

Prahou. Rušné politické události z konce 50. a počátku 60. let si vyžadovaly značné finanční 

výdaje, které vedly k vysokému zadlužení státu. Dlouhodobá zadluženost nakonec vyústila 

k odklonu od státem dosavadně prováděné výstavby a zajišťování provozu železniční 

dopravy. Stát uskutečnil několik opatření, směřujících k efektivnímu zajištění železniční 

dopravy soukromými železničními společnostmi. Nadále si ponechal pouze jedno 

privilegium, a to základní směry výstavby železničních tratí.  

Ve druhé polovině 19. století zaznamenala výstavba železnic na území České 

republiky velký rozmach. V tomto období byla vybudovaná převážná většina současných 

železničních tratí. Železnice se stala dominantním druhem vnitrozemské dopravy. Sloužila 

k převozu surovin, zboží a v neposlední řadě k přepravě osob. Výstavba prvních železničních 

tratí byla spojena s rozmachem průmyslu a celkovým hospodářským růstem v daných 

oblastech. Např. Ostravsko a rozvoj těžebního a hutního průmyslu, Plzeňsko a strojní průmysl 

apod. 

V habsburské monarchii bylo vybudováno 10 920 km železničních tratí a celková 

délka dosáhla 17 336 km. Na české země (Čechy, Morava a Slezsko) připadá z celkové délky 

4623 km, z čehož 3 325 km (více než 75%) bylo vystavěno právě v letech 1867 – 1875. Tyto 

tratě byly vybudovány téměř výhradně ze soukromých prostředků.  Železnice pronikla do 

historických zemí Koruny České jako civilizační a kulturní fenomén. Vybudování železniční 

sítě patří k největším počinům v oboru stavitelství, které dalo impuls k rozvoji měst a uspíšilo 

průmyslovou revoluci. Stavba tratí se vzhledem ke značné členitosti terénu dnešní České 

republiky stala náročným inženýrským dílem a s odstupem času nutno smeknout nad tím, jak 

se je podařilo harmonicky začlenit do krajiny. Pro zajímavost: přibližně 48 % z celkové délky 

tratí leží v obloucích a 86 % z celkové délky tratí leží ve sklonu. Největší sklon, vyžadující 

v dřívějších dobách provoz s ozubnicí, se nachází na trati Tanvald-Harrachov a dosahuje 

57‰. Dnes se zde ovšem Abtova ozubnice používá jen příležitostně a v běžném provozu se 

jezdí adhezně. Nejníže položenou stanicí naší železniční sítě je stanice Dolní Žleb na I. 

tranzitním koridoru na hranici s Německem. Nadmořská výška v této stanici činí 130 metrů. 
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Naopak nejvýše leží dopravna Kubova Huť na trati Strakonice – Volary. Nadmořská výška 

zde činí 995 metrů. [7] 

2.3 Elektrifikace, modernizace železnice v období 1900-1989 

Dalším milníkem v rozvoji železnice se stalo využití elektrické energie. První takto 

provozovanou tratí byl úsek mezi stanicemi Tábor a Bechyně, jejímž konstruktérem byl 

známý inženýr František Křižík. Stavba byla dokončena v roce 1903 a stala se tak nejstarší 

elektrifikovanou tratí ve střední Evropě.[6] Všeobecný rozvoj železniční dopravy byl zastaven 

až první světovou válkou. 

Po 1. světové válce a rozpadu Rakousko-Uherské monarchie vzniká Československá 

republika (ČSR). Souběžně s tím byla založena státní organizace Československé státní dráhy 

(ČSD), které se staraly o provoz na státních a většině soukromých tratí. Správa státních 

železnic spadala pod ministerstvo železnic, které bylo nejvyšším statním úřadem a nejvyšší 

instancí v provozu ČSD. V tomto období nové tratě vznikaly velmi pozvolna. Jednou 

z výjimek bylo propojení české a slovenské části našeho státu, a tím pádem rozšíření 

železniční sítě směrem na východ.  

Další rozvoj tohoto odvětví přibrzdila i světová hospodářská krize, která ve 30. letech 

postihla nejen Československou republiku. V neposlední řadě se začíná objevovat nová 

konkurence železniční dopravy, a to je přeprava automobilová a autobusová. Počet nově 

evidovaných vozidel v těchto letech je možno porovnat v tabulce č.2.3. [3] Jak je patrno 

z čísel, konkurence automobilové dopravy postupně sílila v průběhu let třicátých. 

Automobilová doprava se zaměřila na přepravu osob a poštovních zásilek. ČSD se snažila 

automobilové přepravě konkurovat nasazením lehké motorizace na místních drahách. Toto 

opatření ovšem k výraznému zlepšení konkurenceschopnosti železnice nevedlo. 

Tabulka č. 2.3:   Nárůst počtu automobilů v letech 1922-1937 

 1922 1937 

Osobní automobily 5 316 91 864 

Nákladní automobily 1 932 28 660 

Zdroj: Kvizda, 2007  

Po obsazení Československa a jeho následném rozdělení v roce 1939 zaniká ČSD. 

Jeho nástupnickou organizací se stává na území Protektorátu Čechy a Morava Böhmisch-

Mährische Bahm (Českomoravské dráhy) a na Slovensku Slovenské železnice.  
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Ve válečném období plní železnice velmi důležitou strategickou roli v přepravě 

vojenského materiálu a neposlední řadě i osob. Nelze se proto divit následnému poškozování 

při sabotážních akcích ze země či nálety osvobozeneckých vojsk. Po osvobození bylo v celém 

Československu evidováno přes tři a půl tisíce těžce poškozených tratí. [8]  

Období druhé světové války bylo posledním obdobím, kdy železnice měla výrazný 

vliv na obranyschopnost státu. V roce 1945 po ukončení 2. světové války dochází k obnovení 

ČSD. Následně se znárodňovacími dekrety zestátní i poslední soukromé dráhy na našem 

území.  

Od roku 1948 byla u moci Komunistická strana Československa, o rok později vznikly 

Československé dráhy jako národní podnik. Ministerstvo železnic bylo znovu založeno v 

červenci 1952 tím, že bylo vytvořeno z Ústředního ředitelství ČSD. Souběžně s tímto krokem 

byly také zrušeny ČSD a železnice tedy připadly do přímé správy státu. V roce 1953 bylo 

včleněno Ministerstvo železnic do Federálního ministerstva dopravy. Federální ministerstvo 

dopravy řídilo veškerou železniční, vodní a leteckou dopravu a podílelo se i na řízení silniční 

a městské dopravy. [9],[10] Jednalo se tedy o zřejmou snahu o maximální centralizaci řízení 

dopravy.  

Mezi lety 1948 a 1967 docházelo k poměrně značnému pozastavování provozu na 

některých tratích, zejména v pohraničních oblastech, což mělo za následek zrušení těchto tratí. 

Základními příčinami rušení těchto tratí bylo nové poválečné uspořádání Evropy, výstavby 

vodních děl či jiných pro stát důležitých staveb a samozřejmě i nerentabilní provoz. Přepravu 

osob v těchto úsecích převzaly konkurenční ČSAD. 

Poslední nově zbudovanou tratí na českém území byla v roce 1953 část úseku mezi 

Brnem a Havlíčkovým Brodem. Poté byla upřednostněna elektrifikace železničních tratí. Do 

konce 80. let 20. století byla takto elektrifikována asi třetina veškerých tratí na našem území. 

Současně byl zaznamenán výrazný vzestup silniční dopravy.  

2.4 Počátky transformace v letech 1989-2003  

Sametová revoluce na podzim roku 1989 znamenala nejen konec diktatury 

komunistického režimu v Československu a nástup demokracie, ale i zásadní změny 

v budoucí strategii státní dopravní politiky. Usnesení číslo 592 z 26. září 1991 dalo jasně 

najevo směr, kterým se bude naše republika ubírat v následujících letech. Byla v něm 

definována strategie dopravní politiky, např.: 
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 postupné uplatňování zásad tržního hospodářství v podmínkách dopravy, 

 zabezpečování vazeb na přepravní trh ES, 

 zrovnoprávnění všech forem vlastnictví pro všechny účastníky dopravně 

přepravního procesu, 

 harmonizace podmínek na přepravu trhu, 

 propojení sítí s evropskými do roku 2000, 

 zvyšování bezpečnosti dopravy, 

 komercionalizace všech druhů dopravy s nezbytnými zásahy do organizačního 

uspořádání, 

 dobudování informačních systémů. [5] 

Dále zde byla stanovena zásada umožnění přístupu k podnikání všem zájemcům o 

provozování dopravního podnikání. Ve všech druzích dopravy se mělo zavést oddělené 

účtování nákladů na provoz dopravní infrastruktury a dopravní provoz, osobní a nákladní 

dopravu. 

Po rozdělení Československa (ČSFR) k 1. lednu 1993 bylo třeba učinit podstatné 

legislativní kroky k dalšímu zdárnému fungování železniční politiky v České republice. 

Prvním krokem ke vzniku Českých drah (ČD, s.o.) byl zákon č. 9/1993 Sb., o Českých 

drahách schválen dne 20. prosince 1992 Českou národní radou, s účinností od 1. 1. 1993. 

České dráhy tak mohly vzniknout jako nástupnický subjekt státní organizace Československé 

státní dráhy. Ke konci roku 1993 byly České dráhy zároveň oddluženy.  

Provozování drah stanovuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, s účinností 

od 1. 1. 1995. Doposud byl třikrát novelizován a jeho úplné znění bylo vyhlášeno zákonem 

č. 35/2001 ze dne 26. ledna 2001. Jeho součástí je zapracování předpisů Evropského 

společenství, jež dbají především na bezpečnostní opatření na železnici. Určuje také členění 

drah a jejich kategorizaci, pravidla pro provozování drah a drážní dopravy, povinnosti 

vlastníka i provozovatele dráhy a drážní dopravy. V neposlední řadě umožňuje vstup více 

provozovatelům drážní dopravy, potažmo vznik konkurenčního prostředí nejprve k přepravě 

nákladů a posléze i osobní přepravě. 

Vlastníkovi dráhy se ukládá tímto zákonem povinnost údržby a oprav trati v rozsahu 

nezbytném pro provozuschopnost a dále umožnění propojení s jinými drahami. V případě 

neschopností splnit tyto podmínky je vlastník povinen nabídnout dráhu k odkupu státu. Zákon 

dále řeší státní správu a státní dozor ve věcech drah. Drážními správními úřady ve věcech 
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železničních jsou Ministerstvo dopravy ČR, Drážní úřad a Drážní inspekce. Obě poslední 

jmenované instituce jsou podřízeny Ministerstvu dopravy ČR.  

Neméně důležitým bylo usnesení vlády České republiky číslo 766, ze dne 20. prosince 

1995, kterým byly železniční dráhy rozděleny na celostátní a regionální. Vzhledem ke 

geografické poloze České republiky se tvrdí, že jsme srdcem Evropy. Z toho je zřejmé, že 

jsme tranzitní zemí viz. obr. č. 2.1 železniční koridory. 

Obr. č. 2.1:   Transitní železniční koridory 

Zdroj:http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/mapky/zeleznicni-koridory-mapka.jpg:[online] 

[30.4.2012] 

Prioritu tak získaly výstavby tzv. tranzitních železničních koridorů, jež umožňují 

propojení naší země s okolními státy. Především zvyšování rychlosti tak zlepšuje 

konkurenceschopnost vůči dopravě silniční. Oproti tomu regionální tratě musí o svou 

budoucnost tvrdě bojovat;  na jejich spolufinancování se podílí i dotace z krajských rozpočtů. 

Vláda uložila ministru dopravy vyhlásit regionální dráhy v Obchodním věstníku s účinností 

od 1. července 1996. Jednalo se o 128 tratí, jež bylo za splnění určitých podmínek možno 

privatizovat. [11] 

Již od počátku 90. let se objevují první náznaky rozdělení a privatizace Českých drah. 

Ty zesílily zejména po uvažovaném vstupu České republiky do Evropské unie. Bylo třeba 

začlenit předpisy a normy Evropského společenství do legislativy naší země. Jedná se o tzv. 

interoperabilitu. V souladu s tím začínají vznikat první koncepce dělení tohoto dopravního 

gigantu. Hlavní myšlenkou bylo oddělit infrastrukturu od provozu. Tuto variantu umožnila 
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novela zákona o Českých drahách z 9. července 1993. Současně dochází k rozdělení 

hospodaření na dva účetní a finanční celky. Jsou to železniční a dopravní cesty a také 

přepravní a ostatní výkony. Tím byl splněn i jeden z požadavků Evropské komise. Správní 

radě ČD bylo uloženo vypracování transformačního projektu. Ten byl předložen v roce 1994 

a měl rozdělit ČD na dvě společnosti, a to Dopravní cestu, jež měla provozovat traťový 

systém, a společnost s komerčním provozováním lokomotiv a přepravních vozů. Současně 

vypracovalo svůj projekt i Ministerstvo dopravy. Počítalo se v něm se vznikem několika 

podniků:  Dopravní cesta, Nákladní doprava, Dálková osobní doprava a Osobní regionální 

doprava. Ovšem ani jeden z návrhů nebyl vládou schválen, a tak hledání optimální varianty 

pokračovalo i nadále. 

Nutno podotknout, že veškeré kroky, směřující k privatizaci či transformaci železnic, 

byly sledovány a ostře odsuzovány Odborovým sdružením železničářů. Pod jeho masivním 

nátlakem, někdy i za cenu stávkových pohotovostí, byla reforma ČD často velmi utlumena. 

Již v lednu 1996 byl Ministerstvem dopravy vypracován nový návrh rozdělení ČD. S 

několika připomínkami jej schválila i správní rada ČD. Prioritou byl prodej majetku nutně 

nepotřebného k vykonávání vlastní činnosti s následnou privatizací několika regionálních 

tratí. Dalším cílem mělo být do několika následujících let dosáhnout vyrovnanosti rozpočtu. 

Avšak změna na postu ministra dopravy zastavila i tento slibně se vyvíjející projekt. 

Následné návrhy smetla ze stolu nekompromisní stávka železničářů, zahájená 4. února 

1997. Původně byla vyhlášena na 48 hodin, avšak  následným několikerým prodlužováním 

paralyzovala dopravu v ČR. Její ukončení 8. února bylo podmíněno dohodou mezi 

Ministerstvem dopravy, Správní radou ČD, vedením ČD a Odborovým sdružením 

železničářů. Výsledkem dohody bylo mimo jiné i opětovné utlumení transformačních 

strategií. 

S dalšími předvstupními jednáními o připojení České republiky do Evropské unie 

ovšem bylo nutno urychleně realizovat změny potřebné k tomuto kroku. Velmi důležitým se 

v tomto ohledu stalo usnesení vlády č. 413 ze dne 17. června 1998, o dopravní politice České 

republiky. Byl to první dokument, který vláda nevzala pouze na vědomí, ale schválila jej. 

Jeho součástí byl i seznam úkolů pro ministerstvo dopravy a spojů na následující období, mj.: 

 bylo nutno stabilizovat financování, určit pravidla, odpovědnost a podmínky pro 

subjekty, plnící závazky veřejné služby, 

 zpracovat dlouhodobou koncepci obnovy vozového parku s přihlédnutím ke změně 

druhů pohonů šetrnějších k životnímu prostředí, 
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 zpracovat konsolidační program včetně ošetření dluhu Českých drah a sociálních 

programů (např. předčasný odchod do důchodu), 

 postupné zapracování právních předpisů ES do legislativy České republiky v rámci 

vstupu do EU, 

 zvýšit průchodnost hraničních přechodů ČR, 

 předložit dlouhodobý návrh podpory kombinované dopravy v ČR, 

 zpracovat návrh privatizace železnice za podmínek volného přístupu na dopravní 

cestu. 

2.5 Bílá kniha 

Budoucí rozšíření EU o další státy především ze střední a východní Evropy nutně 

vedlo k přehodnocení stávající dopravní politiky z roku 1992. Předpokládané zvýšení 

přepravy osob a zboží, ruku v ruce s ekonomickým růstem bylo hlavním impulsem. Bylo 

nutno zkvalitnit dopravní propojení současných členů EU s novými kandidátskými zeměmi. 

Proto byl v září roku 2001 vydán dokument s názvem Bílá kniha evropské dopravní politiky 

pro rok 2010: čas rozhodnutí. Co se železniční tématiky týká, cílem bylo revitalizovat 

železnici, a to zejména: 

 vytvořením společného přístupu k bezpečnosti železniční dopravy s postupnou 

integrací národních bezpečnostních systémů, 

 posílení opatření pro interoperabilitu za účelem provozování přeshraniční služby a 

snížení nákladů na vysokorychlostní sítě, 

 zajistit odpovědnost za bezpečnost a interoperabilitu efektivním řídícím orgánem – 

Evropskou agenturu pro železnice, 

 rozšířením a urychlením otevřenosti trhu železniční nákladní dopravy, 

 připojením se k Mezistátní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF). 

[12] 

Tato zásadní opatření měla být umocněna dalšími změnami, a to především: 

 zajištěním kvalitní železniční dopravy, 

 odstraňováním překážek pro vstup konkurence na trh železniční nákladní dopravy, 

 zlepšením ochrany životního prostředí v železniční dopravě, 

 postupným zřizováním specializovaných železničních nákladních sítí, 

 postupným otevíráním trhu v železniční osobní dopravě, 
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 zlepšením práv cestujících v osobní dopravě. [13] 

Je zcela patrné, že tyto změny nemohly být provedeny okamžitě. Revitalizace 

železnice dle EU by nebyla možná bez nutnosti liberalizace železničního trhu a modernizace 

služeb. Vznik evropské železnice bez hranic měly podpořit tři železniční balíčky. 

První z nich požadoval účetní oddělení správy dopravní infrastruktury od zabezpečení 

drážního provozu v jednotlivých státech, což mělo umožnit nezávislost správy infrastruktury a 

vstup nové konkurence na železnici.  

Druhý balíček si kladl za cíl prosazování bezpečnostních prvků, nastavení vysokých 

bezpečnostních standardů a provozní interoperabilitu na celém území EU, jež měla 

zjednodušit a urychlit přeshraniční přepravu. 

Ve třetím balíčku byla vzata v potaz práva cestujících a tzv. certifikace strojvedoucích, 

jež umožňovala řídit železniční vozidla i po přechodu hranic do cizích států. Zároveň byly 

sledovány podmínky pro liberalizaci trhu mezinárodní osobní železniční dopravy. 

Všechny tyto kroky měly vést ke vzniku plné konkurence a obnovení v důvěru 

železnice v EU. [3]  

Mezi základní nástroje prosazování legislativy Evropského společenství (ES) patří: 

 směrnice: jsou základním právním dokumentem ES v příslušné oblasti. Povinností 

členských států je obvykle do dvou let vsadit do svého právního systému, 

 nařízení: jsou platným právním předpisem a jsou určeny všem zúčastněným 

subjektům, 

 rozhodnutí: jsou platnými právními předpisy, určenými členským státům, jež 

odpovídají za jeho naplnění a dodržování. [1] 

2.6 Rozdělení ČD a SŽDC 

K těmto změnám a dokumentům se musela postavit čelem i vláda ČR. Dne 5. 2. 2002 

proto přijala zákon č.77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, o změně zákona č.266/1994 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon nabyl účinnosti dne 1. 3. 2002. Přijetí tohoto tzv. „transformačního zákona“ umožnilo 

k 31.12.2002 zánik Českých drah, státní organizace, a následně k 1.1.2003 vznik Správy 

železniční dopravní cesty, s.o., a Českých drah, a.s. Tyto dva subjekty se dělí o majetek, 
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údržbu a provozování dráhy. Současně ke stejnému datu vzniká i další státní instituce, a to 

Drážní inspekce.  

Společnost ČD, a.s. převzala majetek, sloužící k provozování železniční dopravy a 

železniční dopravní cesty, a plní funkci provozovatele dráhy. O tuto funkci přišla dne 

1.7.2008, a to novelizací zákona o transformaci. Jejím zakladatelem a zároveň jediným 

akcionářem je stát, a tak i nadále zůstávají v plném vlastnictví státu. Převzala také nesplatné 

pohledávky a závazky z obchodně přepravních vztahů a pracovněprávních vztahů svých 

zaměstnanců. Zároveň dochází k datu svého vzniku i k oddlužení této organizace. Jednou ze 

základních povinností ČD je vést oddělené účetnictví činností souvisejících s provozováním 

železniční dopravní cesty, provozováním osobní železniční dopravy a provozováním 

železniční nákladní dopravy. Zvláště oddělené je i účtování o činnostech hrazených 

z veřejných prostředků. To vše směřuje k jedinému cíli, a to je nedovolit krytí ztráty z osobní 

dopravy ziskem z provozu dopravy nákladní. K tomuto oddělení výrazně přispěje i vznik 

dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s. Tato akciová společnost je 100% vlastněna Českými 

drahami. Její vznik umožnilo přijetí usnesení č. 1195 ze dne 22. října 2007 vládou České 

republiky. Společnost ČD Cargo, a.s., tak mohla vzniknout 1. prosince 2007. Zabývá se 

výhradně nákladní přepravou. Zajišťuje přepravu průmyslových a zemědělských komodit, 

surovin, paliv a pohonných hmot, kontejnerů a nadměrných nákladů. Zajišťuje pronájem 

nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Denně přepravuje po železniční síti cca 

25 tis. vozů, ložených nejrůznějším zboží. Svým výkonem zaujímá páté místo v EU, jež si 

hodlá do budoucna udržet. Níže uvedené tabulky 2.4, 2.5, 2.6 přinášejí aktuální přehled 

dceřiných společností Českých drah, počty přepravených cestujících a dopravních výkonů 

v letech 2003-2010. 
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Tabulka č. 2.4:  Dceřiné společnosti ČD, a.s. 

Společnost Podíl ČD, a.s 

ČD Cargo, a.s. 100% 

Dopravní vzdělávací institut, a.s. 100% 

DPOV, a.s. 100% 

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 100% 

ČD Reality, a.s. 100% 

RailReal, a.s. 66% 

ČD-Telematika, a.s. 59,31% 

ČD travel, s.r.o. 51,72% 

Centrum Holešovice, a.s. 51% 

RAILREKLAM, s.r.o. 51% 

Žižkov Station Development, a.s. 51% 

Zdroj: http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/dcerine-spolecnosti/cd-cargo/-9604/ [online] 

[21.4.2012]  

Z níže uvedených tabulek č. 2.4 a 2.5 je patrný úbytek jak v počtu přepravených 

cestujících, tak v objemu přepravy za roky 2009 a 2010. Svou roli zde může mít i dopad 

celosvětové krize promítající se do poklesu růstu ekonomiky omezením průmyslové výroby a 

s tím související snižování přepravních výkonů. Neméně významným faktorem může být také 

růst nezaměstnanosti omezující výdaje obyvatelstva. 

Tabulka č. 2.5  Počet přepravených cestujících mezi léty 2003–2010 

Rok 
Počet přepravených 

osob 
Průměrná přepravní 

vzdálenost 

2010 163 mil. 40 km 

2009 163 mil. 40 km 

2008 175 mil. 39 km 

2007 182 mil. 38 km 

2006 181 mil. 38 km 

2005 178 mil. 37 km 

2004 179 mil. 37 km 

2003 172 mil. 38 km 
Zdroj :Vlastní výroba - sestavení z výročních zpráv ČD, a.s. 2003-2010 
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Tabulka č.2.6: Nákladní doprava – objem přepravy mezi léty 2003-2010 

Rok 
Objem přepravy 

(mil. tun) 
Přepravní výkon             

(mil. tarifních tuno-kilometrů) 
Dopravní výkon       

(mil. vlako-kilometrů) 

2010 76,72 13 592 25,9 

2009 68,37 12 581 26,1 

2008 86,19 15 977 32,4 

2007 91,62 17 051 33,5 

2006 89,62 16 445 32,3 

2005 83,92 16 033 32,6 

2004 87,75 15 566 34,9 

2003 93,14 16 396 36,4 

Zdroj: Vlastní výroba – sestavení z výročních zpráv ČD, a.s. 2003-2010 

Oproti tomu SŽDC, s.o., převzala majetek tvořící železniční dopravní cestu a zároveň 

většinu pohledávek a závazků. Při svém startu tak dostává do vínku dluhy ve výši 

cca 40 miliard korun. Plní funkci vlastníka dráhy. Dále zajišťuje provozování, 

provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Současně přiděluje 

kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví státu. Od 1. 7. 2008 

se stává i provozovatelem dráhy.  Více o SŽDC v následující kapitole.  

Drážní inspekce jako správní úřad vzniká jako jedna z prvních institucí tohoto typu 

v Evropské unii. Provádí státní dozor ve věcech drah u provozovatelů drah či drážní dopravy 

a zjišťuje příčiny mimořádných událostí u všech provozovatelů, jak tuzemských tak i 

zahraničních, působících v České republice. Jejím dlouhodobým cílem je zlepšování stavu 

v oblasti mimořádných událostí na všech drahách v ČR. Mezi ně patří nejen železnice, ale i 

metro, tramvaje, trolejbusy a lanovky. Hlavním smyslem činnosti instituce je předcházení 

mimořádným událostem. V rámci jejich prevence Drážní inspekce: 

 zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě, 

 zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, 

 provozovatelům dráhy a drážní dopravy ukládá opatření vedoucí k odstranění a 

nápravě zjištěných nedostatků, které ohrožují bezpečnost, 

 kontroluje plnění opatření uložených provozovatelům dráhy a drážní dopravy, 

 vyhodnocuje vývojové trendy nehodovosti na drahách a přijímá opatření ke 

zlepšení situace. 
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Při těchto činnostech Drážní inspekce sleduje a vyhodnocuje: 

 technický stav infrastruktury a drážních vozidel, 

 zda systém organizace provozu odpovídá bezpečnostním předpisům, 

 dodržování tohoto systému jednotlivci. [14] 

Pokud inspekce při svém výkonu státního dozoru zjistí nedostatky, vyzve 

provozovatele dráhy k jejich odstranění. Současně však informuje i příslušný drážní správní 

úřad, jež provozovateli činnost povolil. Ve zvláště závažných případech může být zahájeno 

správní řízení, či dokonce hrozí zastavení činnosti provozovatele. 

Zřizovatelem Drážní inspekce je stát. Ovšem ten je také zároveň vlastníkem Českých 

drah, a.s.  jako provozovatele dráhy a zřizovatelem Správy železniční dopravní cesty, s.o. 

jakožto vlastníka dráhy. Aby nedošlo ke vzájemnému ovlivňování těchto subjektů, musela se 

Česká republika před svým vstupem do EU zavázat, že tento inspekční orgán bude za všech 

okolností nezávislý jak na provozovatelích drah a drážní dopravy, tak na regulačních úřadech.  
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3 ANALÝZA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ 
ORGANIZACE 

Transformací Českých drah dochází ke vzniku nové organizace, jež plní funkci 

vlastníka dráhy. Stává se jím Správa železniční dopravní cesty, jež zajišťuje provozování, 

modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Následně se stává i provozovatelem dráhy. 

3.1 Vznik a činnost SŽDC, s. o. 

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) společně s akciovou 

společností České dráhy (ČD) vznikly jako nástupnické subjekty státní organizace České 

dráhy  k datu 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, 

státní organizaci, o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 

na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

(transformační zákon). Základním cílem transformace bylo institucionálně oddělit výkon 

funkcí vlastníka dráhy celostátní a drah regionálních od provozování těchto drah a 

provozování drážní dopravy na nich. Tyto dráhy byly do 31. 12. 2002 integrovány ve státní 

organizaci České dráhy. Bylo třeba změnit podmínky pro rozvoj dopravního systému. [7] 

SŽDC vznikla zejména jako subjekt, který hospodaří se železniční infrastrukturou ve 

vlastnictví státu a vykonává vlastním jménem práva a povinnosti vlastníka dráhy, upravené 

zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje provozování a 

provozuschopnost železniční dopravní cesty.  

3.2 Předmět činnosti SŽDC 

Hospodaření s majetkem vymezeným v § 20 zákona č. 77/2002 Sb., obsahuje 

jmenovitě: 

 zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, 

 zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cest, 

 zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, 

 hospodaření s vymezenými závazky a pohledávkami Českých drah, s.o., existující 

ke dni vzniku České dráhy, a.s., 

 přípravu podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby, 

 kontrolu užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy. 
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Předmět podnikání SŽDC 

Činnosti, vykonávané v rozsahu právního nástupnictví dle § 21 odst. 2 zákona č. 

77/2002 Sb.,: 

 obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu, 

 reprografická činnost, 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 ubytování v ubytovacích zařízeních, 

 inženýrsko -  technická činnost v investiční výstavbě, 

 pronájem reklamních ploch, 

 pronájem movitých věcí, 

 nakladatelská a vydavatelská činnost, 

 reklamní a propagační činnost, 

 zprostředkování služeb, 

 výkon zeměměřických činností, 

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti, 

 distribuce elektřin, 

 obchod s elektřinou, 

 grafické práce a kresličské práce, 

 testování, měření, analýzy a kontrol, 

 poskytování technických služeb, 

 výuka obsluhy (řízení) technických zařízení, 

 provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, 

 technické činnosti v dopravě, 

 činnost technických poradců v oblasti železniční infrastruktury, 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

 projektování elektrických zařízení, 

 skladování zboží a manipulace s nákladem, 

 realitní činnost, 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, 

 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, 

 technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, 

 projektová činnost ve výstavbě, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 poskytování služeb elektronických komunikací, 

 provozování dráhy celostátní, 

 provozování drah regionálních. [15] 

3.3 Organizační struktura a organizační jednotky SŽDC 

Orgány SŽDC jsou Správní rada, Výbor pro audit a generální ředitel. Statutárním 

orgánem je generální ředitel. Podrobné organizační členění je uvedeno na obrázku č. 3.1 

Obrázek č. 3.1:   Organizační struktura SŽDC 

 
Zdroj: http://www.osz-decin.cz/.../20110901_r1_organizacni_rad_szdc-01-09-11 
(20110901_r1_organizacni_rad_szdc-01-09-11[1]) [online] [7.4.2012] 

Stavební správa zabezpečuje zajištění a realizaci modernizace železniční sítě České 

republiky. Česká republika je rozdělena do tří oblastí s působnostmi Stavební správy Praha, 
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Plzeň a Olomouc. Základním posláním Stavebních správ je plnit funkci investora staveb na 

ŽDC v majetku státu. Dále je v působnosti Stavební správy např. uzavírání kupních smluv na 

nemovitosti v souvislosti s přípravou a realizací investiční výstavby, zajišťovat inženýrsko-

investorské činnosti, týkající se železniční sítě z hlediska územního plánování staveb ŽDC, 

zajišťovat ochranu životního prostředí na stavbách, spolupracovat s ostatními útvary SŽDC 

při realizaci zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonnými předpisy a jiné. Aktuálně 

k 1.4.2012 dochází k redukci stavebních správ na dvě, a to Stavební správa západ a Stavební 

správa Východ. 

Správa dopravních cest (SDC) zabezpečuje zejména správu, kontrolu, dohled, 

opravy a údržbu železniční dopravní cesty ve vlastnictví státu.  Železniční dopravní cestou se 

rozumí železniční spodek, železniční svršek, železniční přejezdy, stavby a pevná zařízení 

nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, sdělovací zařízení pro přenos informací, 

zabezpečovací zařízení, elektrická zařízení, pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy, 

budovy a zařízení drážní dopravy. SDC zajišťuje bezpečný provoz určených technických 

zařízení, realizuje zásady ochrany životního prostředí a ochrany vod a plní úkoly vyplývající 

ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a systému bezpečnosti provozování 

drážní dopravy.  

Správa železniční geodézie (SŽG). Jejím základním posláním je výkon funkce 

Úředně oprávněného zeměměřického inženýra zabezpečovat správu, kontrolu, dohled a 

činnosti v oblasti geodézie (např. správu železničního geodetického bodového pole, správu 

jednotné železniční mapy, kontrolu geometrické polohy koleje, katastrální správu 

železničních pozemků). V jednotné železniční mapě jsou informace o získání 

geoprostorových dat o všech prvcích infrastruktury. Výsledná mapa by měla sloužit jako 

základní podklad pro informační systémy na železnici. Díky vysoké přesnosti je využitelná 

pro přípravnou dokumentaci investiční činnosti SŽDC a jako podklad pro projektování staveb 

na železnici. V ostatních působeních SŽG se jedná o činnosti mimo organizaci, práce na 

externích zakázkách (za úplatu) dle požadavků objednatele, např. vytyčování práce na 

stavbách, zaměření skutečného provedení staveb, prostorové sledování staveb a objektů, 

měření jeřábových drah a jiné.  

Správa železniční geodézie spolupracuje s orgány veřejné správy na aktualizaci údajů 

o území, při tvorbě územně analytických podkladů. Dle ustanovení stavebního zákona, kde je 

každý vlastník technické a dopravní infrastruktury povinen poskytovat úřadu územního 

plánování polohopisnou situaci svých objektů a zařízení. Tato činnost je náročná na 
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koordinaci činností jednotlivých správců při shromažďování a zpracování dat. Rovněž SŽG 

má povinnost tato data jako vlastník průběžně aktualizovat při vzniku jakékoliv změny. 

Správa železniční energetiky (SŽE) poskytuje distribuční služby, prodej elektrické 

energie externím subjektům připojeným k lokální distribuční soustavě železnice a nákup 

elektřiny pro vlastní spotřebu zařízení SŽDC. Sídlo je v Hradci Králové. SŽE jedná 

s nadřazenými distribučními společnostmi, operátorem trhu s elektřinou v rozsahu nezbytném 

pro zajištění všech náležitostí. Podílí se na přípravě rekonstrukcí a výstavbě nových 

rozvodných zařízení v rámci investiční činnosti a zavádění dálkových přenosů měření 

spotřeby elektřiny z odběrných míst.  

V tabulce č. 3.1 jsou uvedeny údaje o spotřebě elektřiny za rok 2010 v porovnání 

s rokem 2009 podle druhů spotřeby elektřiny SŽDC a celkem v MWh. V tabulce 3.1 jsou 

obdobně porovnány náklady v Kč. 

Tabulka č. 3.1 :  Spotřeba elektrické energie v MWh 

druh spotřeby  2009 (MWh)  2010 (MWh)  nárůst spotřeby (MWh) 

EOV  10 277,36 20 381,34 10 103,98 

NZZ  29 296,09 32 053,68 2 757,59 

Osvětlení  38 962,24 38 317,05 ‐645,19 

Ostatní  58 430,11 57 642,16 ‐787,95 

Celkem  136 965,80 148 394,23 11 428,43 

Zdroj: SŽDC, s.o. Česká železnice 2010/2011 

Tabulka č. 3.2 : Spotřeba elektrické energie v peněžním vyjádření (tis. Kč) 

druh spotřeby  2009 (  2010 (tisíc Kč) 
nárůst spotřeby (tisíc 

Kč) 

EOV  32 205,52 63 098,45 30 892,93 

NZZ  86 333,81 100 381,47 14 047,66 

Osvětlení  111 423,32 117 418,31 5 994,99 

Ostatní  161 099,78 169 128,06 8 028,28 

Celkem  391 062,43 450 026,29 58 963,86 

Zdroj: SŽDC, s.o. Česká železnice 2010/2011 

Z přehledu je zřejmé, že došlo k nárůstu spotřeby pro zařízení elektrického ohřevu 

výměn téměř dvojnásobně. Spotřeba napájení zabezpečovacích zařízení vzrostla a u spotřeby 

osvětlení a ostatní spotřeby došlo k mírnému poklesu. Na výši ceny za elektřinu se podílí 

zvýšení regulovaných cen na vstupu do lokální distribuční soustavy železnic. 

Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) zajišťuje diagnostické a provozní 

měření prvků infrastruktury, má na starost ověřování nových zařízení a systémů, řešení 

aktuálních technických problémů v oborech železniční infrastruktury, ověřování jakosti 
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určených výrobků a řešení normativní a předpisové činnosti. Zajišťuje podrobné prohlídky 

železničních mostů, měří a vyhodnocuje prostorové průchodnosti tratí, podílí se na řešení 

úkolů technického rozvoje. Podílí se na zabezpečení vybraných činností v oblasti 

aplikovaných a softwarových programů pro správu zařízení dopravní cesty. Plní úkoly 

vyplývající ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a systému bezpečnosti 

provozování drážní dopravy. Pro všechny jednotky SŽDC a skupinu ČD zajišťuje rádiové, 

hlasové a datové služby (elektronickou poštu a Intranet). Provádí dohled nad správnou 

činností informačních zařízení pro cestující v železniční síti ČR. S ohledem na bezpečnost 

provozu elektrických spotřebičů a ručního nářadí TÚDC zajišťuje provádění revizí 

elektrických spotřebičů a nářadí v souladu s platnými normami a interními předpisy. 

Z ostatních činností se TÚDC velkou měrou podílel na řešení projektu Ministerstva 

dopravy ČR s názvem „Certifikace satelitního navigačního systému Galileo pro železniční 

telematické aplikace“ v období 2007-2010 ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a ČD –

Telematikou. Účelem projektu bylo vypracovat postup certifikace satelitního navigačního 

systému Galileo pro použití v železničních telematických aplikacích (informační technologie, 

zabezpečovací technika, ochrana pracovníků v kolejišti apod.) včetně pilotního ověření 

vybraných postupů certifikace v laboratoři a na zkušebním traťovém úseku. Výsledky 

projektu byly publikovány na národních i mezinárodních konferencích. Projekt výrazně 

přispěl k budoucímu využití družicových systému EGNOS a Galileo v pozemních 

bezpečnostně-relevantních systémech (železnice, silniční doprava, řízení pracovních strojů). 

Implementace družicových systémů do bezpečnostních aplikací přinese významné snížení 

investic a finančních nákladů na provoz a údržbu tratí, zvýšení bezpečnosti dopravy, vyšší 

interoperabilitu, zefektivnění využití kapacit dopravní infrastruktury a produktivitu provozu.  

Hasičská záchranná služba (HZS) zabezpečuje činnosti v oblasti požární a 

záchranné, je součástí integrovaného záchranného systému ČR. Počátky dnešní Hasičské 

záchranné služby na železnici se datují rokem 1953 a jsou úzce spjaté jak s tehdejšími 

právními a technickými předpisy pro provoz a ochranu železnice, tak i s právními předpisy 

upravujícími od roku 1953 postavení a úkoly jednotek požární ochrany.  

Požární ochrana na železnicích byla až do roku 1952 zajišťována pouze dobrovolnými 

sbory, zřizovanými jen ojediněle ve větších provozovnách. HZS zajišťuje záchranné služby, 

požární zásahy, zásahy při havarijních únicích ekologicky závadných a nebezpečných látek a 

jiných mimořádných událostech v železničním provozu, včetně stanovení příslušných opatření 

a činností, souvisejících s provozováním železniční dopravy: požární bezpečnost budov, 
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obslužných zařízení železnice a zásilek k přepravě. Dále zajišťuje pomoc a likvidaci následků 

živelných pohrom, asistenční činnosti a napomáhá při obnovení přerušené železniční dopravy 

následkem mimořádné události. Dle celostátního statistického sledování provádí HZS 

následující tipy zásahů u: 

 požárů, 

 dopravních nehod, (dále členěny na silniční, silniční hromadné, železniční včetně 

metra, letecké, ostatní), 

 živelních pohrom, 

 prací na vodě,  

 čerpání vody, 

 olejových havárií, 

 úniku nebezpečných chemických látek, 

 technických havárií – technologická pomoc, technická pomoc 

 jiný technických zásahů 

 planých poplachů. 

Kromě výše uvedených základních tipů provádí HZS i další činnosti (nadstavbové 

činnosti), které jsou většinou zatříděny pod dopravní nehody anebo technické havárie. Jedná 

se zejména o: 

 zabezpečení vypnutého stavu trakčního vedení, 

 šetření některých nehodových událostí dle předpisu SŽDC Dp. 17, 

 vyřezávání náletových křovin a stromů ohrožující bezpečnost železničního provozu, 

 provádění kontrol a čištění skalních masivů v blízkosti železničních tratí od 

vzrostlých náletových stromů, keřů a travin a uvolněných částí skal, 

 sjednané jízdy pro šetření nehodových událostí, 

 provozní kontroly zařízení pro dodávku požární vody, 

 odstranění ložných závad, 

 poskytnutí technické pomoci při nařízených kontrolách deklarovaného zboží, 

 zajišťování požárně bezpečného provozu parních lokomotiv, 

 prověření těsnosti kotlových vozů během přepravy, 

 nakolejování železničních kolejových vozidel a odstraňování následků železničních 

nehod s využitím těžké vyprošťovací techniky (vyprošťovací tank, hydraulická 

vyprošťovací zařízení, vyprošťovací automobily, automobilové jeřáby, HOESCH, 

atd.), 
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 provádění provizorních oprav. [7] 

Jako jediná jednotka požární ochrany HZS může provádět zabezpečení vypnutého 

stavu trakčního vedení pomocí zkratovacích souprav pro zasahující jednotky na 

elektrizovaných železničních tratí. Od roku 2000 má Hasičská záchranná služba SŽDC svůj 

vlastní znak, který je jako ochranná známka zapsán u Úřadu průmyslového vlastnictví a 

kterým se odlišuje od ostatních hasičských záchranných sborů. Logo HZS uvádím v příloze č. 

3 bakalářské práce. 

3.4 Ekonomika SŽDC 

Základním nástrojem ekonomického řízení SŽDC je plán hospodaření, každoročně 

schvalovaný Správní radou. SŽDC přijala novou koncepci strategie centrálního řízení. Tato 

nová koncepce spočívá v zavedení centrálního řízení veřejných zakázek vybraných komodit 

v prostředí SŽDC a organizačních jednotek. Evidence centrálních nákupů bude vedena 

formou „Registru veřejných zakázek“. Veškeré počínání v oblasti centrálních nákupů musí 

mít finanční zajištění a nesmí svým objemem přesáhnout stanovený plán.  

Prvotním úkolem odboru ekonomiky je nastavení optimálních ekonomických vztahů a 

vazeb s uplatňováním systému ekonomického řízení až do úrovně organizačních složek. 

Odbor ekonomiky zabezpečuje celopodnikové plánování, kdy závazné limity rozepisuje do 

jednotlivých organizačních složek a následně pak měsíčně vyhodnocuje plnění stanovených 

ukazatelů hospodaření. Významnou zónou je oblast výkaznictví a kontrolingu. V roce 2010 

byl zaveden nový manažerský reporting. Ten poskytuje pyramidový rozklad nákladů a výnosů 

a přehled nejdůležitějších informací týkající se hospodaření SŽDC. Na základě těchto 

podkladů jsou operativně vyhodnocovány výsledky a následně při zjištěných diferencích 

okamžitě prováděná nápravná opatření. Nedílnou součástí odboru je i zabezpečení veškeré 

daňové agendy. 

3.5 Financování 

Základním posláním je metodika a výkon činností, souvisejících s řízením finančních 

toků a se správou pohledávek a závazků; průběžné sledování a vyhodnocování 

podnikatelských rizik se zaměřením na jejich včasnou identifikaci a minimalizaci.  
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Provozní financování 

Jediným zdrojem SŽDC na pokrytí nákladů spojených s obsluhou dráhy a 

organizováním drážní dopravy je úhrada za použití železniční dopravní cesty dopravci, 

zejména ČD Cargo, a.s., a ČD, a.s. Maximální cena tohoto poplatku je stanovena 

Ministerstvem financí. [7] 

 Příjmy z úhrad za použití železniční dopravní cesty nepostačují na pokrytí nákladů na 

provozování, údržbu a další rozvoj. Financování činnosti je tudíž závislé na dotacích od státu, 

případně dalších subjektů. 

Investiční financování 

Financování investiční výstavby probíhalo především z veřejných zdrojů. 

Nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků v roce 2010 v oblasti investiční výstavby 

byly finanční prostředky získané z fondů Evropské unie. Největší podíl finanční prostředků 

připadl na dotace z fondu OPD. Další zdroje představovaly prostředky EIB, SFDI, fond 

TENT- T, negarantovaný úvěr a příspěvky krajů, měst a obcí. [7] 

V rámci přípravy a realizace investičních akcí na železniční dopravní cestě byl v roce 

2010 pořízen majetek ve finančním objemu 14 775 mil. Kč. 

Z toho zdroj: 

SFDI na výstavbu a 
modernizaci Státní fond dopravní infrastruktury 13 967 mil.Kč 
Fondy EU  794 mil.Kč 
příspěvky krajů, měst a obcí a dalších subjektů 14 mil.Kč 

Zdroj: vlastní výroba - výroční zpráva SŽDC 2010 

V rámci investiční výstavby se v následujících letech počítá s realizací akcí, které 

přispívají k zajištění kvalitního spojení České republiky s ostatními zeměmi. Hlavním 

přínosem modernizace je zvýšení cestovní rychlosti, bezpečnosti, zvýšení spolehlivosti a 

pravidelnosti v osobní a nákladní dopravě a snižování zátěže životního prostředí. 

3.6 Dopravci 

V České republice je zaručen rovný přístup na železniční dopravní cestu ve vlastnictví 

státu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách. Podmínky 

odpovídají evropským standardům a jsou shodné pro kterékoliv dopravce. V případě, že 
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dopravce splní veškeré požadavky, uzavře se SŽDC smlouvu o provozování drážní dopravy. 

Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu: 

 být zapsán v obchodním rejstříku, 

 být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy, 

 být držitelem platného osvědčení dopravce, 

 sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy, 

 s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy, 

 mít přidělenou kapacitu dopravní cesty. [16] 

Přehled počtu dopravců je v tabulce č. 3.3 

Tabulka č. 3.3 Přehled počtu dopravců 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet dopravců 46 50 52 53 56 53 62 68 
Zdroj: vlastní výroba – výroční zpráva SŽDC 2010 

Počet dopravců, kteří využili dopravní cestu vzrostl. Zvýšil se především počet 

dopravců, kteří provozují nákladní dopravu. V roce 2010 došlo k částečnému oživení nákladní 

dopravy. V tabulce č. 3.4 jsou údaje i z let předchozích; v období  2005-2008 byly výkony 

dopravců vyšší a doposud se je nepodařilo překonat. Na poklesu výkonů se podílí zejména 

ČD Cargo, a.s. V osobní dopravě byly výsledky v roce 2010 srovnatelné s rokem 2009. 

Výkony v osobní dopravě výrazně ovlivňuje objednávka dopravní obslužnosti Ministerstvem 

dopravy ČR a kraji. 

Tabulka č.3.4 Výkony dopravců v letech 2005-2010 

Rok    2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Osobní 
doprava [vlkm] 113 298 184 116 302 650 118 387 288 121 939 150 125 911 649 123 268 921

Nákladní 
doprava [vlkm] 41 458 299 42 084 461 43 466 460 43 685 964 36 594 939 36 926 304

Celkem [vlkm] 154 756 483 158 387 111 161 853 748 165 625 114 162 506 588 160 195 225

Osobní 
doprava 

[tisíc 
hrtkm] 21 978 020 22 594 373 23 103 133 24 155 227 24 989 309 23 711 845

Nákladní 
doprava 

[tisíc 
hrtkm] 36 162 955 37 857 278 39 250 794 37 996 173 30 584 797 32 516 559

Celkem 
[tisíc 
hrtkm] 58 140 975 60 451 651 62 353 927 62 151 400 55 574 106 56 228 404

Zdroj. Vlastní výroba – sestavení z výročních zpráv SŽDC 2005-2010 
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3.7 Modernizace a rozvoj SŽDC 

V oblasti modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty je činnost SŽDC 

dlouhodobě zaměřena na přípravu a realizaci investičních akcí s důrazem na následující 

priority: 

 modernizace tranzitních železničních koridorů (TŽK), 

 modernizace rozhodujících železničních uzlů, 

 příprava a realizace projektů na vybavení tratí systémem GSM-R a ETCS a 

zabezpečení interoperability tratí zařazených do evropského železničního systému,  

 investice do železniční infrastruktury pro rozvoj příměstské dopravy a 

integrovaných dopravních systémů, 

 investice k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, 

 zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, 

 elektrizace vybraných železničních tratí, 

 optimalizace dalších tratí zařazených v mezinárodních dohodách AGC, AGTC a 

v síti TINA, 

 racionalizační investice. [7] 

Systém GSM-R (Global Systém for Mobile Communications-Railway) je   

mezinárodní standard bezdrátové komunikace, určený pro železnice. Systém zaručuje funkci 

při rychlosti do 500 km/h bez jakéhokoli výpadku v komunikaci. Díky přenosu informace o 

návěstech přímo strojvedoucímu, umožňuje zvýšení rychlosti vlaků i propustnosti tratí při 

vysokém stupni zabezpečení. GSM-R je bezpečná základna pro hlasovou i datovou 

komunikaci mezi provozními zaměstnanci železnic, jako jsou strojvedoucí, dispečeři, 

výpravčí, posunovači nebo vozmistři.  Má funkci obousměrného i jednosměrného volání. 

V budoucnu má zajišťovat také sledování přepravovaného nákladu kamerovým systémem ve 

vlacích i stanicích a poskytování informací cestujícím. GSM-R využívá vyhrazené stožáry 

základnových stanic umístěných blízko železnice. Vzdálenost mezi dvěma základnovými 

stanicemi je 7-15 km, což má v konečném důsledku vysoký stupeň dostupnosti a 

spolehlivosti. Vlak v každém okamžiku udržuje okruhově přepínané digitální spojení do 

centra řízení vlaků. Pokud dojde ke ztrátě spojení, vlak automaticky zastaví. 

ETCS (European Train Control System) je zkratka pro evropský vlakový 

zabezpečovací systém. Měl by postupně nahradit cca 20 různých národních systémů 

vlakových zabezpečovačů a tak umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti 

výměn hnacích vozidel na hranicích. Rozšiřovat se bude nejdříve na vysokorychlostní tratě a 
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tranzitní koridory. Stěžejním posláním ETCS je zajištění bezpečnosti vlakové dopravy a 

aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího. Na základě 

přenášených informací, které obsahují zejména informaci o délce úseku, maximální rychlosti 

v daném úseku, sleduje tento zabezpečovač ještě další ukazatele: 

 maximální traťovou rychlost v daném úseku, 

 maximální rychlost vlaku, 

 dodržení trasy vlaku, 

 směr jízdy, 

 přechodnost vlaku pro daný úsek, 

 dodržení přechodných omezení. [17]  

Síť TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) byla zřízena v roce 1997 

evropským ministerstvem dopravy a asociovanými zeměmi střední a východní Evropy. Jedná 

se o pracovní skupinu vysoce postavených úředníků ze států EU a z přistupujících zemí pod 

vedením Evropské komise. Jejich úloha spočívá v přípravě přistoupení zemí střední a 

východní Evropy do EU. Současně koordinují jejich hospodářské požadavky na změny 

dopravní infrastruktury do roku 2015. Pro podporu pracovní skupiny TINA a jejích průzkumů 

byl zbudován sekretariát TINA ve Vídni. TINA vycházela z usnesení 3. panevropské 

dopravní komise, prošetřila skutečnou potřebu infrastruktury přistupujících zemí a rozšířila 10 

panevropských koridorů stanovených v Helsinkách (tzv. základní síť TINA) o doplňující 

tratě, a vhodně je optimalizovala. Obě dohromady tvoří celkovou síť TINA. Kromě toho byla 

prošetřena hospodárnost plánovaných opatření, a bylo předloženo pořadí potřebných investic. 

V České republice se díky centrální poloze protínají evropské železniční trasy mířící 

především do německých přístavů, ale také například do Rotterdamu, Antverp a směrem na 

východ a jihovýchod Evropy. Část tuzemské železniční sítě je součástí páteřní evropské 

železniční sítě, tzv. Panevropských koridorů (páteřní síť TINA), jež spojuje díky čtyřem 

tranzitním železničním koridorům Prahu s Chebem (přes Plzeň), Děčínem (přes Ústí nad 

Labem), Břeclaví (přes Českou Třebovou a Brno) a s Ostravou (přes Petrovice u Karviné). 

Železniční síť v České republice je dále tvořena doplňkovou sítí TINA propojující například 

Ústí nad Labem s Chebem, Děčín s Brnem, pohraniční Českou Kubici s Plzní, s Českými 

Budějovicemi a pohraniční České Velenice, Prahu s Českými Budějovicemi a Horním 

Dvořištěm. [18]   

Železniční mosty a tunely jsou nedílnou součástí dráhy. Dle výroční zprávy za rok 

2010 má SŽDC  ve správě 6 731 mostů o celkové délce 151 435 m. V grafu č. 3.1 je uveden 
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materiál nosných konstrukcí mostů a v příloze č. 4 bakalářské práce je uvedeno stáří mostů. 

Počet tunelů je 156 v celkové délce 42 441 m;  v grafu č. 3. 2 je uvedeno stáří tunelů. 

Graf č. 3.1 Mosty – materiál nosné konstrukce a její průměrné stáří 

Zdroj: SŽDC, s.o. Česká železnice 2010/2011 

Graf č. 3. 2 Stáří tunelů 

Zdroj: SŽDC, s.o. Česká železnice 2010/2011 
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Správa železniční dopravní cesty měla ve své správě na konci roku 2010 celkem 6 945 

budov. Celkový obestavěný prostor budov je 5 912 465 m³ a jejich zastavěná plocha je 

874 910 m². V roce 2009 byl celkový obestavěný prostor budov s právem hospodaření SŽDC 

o 54 960 m³ větší. Stáří budov je poměrné značné, protože více než 68% budov je starší 

padesáti let a z toho přes 35% budov je dokonce starší než 80 let. Pouze necelých 17% budov 

je ve stáří do 30 let. K výše uvedenému počtu budov je možné přiřadit ještě 696 různých 

přístřešků, včetně přístřešků pro cestující a zastřešení ostrovních nástupišť. Největší skupinu 

tvoří budovy železničních zastávek a výpravní budovy. Početně významnou skupinu tvoří 

rovněž budovy pro bydlení, což jsou převážně bývalé strážní domky, sloužící dnes buď pro 

trvalé bydlení, nebo pro rekreaci, ale i několik bytových domů. Dále různé objekty jako jsou 

dílny, sklady materiálů nebo administrativní budovy. Vzhledem k průměrnému stáří objektů 

železniční infrastruktury patří některé budovy, ale i mostní konstrukce do památkové ochrany. 

Ve správě SŽDC je památkové chráněno 35 budov a 87 mostů. 

3.8   Počet zaměstnanců SŽDC 

V tabulce č.3.5 je uveden vývoj průměrného ročního počtu zaměstnanců SŽDC od 

svého vzniku. Extrémní nárůst je patrný v roce 2008. Je zapříčiněn novelou zákona č.77/2002 

Sb., na jehož základě byla dne 1.7.2008 učiněna změna provozovatele drah celostátních a 

regionálních ve vlastnictví státu. SŽDC převzaly veškeré materiální, technologické a 

personální kapacity od ČD, a.s., potřebné k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní 

cesty vlastními kapacitami. Převodem těchto organizačních a výkonných jednotek došlo 

k navýšení počtu zaměstnanců o téměř 10 000. Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2008 

byl 10 545 osob.  

Tabulka č.3.5   Průměrný roční počet zaměstnanců SŽDC, s.o. 

Rok  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zaměstnanci 103 509 561 622 638 5 559 9 475 10 177 

Zdroj: vlastní výroba - sestavení z výročních zpráv SŽDC 2003-2010 

Dalším krokem k dokončení transformačního procesu je vznik tzv. „Živé dopravní 

cesty“. Jedná se o odloučení dopravců od provozovatele dráhy a zároveň sjednocení všech 

činností, souvisejících s provozováním dráhy pod SŽDC. To lze rozdělit do tří kategorií:  

 zabezpečení dráhy: jedná se o údržbu, opravy a investiční činnost; 

 organizování drážní dopravy: jsou to tvorba grafikonu vlakové dopravy a 

dispečerské řízení; 
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 obsluha dráhy: což je řízení provozu. [19] 

Právě s posledně jmenovanou činností souvisí převod 9 480 zaměstnanců ČD k SŽDC 

k 1.9.2011. Jednalo se především o pracovníky přímo se zabývajícími řízením provozu, např. 

výpravčí, signalisté, dozorčí výhybek, operátoři a další. Ke stejnému datu se tedy navýšil 

evidenční počet zaměstnanců SŽDC na 18 041. Tuto operaci umožnilo usnesení vlády České 

republiky č. 100 ze dne 9.2.2011 a následně vznik Memoranda o převodu „Živé dopravní 

cesty“, jež 3.8.2011 podepsalo Ministerstvo dopravy, zástupci Českých drah a Správy 

železniční dopravní cesty a devět z deseti odborových centrál, působících na železnici. Od 

tohoto kroku si vláda, potažmo vedení SŽDC, slibovalo vznik konkurenčního a 

transparentního prostředí na železnici díky již zmiňovanému oddělení činnosti provozovatele 

a dopravce dráhy, dále zefektivnění komunikace mezi údržbou a řízením provozu, a 

v neposlední řadě díky přímé kontrole finančních toků, směřujících k obsluze dráhy s jejich 

postupným snižováním.  

Ač výše uvedená tabulka jasně ukazuje postupný nárůst počtu pracovníků, v praxi to 

může vypadat jinak. Uvedeme si to na příkladu Správy dopravní cesty Zlín. Její vznik se 

datuje k 1.1.1995, kdy byly realizovány základní změny v systému řízení infrastruktury. 

K tomuto datu bylo v ČR zřízeno 26 SDC, jež vznikly sloučením Traťových distancí, 

Sdělovacích a zabezpečovacích distancí, Elektroúseků, Mostních obvodů a Drahstavů. Tehdy 

ještě pod názvem SDC Přerov pracovalo v této organizaci 796 zaměstnanců. K 1.1.1998 

dochází k redukci počtu SDC z 26 na 11. Reforma státní správy následně přináší další změnu, 

a to přizpůsobení SDC obvodům nově vzniklých krajů. Dne 1.1.2002 proto dochází 

k transformaci SDC Přerov do Zlínského kraje a následně přejmenování jednotky na SDC 

Zlín, a k  tomuto dni zde pracuje 578 zaměstnanců.  

K 30.11.2011 se tento počet postupně snížil na 278 zaměstnanců. Zde je zcela patrné, 

že od roku 1995 se počet zaměstnanců snížil na pouhých 35% z původního stavu. Za zmínku 

stojí, že rozsah činnosti zůstává stejný, avšak velikost obvodu se po redukci SDC značně 

zvětšila. 

SDC má i nadále pět odborných správ, a to Správu tratí, Správu sdělovací a 

zabezpečovací techniky, Správu elektrotechniky a energetiky, Správu budov a bytového 

hospodářství a Správu mostů a tunelů. [20] Co stojí za tak výrazným snížením počtu 

zaměstnanců? Nemůže to ovlivnit chod této organizace? Hlavním důvodem je modernizace 

zabezpečovacího zařízení tratí a železničních stanic včetně zavádění dálkového řízení, jež 
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snižuje nároky na počet zaměstnanců a v neposlední řadě lze během posledních let 

zaznamenat nárůst práce „cizích“ firem, stojících mimo SŽDC, tzv. outsourcing. Tyto firmy 

se podílí nejen na investičních akcích, ale i na opravných a údržbových pracích.  
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4 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ VYBRANÉ 
ORGANIZACE 

Úhrada za použití dopravní cesty a čerpání dotací z různých fondů se stávají hlavními 

příjmy SŽDC. 

Tabulka č. 4.1 Hospodaření SŽDC délka tunelů m 42 441 

Údaje v mil.Kč
  2008 2009 2010
Úhrada za použití ŽDC 6 218 4 289 4 322
Dotace ze SFDI na opravy a údržbu 7 674 8 005 8 159
Dotace ze SFDI na opravy a údržbu po povodních   712 312
Neinvestiční dotace z MD ČR 200 1 460 1 777
Oddlužení SŽDC dle Usnesení vlády ČR č. 1533 6 369 6 357 3 751
Osobní náklady -2 499 -4 707 -4 622
Účetní odpisy majetku SŽDC (včetně ŽDC) -4 182 -4 618 -4 553
Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů 1 432 1 551 949
Provozní výsledek hospodaření +2 952 +394 -1 318
Výnosové a nákladové úroky -1 041 -979 -905
Kurzové rozdíly -333 311 424
Ostatní finanční výnosy a náklady -62 -24 -34

Výsledek hospodaření před zdaněním  + 1 516 -298 -1 835

Zdroj: vlastní výroba - sestavení z výročních zpráv SŽDC 2008-2010 

Z tabulky je patrné, že výsledek hospodaření od roku 2008 z plusových čísel přesunul 

do vysokých záporných hodnot. Téměř o dvě miliardy je nižší příjem v roce 2010 než v roce 

2008 za úhradu za použití ŽDC, tj. úhrady za použití železniční dopravní cesty dopravci. 

Nejvýznamnější výnosovou a zároveň příjmovou složkou SŽDC, která má vzestupnou 

tendenci jsou dotace ze SFDI. SFDI poskytuje na základě smlouvy neinvestiční prostředky 

k financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah v majetku státu, se kterými 

hospodaří SŽDC. V roce 2010 byla poskytnuta zároveň dotace ze SFDI na akce spojené 

s odstraňováním škod po povodních. Dotace byla poskytnuta na škody vzniklé v letech 2009 a 

2010 a byla určena na finanční zajištění nákladů, spojených s odstraňováním povodňových 

škod, přičemž realizace odstranění škod proběhla v roce 2010. Mimořádný výsledek 

hospodaření je způsoben i mimořádnými náklady, souvisejícími se zůstatkovou cenou 

dlouhodobého majetku v důsledku škod ze živelné pohromy – povodně na železničním svršku 

trati Mořkov – Nový Jičín horní nádraží. V důsledku této události byla na základě rozhodnutí 

Drážního úřadu zrušena regionální dráha Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží, jejíž 

součástí byl úsek poničené trati. [21] 
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Hospodaření SŽDC v roce 2011 významně ovlivňují, tak jako v předcházejících 

letech, náklady na zajištění provozování železniční dopravní cesty a náklady na zajištění její 

provozuschopnosti. Tyto náklady jsou kryty výnosy z poplatků za použití železniční dopravní 

cesty, avšak současná výše vybraného poplatku nestačí svou hodnotou na pokrytí nákladů 

SŽDC na provozování, údržbu a další rozvoj. Od 1. ledna 2009 došlo ke snížení maximálních 

cen za použití železniční dopravní cesty jak v osobní, tak i v nákladní dopravě o 20 %. 

Snížení maximálních cen ve spojení s poklesem výkonů v nákladní dopravě vzhledem k roku 

2008 se výrazně projevilo v letech 2009 a 2010 v poklesu výnosů za použití železniční 

dopravní cesty a zároveň v poklesu s tím spojených finančních příjmů. U položky neinvestiční 

dotace z Ministerstva dopravy na dopravní cestu je viditelný výrazný každoroční nárůst, který 

zajistí dokrytí finančního deficitu z poplatku za použití železniční dopravní cesty. 

Hospodaření SŽDC dále ovlivňuje vládou odsouhlasená výše řešení závazků SŽDC vůči 

státu, tzv. oddlužení, a výše odpisů majetku, a dále tvorba a rozpouštění rezerv a opravných 

položek, vliv kurzových rozdílů z přepočtů úhrad a zůstatků úvěrů a úroků převzatých po 

bývalé státní organizaci České dráhy. 

 Tab. č.4.2 Předpokládaný vývoj finančních zdrojů investiční výstavby v roce 2011-2013 

Údaje v mil. Kč 
Předpoklad dotace 

2011 2012 2013 
OPD 6 521,50 7 661,00 7 926,46 
EIB 3 692,71 3 056,24 3 426,57 
SFDI 4 790,01 5 224,99 4 735,29 

Celkem 15 004,22 15 942,23 16 088,32 
Zdroj: vlastní výroba - sestavení z výroční zprávy SŽDC 2010 

Výrazným krokem k šetření finančních prostředků je vypisování elektronických aukcí 

na investiční akce. V roce 2010 postihly výše zmiňované SDC Zlín povodně. Voda napáchala 

na majetku SŽDC nemalé škody. Vedení SDC Zlín vybralo pro opravy celkem 18 akcí, které 

měly být v následujícím roce provedeny. Jejich předběžná cena byla stanovena na 

173 042,662 tis. Kč. Díky výběru zhotovitelů formou elektronické aukce klesla cena na 

celkovou částku 78 442,563 tis. Kč. Bylo tak ušetřeno 94 600,099 tis. Kč, jež mohly být 

použity na financování dalších akcí. [20]  

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze 

dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 

Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o 

Fondu národního majetku České republiky. Fond je právnickou osobou podřízenou 
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Ministerstvu dopravy a spojů. SFDI v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl 

schválen usnesením vlády ČR č. 701/00 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování 

úkolů stanovených v § 2 zákona a hospodaří s prostředky pro ně určenými. Účelem Fondu je 

rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a 

vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby fond dále 

poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené 

na dopravní infrastrukturu. 

V oblasti železniční infrastruktury je SŽDC jediným subjektem zodpovědným za 

využívání fondů EU v ČR v roli konečného příjemce a současně i investora. Vstup do EU 

umožnil SŽDC v letech 2004-2006 využít také podporu z Fondu evropského regionálního 

rozvoje (ERDF) pro modernizaci tratí celostátního a evropského významu a z programu 

TEN –T, který je určen pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T). Program TEN-T 

SŽDC využívá hlavně pro spolufinancování studií (projektové dokumentace, projekty, 

stavby). 

V novém programovém období 2007 - 2013 bude SŽDC využívat pro financování projektů 

nově vzniklý Operační program Doprava a současně bude pokračovat ve využívání Programu 

TEN-T. 

Dále se v letech 2007 – 2013 bude SŽDC mít snahu využít i finanční prostředky 

ERDF. V roce 2009 zaznamenala SŽDC na tomto poli úspěch, neboť ve spolupráci s 

Dolnoslezským Vojvodstvím – Dolnoslezskou správou silnic a železnic získala prostředky na 

realizaci projektu „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“ z Operačního 

programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013. 

Operační program Doprava (OPD) je finanční nástroj pro čerpání prostředků 

z fondů Evropské unie, určených na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice. 

Ministerstvo dopravy vykonává pro OPD roli řídícího orgánu, který má celkovou 

odpovědnost za realizaci programu. OPD je financován ze dvou evropských zdrojů, a to 

z Fondu soudružnosti (FS) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Národní 

spolufinancování projektů je zajišťováno ze zdrojů státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva 

dopravy. Do realizace OPD je v roli zprostředkujícího subjektu zapojen i Státní fond dopravní 

infrastruktury (SFDI), který pro většinu projektů zajišťuje uvolňování finančních prostředků. 

OPD je věcně zaměřen především na naplňování dopravních priorit evropského a celostátního 

významu a zároveň na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na 

léta 2007-2013. OPD je největší operační program v České republice a připadá na něj 
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5,821mld. EUR, tj. zhruba 22% ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007-

2013. [22] 

Hlavním cílem OPD je zlepšení dostupnosti dopravou. Konkrétně je z OPD 

podporována především výstavba a modernizace dopravní infrastruktury ve vlastnictví České 

republiky. Většina prostředků programu (až 65 %) je směřována na podporu infrastruktury na 

železniční a silniční síti na takzvané trans-evropské dopravní síti (TEN-T). OPD je dále 

zaměřen i na podporu infrastruktury na sítích mimo TEN-T a také na podporu městské 

hromadné dopravy v Praze, multimodální dopravy, vnitrozemské plavby, modernizace 

plavidel a rozvoje inteligentních dopravních systémů. [23] 

V příloze č. 1 bakalářské práce jsou uvedeny priority OPD;  v příloze č. 2 bakalářské práce 

jsou uvedeny jejich celkové příspěvky na schválené období. 

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky a hospodářské a 

sociální pospolitosti. Prostřednictvím fondů se rozdělují finanční prostředky určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Na 

základě těchto fondů se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Evropská unie disponuje především 

třemi hlavními fondy. 

Fond soudržnosti je určen pro podporu chudších států EU (nikoliv regionů) a 

v programovacím období 2007- 2013 pomáhá 12 novým členským státům střední Evropy a 

Středomoří a také starším členským členům EU: Řecku, Portugalsku a Španělsku. V rámci 

fondu soudržnosti je v České republice možné čerpat v období 2007-2013 prostředky 

z Operačního programu Doprava, na kterých je alokováno 5,77 mld. EUR. Projekty 

financované z tohoto programu na železniční infrastrukturu se zaměřují především na 

modernizace, elektrifikace, racionalizace železničních tratí a také zavádění interoperability na 

železnicích ČR. 

Evropský fond pro regionální rozvoj 2007-2013 (ERDF) financuje především 

investiční projekty a je určen pro hospodářsky slabší regiony. V České republice lze v rámci 

tohoto fondu čerpat na železniční infrastrukturu v letech 2007-2013 z programů přeshraniční 

spolupráce a z některých regionálních operačních programů. V rámci těchto programů lze 

čerpat finanční prostředky na obnovu a rekonstrukci příhraničních tratí, modernizaci nebo 

výstavbu železničních zastávek, budování informačních systémů pro veřejnou dopravu apod. 
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Výše zmiňované fondy slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU 

a ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Třetím fondem je Evropský 

zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) a jak je patrno z názvu, slouží k financování 

společné zemědělské politiky. 

4.1 Dotace na dopravní obslužnost v regionech 

Usnesením vlády ČR č. 1132 ze dne 31.8.2009 bylo zajištěno stabilní financování 

dopravní obslužnosti veřejné regionální železniční osobní dopravy. Jak již bylo zmíněno v 

úvodu, provozování tohoto druhu dopravy je ztrátové a nelze jej udržet bez výrazné pomoci 

státu a dalších dotací. Proto bylo sepsáno memorandum, jehož hlavním cílem bylo podpoření 

regionální železniční dopravy šetrné k životnímu prostředí. Dále posílení nedostatečného 

financování regionální železniční dopravy, jež by jinak vedlo ke snížení počtu spojů, či 

dokonce k rušení tratí. Stát se zavázal prostřednictvím Ministerstva dopravy v letech 2010 – 

2019 poskytovat dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční 

osobní dopravou ve výši 2,649 mld. Kč ročně. Tato částka měla být rozdělena mezi kraje a 

postupně od roku 2011 navyšována o průměrný roční index spotřebitelských cen 

v předcházejícím období, vyhlášený Českým statistickým úřadem.  

4.2 Priority SŽDC do budoucích let 

Jednou z hlavních priorit SŽDC je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. 

Železniční přejezd je místo křížení drah s pozemní komunikací. Je součástí dráhy a není 

součástí pozemní komunikace. Dále je označen příslušnou dopravní značkou. V naprosté 

většině nehod jsou viníky účastníci silničního provozu, jež často nerespektují pravidla daná 

zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Paragrafy č. 28 a 29 tohoto 

zákona jasně definují podmínky, za jakých lze pokračovat v jízdě přes železniční přejezd. Je 

paradoxem, že téměř polovina všech nehod na železničních přejezdech se odehrává na 

přejezdech vybavených světelným zabezpečovacím zařízením, které tvoří pouze čtvrtinu 

železničních přejezdů z celkového počtu. Z toho lze jednoznačně vyvodit nedisciplinovanost a 

hazardérství řidičů silničních vozidel.  

K 1.3.2012 je evidováno 8 096 železničních přejezdů a přechodů s právem 

hospodaření SŽDC. Samotné železniční přejezdy lze rozdělit do dvou kategorií.  

První z nich jsou přejezdy, které jsou zabezpečeny výstražným křížem. U takto 

zabezpečených přejezdů musí být řidičům silničních vozidel, či jiným účastníkům silničního 
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provozu, zajištěn rozhled na dostatečnou vzdálenost. Jedná se o tzv. „rozhledový trojúhelník“. 

Jeho rozměry jsou dány normou ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“. Velikost 

trojúhelníku závisí na více faktorech, např. traťové rychlosti drážních vozidel, délce 

nejdelšího provozovaného silničního vozidla, jeho nejnižší minimální rychlosti, či úhlu 

křížení komunikace s železniční tratí.  

Druhé z nich jsou přejezdy, vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Ty se 

následně dělí na přejezdy zabezpečené světelným zabezpečovacím zařízením se závorami a 

bez závor, dále přejezdy vybavené mechanickým přejezdovým zařízením obsluhovaným na 

dálku, místně či kombinovaně. Jako poslední patří do této kategorie přejezdy trvale opatřené 

uzamykatelnou zábranou, otevíranou na požádání a ostatní přejezdy (jednodrátové, otočné, 

posuvné závory). 

Počet železničních přejezdů a způsob zabezpečení je uveden v tabulce č. 4.3 stav 

k 1.3.2012. 

Tabulka č. 4.3 Počty železničních přejezdů a způsob zabezpečení 

Počet žel. přejezdů celkem 8 096 ks 

Přejezdy zabezpečené výstražným křížem 4 382 ks 

Přejezdy zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ) 3 714 ks 

Přejezdy zabezpečené světelným PZZ (PZS) 3 279 ks 

PZS se závorami 1 091 ks 

PZS bez závor 2 188 ks 

Přejezdy zabezpečené mechanickým PZZ (PZM) 396 ks 

PZM obsluhované na dálku 155 ks 

PZM obsluhované místně 241 ks 

PZM obsluhované kombinovaně 0 ks 

PZM trvale opatřeny uzamykatelnou zábranou 97 ks 

PZZ ostatní (jednodrátové, otočné, posuvné závory) 38 ks 

Zdroj: vlastní výroba - sestavení ze stránek SŽDC 2012 

Pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech lze jako nejúčinnější řešení 

doporučit zabezpečení závorami. Při tak obrovském počtu přejezdů ovšem tohoto nelze 

dosáhnout okamžitě. Proto se dne 1.srpna 2009 spustil do provozu nový systém číslování 

přejezdů. Každý přejezd na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu, na 

dráze regionální nevlastněné státem a na vlečkách je označen unikátním číslem, jež se nikdy 

nemění. Pokud je přejezd zrušen, tak se číslo nikam nepřenáší, ale zůstane nevyužito. Značení 

se provádí bílou reflexní samolepící fólií o rozměrech 21 x 7 cm, na nichž jsou číslice 
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o velikosti 5 cm. Např. „P 8101“. Velké P (přejezd) a unikátní čtyřmístné číslo. Fólie jsou 

nalepeny na zadní část výstražných křížů na obou stranách přejezdu nebo na všech křížích, 

eventuálně na rubové straně světelné skříně výstražníku, opět na obou stranách či všech 

skříních. Za zajištění tohoto značení odpovídají vlastníci drah. Tento systém není použit 

pouze na vlečkách v uzavřených areálech a přechodech v železničních stanicích 

neoznačených výstražným křížem. Viditelné identifikační číslo dává možnost zabránit vzniku 

mimořádných událostí nahlášením problémů na linku tísňového volání 112 nebo 150.  

 Graf č. 4.1  zobrazuje vývoj počtu nehod na železničních přejezdech od vzniku Drážní 

inspekce. S výjimkou roku 2010 je zde vidět tendence poklesu mimořádných událostí. 

Výsledky z roku 2011 jsou více než potěšující.  

Graf č.4.1 Vývoj počtu nehod na železničních přejezdech 

Zdroj: http://www.dicr.cz/mene-nehod-vice-usmrcenych  [online] [26.4.2012]  

Dalším důležitým krokem do budoucna je modernizace a výstavba tranzitních 

železničních koridorů. Tranzitní železniční koridor je označení pro hlavní, moderní železniční 

trať, určenou především k dálkové a tranzitní osobní i nákladní dopravě. Výstavba I. 

železničního tranzitního koridoru mezi Děčínem a Břeclaví byla ukončena v roce 2004. 

V roce 2007 byla ukončena stavba II. železničního koridoru mezi Břeclaví a Petrovicemi 

u Karviné. III. železniční koridor mezi Mosty u Jablunkova a Chebem a následně IV. 

železniční koridor mezi Děčínem a Horním Dvořištěm by měly být ukončeny v roce 2016. 
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V tabulce č. 4.4 jsou patrny celkové odhadované náklady na výstavbu těchto tratí.  

Tabulka č. 4.4 Odhadované náklady na výstavbu (údaje v tis.Kč) 

Stav k 
31.12.2010 

Dosud 
provedená 
výstavba 

Zbývající 
odhadované 

náklady 

Celkové 
odhadované 

náklady 

I.koridor 40 759 568 0 40 759 568 

II.koridor 39 016 291 0 39 016 291 

III.koridor 27 833 509 47 797 352 75 630 861 

IV.koridor 14 593 689 27 331 695 41 925 384 

Celkem 122 203 057 75 129 047 197 332 104 

Zdroj: vlastní výroba - sestavení z výroční zprávy SŽDC 2010 

Kterým směrem by se měla nadále zaměřit činnost SŽDC?  Například postupným 

zvyšováním rychlosti na traťových úsecích tvořících páteřní síť. Pro rychlost 160 km/h byly 

navrhovány všechny čtyři tranzitní železniční koridory. Současná legislativa umožňuje 

maximální rychlost železničních vozidel z důvodu přítomnosti úrovňových přejezdů na této 

hranici. Navýšení rychlosti na 200 km/h či více s sebou přináší kromě vyřešení tohoto 

problému i splnění dalších předpokladů. Zejména v oblasti zabezpečovacích zařízení a 

systémů. To vše závisí přímou úměrou na výši finančních prostředků, plynoucích do této 

oblasti.   

Je to v zájmu nejen České republiky, ale i Evropské unie jako celku. Podepsáním 

protokolu o snížení emisí skleníkových plynů v Kjótu dne 12.12.1997 bylo rozhodnuto o 

snížení vlivu dopravy na životní prostředí. Jak již bylo dříve řečeno, železniční doprava 

nezatěžuje svými zplodinami ovzduší tolik, jako doprava silniční. Výraznou úsporou v tomto 

ohledu má být zejména budování vysokorychlostních železničních tratí, jejichž rychlost je 

přinejmenším 200 km/h u modernizovaných starších tratí nebo 250 km/h a výše u nově 

budovaných tratí. Jejich hlavní výhodou je 8x nižší produkce toxinů oproti osobní silniční 

dopravě a 30x nižší produkce toxinů oproti nákladní silniční dopravě. Dále 16x větší 

bezpečnost oproti silniční dopravě a 3x nižší energetická spotřeba na jedno sedadlo oproti 

silniční dopravě. [24]  Tabulka č. 4.5 ukazuje rozvoj vysokorychlostních sítí ve světě a jejich 

prognózu na léta následující. 

Tabulka č. 4.5 Rozvoj a prognóza vysokorychlostních tratí  

Rok 2000 Rok 2009 Rok 2010 Prognóza 2012 Prognóza 2016 Prognóza 2025

5 tis. km 12 tis. km 15 tis. km 26 tis. km 30 tis. km 42 tis. km 

Zdroj: vlastní výroba - sestavení ze stránek Wikipedie [24] 
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Provoz vlaků v celé železniční síti Evropské unie vyžaduje zejména dokonalou 

kompatibilitu vlastností infrastruktury a vozidel, a také účinné propojení informačních a 

komunikačních systémů různých provozovatelů infrastruktury a železničních podniků. Na 

splnění těchto úkolů závisí úroveň výkonnosti, bezpečnost, kvalita služeb a náklady, a tím 

především interoperabilita železničního systému. [25]  K prosazení těchto dílčích úkolů 

schválila EU dne 17.6.2008 Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.  
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5 ZÁVĚR 
Strategickým cílem Evropské unie je vytvoření jednotného trhu v oblasti železniční 

dopravy a zvýšení tržního podílu jak v oblasti přepravy osob, tak i nákladů. Toho lze 

dosáhnout pouze sjednocením a dodržováním nařízení, směrnic a zákonů zabývajících se 

provozováním, modernizací a výstavbou železničních tratí. Z modernizace sítí hlavních směrů 

transevropských koridorů je zcela patrná snaha o oddělení tras pro nákladní a osobní 

přepravu. 

SŽDC jako provozovatel železniční dopravní cesty v České republice chce být 

moderní a zákaznicky orientovanou organizací, jež se snaží vytvořit předpoklady k rozvoji 

liberalizace železničního trhu v dopravě.  

Cílem mé  bakalářské práce bylo charakterizovat vývoj transformace ČD s.o., a 

liberalizace dopravního trhu v České republice. Díky transformačnímu procesu se podařilo 

oddělit infrastrukturu od provozování drážní dopravy a následně umožnit vstup dalších 

dopravců na dopravní trh. To vše bylo jednou z podmínek Evropské komise při jednání o 

vstupu České republiky do Evropské unie. Vznik konkurence na dráze je jednou ze zásad 

tržního hospodářství;  správně fungovat však může pouze tam, kde je dostatečná poptávka po 

nabízených službách.  

Konkurenci představuje např. vstup společnosti RegioJet majitele pana Radima 

Jančury na atraktivní trať mezi Prahou a Ostravou. Ač byla při svém vzniku tato společnost 

zatížena velkými finančními náklady na nákup a rekonstrukci vlakových souprav, přesto 

dokázala nabídnout podstatně nižší ceny než konkurenční České dráhy. Těm nezbývalo nic 

jiného než přistoupit na cenovou válku a přizpůsobit ceny konkurenci. Je třeba zde ovšem 

upozornit, že zatímco společnost RegioJet prodává své jízdenky téměř výhradně přes internet, 

České dráhy mají ve svém vlastnictví spoustu budov, jejichž údržba a modernizace stojí 

nemalé částky. Tyto finanční prostředky se pak nutně musí projevit v celkových cenách 

jízdného. Dále lze těžko předpokládat, že by se jakákoliv společnost snažila o zavedení 

provozu na regionálních tratích, které jsou z větší části ztrátové. Tam je v zájmu společnosti a 

státu snažit se udržet provoz i za cenu dotací.  

S dílčím úspěchem se setkala strategie bývalého ministra dopravy pana Víta Bárty. 

Jeho pokus z roku 2010 o tzv. „vyhladovění firem“, podílejících se na výstavbě dopravní 

infrastruktury, přinesl úsporu ve výši cca 6,3 mld. Kč. Z toho 3,5 mld. Kč ušetřily firmy 

formou úspor v daném roce a 2,8 mld. Kč bude ušetřeno změnou projektů v letech 

následujících. 
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Významné úspory představuje vypisování výběrových řízení při zadávání veřejných 

zakázek na stavební práce a dodávky formou elektronických aukcí. Na výše uvedeném 

příkladu opravy povodňových škod z roku 2010 v obvodu SDC Zlín je patrný extrémní pokles 

ceny o více než 54% z původně předpokládaných nákladů.  

Další prioritou nadále zůstává čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

EU. Jedná se sice o zdlouhavý proces, ale jeho prostřednictvím dostává SŽDC šanci na 

podstatně rychlejší rozvoj železniční infrastruktury v České republice. 
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
ČD  České dráhy 

ČSAD  Československá státní automobilová doprava 
ČSD  Československé státní dráhy 

ČSN  Česká technická norma 
EIB  Evropská investiční banka 
ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 
ETCS  Evropský vlakový zabezpečovací systém 
FS  Fond soudružnosti 
GSM-R  Systém bezdrátové komunikace 
HZS  Hasičská záchranná služba 
MD  Ministerstvo dopravy 
OPD  Operační program doprava 
OTIF  Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční přepravu  
SDC  Správa dopravní cesty 
SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty  

SŽE  Správa železniční energetiky 
SŽG  Správa železniční geodézie 
TENT-T  Transevropská dopravní síť 
TÚDC  Technická ústředna dopravní cesty 
TŽK  Tranzitní železniční koridory 
ŽDC  Železniční dopravní cesta 
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Příloha č. 1 Priority Operačního programu Doprava 

 Zdroj: http://www.opd.cz/Sheet/AllProjectSheet5_34.pdf  [online] [1.5.2012] 
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Příloha č. 2 Příspěvky z OPD pro období 2007-2013 

Poznámka: Přepočteno kurzem platným v květnu 2012 

Zdroj: http://www.opd.cz/Sheet/AllProjectSheet5_34.pdf  [online] [1.5.2012] 
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Příloha č. 3 Logo HZS 

 

Zdroj: http://www.hzsszdclbc.wgz.cz/jednotky-hzs-szdc 
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Příloha č. 4 Rok vybudování (resp. stáří) mostů 

Zdroj: SŽDC, s.o. Česká železnice 2010/2011 

 


