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Seminář Telč 2012 

"Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě?" 

čtvrtek 8. 11. 2012 

9:30 prezence účastníků - 1. patro - před posluchárnou U9 

 

10.00 zahájení semináře, I. blok diskusní příspěvků - 1. patro posluchárna U9 

o 10:15 Z. Tomeš: Proč ztrácejí postkomunistické železnice své tržní podíly?  

o 10:45 A. Peltrám: Konkurence na železnici a obecné služby ve veřejném zájmu. 

o 11:45 F. Križan - M. Horňák: Vplyv súkromného prepravcu na (verejnú) železničnú dopravu: 

prípadová štúdia spoločnosti Regio JET na Slovensku.  

 

12.30 oběd - 1. patro - jídelna 

 

14.00 II. blok diskusních příspěvků - 1. patro posluchárna U9 

o 14:00 M. Kvizda - V. Rederer:  Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu 

v železniční dopravě – možnosti a problémy. 

o 14:30 J. Chmelík – V. Květoň – M. Marada: Možnosti hodnocení konkurenceschopnosti 

dopravních módů: příklad vybraných radiálních spojení v Česku.  

o 15:00 J. Hrabáček: Specifika mezinárodní dálkové dopravy. 

 

15.30 přestávka - přízemí - kavárna 

 

16:30 III. blok diskusních příspěvků - 1. patro posluchárna U9 

o 16:30 D. Seidenglanz: Socioekonomické důsledky změn regulačního prostředí na železnici – 

srovnání ČR a Německo.  

o 17:00 T. Nigrin: Příklady diskriminačního jednání na železnici v SRN – poplatek za použití 

dopravní cesty a nádraží. 

o 17:30 P. Rusko: Rail Liberalization Index.  

 

18.30 závěr prvního dne 

19.30 neformální večírek - malý raut v hotelové restauraci U hraběnky a bowling tamtéž 
  



 

pátek 9. 11. 2012 

10:00 IV. blok diskusních příspěvků - 1. patro posluchárna U9  

o 10:00 J. Gašparík – A. Dolinayová – J. Mašek – M. Halás: Objednávanie výkonov vo 

verejnom záujme v železničnej doprave v SR. 

o 10:30  A. Dolinayová - J. Gašparík - J. Mašek: Konkurencia na železničnom dopravnom trhu 

SR a jej vplyv na deľbu prepravnej práce.  

o 11:00 D. Michniak - P. Rosik: Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného 

ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. 

o 11:30 J. Pohl: Stát a železnice. 

 

12.30 oběd, závěr semináře - 1. patro – jídelna 

 

 
Partner semináře 

 


