
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Česká republika: Komerční železniční 
doprava vyloučena z podpory proti dopadům 
COVID-19 
 
BRUSEL & PRAHA, 25. září: Ministerstvo dopravy České republiky oznámilo selektivní 
program na podporu železničních dopravců na vyrovnání ztrát způsobených 
opatřeními proti šíření COVID-19 ve výši 400 mil. Kč – podpora má být směřována 
pouze pro dotované spoje a vylučuje tedy podporu pro komerční spoje.  
 
Ministr dopravy Havlíček uvedl, že je Ministerstvo připraveno přispět na kompenzaci 
škod, které byly způsobené hlavně v průběhu krizového stavu, “ale pouze na to, co je 
pod takzvanou státní objednávkou. Měla by to být sanace nákladů, které jsou spojené 
s tím, že je dopravci měli, ale nebyly kryté tržbami. Mělo by se jednat řádově o stovky 
milionů korun.”.1 
 
V České republice jsou v tzv. závazku veřejné služby, tedy objednávané spoje 
Ministerstvem dopravy jak dálkové, tak I mezinárodní spoje (regionální spoje 
objednávají kraje s příspěvkem státu). Zejména páteřní trasa mezi Prahou a Ostravou, 
která představuje také spojení do Polska, Slovenska, ale částečně I do Rakouska, však 
není kryta závazkem a v současné době na ní provozují nedotované tzv. open-access 
spoje RegioJet, Leo Express a České dráhy (část spojů). Soutěž na železnici přinesla lepší 
kvalitu a nárůst cestujících bez nutnosti dotací – tedy situace, která je výhodná pro 
všechny, včetně životního prostředí.  
 
Doprava v závazku má být provozována na spojích, které nejsou udržitelné. Žádné spoje 
v době pandemie však nebyly komerčně udržitelné. Dopravci na v době omezení 
zajišťovali dopravní obslužnost a provozovali dopravu I za cenu ztrát, nyní je v rámci 
druhé vlny pravděpodobně čeká stejná – a stejně neudržitelná – situace. Komerční 
dopravci zajišťovali také nadstandardní navýšení hygienických opatření na palubách 
svých spojů.  Společně navrhovali stejný režim jako například v Rakousku (dočasné 

 
1 https://www.irozhlas.cz/ekonomika/vlaky-ceske-drahy-vypadek-trzeb-podpora-statu-
havlicek_2009101717_onz?fbclid=IwAR2bASug6y0HonTHhrCbOdV4vAWB8116fS4IvGzGASkvsxTSq_Ryp4pglpM 
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převedení komerčních spojů pod závazek veřejné služby), místo toho byl komerční 
provoz kompletně vyškrtnut z podpory.  
 
Ministerstvo přitom dopravcům provozujících dotovanou dopravu pomohlo již během 
jarních měsíců, kdy došlo ke snížení počtu spojů, ale zachování výše dotací jako při 
plném provozu.  
 
ALLRAIL vítá snahu České republiky dopravcům pomoci, pomoc však musí být zajištěna 
nediskriminačně a férově pro všechny dopravce.  
 
Ministerstvo současně oznámilo, že nehodlá implementovat evropský návrh nařízení, 
kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID- 
19. Opatření umožňuje členským státům snížit dopravcům cenu za dopravní cestu 
z důvodu výjimečné situace.  
 
"Pomoc musí být poskytnuta celému sektoru. Současná krize nemůže být vnímána jako 
příležitost zbavit se soukromých dopravců a zničit tak současné soutěžní prostředí na 
železnici. Soutěž zvyšuje atraktivitu služeb pro cestující – jenom tak mohou lidé cestující 
vyměnit cestování letadlem a autem za cestování vlakem. Navrhované řešení je v 
naprostém protikladu s dlouhodobými unijními cíli, včetně tzv. Green Dealu,” doplňuje 
Nick Brooks, Generální tajemník ALLRAIL.  
 
Situaci v České republice I dalších evropských zemích a další nutné kroky jsme tento 
týden přiblížili na tiskové konferenci ALLRAIL. Záznam můžete shlédnout na našem 
YouTube kanálu.  
 
 
Více informací:  
• www.allrail.eu 
• Twitter  
• LinkedIn 
• YouTube channel 
• Podcast 
• Instagram 

 

Pro více informací kontaktujte: 
Nick Brooks, Generální tajemník 
Tel +32 485 832 991; Email info@allrail.eu 
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