Metodické pokyny ke zpracování
Ročního výkazu o drážní dopravě 
Dop (MD) 1-01

Vysvětlivky k jednotlivým oddílům výkazu:
Provozní park drážních vozidel
Pro účely výkazu Dop (MD) 1-01 jsou započítána všechna drážní vozidla vykazujícího dopravce zapsaná v inventárních seznamech a označená zevně jeho vlastnickou značkou (vozidla, náležející dopravci, která mu jsou skutečně k dispozici, včetně vozidel v opravě nebo čekajících na opravu, odstavených vozidel, která jsou nebo nejsou provozuschopná, a vozidel, která se při svém provozu dočasně nacházejí v zahraničí nebo na síti jiného dopravce, dále cizí vozidla, která jsou pronajata či zapůjčena vykazujícímu dopravci k užívání.
Do ukazatele nejsou zahrnuta vozidla, která nejsou vykazujícímu dopravci k dispozici, nap ř.cizí vozidla nebo vozidla jiného dopravce, pohybující se při svém provozu dočasně na síti vykazujícího dopravce, vozidla, která jsou pronajata nebo zapůjčena jiným dopravcem, a vozidla, která jsou rezervována pro jiné než přepravní účely, a vozidla určená na prodej, demontáž nebo na zrušení.
Hnací drážní vozidla
Počet (výkon) hnacích drážních vozidel celkem - evidenční počet hnacích drážních vozidel (součet jejich výkonů) k 31.12. sledovaného roku 
ř.11 – ve sloupcích 1, 2, 3 a 4 se vykáže celkový počet a výkon lokomotiv a motorových vozů
ř.12 – sloupcích 1 a 2 se vykáže celkový počet a výkon elektrických lokomotiv a ve sloupcích 3 a 4 se vykáže počet a výkon motorových vozů elektrických jednotek
ř.13 – sloupcích 1 a 2 se vykáže celkový počet a výkon dieselových lokomotiv a ve sloupcích.3 a 4 se vykáže počet a výkon motorových vozů
ř.14 – sloupcích 1 a 2 se vykáže celkový počet a výkon parních lokomotiv.
Drážní vozidla osobní přepravy
Drážní tažená vozidla osobní přepravy celkem - evidenční počet drážních tažených vozidel osobní přepravy k 31.12. sledovaného roku
ř.11 – vykáže se celkový počet drážních tažených vozidel osobní přepravy, tj. ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15
ř.16 - vykáže se celkový počet sedadel, lehátek a lůžek v drážních tažených vozidlech osobní přepravy, tj. ř.17 + ř.18 + ř.19;  ř.17 +  ř.18 = ř.20 +  ř.21
ř.22 - vykáže se počet zavazadlových vozů
Drážní tažená vozidla nákladní přepravy
Drážní tažená vozidla nákladní přepravy (jejich ložná hmotnost) celkem - evidenční počet drážních tažených vozidel nákladní dopravy (celková ložná hmotnost) k 31.12. sledovaného roku
ř.11 – vykáže se celkový počet drážních tažených vozidel nákladní přepravy, tj.  ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15
ř.12 – vykáže se počet krytých vozů (vůz, jehož ložní prostor je vymezen uzavřenou vozovou skříní. Podle konstrukce se rozeznávají vozy běžné stavby a zvláštní stavby. Mezi kryté nákladní vozy se počítají vozy s otevíratelnou střechou a vozy izotermické, chladírenské nebo mrazírenské)
ř.13 – vykáže se počet otevřených vozů (vůz bez pevné střechy s pevnými stěnami vyššími než 60 cm)
ř.14 – vykáže se počet plošinových vozů (vůz bez střechy, bez bočních stěn nebo vybavený stěnami vysokými maximálně 60 cm nebo pomocný vůz. Tyto vozy mohou být obyčejné nebo speciální. Vozy používané výhradně pro kombinovanou přepravu jsou vyloučeny ze statistiky plošinových vozů)
ř.15 – vykáže se počet ostatních výše neuvedených drážních tažených vozidel nákladní přepravy
Ložná hmotnost drážního taženého vozidla nákladní přepravy - maximální povolená hmotnost, kterou drážní tažené vozidlo nákladní přepravy může nést

Zaměstnanci
Počet zaměstnanců celkem - průměrný počet fyzických osob pracujících v průběhu roku u vykazujícího dopravce, včetně osob pracujících mimo podnik, ale majících pracovní smlouvu a pobírajících plat přímo od vykazujícího dopravce.
V statistice jsou zahrnuty všechny osoby zaměstnané v činnostech hlavních nebo vedlejších.

Doprava
Vlakové kilometry 
Vlakové kilometry (bez lokomotivních vlaků) - ukazatel vyjadřuje množství kilometrů ujetých vlaky za sledované období ve stanoveném obvodu.
Běh hnacích drážních vozidel a dopravní výkon vlaků 
Běh hnacích drážních vozidel celkem - ukazatel vyjadřuje vzdálenost, kterou tvoří převedený výkon a kterou proběhnou na trati hnací vozidla za sledované období.
Dopravní výkon hnacích drážních vozidel a dopravní výkon vlaků - ukazatel charakterizuje dopravní činnost z provozního hlediska, vyjadřuje skutečný dopravní výkon provedený vlaky (dopravní výkon) při dopravě po skutečné dopravní cestě. Dopravní výkon je dosažené množství jednotek dopravy za sledované období ve stanoveném obvodu. Dopravní výkony jsou výkony provedené vlaky v hranicích obvodu bez ohledu na domovskou příslušnost vlakového hnacího vozidla.
Běh tažených drážních vozidel
Vozové kilometry celkem - měrná jednotka odpovídající proběhu jednoho osobního, zavazadlového a nákladního drážního vozidla (loženého nebo prázdného) na vzdálenost jednoho kilometru.
Uvažuje se pouze vzdálenost efektivně proběhlá. Proběhy vozů v průběhu posunování a podobné proběhy jsou vyloučeny. Počítá se proběh všech vozů, ať je jejich vlastníkem kdokoliv.


Způsoby překládání výkazu:
Výkaz je možné zaslat na formuláři na adresu: Ministerstvo dopravy, Odbor strategie, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1 v obálce označené „Výkaz Dop (MD) 1–01“.
Výkaz je možné rovněž zpracovat pomocí elektronického formuláře výkazu Dop (MD) 1–01 (jeho testovací formulář naleznete na http://www.mdcr.cz/ Statistika dopravy Elektronický sběr dat resortní statistiky Ministerstva dopravy). Tento formulář je plnohodnotný s papírovým formulářem tohoto výkazu.


