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SHRNUTÍ 
 
Účelem této zprávy je poskytnout souhrn zkušeností jednotlivých členských států EU 
týkajících se oddělení železničních služeb od správy železniční infrastruktury s ohledem na 
výhody a nevýhody vertikálního oddělení. Taktéž informuje o pěti případových studiích ze 
zemí:, Spojené království, Švédsko, Nizozemsko, Itálie a Francie (vždy zkoumá dopad 
oddělení na ekonomické náklady, provoz, soutěž a bezpečnost, stejně jako bere do úvahy 
pohled uživatelů železnice), které byly vybrány jako vzorek různých modelů oddělení 
v Evropě. Zpráva nakonec vyvozuje závěry z evropské zkušenosti s vertikálním oddělením 
s cílem poskytnout informace pro budoucí politický dialog. 
 
V několika síťových odvětvích vertikální oddělení podpořilo rozvoj hospodářské soutěže, 
vytvoření větších a účinněji fungujících trhů a podnítilo dodatečnou zaměstnanost a vyšší 
investice. Železniční odvětví se od ostatních služeb síťových odvětví liší zejména systémy, 
které vyžadují koordinované investice, a významnými technickými překážkami, které 
přetrvávají mezi členskými státy. 
 
Navzdory existenci technických překážek mezi vnitrostátními sítěmi zkušenost z jiných 
odvětví naznačuje, že restrukturalizace a liberalizace je značně přínosná. Přepracované 
znění sjednocuje požadavky předešlých směrnic a vymezuje je podrobnějším způsobem, ale 
nezachází za požadavek úplného vertikálního oddělení provozovatele infrastruktury a 
železničních podniků. 
 
Zjištění této zprávy naznačují, že ačkoli měly stávající právní předpisy týkající se železnice 
EU významný dopad na organizaci železničních odvětví v rámci různých členských států, 
přispěly jen malou měrou ke zvýšení podílu železnice na trzích osobní přepravy a nákladní 
dopravy. Dopad vertikálního oddělení se může projevit teprve za delší časové období; 
železniční odvětví funguje v rámci přiměřeně stabilního legislativního, regulačního a 
hospodářského prostředí. Z vybraných případových studií vyplývá, že pozorované tendence, 
pokud jde o náklady, cestovné a kvalitu služeb, jsou vysvětlitelné velkým počtem faktorů a 
nelze je přisoudit samotnému vertikálnímu oddělení. 
 
Nicméně je jasné, že rozvoj hospodářské soutěže se upevnil více v zemích, ve kterých došlo 
k úplnému oddělení, jako například ve Spojeném království, než v jiných členských státech, 
kde k restrukturalizaci došlo v omezenější míře.   To podporuje názor, že oddělení doplněné 
silným regulačním rámcem může být účinnější než samotná regulace z toho hlediska, že 
zajistí nediskriminační přístup k železničním sítím. 
 
 

KLÍČOVÉ ZÁVĚRY O VERTIKÁLNÍM ODDĚLENÍ 

 V železničním odvětví jsou největší přínosy výsledkem oddělení nákladní 
dopravy – spíše než přepravy cestujících – od provozu infrastruktury, a to 
vzhledem k tomu, že přeprava cestujících je obvykle vysoce závislá na veřejném 
financování a počet příležitostí k čistě komerčnímu poskytování služeb bývá spíše 
omezený.  

 Ve Spojeném království zavedení konkurenčního nabídkového řízení na udílení 
licence pomohlo podnítit růst trhu a podpořit inovace ve službách a omezilo faktory 
na straně nákladů, přestože náklady od roku 2000 významně vzrostly. Ačkoli jde 
částečně o důsledek zvýšených investic v reakci na účinky předešlých politik v 
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oblasti obnovovacích činností, bylo namítnuto, že náklady v odvětví jsou 
nepřiměřené a že zčásti může jít o výsledek složitých a neúčinných smluvních 
základů zavedených v období privatizace. 

 Ve Švédsku po vertikálním oddělení, které má v zemi dlouhou historii, k problémům 
s koordinací nedošlo. Naopak po oddělení dochází ke zlepšování výkonnosti a 
snižování zpoždění. 

 V Nizozemsku je prokázáno, že vertikální oddělení železničního odvětví podpořilo 
zlepšení z hlediska přesnosti, spolehlivosti, kapacitě a bezpečnosti. Navíc neexistují 
jasné důkazy o tom, že by vertikální oddělení vedlo k významnému nárůstu nákladů, 
ať již ze strany provozovatele infrastruktury nebo hlavního zavedeného 
provozovatele vlaků. 

 V Itálii po otevření trhu vstoupilo na trh s nákladní dopravou mnoho firem bez 
ohledu na skutečnost, že je nadále částečně integrován a že noví provozovatelé se 
na trhu stále potýkají s překážkami, které brání v přístupu k síti. 

 Zkušenost francouzského železničního odvětví přináší pouze málo informací o 
dopadu oddělení, přináší-li vůbec nějaké. Dílčí povaha oddělení způsobila, že nebylo 
dosaženo dostatečné míry zavedení hospodářské soutěže a zvýšení transparentnosti 
a že došlo k malým, pokud vůbec nějakým, změnám v účinnosti a zkušenosti 
cestujících. 

 Autoři této zprávy doporučují, že by se budoucí možnosti politiky pro zajištění 
nediskriminačního přístupu a podporu vstupu nových účastníků na trh mohly 
úspěšně zaměřit na nezávislost operačních rozhodovacích procesů, které se 
liší od zákonného oddělení v neposlední řadě proto, že regulace sama 
nediskriminaci velmi pravděpodobně nezabrání. Je třeba zabývat se také 
dalšími otázkami, jako například schopností dominantního železničního podniku 
neoprávněně ovlivňovat umisťování kapacit a jiná rozhodnutí prostřednictvím 
společného umisťování s provozovatelem infrastruktury. 

 Je nutné, aby mechanismy pro zajištění úplného vertikálního oddělení plně 
pochopily náklady, které by mohly vzejít z přijetí konkrétního 
strukturálního modelu. Tyto náklady mohou být významné, vyžádá-li si model 
zavedení komplexního smluvního rámce, který mimo jiné stanoví koordinaci jízdního 
řádu, výplatu náhrady prokázané škody za zpoždění a rozsáhlé konzultace mezi 
provozovateli vlaků při plánování rozšíření infrastruktury.  

 Bylo by rovněž užitečné lépe pochopit dopad vertikálního oddělení na správu 
rozhraní kola a kolejnice, než jak v současnosti umožňují předešlé studie. 
Nicméně při dalším zkoumání těchto otázek bude důležité vyhnout se vyvozování 
přílišně jednoduchých závěrů na základě zkušeností jednotlivých členských států. 
Jak zde uvedené poznatky dokazují, pozorované tendence, pokud jde o náklady, 
cestovné a kvalitu služeb, jsou vysvětlitelné velkým počtem faktorů a nelze je 
přisoudit samotnému vertikálnímu oddělení. 
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