Příloha č. 3

N Á VA Z N É S T R AT E G I C K É D O K U M E N T Y
Dopravní politika je základním strategickým dokumentem, který určuje směr vývoje
sektoru dopravy ve střednědobém horizontu. V návaznosti na tento dokument jsou
zpracovány sektorové dokumenty, jejichž úkolem je rozpracovat opatření z dokumentu
Dopravní politika a navrhnout strategii k jejich naplnění včetně finančního zajištění. Tyto
dokumenty jsou zpracovány variantně tak, aby bylo možné eliminovat případná rizika při
jejich naplňování (např. omezené finanční zdroje, střet s ostatními prioritami společnosti,
apod.)
Úkolem těchto sektorových dokumentů je konkretizovat specifické cíle a opatření
z Dopravní politiky a navrhnout strategii k jejich naplnění včetně finančního zajištění.
Klíčovým dokumentem v této oblasti je Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury
(GEPARDI), který rozpracovává značnou část opatření Dopravní politiky týkajících se
dopravní infrastruktury, jejího dalšího rozvoje včetně stanovení finančního rámce a
harmonogramu jejich realizace klíčových opatření. Dalším dokumentem je Strategie podpory
dopravní obsluhy území, která je zaměřena na nastavení systému financování závazků veřejné
služby v dopravě.
GEPARDI - Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury
Cílem tohoto sektorového dokumentu je zpracovat detailní plán rozvoje dopravní
infrastruktury včetně návrhu takového finančního modelu, který bude optimálně využívat
veřejných zdrojů rozpočtů ČR při maximálním využití finančních zdrojů EU. GEPARDI
vychází ze tří dílčích částí:


Dopravní prognóza (DOPROG)



Metodika financování dopravy (MEFIDO)



Inovační technologie (INOTECH)

Výhledové potřeby dopravní infrastruktury budou stanoveny rozložením analyticky
zjištěných dopravních proudů na reálnou dopravní síť. Pro tuto fázi zpracování dokumentu
jsou využity výstupy Dopravní prognózy, která stanovuje scénáře vývoje základních
objemových a výkonových ukazatelů jednotlivých druhů osobní a nákladní dopravy v ČR.
Zpracování prognóz vývoje základních ukazatelů jednotlivých oborů osobní a nákladní
dopravy je rozděleno do etap posouzení vývoje do roku 2003, zpracování predikce do roku
2007 a na ní navazující zpracování prognózy na roky 2008 – 2010, 2012, 2015 a 2020.
prognózy vycházejí z analýz materiálů SFDI, ŘSD ČR, SŽDC a z dopravních modelů
zatíženosti dopravních sítí na základě programu VISEM/VISUM.
Na základě nezávislého ocenění vybraných projektů budou porovnána zjištěná data
s oficiálními odhady finančních nákladů a očekávaných přínosů jednotlivých projektů. Pro
komplexní posouzení vlastností hodnocených projektů bude vytvořena jejich podrobná
databáze, která bude obsahovat informace o naléhavosti potřeby staveb, ekologických
rizicích, vztahu k mezinárodním závazkům, kriteria bezpečnostních a nákladových přínosů
pro uživatele infrastruktury ap.
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Nezbytné stanovení investičních možností a související harmonogram alokace investic
na jednotlivé akce je výstupem Metodiky financování dopravní infrastruktury (MEFIDO).
Součástí tohoto dokumentu bude i identifikace, vyčíslení a riziková analýza možných zdrojů a
objemu financování vzhledem k potřebám, včetně rozboru vhodnosti projektů pro různé typy
financování. Rozdělení investičních prostředků na jednotlivé druhy dopravní infrastruktury
(určení podílů na celku) je navrženo na základě multikriteriální analýzy.
Rozhodující položky pro oblast financování dopravní infrastruktury jsou výnosy
z privatizace státního majetku (z Fondu národního majetku), spotřební daň z minerálních
olejů, ostatní daně, výkonové zpoplatnění, bankovní úvěry a státní rozpočet, soukromé zdroje
v rámci PPP a Evropské fondy.

Strategie podpory dopravní obsluhy území
Strategie podpory dopravní obsluhy území je zaměřena na nastavení systému
financování závazků veřejné služby v dopravě a obnovu vozidlového parku ve veřejné
dopravě osob. Rozpracovává opatření z Dopravní politiky v oblasti veřejné dopravy:


zefektivnit způsob poskytování veřejné podpory pro zajištění dopravní
obslužnosti tím, že veřejná podpora bude poskytována dopravcům, kteří jsou
ekonomicky stabilní a schopni zajistit přepravní služby v požadované kvalitě a
tyto služby garantovat



podpořit konkurenční prostředí pro zajištění dopravní obslužnosti území formou
stanovení požadavků pro výběr dopravce ekonomicky způsobilého a schopného
garantovat služby ve stanovené kvalitě a zajišťovat dopravní obslužnost
v ucelených územních celcích na dobu minimálně 5 let



stanovit metodiku pro zajišťování dopravní obslužnosti závazky veřejné služby



rozšiřovat územní působnost a funkčnost IDS (včetně metodické podpory pro
zlepšení řízení a koordinací činností mezi druhy dopravy); pokračovat v
legislativní podpoře pro vznik a zlepšování funkčnosti IDS



podporovat vznik informačních a telematických systémů ve veřejné dopravě,
zajistit realizaci cílů projektu JSDI

Harmonizace veřejné osobní dopravy
Materiál zahrnuje celou oblast veřejné osobní dopravy (včetně IDS) a je zaměřen na
optimalizaci využívání veřejných prostředků. Rozsah i kvalita hromadné dopravy ovlivňuje
do značné míry výsledný podíl přepravní práce veřejné dopravy na celkových dopravních
výkonech.

Obnova vozidlového parku veřejné linkové dopravy
Materiál navazuje na stávající Program podpory obnovy vozidlového parku veřejné
linkové dopravy s cílem zvýšení kvality a spolehlivosti systému veřejné linkové dopravy u
všech dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost území s důrazem na snižování
průměrného stáří vozového parku a současně na snižování ekologických dopadů provozování
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veřejné linkové dopravy. Zvýšená podpora bude poskytována i nadále vozidlům splňujícím
požadavky pro přístup zdravotně postiženým a starším občanům. V rámci programu bude
sledována i podpora alternativních paliv a pohonů ve veřejné linkové dopravě.

Obnova vozidlového parku městské hromadné dopravy
Dokument navazuje na současný Program podpory obnovy vozidel městské hromadné
dopravy. Při podpoře pořizování vozidel pro městskou hromadnou dopravu klade důraz
především na podporu ochrany životního prostředí a pomoc zdravotně postiženým občanům.
Zvláštní pozornost je věnována kompatibilitě elektronických odbavovacích systémů u
městské hromadné dopravy.

Obnova vozového parku v železniční dopravě
Tato část bude zapracována z důvodů harmonizace podmínek mezi jednotlivými druhy
dopravy a z důvodů překonání historicky daných okolností.

Celostátní informační systém o jízdních řádech a rozvoj telematických
systémů
Materiál se zabývá rozvojem celostátního informačního systému o jízdních řádech, který
provozuje Ministerstvo dopravy pro veřejnost, na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba se zaměřit zejména na rozšíření o podávání
cestovních informací door-to-door, včetně zjištění ceny jízdného, zobrazování vyhledané trasy
na mapových podkladech, a úpravu systému pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany.
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