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Vážený pane doktore, 

Dne 7. 3. 2022 obdrželo Ministerstvo dopravy Vaši datovou zprávu, označenou jako žádost  

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti jste ve třech bodech požádal o informace týkající 

se financování vysokorychlostních železničních tratí a jejich zařazení do sítě TEN-T. Níže 

k jednotlivým dotazům uvádíme odpovědi. 

1. „Zda byly záměry na výstavbu úseků VRT Polabí (úsek Praha-Běchovice – Poříčany), VRT Střední 

Čechy (úsek Poříčany – Světlá nad Sázavou) nebo VRT Vysočina I. fáze (úsek Světlá nad 

Sázavou – Velká Bíteš) zařazeny do sítě TEN-T? Pokud ano, jakými konkrétními právními akty 

byly do této sítě zařazeny? A prosíme o zaslání kopií těchto právních aktů a o specifikaci jejich 

konkrétních částí, z nichž je zřejmé zařazení uvedených úseků VRT do sítě TEN-T.“ 

V tomto bodě Vás lze odkázat na uveřejněný Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 

2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013.  

2. „Zda Česká republika získala od orgánů, institucí nebo fondů Evropské unie v jakékoli právní formě 

konkrétní právní závazek, z něhož vyplývá povinnost orgánu, instituce nebo fondu EU podílet se 

na financování záměru na výstavbu VRT v ČR nebo některého z jeho úseků? Pokud ano, žádáme 

o zaslání kopií všech příslušných právních dokumentů, z nichž takový právní závazek vyplývá.“ 

3. „Zda Česká republika získala od orgánů, institucí nebo fondů nějakého cizího státu (například od 

Spolkové republiky Německo nebo Rakouské republiky) v jakékoli právní formě konkrétní právní 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM%3A2021%3A812%3AFIN
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závazek, z něhož vyplývá povinnost orgánu, instituce nebo fondu cizího státu podílet se na 

financování záměru na výstavbu VRT v ČR nebo některého z jeho úseků? Pokud ano, žádáme  

o zaslání kopií všech příslušných právních dokumentů, z nichž takový právní závazek vyplývá.“ 

K oběma bodům souhrnně uvádíme, že výstavba VRT bude financována prostřednictvím Státního 

fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to s využitím evropských fondů zaměřených na výstavbu 

infrastruktury, tj. Operačního programu doprava (OPD) a fondu Connecting Europe Facility (CEF), 

který je zaměřen zejména na přeshraniční úseky. Konkrétní forma financování však není zatím 

definitivně vymezena. 

Nad rámec žádosti lze doplnit, že v rámci mezinárodní spolupráce, konkrétně mezi ČR, SRN  

a Rakouskem bylo na přelomu let 2020/2021 podepsáno „Společné prohlášení o spolupráci při 

dalším rozvoji železničního spojení Berlín – Praha – Vídeň“ (Příloha 1). Dohoda na projektu Via 

Vindobona zapadá do konceptu závazku k podpoře záměru evropskými ministry dopravy na 

podporu širšího programu Trans Europ Express 2.0, který předpokládá rozvoj sítě 

vysokorychlostních denních a nočních služeb osobní dopravy spojujících hlavní evropská města. 

V tomto případě se však ale nejedná o právně závaznou dohodu. 

V lednu 2020  pak uzavřely Správa železnic a DB Netz AG smlouvu o společné přípravě nové 

vysokorychlostní trati Drážďany – Praha. Na základě uzavřené smlouvy budou v následujících 

letech zadávány a plněny veřejné zakázky pro předprojektovou přípravu pro společný plánovací 

prostor, který zahrnuje vlastní tunel i přilehlé předportálové úseky. Současně bude vzájemně 

koordinován postup přípravy úseku mezi Drážďany a Ústím nad Labem. Smlouva je uveřejněna 

zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11380220?backlink=ym40w.  

Dne 5. 2. 2020 podepsal v Berlíně český ministr dopravy Karel Havlíček a německý ministr 

dopravy Andreas Scheurer žádost o spolufinancování přípravy německého úseku přeshraničního 

tunelu na VRT Praha – Drážďany z prostředků Connecting Europe Facility (CEF) - Příloha 2. 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
v z. Jan Šindler 
vedoucí oddělení komunikace s veřejností 
 
Mgr. Jakub Stadler 
ředitel 
Odbor komunikace 
 
 
 
 
Přílohy: 2 
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