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Hodně peněz na rozšíření železnice, zjednodušené plánovací postupy, 

organizační změny ve vedení stavby DB Netz: Podmínky pro větší provoz na 

železnici byly zřídka lepší než dnes. Existuje pouze jedna malá vada: 

jednostranná preference daná Deutsche Bahn prostřednictvím zvýšení 

vlastního kapitálu o 5 miliard EUR.  

V tomto okamžiku je třeba opravit federální rozpočet na rok 2021. 

Protože ničemu nepomůže, pokud bude pro železnice k dispozici spousta 

peněz, ale provozovatelé železniční dopravy - pokud nepatří do skupiny 

DB - zmizí z trhu, protože nemají finanční výdrž DB.  

V tomto ohledu by bylo dobré rozdělit zvýšení vlastního kapitálu o 5 

miliard EUR mezi DB a SV podle objemu provozu. Nakonec DB získá další 

peníze ze záchranného balíčku ve výši 5 miliard EUR na místní osobní 

železniční dopravu, který bude řešit následky pandemie. Rozpis zvýšení 

vlastního kapitálu o 5 miliard EUR by nejen zachoval systémově důležité 

konkurenční kanály, ale také by značně usnadnil postup státní podpory 
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V příloze si dovoluji nasdílet zajímavý článek z anglického zdroje, 

vztahující se k aktuálně velmi "horké" problematice nedoplacených 

vícevýloh u opuštěného zboží. Jde primárně o britské právo, ale námořní 

doprava je o britském právu (já vím, pokud to není COGSA nebo Hamburská 

pravidla či Občanský zákoník..), takže by pro vás mohlo být zajímavé si 

odpovědi na nejpalčivější otázky přečíst. 
 



 
 

 

Železniční doprava může doufat ve vládní pomoc kvůli covid krizi. Rada 

ministrů EU konečně schválila dočasné slevy na poplatcích za vlakové 

trasy. Evropský parlament již schválil pravidla výjimek 17. září.  

Mohou je používat členské státy poté, co budou zveřejněny v Úředním 

věstníku EU. Rada ministrů očekává zveřejnění 12. října. Provozovatelé 

infrastruktury pak mohou snížit nebo pozastavit poplatky za vlakovou 

trasu, rezervační poplatky a určité příplatky. Státy však musí manažerům 

infrastruktury kompenzovat výpadky v příjmech do konce následujícího 

roku, aby bylo dostatek peněz na údržbu sítí. Je také možné zvýhodnit 

pouze provozovatele osobních vlaků nebo pouze provozovatele nákladních 

vlaků. Všechny slevy musí být sděleny a zveřejněny Evropskou komisí.  

Zvláštní pravidlo je možno použít zpětně od 1. března do 31. prosince 

2020. Komise EU ho může prodloužit maximálně třikrát o 6 měsíců 

prostřednictvím „aktu v přenesené pravomoci" za předpokladu, že Evropský 

parlament nebo Rada ministrů to nebudou vetovat.  

 

P.S. Omlouváme se všem za inflaci zpráv z železničního okruhu, prostě se 

to tak sešlo. A je krásné stírat rosu na kolejích... 


