Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA"
pro rok 2012 (2. ročník)

Organizátor soutěže
Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR.
Tématické zaměření soutěže
Převod přepravy věcí ze silnice na železnici.
Cíle soutěže
ocenit a propagovat kvalitní projekty, které mohou inspirovat další podobná řešení, a tak
přispět k většímu využití železniční nákladní dopravy na úkor silniční nákladní dopravy,
postupně vytvořit databázi vzorových projektů realizovaných v ČR a
napomoci ke snížení negativních dopadů nákladní dopravy na životní prostředí obyvatel
a bezpečnost účastníků silničního provozu.
Jaké projekty mohou být přihlášeny
Ve druhém ročníku soutěže budou hodnoceny projekty realizované zcela nebo alespoň zčásti
na území ČR v minulých pěti letech, tj. spuštěné do provozu v období od 1.1.2007 do
31.12.2011 a dosud fungující (tedy nikoli projekty již ukončené). Po věcné stránce pak jde
o projekty, které významnou měrou přispívají k převodu určitého objemu věcí na železnici,
přičemž se povahou jedná o takové věci, které by jinak byly přepravovány po silnici.
Do soutěže nelze v nezměněné podobě přihlásit projekty, které již byly přihlášeny do jejího
prvního ročníku. Pokud však mezitím došlo k zásadní kvalitativní či kvantitativní změně
projektu, pak takový projekt do druhého ročníku přihlásit lze. Ve sporných případech
rozhodne o zařazení či nezařazení projektu do soutěže hodnotící komise.
Kdo může projekty přihlásit
Přihlašovateli mohou být přepravci, dopravci i operátoři v nákladní dopravě, zastoupení svým
statutárním zástupcem. V případě, že se na jednom projektu podílí více subjektů, je možné
pouze společné podání přihlášky do soutěže. V takovém případě musí být v přihlášce jeden ze
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subjektů označen jako hlavní, sloužící pro kontakt s hodnotící komisí a organizátorem
soutěže.
Důvody pro vyloučení přihlášeného projektu z posuzování
Hodnotící komise vyloučí z posuzování přihlášené projekty, které:
nesplňují věcné požadavky na soutěžní projekty,
nesplňují formální požadavky soutěžních podmínek,
nebyly doručeny organizátorovi soutěže ve stanoveném termínu.
Na účast v soutěži není právní nárok.
Termíny
Datum vyhlášení soutěže: 30. března 2012
Uzávěrka pro odesílání přihlášek do soutěže: 31. května 2012 (u přihlášek zaslaných na CDROM nebo v tištěné podobě rozhoduje datum poštovního razítka, v případě použití kurýrní
služby pak jí potvrzené datum převzetí zásilky k přepravě)
Zveřejnění informací o soutěžních projektech v elektronické databázi: do 30. června 2012
(http://www.volnacesta.cz)
Hodnocení přihlášených projektů včetně případných návštěv členů hodnotící komise v
místech jejich realizace: červen až srpen 2012
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen: v rámci Evropského týdne mobility
(16. až 22. září 2012)
Způsob hodnocení soutěžních projektů
Každý soutěžní projekt bude posuzován hodnotící komisí podle níže uvedených kritérií,
přičemž podkladem pro hodnocení bude zaslaná přihláška včetně všech jejích příloh
a případné reference těch členů hodnotící komise, kteří se s projektem seznámili na místě jeho
realizace. Při přípravě a průběhu návštěvy na místě realizace projektu za účelem doplnění
a ověření údajů obsažených v přihlášce poskytne přihlašovatel projektu členům hodnotící
komise přiměřenou součinnost.
Kritéria pro hodnocení soutěžních projektů jsou:
přepravní výkon převedený ze silnice na železnici (ve srovnání buď se skutečným
dřívějším stavem nebo – u projektů navázaných na podnik vzniklý "na zelené louce" – se
stavem business as usual) a přepravní vzdálenost – obojí celkem a na území ČR,
další přínosy projektu jako je např. převedení nebezpečných věcí ze silnice na železnici,
eliminace dřívějšího průjezdu silničních nákladních vozidel obcí, využití předtím
nevyužívaných nebo málo využívaných existujících areálů (tzv. brownfields) apod. a
míra obtížnosti realizace projektu např. s ohledem na druh přepravovaných věcí, stávající
nastavení ekonomických podmínek, existující nabídku služeb dopravců a operátorů apod.
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Na základě těchto kritérií vybere hodnotící komise vítězný projekt či projekty. Zároveň si
hodnotící komise vyhrazuje právo nevybrat ani jeden z přihlášených projektů, pokud by
žádný z nich nesplňoval nároky na vítězný projekt.
Rozhodnutí hodnotící komise je konečné a nelze proti němu podat žádné opravné prostředky.
Ceny pro vítěze
Přihlašovatel vítězného projektu převezme při vyhlášení výsledků soutěže cenu pro vítěze na
tiskové konferenci Ministerstva dopravy, konané v rámci Evropského týdne mobility
(16.-22. září 2012). V případě, že vítězný projekt přihlásilo do soutěže společně více subjektů,
převezme cenu pro vítěze zástupce toho subjektu, který je v soutěžní přihlášce označen jako
hlavní, sloužící pro kontakt s hodnotící komisí a organizátorem soutěže. Cenou pro vítěze
bude artefakt s textem informujícím o ocenění projektu v soutěži.
Složení hodnotící komise
Hodnotící komise soutěže má těchto deset členů:
Ing. Michal Drábek, Centrum pro efektivní dopravu,
Mgr. Tomáš Gremlica, Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.,
Petr Kašík, Svaz dopravy ČR,
Ing. Ivan Novák, CSc., Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ministerstva
dopravy ČR,
Ing. Michal Slavík, odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního
prostředí ČR,
Martin Robeš, nezávislý odborník pro oblast environmentálních aspektů dopravy,
Doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D., Katedra technologie a řízení dopravy, Dopravní fakulta
Jana Pernera, Univerzita Pardubice,
Ing. Jan Tichý, Ph.D., Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací,
ČVUT Fakulta dopravní,
Daniel Žídek, Svaz měst a obcí ČR,
Tomáš Johánek, Dopravní noviny.
V případě nutnosti může člen komise nebo delegující subjekt vyslat na jednání komise
náležitě poučeného náhradníka, který pro toto jednání přebírá práva a povinnosti člena
komise.
Členové komise si ze svého středu zvolili předsedu, kterým se stal doc. Ing. Jaromír Široký,
Ph.D. Předseda řídí jednání komise a jeho hlas rozhoduje v případě prosté početní rovnosti
hlasů. V případě nepřítomnosti předsedy si členové komise zvolí ze svého středu
předsedajícího jednání, který pro toto jednání přebírá pravomoci předsedy komise. K přijetí
jakéhokoli rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů komise.
Z hlasování o určitém soutěžním projektu jsou vyloučeni ti členové komise, kteří:
se přímo podíleli na přípravě nebo realizaci tohoto projektu, případně jsou příbuznými,
bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky osob, které se podílely na přípravě
nebo realizaci tohoto projektu nebo
-3-

jsou v zaměstnaneckém nebo vlastnickém vztahu k subjektům, které se podílely na
přípravě nebo realizaci tohoto projektu.
Jednání komise se účastní zástupci organizátora soutěže, kteří zodpovídají za přípravu
podkladů a vedení zápisu z jednání. Zápis obsahuje shrnutí projednávaných bodů, průběh
a výsledek jednání, prezenční listinu a odůvodnění nesouhlasných stanovisek
členů/náhradníků, pokud některý člen/náhradník požádá o uvedení nesouhlasného stanoviska
se zdůvodněním do zápisu. Za konečný se text zápisu považuje po jeho schválení předsedou
hodnotící komise.
Způsob podání přihlášky
Formulář přihlášky a soutěžní podmínky si lze stáhnout na adrese http://www.volnacesta.cz,
příp. je na vyžádání zašle organizátor soutěže.
Přihlašovatel zašle přihlášku v elektronické formě buď emailem anebo na CD-ROM
organizátorovi soutěže, který následně zajistí její distribuci členům hodnotící komise.
Grafické přílohy (mapy, schémata, výkresy) lze zaslat organizátorovi soutěže v tištěné
podobě.
Ve výjimečných, odůvodněných případech je možné zaslat v tištěné podobě celou přihlášku.
Kompletní přihlášku v českém jazyce je třeba zaslat organizátorovi soutěže nejpozději
31. května 2012 (viz Termíny výše) na adresu soutez@volnacesta.cz nebo Dominika Švárová,
Dopravní federace, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2.
V případě zaslání přihlášky zčásti nebo zcela v tištěné podobě anebo na CD-ROM je nezbytné
tak učinit s možností předání pouze do vlastních rukou adresáta.
Případné dotazy ke způsobu zpracování přihlášky vám zodpoví Mgr. Aleš Kuták (tel. +420
775 927 210) nebo Bc. Dominika Švárová (tel. +420 775 905 638).
Právo publikovat soutěžní dokumentaci
Veškerá dokumentace k soutěžním projektům získaná organizátorem soutěže od
přihlašovatelů se stává majetkem organizátora soutěže, s právem prezentovat a publikovat ji
při plném zachování autorských práv za účelem propagace soutěže a popularizace jejích
výsledků. Zasláním přihlášky přihlašovatel potvrzuje, že vlastníci jednotlivých jejích částí
(např. fotografií a výkresů) souhlasí s takovýmto využitím.
Možnost zrušení soutěže
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit. Ke zrušení soutěže může dojít pouze po
dohodě s Ministerstvem dopravy ČR a ze zvláště závažných důvodů, které průběh soutěže
neumožňují. O takovém rozhodnutí musí organizátor soutěže dostatečným způsobem
informovat přihlašovatele a zveřejnit tuto informaci.
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Souhlas s podmínkami soutěže
Svou účastí na průběhu soutěže její organizátor, Ministerstvo dopravy ČR a členové hodnotící
komise potvrzují, že se seznámili s podmínkami soutěže a zavazují se k jejich dodržování.
Odevzdáním soutěžní přihlášky přihlašovatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami soutěže
a zavazuje se k jejich dodržování.
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