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SHRNUTÍ 
 

Tato informační zpráva podává přehled o účinnosti regulačních subjektů v železničním 
odvětví zřízených členskými státy na základě směrnice 2001/14/ES.  Jejím cílem je 
poskytnout informace pro parlamentní rozpravu a hlasování o přepracování prvního 
železničního balíčku tím, že poskytne přehled o institucionálním regulačním rámci v různých 
členských státech doplněné o vyjádření o nezávislosti regulačních subjektů a jim 
dostupných zdrojích. Rovněž se zabývá různými modely stávající regulace a dopadem 
regulace na železniční trhy. 
 
Široký legislativní rámec zaměřený na podporu otevření trhu a zlepšení 
konkurenceschopnosti evropských železnic byl postupně zaváděn od 90. let minulého 
století; první železniční balíček z roku 2001 si kladl za cíl umožnit nediskriminační přístup k 
transevropským dopravním sítím (TEN-T). Zajistil, mimo jiné, zřízení regulačního subjektu 
v každém členském státu, jehož hlavní úlohou je zaručit spravedlivý a nediskriminační 
přístup k železniční síti a službám. Článek 30 směrnice 2001/14/ES požaduje, aby byl 
regulační subjekt na provozovateli infrastruktury, provozovatelích vlaků, subjektech 
pověřených zpoplatněním a přidělováním kapacit v každém členském státě nezávislý.  
 
Povaha a charakter regulačních subjektů se mezi jednotlivými členskými státy liší: některé 
jsou samostatnými organizacemi, jiné jsou součástí širších nezávislých subjektů nebo 
součástí vnitrostátního ministerstva. Samotné pravomoci regulačního subjektu účinně 
sledovat železniční trh a prosazování vlastních rozhodnutí částečně závisí na míře jeho 
nezávislosti. Aby se železničním podnikům zajistil nediskriminační přístup k infrastruktuře, 
musí nezávislou regulaci doplňovat vhodná struktura odvětví.  
 
Dne 17. září 2010 Evropská komise přijala návrh na změnu směrnic prvního železničního 
balíčku. Probíhající rozprava v Evropském parlamentu o návrhu nové směrnice dokládá, že 
úloha regulačních subjektů jakožto orgánů dohledu nad železničním trhem by měla být 
posílena.  
 
Je jednoznačně nezbytné posílit stávající právní předpisy s cílem lépe zaručit nezávislost 
regulačních subjektů doplněné ustanoveními, které zajistí, že regulační subjekty budou mít 
náležité zdroje a odpovídající pravomoci, a uznat skutečnost, že se potřeba regulačního 
zásahu a dohledu může v jednotlivých členských státech lišit. 
 
 

KLÍČOVÉ ZÁVĚRY 

 Účinnost regulačních subjektů v různých členských státech se značně liší 
vzhledem k tomu, že každý subjekt vykazuje jiné rysy, pokud jde o pravomoci, 
finanční zdroje a personál. Vytvořené organizační modely jsou různorodé.  

 Je jednoznačně nezbytné posílit stávající právní předpisy s cílem lépe zaručit 
nezávislost regulačních subjektů. 

 Budoucí právní předpisy by měly uznat, že regulační subjekty musí pracovat 
nezávisle na vládě, zejména v oblastech, kde má vláda přímý zájem na 
individuálních vnitrostátních železničních organizacích. 
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 Jakékoli legislativní změny by měly rovněž zohlednit potřebu zajistit, aby 
regulační subjekty měly náležité zdroje a odpovídající pravomoci, a uznat 
skutečnost, že se potřeba regulačního zásahu a dohledu může v jednotlivých 
členských státech lišit. 

 


