
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. května 2017 č. 389 

 
o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice 

 
Vláda 

I. konstatuje, že rozvoj sítě Rychlých spojení představuje výraznou příležitost a impuls pro 
udržitelný rozvoj České republiky a jejích regionů v celoevropském kontextu, že 
vybudováním a provozováním Rychlých spojení dojde k zásadnímu zkvalitnění 
nabízených cenově dostupných dopravních služeb, což posílí mezinárodní 
konkurenceschopnost a zvýší atraktivitu České republiky při současném snížení vlivů 
realizované dopravy na životní prostředí, že systém Rychlých spojení  zajistí novou 
dostupnost i regionálních center a zkvalitní spojení s důležitými metropolemi sousedních 
zemí, že Rychlá spojení představují zcela nový investičně i provozně významný  
dopravní projekt v rámci dopravní soustavy státu pro období dalších třiceti let, že 
předpokládané parametry systému Rychlých spojení budou srovnatelné s parametry 
obdobných dopravních projektů mezi nejvyspělejšími zeměmi Evropy a že rychlá 
železniční doprava se stane běžně využívaným a dostupným dopravním prostředkem pro 
všechny skupiny obyvatelstva; 

II. schvaluje Program rozvoje rychlých železničních spojení v České republice, uvedený 
v části III materiálu čj. 493/17, jako výchozí strategický dokument pro problematiku řešení 
rozvoje rychlých železničních spojení; 

III. ukládá  

1. ministru dopravy 

a) zahájit prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty, s. o., procesy v přípravě 
novostaveb vysokorychlostních železničních tratí v rámci systému Rychlých spojení, 

b) předložit vládě do 31. března 2018 a dále každý další kalendářní rok informaci                 
o aktuálním stavu přípravy jednotlivých vysokorychlostních tratí v rámci systému 
Rychlých spojení, 

c) předložit vládě návrh na jmenování meziresortního řídícího a pracovního týmu programu 
Rychlých spojení včetně návrhu na stanovení jeho organizačního začlenění za účasti 
zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 
prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Státního fondu dopravní infrastruktury a Správy 
železniční dopravní cesty, s. o., 

d) stanovit do 31. prosince 2017 zásady návrhu novostaveb vysokorychlostních 
železničních tratí, 

e) sledovat v maximální možné míře pro novou vysokorychlostni síť v České republice 
parametr návrhové rychlosti 300 až 350 km/hod, pokud to bude z hlediska geografických 
poměrů a zejména z hlediska investičních a provozních nákladů opodstatněné, 
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2. ministru dopravy zajistit ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj územní ochranu pro 
nově připravovaný rozsah dopravní infrastruktury Rychlých spojení, 

3. ministru dopravy navrhnout ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj a ministry 
průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí legislativní úpravy k urychlení 
získání povolovacích rozhodnutí liniových staveb, 

4. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů poskytnout součinnost ministru 
dopravy při projektové přípravě nové dopravní infrastruktury v zájmu nalezení 
proveditelného, územně umístitelného a z hlediska ochrany přírody a krajiny přijatelného 
technického řešení včetně finančního zajištění; 

IV. žádá hejtmany a primátory statutárních měst respektovat při plánování modernizace 
krajské a městské dopravní infrastruktury rozvoj Rychlých spojení v České republice 
v územně plánovací dokumentaci a zajistit kvalitní napojení regionální dopravní 
infrastruktury na dálkovou. 

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních 
ústředních správních úřadů 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátorka hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 


