Metodické pokyny ke zpracování
Ročního výkazu o přepravě osob a věcí v drážní dopravě
Dop (MD) 2-01
V rámci tohoto výkazu je zahrnuta přeprava cestujících ve veřejné pravidelné drážní osobní dopravě a přeprava věcí ve veřejné a neveřejné drážní nákladní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální.
Přeprava určená pro vlastní potřeby vykazujícího dopravce je ze sledování tímto výkazem vyloučena.
Základní pojmy:
Veřejnou drážní dopravou se rozumí doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu. 
Neveřejnou drážní dopravou se rozumí doprava provozovaná dopravcem k uspokojování individuálních přepravních potřeb podle smluvních podmínek sjednaných individuálně s jednotlivým přepravcem.
Přepravou cestujících se rozumí přeprava osob ve veřejné pravidelné drážní osobní dopravě.
Přepravním výkonem v osobových kilometrech (oskm) se rozumí výkon, kde 1 oskm odpovídá přepravě jednoho cestujícího na vzdálenost jednoho kilometru.
Uvažuje se pouze vzdálenost na kterou byl cestující skutečně přepraven. Pokud tato není k dispozici je možné počítat s tarifní vzdáleností nebo s odhadem přepravní vzdálenosti. Pro potřeby výpočtu oskm se uvažuje v případě mezinárodní přepravy osob pouze vzdálenost ujetá na území ČR.
V případě zapojení vykazujícího dopravce do integrovaných dopravních systémů v rámci MHD, vykáže se přepravní výkon v rámci tohoto systému. 
Vnitrostátní přepravou cestujících se rozumí přeprava osob, kde cestující nastupuje i vystupuje na území ČR, bez ohledu na cestu, kterou vlakem ujede (přeprava osob s jízdními doklady pro vnitrostátní přepravu platnými ve veřejné pravidelné osobní drážní dopravě).
V případě zapojení vykazujícího dopravce do Integrovaných dopravních systémů v rámci MHD, vykáže se přeprava osob v rámci tohoto systému. 
Mezinárodní přepravou cestujících se rozumí přeprava osob, kde cestující buď nastupuje nebo vystupuje, ale ne obojí, na území ČR, nebo projíždí územím ČR, ale nastupuje i vystupuje mimo území ČR. Pro potřeby výkazu se rozlišuje mezi nástupem na území ČR (vyjíždějící cestující) a výstupem na území ČR (přijíždějící cestující) a projížděním územím ČR, přičemž nástup i výstup je mimo území ČR (přeprava osob s jízdními doklady pro mezinárodní přepravu platnými ve veřejné pravidelné osobní drážní dopravě).
Doprovázenou přepravou osobních automobilů se rozumí přeprava osobních automobilů dopravcem ve vlacích pravidelné osobní dopravy na dráze celostátní a dráze regionální na základě uzavřené smlouvy o přepravě osobního automobilu jako cestovního zavazadla.
Přepravou věcí v nákladní drážní dopravě se rozumí přeprava věcí jako vozové zásilky v nákladní drážní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální.
Přeprava prázdných vozů přepravců je ze sledování tímto výkazem vyloučena
Přepravním výkonem v tunových kilometrech (tkm) se rozumí výkon, kde 1 tkm odpovídá přemístění jedné tuny věcí po dráze na vzdálenost jednoho kilometru. 
V mezinárodní přepravě se uvažuje vzdálenost ujetá na území ČR.
Pro potřeby výkazu se vykazují tarifní tunové kilometry vypočtené z přepravní vzdálenosti uvedené v přepravním dokladu (nákladním listu).
Vnitrostátní přepravou věcí se rozumí přeprava věcí jako vozové zásilky, kde nakládka i vykládka věcí je na území České republiky.
Dovozem věcí se rozumí přeprava věcí jako vozové zásilky, kde nakládka věcí je mimo území České republiky a vykládka věcí je na území České republiky.
Pro potřeby sledování přepravních proudů věcí v mezinárodní přepravě se za zemi nakládky považuje první místo, ve kterém jsou věci naloženy na železniční vůz. 
Vývozem věcí se rozumí přeprava věcí jako vozové zásilky, kde nakládka věcí je na území České republiky a vykládka věcí je mimo území České republiky.
Pro potřeby sledování přepravních proudů věcí v mezinárodní přepravě se za zemi vykládky považuje první místo, ve kterém jsou věci vyloženy ze železničního vozu. 
Tranzitní přepravou věcí se rozumí přeprava věcí jako vozové zásilky, kde prochází zásilka územím ČR bez nakládky, vykládky nebo překládky.
Vysvětlivky k jednotlivým oddílům výkazu:
I. 	Přeprava cestujících ve veřejné pravidelné drážní osobní dopravě
Pokud se počet přepravených cestujících pohybuje do jednoho tisíce nebo se přepravní výkon pohybuje do jednoho tisíce oskm, vykazuje se na jedno desetinné místo.
I./2. Přepravní proudy cestujících
V tomto oddíle se vykazuje:
a) na území ČR meziregionální přeprava osob na úrovni NUTS 3
Kód země nástupu cestujících
Kód regionu NUTS 2 
 nástupu cestujících
Kód regionu NUTS 3 
 nástupu cestujících
Kód země výstupu cestujících
Kód regionu NUTS 2
 výstupu cestujících
Kód regionu NUTS 3 
 výstupu cestujících
Přeprava cestujících celkem
(v tis.)
z toho: přeprava cestujících v rámci IDS
(v tis.)
1
2
3
4
5
6
7
8


CZ010


CZ010
5231
4536


CZ010


CZ020
3256

b) na území Evropské Unie (EU) meziregionální přeprava osob na úrovni NUTS 3 v ČR a NUTS 2 v zemích EU
Kód země nástupu cestujících
Kód regionu NUTS 2 
nástupu cestujících
Kód regionu NUTS 3 
nástupu cestujících
Kód země výstupu cestujících
Kód regionu NUTS 2 
výstupu cestujících
Kód regionu NUTS 3
 výstupu cestujících
Přeprava cestujících celkem
(v tis.)
z toho: přeprava cestujících v rámci IDS
(v tis.)
1
2
3
4
5
6
7
8

DED2



CZ010
231



CZ020

DE30

256

c) s ostatními zeměmi přeprava osob na úrovni NUTS 3 v ČR a kódu země, která je mimo území EU.
Kód země nástupu cestujících
Kód regionu NUTS 2 
nástupu cestujících
Kód regionu NUTS 3 
nástupu cestujících
Kód země výstupu cestujících
Kód regionu NUTS 2 
výstupu cestujících
Kód regionu NUTS 3 
výstupu cestujících
Přeprava cestujících celkem
(v tis.)
z toho: přeprava cestujících v rámci IDS
(v tis.)
1
2
3
4
5
6
7
8
RU




CZ010
31



CZ080
HR


260

Sloupec 1 - Kód země nástupu cestujících (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) – tento sloupec se vyplňuje pouze v případě nástupu osob mimo země EU, kde není znám kód NUTS 2 náležející železniční stanici nástupu osob.
Sloupec 2 - Kód regionu NUTS 2 nástupu cestujících (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici nástupu cestujících v zemích EU. 
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 1 - Kód země nástupu cestujících.
Sloupec 3 - Kód regionu NUTS 3 nástupu cestujících (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici nástupu cestujících v rámci ČR. 
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 1 - Kód země nástupu cestujících a sloupec 2 - Kód regionu NUTS 2 nástupu cestujících.
Sloupec 4 - Kód země výstupu cestujících (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) – tento sloupec se vyplňuje pouze v případě výstupu cestujících mimo země EU, kde není znám kód NUTS 2 náležející železniční stanici výstupu cestujících.
Sloupec 5 - Kód regionu NUTS 2 výstupu cestujících (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici výstupu cestujících v zemích EU. 
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 4 Kód země výstupu cestujících.
Sloupec 6 - Kód regionu NUTS 3 výstupu cestujících (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici výstupu cestujících v rámci ČR. 
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 4 Kód země výstupu cestujících a sloupec 5 Kód regionu NUTS 2 výstupu cestujících.
Sloupec 7 - Přeprava cestujících – vykazuje se součet všech přepravených cestujících v rámci uvedené vozové třídy a kódů míst nástupu a výstupu cestujících.
Sloupec 8 - Přeprava osob v rámci IDS - v případě zapojení vykazujícího dopravce do Integrovaných dopravních systémů v rámci MHD, vykáže se přeprava cestujících v rámci těchto systémů podle jednotlivých regionů nástupu a výstupu cestujících. 
Pokud se počet přepravených cestujících pohybuje do jednoho tisíce nebo se přepravní výkon pohybuje do jednoho tisíce oskm, vykazuje se na jedno desetinné místo.
I./3. Přepravní proudy cestujících podle zemí
V tomto oddíle se vykazuje mezistátní přeprava osob na území ČR
Kód země nástupu cestujících
Kód země výstupu cestujících
Přeprava cestujících celkem
v tis.os.
Přeprava cestujících celkem
v mil. oskm
1
2
3
4
CZ
CZ
5231
4536
CZ
DE
3256
8888
SK
CZ
124
456
AT
PL
567
901
Sloupec 1 - Kód země nástupu cestujících (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) 
Sloupec 2 - Kód země výstupu cestujících (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) 
Sloupec 3 - Přeprava cestujících celkem v tis.os – vykazuje se součet všech přepravených cestujících z místa nástupu do místa výstupu cestujících.
Sloupec 4 - Přeprava cestujících celkem v mil. oskm – vykazuje se součet všech přepravených cestujících na počet kilometrů z místa nástupu do místa výstupu cestujících.

II. 	Přeprava věcí v nákladní drážní dopravě 
Vykazování přepravy věcí je rozděleno do oddílu II./1. Přeprava věcí ve veřejné nákladní drážní dopravě celkem a oddílu II./2. Přeprava věcí v neveřejné nákladní drážní dopravě celkem.
Do sloupců 1 se vykazuje počet přepravených tun v tis.
Pro účely výkazu se bere hmotnost přepravovaných věcí, obalů a hmotnost kontejnerů, výměnných nástaveb, palet a také hmotnost nákladních vozidel přepravovaných po železnici v rámci kombinované přepravy.
Do sloupců 2 se vykazuje přepravní výkon v tunových kilometrech celkem v tisících tkm.
Pokud se přepravené množství pohybuje do jednoho tisíce tun nebo přepravní výkon do jednoho tisíce tkm, vykazuje se na jedno desetinné místo.
Vnitrostátní nákladní drážní přeprava podle skupin věcí a přepravní vzdálenosti
V rámci tohoto oddílu se vykazuje celková (veřejná i neveřejná) nákladní drážní přeprava věcí.
Do sloupce 1 se vyplňuje kód skupiny věcí (viz Číselník skupin přepravovaných věcí NST 2007), do sloupce 2 kód kategorie přepravní vzdálenosti (viz Číselník kategorie přepravní vzdálenosti) a do sloupců 3 a 4 se vykazuje množství přepravených tun a přepravní výkon podle jednotlivých přepravovaných skupin věcí a jednotlivých skupin přepravní vzdálenosti. 
Přepravní proudy věcí v drážní nákladní dopravě
V rámci tohoto oddílu se vykazuje celková (veřejná i neveřejná) nákladní drážní přeprava věcí
V tomto oddíle se vykazuje podle jednotlivých skupin věcí:
a) vnitrostátní meziregionální přeprava podle jednotlivých skupin věcí na úrovni NUTS 3 
Kód skupiny věcí
Kód země nakládky věcí 
Kód regionu NUTS 2 nakládky věcí
Kód regionu NUTS 3 nakládky věcí
Kód země vykládky věcí
Kód regionu NUTS 2 vykládky věcí
Kód regionu NUTS 3 vykládky věcí
Přeprava věcí v nákladní drážní dopravě
(tis. tun)
Výkon v nákladní drážní dopravě 
(tis. tkm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1


CZ010


CZ010
5 231
7 536
2


CZ010


CZ031
  256
  536


b) mezinárodní meziregionální přeprava podle jednotlivých skupin věcí na úrovni NUTS 3 v ČR a NUTS 2 s ostatními regiony dovozu a vývozu EU 
Kód skupiny věcí
Kód země nakládky věcí 
Kód regionu NUTS 2 nakládky věcí
Kód regionu NUTS 3 nakládky věcí
Kód země vykládky věcí
Kód regionu NUTS 2 vykládky věcí
Kód regionu NUTS 3 vykládky věcí
Přeprava věcí v nákladní drážní dopravě
(tis. tun)
Výkon v nákladní drážní dopravě 
(tis. tkm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

DED2



CZ010
5 231
7 536
2


CZ010

DE30

  256
  536
c) mezinárodní přeprava podle jednotlivých skupin věcí na úrovni NUTS 3 v ČR a kódu země dovozu nebo vývozu v případě zemí mimo EU
Kód skupiny věcí
Kód země nakládky věcí 
Kód regionu NUTS 2 nakládky věcí
Kód regionu NUTS 3 nakládky věcí
Kód země vykládky věcí
Kód regionu NUTS 2 vykládky věcí
Kód regionu NUTS 3 vykládky věcí
Přeprava věcí v nákladní drážní dopravě
(tis. tun)
Výkon v nákladní drážní dopravě 
(tis. tkm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
RU




CZ010
5 231
7 536
2


CZ010


UA
  256
  536
d) mezinárodní tranzitní přeprava podle jednotlivých skupin věcí na úrovni regionu NUTS 2 nakládky nebo vykládky pro země EU (na úrovni kódu země nakládky / vykládky pro země mimo EU nebo pokud není znám region NUTS 2 pro země EU)
Kód skupiny věcí
Kód země nakládky věcí 
Kód regionu NUTS 2 nakládky věcí
Kód regionu NUTS 3 nakládky věcí
Kód země vykládky věcí
Kód regionu NUTS 2 vykládky věcí
Kód regionu NUTS 3 vykládky věcí
Přeprava věcí v nákladní drážní dopravě
(tis. tun)
Výkon v nákladní drážní dopravě 
(tis. tkm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
RU



DED2

5 231
7 536
20

ITD5

UA


  256
  536

Sloupec 1 - Kód skupiny věcí (viz Číselník skupin přepravovaných věcí NST 2007) – vyplňuje se kód komodity přepravovaných věcí uvedený v číselníku
Sloupec 2 - Kód země nakládky věcí (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) – tento sloupec se vyplňuje pouze v případě nakládky věcí mimo země EU, kde není znám kód NUTS 2 náležející železniční stanici nakládky věcí
Sloupec 3 - Kód regionu NUTS 2 nakládky věcí (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici nakládky věcí v zemích EU s využitím číselníku stanic EU s převodem na kódy NUTS 2, který rozesílá MD.
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 2 - Kód země nakládky věcí.
Sloupec 4 - Kód regionu NUTS 3 nakládky věcí (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici nakládky věcí v rámci ČR. 
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 2 - Kód země nakládky věcí a sloupec 3 - Kód regionu NUTS 2 nakládky věcí 
Sloupec 5 - Kód země vykládky věcí (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) – tento sloupec se vyplňuje pouze v případě nakládky věcí mimo země EU, kde není znám kód NUTS 2 náležející železniční stanici vykládky věcí.
Sloupec 6 - Kód regionu NUTS 2 vykládky věcí (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici vykládky věcí v zemích EU s využitím číselníku stanic EU s převodem na kódy NUTS 2, který rozesílá MD.
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 5 - Kód země vykládky věcí.
Sloupec 7 - Kód regionu NUTS 3 vykládky věcí (viz Číselník železničních stanic EU) – tento sloupec se vyplňuje pro železniční stanici vykládky věcí v rámci ČR. 
V případě vyplnění tohoto sloupce není zapotřebí vyplňovat sloupec 5 - Kód země vykládky věcí a sloupec 6 - Kód regionu NUTS 2 vykládky věcí.
Sloupec 8 - Přeprava věcí v nákladní drážní dopravě (tis. tun) – vykazuje se přeprava věcí jako vozové zásilky v nákladní drážní dopravě na celostátní a regionální dráze na základě uzavřené přepravní smlouvy:
a) a b) součet všech přepravených tun v rámci uvedené skupiny věcí a kódů míst nakládky a vykládky věcí;
c) součet všech přepravených tun v rámci uvedených kódů míst nakládky a vykládky věcí.
Sloupec 9 - Výkon v nákladní drážní dopravě (tis. tkm) - přepravní výkon v tunových kilometrech celkem v tisících tkm, přitom 1 tkm odpovídá přemístění jedné tuny věcí po dráze na vzdálenost jednoho kilometru. 
V mezinárodní přepravě se uvažuje vzdálenost ujetá na území ČR.
Pro potřeby výkazu se vykazují tarifní tunové kilometry vypočtené z přepravní vzdálenosti uvedené v přepravním dokladu (nákladním listu): 
a) a b) součet všech tunových kilometrů v rámci uvedené skupiny věcí a kódů míst nakládky a vykládky věcí;
c) součet všech tunových kilometrů v rámci uvedených kódů míst nakládky a vykládky věcí.
Pokud se přepravené množství pohybuje do jednoho tisíce tun nebo přepravní výkon do jednoho tisíce tkm, vykazuje se na jedno desetinné místo.
Přeprava nebezpečných věcí podle tříd RID v drážní nákladní dopravě
V rámci tohoto oddílu se vykazuje celková (veřejná i neveřejná) nákladní drážní přeprava věcí.
Do sloupce 1 se uvede množství přepravených tun nebezpečných věcí podle jednotlivých tříd RID (viz Číselník tříd nebezpečných věcí) a do sloupce 2 přepravní výkon v tkm podle jednotlivých tříd RID.

Číselníky používané v tomto výkazu naleznete na http://www.mdcr.cz/ Statistika dopravy / Systém resortního statistického zjišťování Ministerstva dopravy / Číselníky používané ve výkazech v resortu MD

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) 2 – 01“.
Výkaz je možné rovněž zpracovat pomocí elektronického formuláře výkazu Dop (MD) 2-01 (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.



