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Pôvodný ciePôvodný cieľľ prprííspevkuspevku
AnalyzovaAnalyzovaťť::

dopad cenovej reguldopad cenovej reguláácie za poucie za použžitie DC vitie DC v žželeznielezniččnej doprave nej doprave 
na schopnosna schopnosťť MI vytvMI vytvááraraťť zdroje potrebnzdroje potrebnéé na rozvoj na rozvoj 
aa modernizmodernizááciu infraciu infrašštrukttruktúúry, ary, a tým vytvoritým vytvoriťť podmienky pre podmienky pre 
poskytovanie konkurencieschopných prepravných sluposkytovanie konkurencieschopných prepravných služžieb. ieb. 

ExternalityExternality v dopravev doprave

SprSprááva va MDPaTMDPaT SR: Prehodnotenie výkonnosti SR: Prehodnotenie výkonnosti 
aa ekonomickej efektekonomickej efektíívnosti vnosti žželeznielezniččných podnikovných podnikov

PorovnPorovnááva spoplatnenie DC v va spoplatnenie DC v žželeznielezniččnej a cestnej doprave a nej a cestnej doprave a 
navrhuje zmenunavrhuje zmenu



Prepravný trh a Prepravný trh a infrainfrašštrukttruktúúrnarna
konkurenciakonkurencia

SpotrebiteSpotrebiteľľ (prepravca) si na prepravnom trhu kupuje (prepravca) si na prepravnom trhu kupuje 
finfináálnu slulnu služžbu, t.j. premiestnenie vbu, t.j. premiestnenie v konkrkonkréétnom tnom ččase ase 
aa priestore. priestore. 

Vo svojom rozhodovanVo svojom rozhodovaníí porovnporovnááva komparatva komparatíívne výhody vne výhody 
jednotlivých prepravných mojednotlivých prepravných možžnostnostíí aa rozhoduje sa pre rozhoduje sa pre 
ttúú, ktor, ktorúú povapovažžuje za najhodnotnejuje za najhodnotnejššiu. iu. 

Tým rozhoduje i oTým rozhoduje i o druhu dopravy adruhu dopravy a vyuvyužžititíí infrainfrašštrukttruktúúry. ry. 

KonkurencieschopnosKonkurencieschopnosťť dopravcov na prepravnom sa dopravcov na prepravnom sa 
nnáásledne prejavuje vo vyusledne prejavuje vo využžititíí infrainfrašštrukttruktúúry. ry. 



Prepravný trh a Prepravný trh a infrainfrašštrukttruktúúrnarna
konkurenciakonkurencia

Dopravcovia tak ponukou svojich prepravných sluDopravcovia tak ponukou svojich prepravných služžieb ieb 
významnou mierou ovplyvvýznamnou mierou ovplyvňňujujúú vyuvyužžitie infraitie infrašštrukttruktúúry. ry. 

KonkurencieschopnosKonkurencieschopnosťť prepravných sluprepravných služžieb je ieb je 
determinovandeterminovanáá i kvalitou infrai kvalitou infrašštrukttruktúúryry

Dopyt po dopravnej ceste je odvodeným dopytomDopyt po dopravnej ceste je odvodeným dopytom
Dôsledok kDôsledok kúúpy prepravnej slupy prepravnej služžbyby

Ak MI nemôAk MI nemôžže poskytovae poskytovaťť finfináálne prepravnlne prepravnéé sluslužžby, takby, tak
mômôžže dopyt po kapacite dopravnej cesty ovplyvnie dopyt po kapacite dopravnej cesty ovplyvniťť len nepriamolen nepriamo
prostrednprostrednííctvom konkurencieschopných infractvom konkurencieschopných infrašštrukttruktúúrnych rnych 
sluslužžieb, ktorieb, ktoréé vytvoria predpoklady pre dopravcov svytvoria predpoklady pre dopravcov súúťťaažžiiťť na na 
prepravnom trhu. prepravnom trhu. 



ŽŽeleznielezniččnnáá infrainfrašštrukttruktúúrara
je povaje považžovanovanáá za prirodzený monopol. za prirodzený monopol. 
ŽŽSR ako manaSR ako manažžéér infrar infrašštrukttruktúúry podlieha ry podlieha 
ekonomickej regulekonomickej regulááciciíí, , 

ciecieľľom je zabrom je zabráániniťť zneuzneužžíívaniu monopolnvaniu monopolnéého ho 
postavenia na trhu na trhu spostavenia na trhu na trhu s kapacitou kapacitou žželeznielezniččnej nej 
infrainfrašštrukttruktúúry.ry.
zahzahŕňŕňa i regula i regulááciu cien, ktorciu cien, ktoráá sa v sa v žželeznielezniččnej nej 
doprave vykondoprave vykonááva urva urččeneníím maximm maximáálnych cien za lnych cien za 
poupoužžitie itie žželeznielezniččnej dopravnej cesty vo vnnej dopravnej cesty vo vnúútrotroššttáátnej tnej 
osobnej iosobnej i nnáákladnej doprave. kladnej doprave. 
Ceny sCeny súú ururččenenéé tak, tak, žže tre tržžby zby z predaja vlakových predaja vlakových 
ciest nepokrývajciest nepokrývajúú celkovcelkovéé nnááklady klady ŽŽSR spojenSR spojenéé
ss prevpreváádzkou dzkou žželeznielezniččnej infranej infrašštrukttruktúúru, ru, 



HospodHospodáársky výsledok rsky výsledok ŽŽSR zSR z hlavnej hlavnej 
ččinnostiinnosti

Hlavná činnosť (mil. Sk) 
Prevádzka o obsluha 
dráh celkovo:  2005 2006 2007 

Náklady 13 881 12 261 12 639
Výnosy 10 001 7 991 7 534
Úhrada ŠR 3 600 3 452 3 600
Zisk/strata - 280 - 818 - 1 504

 
 
 
 

  
 Zdroj: Výročná správa ŽSR

Krytie EON (%): 2003 2004 2005 2006 2007 
Príjmy z poplatku za ŽDC  65 63 62 62 60 
Príspevok zo štátu 20 21 32 32 32 
Krytie EON spolu 85% 84% 94% 94% 92% 



Zhodnotenie Zhodnotenie 
VV mene ochrany dopravcov pred zneumene ochrany dopravcov pred zneužžíívanvaníím m 
potencipotenciáálnej trhovej sily manalnej trhovej sily manažžééra infrara infrašštrukttruktúúry sry s ciecieľľom om 
dosahovania dosahovania „„neprimeranýchneprimeraných““ ziskov, tak ziskov, tak ššttáát presadzuje t presadzuje 
„„politiku stratypolitiku straty““. . 

Dlhodobo takDlhodobo takááto situto situáácia bude viescia bude viesťť kk podobnpodobnéému mu 
vývoju ako vvývoju ako v minulosti, t.j. kminulosti, t.j. k zadlzadlžženiu eniu ŽŽSR aSR a potrebe potrebe 
nnááslednslednéého ho oddoddĺžĺženiaenia prostrednprostrednííctvom ctvom ššttáátu. tu. 

Takouto politikou Takouto politikou ššttáát neumot neumožňžňuje uje ŽŽSR vytvSR vytvááraraťť zdroje zdroje 
na investna investíície, cie, ččo mo máá za nza náásledok:sledok:

ZastaralosZastaralosťť žželeznielezniččnej infranej infrašštrukttruktúúryry
ZniZnižžovanie konkurencieschopnosti prepravných sluovanie konkurencieschopnosti prepravných služžieb ieb 
žželeznielezniččnej dopravynej dopravy
ModModáálna nerovnovlna nerovnovááha na prepravnom trhu ha na prepravnom trhu 



ŽŽeleznielezniččnnáá infrainfrašštrukttruktúúra podra podľľa a MDPaTMDPaT
„„InfraInfrašštrukttruktúúru ru žželeznielezniččnej dopravynej dopravy je moje možžnnéé charakterizovacharakterizovaťť pomerne pomerne 
vysokou hustotou siete so vysokou hustotou siete so zastaranou technolzastaranou technolóógiougiou, pri, priččom technickom technickáá
zzáákladkladňňa infraa infrašštrukttruktúúryry žželeznielezniččnej dopravy nej dopravy nie je dostatonie je dostatoččne ne 
pripravenpripravenáá na meniace sa podmienky ana meniace sa podmienky a šštrukttruktúúru dopravnru dopravnéého trhu. Na ho trhu. Na 
nníízku technickzku technickúú úúroveroveňň aa kvalitu technickej zkvalitu technickej záákladne kladne žželeznielezniččnej dopravy nej dopravy 
vplýva zanedbanvplýva zanedbanáá úúdrdržžba aba a nedostatonedostatoččnnáá obnova.obnova.““

„„SSúúččasný zlý stav asný zlý stav žželeznielezniččnej infranej infrašštrukttruktúúry je charakterizovaný ry je charakterizovaný 
zz technicktechnickéého hho hľľadiska parametrami ako:adiska parametrami ako:

obmedzenobmedzenáá tratraťťovováá rýchlosrýchlosťť (max. rýchlos(max. rýchlosťť 140 km/h); 140 km/h); 
nevyhovujnevyhovujúúci stav ci stav žželeznielezniččnnéého zvrho zvrššku aku a spodku, spodku, ččo obmedzuje o obmedzuje 
nnáápravovpravovéé tlaky; tlaky; 
nevhodnnevhodnéé vývýšškovkovéé aa smerovsmerovéé vedenie tratvedenie tratíí; ; 
malmaláá osovosováá vzdialenosvzdialenosťť dvojkodvojkoľľajných tratajných tratíí; ; 
technicky technicky zastaralzastaraléé zabezpezabezpeččovacie zariadenia a technicky ovacie zariadenia a technicky 
zastaraný stav zastaraný stav žželeznielezniččnnéého zvrho zvrššku vku v staniciach (výhybky);staniciach (výhybky);
vysokvysokéé percento nevyupercento nevyužžitej kapacity sieteitej kapacity siete““

MDPaTMDPaT SR: PREHODNOTENIE VÝKONNOSTI ASR: PREHODNOTENIE VÝKONNOSTI A EKONOMICKEJ EKONOMICKEJ 
EFEKTEFEKTÍÍVNOSTI VNOSTI ŽŽELEZNIELEZNIČČNÝCH PODNIKOVNÝCH PODNIKOV
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Rozčlenenie predpokladaných zdrojov, mld. Sk 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondy EÚ 4,59 4,57 5,10 10,58 10,58 8,40 6,20 7,20 5,90 

Spolufinancovanie k fondom 1,31 1,60 0,92 2,00 2,00 2,30 1,90 2,10 1,40 

Štátne dotácie 1,31 1,62 1,825 1,835 2,03 2,16 2,70 2,70 2,70 

Vlastné zdroje (bežná údržba a rekonštrukcia) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Úvery (dočerpanie investičných úverov) 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 10,10 10,29 10,345 16,915 17,11 15,36 13,30 14,50 12,50 

Podiel vlastných zdrojov na investíciách v % 24,7 24,3  24,7 24,2 14,6 16,3 18,8 17,2 20,0 
Zdroj: Materiál MDPaT: Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na r. 2007 – 2010 



CestnCestnáá infrainfrašštrukttruktúúrara

Kapitálové výdavky výstavby diaľníc, rýchlostných komunikácií a ciest I. triedy na roky  2007 – 2010  
 (tis. Sk) 2007 2008 2009 2010 

Diaľnice a rýchlostné komunikácie 
Kapitálové výdavky 14 086 965 13 636 724 19 417 966 24 727 464 

Cesty I. triedy 
Kapitálové výdavky 3 224 982 3 627 435 4 742 898 6 269 621 

Diaľnice, rýchlostné komunikácie a cesty I. triedy 
Kapitálové výdavky spolu 17 311 947 17 264 159 24 160 864 30 997 085 
Zdroj: Vlastný výpočet na základe vyššie uvedených tabuliek 



Porovnanie kapitálových výdavkov do železničnej infraštruktúry a diaľníc, rýchlostných 
komunikácií a ciest I. triedy na roky  2007 – 2010 (mld. Sk) 
 
 2007 2008 2009 2010 2007-2010 
Cestná infraštruktúra 17, 31 17, 26 24, 161 30, 997 89,728 
Železničná infraštruktúra 10,10 10,29 10,345 16,915 47,65 
Zdroj: Vlastný výpočet na základe vyššie uvedených tabuliek 

• Významný nepomer medzi plánovanými investíciami do 
v železničnej a cestnej infraštruktúry 

• Je tento rozsah a pomer investícií spoločensky optimálny?
• „Uplynulý nerovnomerný spôsob investovania finančných prostriedkov na 
zabezpečovanie modernizácie a rozvoja železničnej a cestnej infraštruktúry 
spôsobuje výrazné zaostávanie rozvoja železničných tratí v európskych 
koridoroch v porovnaní s okolitými štátmi EÚ.“ MDPaT SR 



Ako urAko urččiiťť spolospoloččensky optimensky optimáálny rozsah lny rozsah 
investinvestííciciíí??

Na trhu sNa trhu s kapacitou kapacitou žželeznielezniččnej anej a cestnej infracestnej infrašštrukttruktúúry je ry je 
ššttáát :t :

monopolným vlastnmonopolným vlastnííkom, kom, 
monopolným prevmonopolným preváádzkovatedzkovateľľom, om, 
ssáám sebe konkurentom, m sebe konkurentom, 
regulreguláátorom torom –– ururččovateovateľľomom pravidiel,pravidiel,
v v žželeznielezniččnej doprave i nej doprave i rozhodovaterozhodovateľľomom sporovsporov

VlastnVlastníík je zodpovedný za vyuk je zodpovedný za využžíívanie svojho majetkuvanie svojho majetku
Teda Teda ššttáát za rozvoj a modernizt za rozvoj a modernizááciu infraciu infrašštrukttruktúúryry

RealizRealizáácia investcia investííciciíí bude mabude maťť dopad na dopad na 
konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť žželeznielezniččných  aných  a cestných dopravcov cestných dopravcov 
na prepravnom trhu v budna prepravnom trhu v budúúcnosti.cnosti.



Ako urAko urččiiťť spolospoloččensky optimensky optimáálny rozsah lny rozsah 
investinvestííciciíí??

InvestiInvestiččnnéé kritkritéérium:rium:
KoKoľľko do ko do žželeznielezniččnej infranej infrašštrukttruktúúry a kory a koľľko do cestnej ko do cestnej 
infrainfrašštrukttruktúúry?ry?

AkAkéé zvolizvoliťť investiinvestiččnnéé kritkritéérium?:rium?:
1) Prev1) Preváádzkovdzkovéé ukazovateleukazovatele::

•• Kongescie ako prejav nedostatoKongescie ako prejav nedostatoččnej kapacity,nej kapacity,
•• NehodovosNehodovosťť,,
•• OOččakakáávaný rast prepravy,vaný rast prepravy,

2) Ekologick2) Ekologickéé hhľľadiskoadisko
•• Emisie (sklenEmisie (sklenííkovkovéé plyny, inplyny, inéé))
•• HlukHluk

3) Verejný z3) Verejný zááujemujem
•• ZabezpeZabezpeččenie administratenie administratíívne definovanej dopravnej vne definovanej dopravnej obsluobslužžnostinosti
•• ArbitrArbitráárne stanovenrne stanovenéé „„potrebypotreby““ regiregióónov nov 
•• PoPožžiadavky zahraniiadavky zahraniččných investorov zniných investorov znižžujujúúcich nezamestnanoscich nezamestnanosťť
•• PoPožžiadavky Eiadavky EÚÚ



Ako urAko urččiiťť spolospoloččensky optimensky optimáálny rozsah lny rozsah 
investinvestííciciíí??

ŽŽiadne z uvedených kritiadne z uvedených kritééririíí neumoneumožňžňuje rozhodnuje rozhodnúúťť, , čči pri príínosy nosy 
investinvestíície (prevcie (preváádzkovdzkovéé, ekologick, ekologickéé, verejný z, verejný zááujem) sujem) súú „„hodnhodné“é“
svojich nsvojich náákladovkladov

4) Ekonomick4) Ekonomickéé kritkritéériumrium
EkonomickEkonomickáá analýza = porovnanie vanalýza = porovnanie vššetkých významných a etkých významných a 
identifikovateidentifikovateľľných prných príínosov a nnosov a náákladov (v pekladov (v peňňaažžnom vyjadrennom vyjadreníí) ) 
spojených s danou investspojených s danou investííciou pri zohciou pri zohľľadnenadneníí ččasovej hodnoty asovej hodnoty 
pepeňňazazíí
MaximalizMaximalizáácia spolocia spoloččenskenskéého blahobytu, ho blahobytu, 

•• porovnanie spoloporovnanie spoloččenských nenských náákladov a prkladov a príínosov vnosov vššetkých etkých 
investiinvestiččných prných prííleležžitostitostíí

•• realizrealizáácie ekonomicky najvýhodnejcie ekonomicky najvýhodnejššejej



NNáároroččnosnosťť ekonomickej analýzyekonomickej analýzy
TrhovTrhovéé ceny sceny súú najefektnajefektíívnejvnejšíším mechanizmom prenm mechanizmom prenášášajajúúcim cim 
informinformááciu o preferenciciu o preferenciáách (hodnotench (hodnoteníí) prepravcov a spolo) prepravcov a spoloččenskej enskej 
hodnote zdrojov  hodnote zdrojov  

Poskytovanie prepravných sluPoskytovanie prepravných služžieb je spojenieb je spojenéé s externými ns externými náákladmi kladmi 
a výnosmi predova výnosmi predovššetkým loketkým lokáálneho charakteru, ktorých vyjadrenie lneho charakteru, ktorých vyjadrenie 
absentuje v trhových cenabsentuje v trhových cenáách za prepravnch za prepravnéé sluslužžbyby

Z toho dôvodu trhovZ toho dôvodu trhovéé ceny za prepravnceny za prepravnéé sluslužžby nevyjadrujby nevyjadrujúú
spolospoloččenskenskéé nnááklady a výnosy klady a výnosy „„dokonaledokonale““

CenovCenováá regulreguláácia za poucia za použžitie DC titie DC túúto nedokonalosto nedokonalosťť eeššte zvyte zvyššujeuje
•• deformuje prenos informdeformuje prenos informáácie o ncie o náákladoch za poukladoch za použžitie DC, itie DC, ččo no náásledne sledne 

deformuje ceny na prepravnom trhu deformuje ceny na prepravnom trhu 

Trh 
s kapacitou  

DC
Prepravný 

trh
Dopravca PrepravcaManažér 

infraštruktúry



NNáároroččnosnosťť ekonomickej analýzyekonomickej analýzy
ProblProbléém:m:

IdentifikIdentifikáácia externých ncia externých náákladov a výnosovkladov a výnosov
Ich peIch peňňaažžnnéé ocenenie ocenenie 
Spôsobe internalizSpôsobe internalizááciecie

Spôsob internalizSpôsob internalizááciecie
1) Internaliz1) Internalizáácia prostredncia prostrednííctvom trhuctvom trhu

•• Je na Je na úúččastnastnííkov trhu aby nakov trhu aby naššli v rli v ráámci daných spolomci daných spoloččenských enských 
pravidiel spôsoby internalizpravidiel spôsoby internalizáácie externých ncie externých náákladov a výnosovkladov a výnosov

•• internalizinternalizááciacia v cenv cenáách iných statkov ch iných statkov 
Ceny nehnuteCeny nehnuteľľnostnostíí, resp. n, resp. náájomnjomnéé
V dôsledku moV dôsledku možžnostnostíí vyvyššššej mobility zvyej mobility zvyššujujúú konkurenciu na rôznych konkurenciu na rôznych 
trhoch, trhoch, ččo ovplyvo ovplyvňňuje ceny výrobkov a sluuje ceny výrobkov a služžieb a nieb a náásledne ceny sledne ceny 
výrobných faktorovvýrobných faktorov

2) Internaliz2) Internalizáácia prostredncia prostrednííctvom ctvom ššttáátnych opatrentnych opatreníí
•• NNááklady  = daneklady  = dane
•• PrPríínosy = dotnosy = dotááciecie



Porovnanie spoplatnenia dopravnej cesty Porovnanie spoplatnenia dopravnej cesty 
vv žželeznielezniččnej a autobusovej dopravenej a autobusovej doprave

„„AutobusovýAutobusový““ dopravcovia neplatia priamo za poudopravcovia neplatia priamo za použžitie DCitie DC

UrUrččitým ekvivalentom spoplatnenia cestnej dopravnej itým ekvivalentom spoplatnenia cestnej dopravnej 
infrainfrašštrukttruktúúry sry súú platby, ktorplatby, ktoréé cestncestníí dopravcovia platia dopravcovia platia 
vv ssúúvislosti svislosti s poupoužžíívanvaníím ciest pri prevm ciest pri preváádzkovandzkovaníí
autobusovej dopravy.autobusovej dopravy.

VV ssúúččasnosti  sasnosti  súú nimi:nimi:
a) diaa) diaľľniniččnnéé nnáálepky,lepky,

•• hromadnhromadnáá cestncestnáá osobnosobnáá doprava vykondoprava vykonáávanvanáá vo verejnom zvo verejnom zááujme je ujme je 
vv ssúúččasnosti oslobodenasnosti oslobodenáá od platenia diaod platenia diaľľniniččných nných náálepiek.lepiek.

b) dab) daňň zz motorových vozidiel,  motorových vozidiel,  
c) c) ččasasťť dane zdane z minermineráálnych olejov .lnych olejov .



Porovnanie spoplatnenia dopravnej cesty Porovnanie spoplatnenia dopravnej cesty 
vv žželeznielezniččnej a autobusovej dopravenej a autobusovej doprave

Za poplatky za pouZa poplatky za použžíívanie dopravnej infravanie dopravnej infrašštrukttruktúúry vry v cestnej cestnej 
autobusovej doprave moautobusovej doprave možžno povano považžovaovaťť dadaňň zz motorových vozidiel motorových vozidiel 
aa ččasasťť dane zdane z minermineráálnych olejov (53% nlnych olejov (53% náákladov na dakladov na daňň))

TTááto to ččiastka predstavuje 7,2 % ziastka predstavuje 7,2 % z vlastných nvlastných náákladov výkonu. kladov výkonu. 

od dane zod dane z motorových vozidiel smotorových vozidiel súú za výkony vo verejnom zza výkony vo verejnom zááujme ujme 
oslobodenoslobodenéé podniky SAD vo viacerých Vpodniky SAD vo viacerých VÚÚC. C. 

Bez zarBez zaráátania tejto dane by ntania tejto dane by nááklady na pouklady na použžíívanie infravanie infrašštrukttruktúúry ry 
predstavovali 6% zpredstavovali 6% z vlastných nvlastných náákladov výkonu.kladov výkonu.

PorovnanPorovnaníím percentum percentuáálneho podielu poplatku za poulneho podielu poplatku za použžíívanie DC vanie DC 
vv žželeznielezniččnej anej a cestnej autobusovej doprave: cestnej autobusovej doprave: 

podiel poplatkov na poupodiel poplatkov na použžíívanie infravanie infrašštrukttruktúúry vry v žželeznielezniččnej doprave je nej doprave je 
2,8 kr2,8 kráát vyt vyššíšší ako podiel vako podiel v cestnej doprave. cestnej doprave. 



Porovnanie spoplatnenia dopravnej cesty Porovnanie spoplatnenia dopravnej cesty 
vv žželeznielezniččnej a cestnej nnej a cestnej náákladnej dopravekladnej doprave

NNáákladovkladovéé zazaťťaažženie dopravcu venie dopravcu v CND je oproti dopravcovi CND je oproti dopravcovi ŽŽND ND 
oveoveľľa nia nižžššie. ie. 

Cestný dopravca je zaCestný dopravca je zaťťaažžený:ený:
najmnajmää spotrebnou daspotrebnou daňňou zou z pohonných hmôt, ktorpohonných hmôt, ktoráá tvortvoríí asi 14,73% asi 14,73% 
zz jeho njeho náákladov, kladov, 
dadaňňou zou z motorových vozidiel 1,87% zmotorových vozidiel 1,87% z jeho njeho náákladov, kladov, 
ďďalalšíšími poplatkami, ktormi poplatkami, ktoréé musmusíí zaplatizaplatiťť pri pri žžiadosti oiadosti o licenciu. licenciu. 
Po zavedenPo zavedeníí mýta budmýta budúú poplatky za poupoplatky za použžitie dopravnej cesty tvoriitie dopravnej cesty tvoriťť
11,81% z11,81% z jeho njeho náákladov. kladov. 

VV ŽŽND uND užž len pololen položžka ka „„poplatok za poupoplatok za použžitie dopravnej cestyitie dopravnej cesty““ tvortvoríí z z 
prevpreváádzkových ndzkových náákladov ZSSK CARGO priblikladov ZSSK CARGO približžne 34%. ne 34%. 

ŽŽeleznielezniččnníí dopravcovia sdopravcovia súú zazaťťaažženeníí nnáákladmi na poukladmi na použžíívanie DC, vanie DC, 
ktorktoréé ssúú vv nnáákladnej doprave 3 kladnej doprave 3 -- nnáásobne vysobne vyššššie ako vie ako v cestnej cestnej 
dopravedoprave



NNáávrh spoplatnenia DC v vrh spoplatnenia DC v žželeznielezniččnej dopravenej doprave

CieCieľľovováá cena  poplatku vcena  poplatku v roku 2012 roku 2012 -- na na úúrovnrovníí variabilných variabilných 
nnáákladov. kladov. 

VV nnáákladnej doprave sa odhaduje, kladnej doprave sa odhaduje, žže priemerne priemernáá cena za DC cena za DC 
klesne vklesne v roku 2012 na 2,478 EUR/roku 2012 na 2,478 EUR/vlkmvlkm, ., .

PriemernPriemernáá cena za poucena za použžitie DC v roku 2009 :itie DC v roku 2009 :
OsobnOsobnáá doprava: 1,188 EUR/doprava: 1,188 EUR/vlkmvlkm
nnáákladnkladnáá doprava: 6,289 EUR/doprava: 6,289 EUR/vlkmvlkm

Takto stanovený poplatok mTakto stanovený poplatok máá rereššpektovapektovaťť úúroveroveňň zazaťťaažženia enia 
cestných dopravcov, aby nebola znevýhodnencestných dopravcov, aby nebola znevýhodnenáá vovočči i žželeznielezniččnej nej 
doprave pri zohdoprave pri zohľľadnenadneníí zavedenia elektronickzavedenia elektronickéého mýta.ho mýta.

NNááklady dopravnej cesty sklady dopravnej cesty súú kalkulovankalkulovanéé zz EON oEON oččistených oistených o
vývýššku odpisov, ktorku odpisov, ktoréé vstupujvstupujúú do výnosov na zdo výnosov na zááklade platnej klade platnej 
legislatlegislatíívy (dotovanvy (dotovanéé investinvestíície) acie) a
ostatných nostatných náákladov, ktorkladov, ktoréé ssúú uhradenuhradenéé zz iných zdrojov (posun)iných zdrojov (posun)



Odpisy Odpisy 

ŠŠttáát dotovant dotovaníím investm investííciciíí dorovndorovnááva va 
investiinvestiččný dlhný dlh

Spôsobený Spôsobený nedostakomnedostakom zdrojov v dôsledku zdrojov v dôsledku 
cenovej regulcenovej regulááciecie

Odpisy dotovaných investOdpisy dotovaných investííciciíí nevstupujnevstupujúú
do ndo náákladov ale výnosov  kladov ale výnosov  

2 n2 náásobne negatsobne negatíívny efekt na tvorbu zdrojov pre vny efekt na tvorbu zdrojov pre 
budbudúúce investce investííciecie

•• Umelo zvyUmelo zvyššujujúú výnosy a znivýnosy a znižžujujúú EON pre výpoEON pre výpoččet et 
ceny za DC, resp. dotceny za DC, resp. dotááciecie



FinanFinanččnnéé dôsledky ndôsledky náávrhuvrhu
ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011

Ukazovateľ ŽSR-HČ ŽSR-HČ ŽSR-HČ ŽSR-HČ
Výkony vlakov  vlkm 50 821 735 51 767 909 52 732 872 53 717 020
Ekon.opráv.nákl.  EON 12 956 270 13 480 800 14 013 900 14 627 589
EON globálna cena 12 268 075 12 895 402 13 209 066 13 522 729
Variabilné náklady 2 821 657 2 965 942 3 038 085 3 110 228
Fixné náklady 9 446 418 9 929 460 10 170 980 10 412 501
Náklady- základný poplato 12 268 075 11 010 094 11 262 829 11 503 516
Variabilné náklady 2 821 657 2 532 322 2 590 451 2 645 809
Fixné náklady 9 446 418 8 477 772 8 672 378 8 857 707
 Príjmy   zákl. poplatku 4 644 075 3 088 194 2 893 829 2 645 809
Služby(Posun, TK,St.koľaj 0 1 885 308 1 946 237 2 019 213
Variabilné náklady na posun 433 621 447 635 464 419
Fixné náklady na posun 1 451 687 1 498 602 1 554 794
  Dotácie 7 624 000 7 921 900 8 369 000 8 857 707
z toho na zníženie poplak 2 400 000 2 440 000 2 479 000 2 479 000
Podiel štátu na úhrade EON 62% 72% 74% 77%

ROK 2012- 



RizikRizikáá

ŠŠttáát mt máá financovafinancovaťť 77% EON 77% EON ŽŽSR SR 
8,8 mld. SK ro8,8 mld. SK roččne od roku 2012ne od roku 2012

v roku 2007 dotv roku 2007 dotáácia predstavoval 3,6 mld. Skcia predstavoval 3,6 mld. Sk
ZZáávislosvislosťť na na ššttáátete
•• HistHistóória = ria = ššttáát nespot nespoľľahlivý ahlivý „„obchodnýobchodný““ partnerpartner

OdpisyOdpisy



ĎĎakujem za Vaakujem za Vaššu u 
pozornospozornosťť
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