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Zpráva Evropského účetního dvora (EÚD) k železniční nákladní přepravě v EU 
 

24. května 2016 Brusel 
 
Úvod 
Celá rozsáhlá zpráva je dostupná zde (v českém jazyce). 
 
K tématu viz také článek v Dopravních novinách. 
 
Dne 24. 5. proběhlo jednání UIP spolu s dalšími sektorovými organizacemi CER, 
UNIFE, ESC, ERFA, UIRR a CLECAT s Evropským účetním dvorem (EÚD), jehož 
předmětem byla diskuse nad dokumentem „Železniční nákladní doprava v EU: stále 
není na správné cestě“. Výsledek byl očekávatelný: stále to není ono. 
 
Proč taková zpráva? 
EÚD je instituce založená k auditu evropských financí, rozpočtu a politiky ve smyslu 
výdajů a podpory. Její zprávy a názory jsou používány evropskou Komisí, Parlamentem 
a členskými státy při rozhodování o výdajích rozpočtu EU a souvisejících nastaveních 
podmínek. 
Zpráva EÚD je použita v tzv. „Annual Discharge“, kde Evropský parlament rozhoduje, 
jak by Komise měla vydat rozpočet ve vztahu k dosažení politicky definovaných cílů. 
 
Co zpráva říká? 
Zpráva prezentuje výsledky série sledování podpořené statistickými daty, závěry a 
doporučení a odpovědi z evropské Komise. 
 
Poznatky ze zprávy jsou již sektoru dlouhodobě známy: 
 

- Podíl železniční dopravy na celkovém objemu přeprav v EU trvale klesá ve 
prospěch efektivnější silniční dopravy. Tržní podíl je ve všech členských zemích 
pod 40%. 

- Železniční síť v EU tvořená systémem oddělených národních sítí s různými 
národními autoritami a velmi rozdílnými pravidly v oblasti přidělování tras, řízení a 
cenotvorbě za trasy. Poplatek za infrastrukturu je v průměru vysoký: 

- České republika – €1,50 za vlkm a €1,75 za 1 tis hrtkm 
- Polsko – €3,3 vlkm 
- Nízká kvalita a podmínky rozložení sítě vedou k nízké rychlosti (18 Km/h) nebo 

redukce sítě vlivem nerespektování potřeb nákladní dopravy 
- V procedurách řízení dopravy nejsou zohledňovány potřeby nákladní dopravy a 

to ani v rámci nákladních koridorů 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_CS.pdf
http://www.dnoviny.cz/zeleznicni-doprava/zeleznicni-nakladni-doprava-stale-neni-na-spravne-ceste
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- V rámci dvojstranných dohod některých členských států o uznávání schválení 
vozidel nejsou zahrnuty nákladní vozy 

- Některé infrastrukturní projekty cílí na zkrácení jízdních dob, ale neumožňují 
nárůst železniční dopravy 

 
Zpráva zahrnuje následující doporučení: 

- Regulační orgány by měli mít nutnou sílu a procesní možnost preventivně 
regulovat anti konkurenční praktiky mezi manažery infrastruktury a dopravci 

- Řízení dopravy manažerem infrastruktury by mělo být přizpůsobeno tak, aby 
reflektovalo potřeby sektoru nákladní dopravy. To zahrnuje harmonizaci pravidel 
a řízení procesů na nákladních koridorech. 

- Zjednodušení a harmonizace pravidel a procedur pro schvalování vozidel a 
bezpečnostní certifikáty 

- Zjednodušené požadavky na jazyky 
- Komise by měla kontinuálně sledovat a vyhodnocovat vývoj v sektoru nákladní 

dopravy 
- Úroveň pravidel mezi jednotlivými dopravními mody 
- Komise by měla lépe využívat prostředky EU, které jsou cílené pro potřeby 

nákladní železniční dopravy. Komise a členské státy by měli zlepšit svoji 
koordinaci v oblasti investic 
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Zpráva neobsahuje: 
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- posouzení železniční nákladní dopravu jako na systém - chybí pohled samotných 
operátorů infrastruktury nebo dopravců, jsou ignorováni další aktéři v logistických 
řetězcích 

- posouzení jak regulovat nebo deregulovat s ohledem na finanční nákladovost 
železnice 

 
Klíčové závěry z diskuse 24. 5. 2016 
 

- Obecně nespokojenost, protože zpráva nepřináší žádné nové informace. Dále 
ignoruje další subjekty v logistickém řetězci. 

- V rámci financování EU bylo členskými státy vyjednáno v rámci kohezní politiky 
alokovat větší objem prostředků do silnic než do železnice a to objemem 
vlastního podílu (až 85%); EFSI nepotvrdila, že výjimka byla sjednána pouze pro 
období 2007-2013 

- Lobby pro nákladní železniční dopravu je významně slabší než pro silniční 
dopravu. ECA navrhuje zintenzivnit používání environmentálních argumentů pro 
zvýhodnění železniční dopravy 

 
Další kroky 
 
Zpráva má být prezentována Evropskému Parlamentu 14.7. 

Závěry a doporučení 

Doporučení 3 – Správní a technická omezení 

a) Komise by spolu s členskými státy měla zjednodušit a sladit postupy pro 

schvalování vozidel a pro vydávání osvědčení o bezpečnosti železničním 

podnikům. Pomohlo by, kdyby Parlament a Rada rychle přijaly čtvrtý železniční 

balíček (jehož součástí je i posílení postavení Evropské agentury pro 

železnice) a kdyby byl poté řádně prováděn. 

 

b) Komise a členské státy by také měly posoudit možnost, že by se postupně  

zjednodušovaly jazykové požadavky kladené na řidiče lokomotiv, aby byla 

železniční nákladní doprava v EU na střední a dlouhé vzdálenosti snadnější 

a konkurenceschopnější. 


