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Legislatívna úprava

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1370/2007

o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej

osobnej doprave,

• Toto nariadenie je uplatnené v službách, ktoré sú

poskytované vo vnútroštátnej a medzinárodnej verejnej

osobnej doprave – železničnej osobnej doprave a cestnej

osobnej doprave.



Čo musí obsahovať zmluva o 
službách vo verejnom záujme? 

• Geografické územie na ktorom budú poskytované služby vo
verejnom záujme,

• Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme, ktoré musí
poskytovateľ splniť,

• Parametre, na základe ktorých sa prepočítavajú prípadné platby
úhrady,

• Náklady spojené s poskytovaním služieb:

Náklady na zamestnancov, energiu, poplatky za infraštruktúru,
údržbu a opravy vozidiel verejnej dopravy, parku koľajových
vozidiel a zariadení potrebných na poskytovanie služieb osobnej
dopravy, fixné náklady a vhodnú návratnosť kapitálu.



Obdobie uzatvorenia zmlúv
Doba platnosti zmlúv o službách vo verejnom záujme je
uzatvorená na dobu určitú*, aby sa čo najmenej narúšala
hospodárska súťaž a zároveň bola zachovaná požadovaná kvalita
služieb.

Doprava
Doba platnosti zmluvy 

[roky]
Cestná osobná 

doprava (autobusové 
služby)

10

Železničná doprava
(vrátane inej 

koľajovej dopravy)
15

* Výnimku tvorí prípad, ak sa zmluva týka viacerých dr uhov dopravy, pri čom 
železni čná alebo iná ko ľajová doprava predstavuje viac ako 50% hodnoty 

dotknutých služieb. V tomto prípade je možné zmluvu uza tvori ť na obdobie 
maximálne 15 rokov. 



Kto objednáva služby vo verejnom 
záujem v podmienkach SR?

Doprava Objednávateľ

Cestná osobná 
doprava (autobusové 

služby)

Prímestská autobusová 

doprava
Samosprávne kraje 

Mestská hromadná doprava Mestá alebo obce

Železničná doprava 
(vrátane inej 

koľajovej dopravy)

Regionálna železničná 

doprava

Ministerstvo dopravy,

výstavby a regionálneho

rozvoja SR



Príklad zmluvy o službách vo verejnom 
záujme v podmienkach SR



Príklad zmluvy o službách vo verejnom 
záujme v podmienkach SR

Dopravca RegioJet, a. s. má za realizáciu výkonov nárok na úhradu za

poskytnutie služieb vo verejnom záujme od objednávateľa.

K zmene úhrady môže dôjsť:

• Zmenou daňových poplatkov,

• Zmenou poplatku za použitie dopravnej cesty,

• Ak bude počas plnenia zmluvy výrazne vyšší dopyt po službách (o

viac ako 15%).



Nediskriminačný prístup v rámci objednávania služieb vo 

verejnom záujme prestavuje významný pokrok pre 

zabezpečenie vhodnej dopravnej obsluhy územia. 

Liberalizácia dopravného trhu v osobnej doprave 

umožňuje vstup nových dopravcov na dopravný trh 

verejnej osobnej dopravy, čím sa zvýši kvalita 

poskytovaných služieb pre cestujúcich. 

Záver



Ďakujem za pozornos ť


