PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva dopravy ČR
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví minimální hodnoty a ukazatele
standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování v souvislosti
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
V Praze dne 11. května 2010
Č.j.: 71/9000/2010

A.

Zásadní připomínka k odůvodnění

Hospodářská komora České republiky navrhuje do odůvodnění předkládaného materiálu doplnit
hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad.
Odůvodnění:
Předkládaný materiál postrádá v souladu s článkem 14 písm. a), c) až e) Legislativních pravidel
vlády v obecné části odůvodnění návrhu závěrečnou zprávu o hodnocení dopadu regulace podle
obecných zásad.

B.

Zásadní obecná připomínka k předkládanému materiálu

Hospodářská komora České republiky navrhuje v předkládaném materiálu upravit i jiné řešení,
než nízkopodlažní vozidla nebo vozidla se zdvihací plošinou.
Odůvodnění:
Předkládaný materiál vůbec neupravuje, že nástup a výstup imobilních cestujících může být řešen
i jinak, než nízkopodlažními vozidly nebo vozidly se zdvihací plošinou. Pro osoby se sníženou
pohyblivostí nebo ztíženou orientací může být v rámci služeb dopravce k dispozici také vlakový
personál patřičně vyškolený pro pomoc těmto osobám.

C.

Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu

1.

Připomínka k ustanovení § 2, odst. 1 písm. b

Navrhujeme zvýšit limit z navrhovaných 50 000 km na 100 000 km a tento limit doplnit vazbou
na skutečný počet ujetých kilometrů v předchozím roce.
Odůvodnění:
V praxi je mnoho obcí (např. Ostrava, Olomouc), které objednávají u ostatní dopravní obslužnosti
rozsah služeb překračující limit uvedený v předkládaném materiálu (50 000 km) a ve vazbě na
předpokládaný rozsah veřejných služeb povede k tomu, že smlouvy budou uzavírány s
předpokládaným rozsahem nižším, než je tato hranice, ve snaze vyhnout se vyšším požadavkům
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na přístupnost vozidel osobám s omezenou schopností pohybu. Úprava v předkládaném
materiálu zavádí velký rozdíl v požadavcích na poměr vozidel u služeb, které objednává kraj a
těch, které objednává obec. Pro dopravce přináší rozdílná úprava navýšení finanční zátěže.
2.

Připomínka k ustanovení § 2, odst. 3

Navrhujeme tento odstavec přepracovat ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Dotčené ustanovení by se mělo vztahovat i na mezinárodní vlaky zařazené do závazků veřejné
služby. Vlakové soupravy jsou skládány z vozidel různých zahraničních dopravců, případně je tvoří
ucelené soupravy zahraničních dopravců. Domníváme se, že by bylo vhodné sjednotit vozidla
přístupné osobám s omezenou schopností pohybu u silniční a železniční dopravy.
3.

Připomínka k ustanovení § 3

Navrhujeme dotčené ustanovení přepracovat ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Domníváme se, že by průměrné stáří vozidel nemělo překročit polovinu životnosti vozidla
deklarovanou výrobcem.
4.

Připomínka k ustanovení § 5, odst. 1

Navrhujeme ustanovení upřesnit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Navrhujeme předložení seznamu pravidelných řazení vlaků do souladu se skutečností. Jízdní řády
se nevyhlašují na kalendářní rok. Úprava v předkládaném materiálu zvyšuje administrativní zátěž
na straně dopravců.
5.

Připomínka k ustanovení § 5, odst. 3 písm. a

Navrhujeme ustanovení upřesnit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.
Odůvodnění:
Uvést, kdy byla drážní vozidla uvedena do provozu je velmi administrativně náročné. Pro dopravce
se tím zvyšuje administrativní zátěž, protože některé vozy cizích dopravců se mohou objevit
v tranzitujícím vlaku jen jedenkrát za rok. Dále doporučujeme upřesnit pojem modernizace, a zda
u moderních vozidel dojde k uvedení do provazu po modernizaci nebo po výrobě.
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