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VÝNOS č. 2/2010 

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 

z 18. augusta 2010 

o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre 

 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: 

 
§ 1 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto výnosu sa rozumie 

a) rokom t rok, od ktorého sa uplatnia úhrady podľa tohto regulačného rámca, 

b) rokom t – n príslušný rok, ktorý predchádzal n rokov pred rokom t, 

c) regulovaným subjektom manažér infraštruktúry podľa § 34 ods. 1 zákona, 

d) regulovanými službami služby minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu 
k servisným zariadeniam v rozsahu podľa prílohy č. 13 zákona časti B prvého a druhého 
bodu poskytované regulovaným subjektom, 

e) maximálnou úhradou úhrada, ktorú nie je možné prekročiť. 

 
§ 2 

Spôsob regulácie úhrad 

Regulácia úhrad za služby minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným 
zariadeniam sa vykonáva určením maximálnych úhrad podľa § 53 ods. 6 písm. a) a b) zákona. 

 
§ 3 

Rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej 
infraštruktúry, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku 

(1) Systém úhrad je založený na rovnakých princípoch pre celú železničnú sieť, 
ktorú spravuje regulovaný subjekt a zabezpečuje rovnocenné a nediskriminačné úhrady 
pre všetky železničné podniky, ktoré zabezpečujú služby rovnakého druhu na rovnakej 
alebo podobnej časti železničnej infraštruktúry. 

(2) Úhrady za regulované služby sa určia na základe ekonomicky oprávnených nákladov 
vynaložených na prevádzku vlaku na železničnej infraštruktúre.  

(3) Ekonomicky oprávnené náklady podľa odseku 2 sú na účely regulácie úhrad variabilné 
náklady vznikajúce priamo prevádzkou vlaku na železničnej infraštruktúre za účelom 
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poskytovania regulovaných služieb (ďalej len „variabilné náklady regulovaných  
služieb“). 

(4) Variabilné náklady  regulovaných služieb sú preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu 
vznikajúce náklady na obstaranie a spotrebu priameho materiálu, energií a služieb, 
mzdové náklady a ostatné osobné náklady, technologicky nevyhnutné ostatné priame 
náklady a časť prevádzkovej a strediskovej réžie, ktoré vznikli priamo prevádzkou vlaku 
na železničnej infraštruktúre; sú to náklady spojené 

a) so spracovaním žiadostí o pridelenie kapacity, 

b) s využitím pridelenej kapacity železničnej infraštruktúry, vrátane použitia výhybiek 
a odbočiek, 

c) s riadením vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia 
informácií o pohybe vlaku, 

d) s ostatnými informáciami potrebnými na uskutočnenie alebo prevádzku dopravných 
služieb, na ktoré bola poskytnutá kapacita, 

e) s používaním elektrického napájacieho zariadenia trakčného prúdu, 

f)   s používaním osobných staníc, ich budov a zariadení, 

g) s používaním nákladných terminálov vo vlastníctve alebo v správe regulovaného 
subjektu, 

h)   s používaním zriaďovacích staníc a zariadení na zostavovanie vlakov, 

i) s odstavnými koľajami, 

j)   s údržbárskymi a inými technickými zariadeniami, ak sú k dispozícii. 

(5) Do variabilných nákladov regulovaných služieb sa nezahŕňajú náklady, ktoré neboli 
vynaložené na prevádzku vlaku na železničnej infraštruktúre a neslúžia na zabezpečenie 
regulovaných služieb, a to náklady na: 

a) správu majetku železničných tratí a stavieb, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 
energetiky a elektrotechniky,  

b) správnu réžiu a celosieťovú réžiu, 

c) opravu a údržbu objektov a zariadení, 

d) telekomunikačné služby,  

e) služby ubytovania a stravovania,  

f) správu a prevádzkovanie vozidiel a mechanizmov. 

(6) Do variabilných nákladov regulovaných služieb sa nezahŕňajú aj 

a) environmentálne náklady, 

b) sankcie, zmluvné pokuty a manká, 

c) prevádzkové náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku, ak je škoda spôsobená 
regulovaným subjektom alebo v dôsledku živelnej pohromy1), 

                                                 
1) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení zákona č. 117/1998 Z. z. 
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d) finančné náklady súvisiace s úvermi na financovanie investícií a prevádzkovými úvermi, 
pri ktorých nebola preukázaná opodstatnenosť, 

e) náklady na reklamu, propagáciu a dary, 

f) chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch 
alebo v účtovníctve, 

g) duplicitne uhrádzané náklady, 

h) prevádzková réžia a stredisková réžia nad rámec ustanovený v odseku 7, 

i) náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti nad rámec ustanovený 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

j) náklady na zdravotné prehliadky pre zamestnancov nad rámec ustanovený všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 

k) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené regulovaným subjektom 
nad rámec ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane príspevkov na 
životné poistenie a účelové sporenie zamestnancov, ktoré platí regulovaný subjekt 
za zamestnanca, 

l) príspevky na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty nad rámec 
ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

m) cestovné náhrady, náhrady výdavkov a iných plnení v akejkoľvek mene nad rámec 
ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

(7) Náklady prevádzkovej a strediskovej réžie sa do variabilných nákladov regulovaných 
služieb zahrnú najviac v pomere zodpovedajúcom pomeru variabilných nákladov 
regulovaných služieb k celkovým nákladom na prevádzku železničnej infraštruktúry, 
ktoré sú predmetom zmluvy medzi vlastníkom dráhy a regulovaným subjektom. 

(8) Variabilné náklady regulovaných služieb na rok t sa vypočítajú použitím tohto vzorca: 

VNt = VNt-2 * It-1 * It , kde 

VNt      - variabilné náklady regulovaných služieb na rok t, 

VNt-2     - variabilné náklady regulovaných služieb na rok t-2, 

It-1, It    - index vývoja spotrebiteľských cien za rok t-1 a t podľa poslednej aktualizácie 
prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov zverejnených 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky pred termínom predloženia návrhu 
na určenie úhrad. 

(9) Pri podstatnej zmene výkonov medzi rokmi t-2 a t sa môžu variabilné náklady vypočítané 
podľa odseku 8 upraviť koeficientom  zohľadňujúcim vývoj dopravných výkonov najviac 
o pomer plánovaných výkonov roku t k skutočným výkonom roku t-2. 

(10) Variabilné náklady regulovaných služieb roku t-2, znížené o náklady na mimoriadne 
opatrenia zo strany regulovaného subjektu pri jazde vlaku s prepravou nebezpečného 
tovaru alebo s prekročenou nakladacou  mierou, sa preukazujú kalkulačnými podkladmi, 
ktoré sa sledujú na výkonových číslach súvisiacich s regulovanými službami a doplnené 
odôvodnením ich alokácie k skupine služieb, pre ktorú sa navrhujú samostatné úhrady. 
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(11) Na účely regulácie úhrad na rok t podľa tohto výnosu je možné variabilné náklady 
regulovaných služieb za rok t-2 započítať maximálne vo výške 25 % z celkových 
nákladov na prevádzku železničnej  infraštruktúry, po vylúčení  nákladov na posun 
a technickú kanceláriu, ktoré sú predmetom zmluvy na rok t-2 medzi vlastníkom dráhy 
a regulovaným subjektom. 

(12) Pri určovaní úhrad za regulované služby sa uplatní zisk vo výške nula. 

 
Podrobnosti postupu pri určovaní úhrad 

§ 4 

(1) Regulované úhrady na rok t sa určia na základe variabilných nákladov súvisiacich 
s činnosťami pri poskytovaní regulovaných služieb vyčíslených podľa § 3. 

(2) Pri určovaní úhrad sa uplatnia plánované výkony na rok t a tieto výkonové ukazovatele: 

a) vlakové kilometre pre úhrady za objednanie a pridelenie kapacity a za organizovanie 
a riadenie dopravy, 

b) hrubé tonokilometre  pre úhrady za zabezpečenie prevádzkyschopnosti dráhy a použitie 
napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného prúdu, 

c) zastavenie vlaku pri úhradách za použitie osobných staníc a zastávok, ich budov 
a zariadení, 

d) prístup vlaku pri úhradách za použitie zriaďovacích staníc a zariadení na zostavovanie 
vlakov a nákladných terminálov vo vlastníctve alebo v správe regulovaného subjektu. 

(3) Pre potreby regulácie sa členia 

a) trate na kategórie podľa významu tratí, 

b) servisné zariadenia na: 

1. elektrické napájacie zariadenie pre dodávku trakčného prúdu, 

2. osobné stanice, ich budovy a zariadenia, ktoré sa zaraďujú do kategórií 
podľa technického a technologického hľadiska zohľadňujúceho vybavenosť a služby 
poskytované pre osobnú dopravu na základe parametrov budov, nástupíšť, 
prístreškov, bezpečnosti, informačných zariadení a zariadení pre imobilných 
cestujúcich, 

3. zriaďovacie stanice a zariadenia na zostavovanie vlakov a nákladné terminály 
vo vlastníctve alebo v správe regulovaného subjektu s ohľadom na technické 
vybavenie, technologické postupy a rozsah poskytovaných služieb. 

(4) Kategorizácia podľa odseku 3 musí byť jednoznačná, odôvodnená a zverejnená 
v podmienkach používania železničnej siete. 

(5) Úhrady za služby minimálneho prístupového balíka sa určia pre vymedzené kategórie tratí 
v rovnakej výške bez ohľadu na druh poskytovaných dopravných služieb. 

(6) Systém úhrad za minimálny prístupový balík pozostáva z úhrad za objednanie a pridelenie 
kapacity, úhrad za riadenie a organizovanie dopravy a úhrad za zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti dráhy.  
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(7) Úhrada za minimálny prístupový balík sa určí podľa schémy, ktorá obsahuje tieto zložky 
úhrady: 

Ump  =   U1  +    U2    +    U3 , kde 

U1  -  úhrada za objednanie a pridelenie kapacity, ktorá sa vypočíta na základe 
variabilných nákladov vypočítaných podľa § 3 ods. 8 až 10 súvisiacich 
s prideľovaním kapacity a plánovaných výkonov  na rok t; vyjadruje sa v eurách 
za vlakové kilometre, 

U2 - úhrada za riadenie a organizovanie dopravy, ktorá sa vypočíta na základe 
variabilných nákladov vypočítaných podľa § 3 ods. 8 až 10 súvisiacich s riadením 
a organizovaním dopravy a  plánovaných výkonov roku t; vyjadruje sa v eurách 
za vlakové kilometre,  

U3 - úhrada za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry, ktorá sa 
vypočíta na základe variabilných nákladov vypočítaných podľa § 3 ods. 8 až 10 
súvisiacich so zabezpečením prevádzkyschopnosti  železničnej infraštruktúry 
a plánovaných výkonov roku t; vyjadruje sa v eurách za tisíc hrubých 
tonokilometrov. 

(8) K úhrade za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry sa uplatní 
koeficient zohľadňujúci jazdu vlaku s činným hnacím dráhovým vozidlom nezávislej 
trakcie po elektrifikovaných tratiach, a to vo výške určenej všeobecne záväzným právnym 
predpisom podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona. 

(9) Úhrady za objednanie a pridelenie kapacity možno navrhnúť tak, aby stimulovali 
k efektívnemu využitiu kapacity.  

(10) Úhrady za príslušnú zložku možno navrhnúť podľa kategórií tratí tak, aby súhrnná úroveň 
navrhovaných úhrad na rok t vypočítaná na základe plánovaných výkonov všetkých 
dopravcov a navrhovaných úhrad pre jednotlivé kategórie tratí neprekročila preukazovanú 
výšku variabilných nákladov pre príslušnú zložku úhrad.  

(11) Súhrnná úroveň všetkých úhrad za minimálny prístupový balík vypočítaná podľa 
podmienok uvedených v odsekoch 7, 9 a 10 nesmie prekročiť úroveň variabilných 
nákladov na rok t, ktoré boli alokované k službám minimálneho prístupového balíka, 
pričom platí 

                                                                                                 n                                                n 
VNUmp   ≥  UV* Vv  + ∑ U2i* Vi + Qi/1000* ∑ U3i* Vi , kde 

                                        i=1                                              i=1 

VNUmp       - celkové variabilné náklady za minimálny prístupový balík na rok t, 

UV                  - úhrada za objednanie a pridelenie kapacity,  

VV                - plánované vlakové kilometre na rok t, 

U2i , U3i   - úhrada za danú zložku na i-tej kategórii trate, 

Vi           - plánované výkony na i-tej kategórii trate roku t vo vlakových kilometroch,  
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Qi         - plánované výkony na i-tej kategórii trate roku t vyjadrené hrubou hmotnosťou 
vlaku v tonách, 

i              - prvá až n-tá kategória trate.  

(12) Úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam možno diferencovať pre vymedzenú 
kategóriu servisných zariadení na základe druhu poskytovaných služieb.  

(13) Úhrady za traťový prístup k servisným zariadeniam sa určia takto: 

a) Utp1 je úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného 
prúdu, 

b) Utp2   je úhrada za prístup k osobným staniciam, ich budovám a zariadeniam, 

c) Utp3 je úhrada za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zostavovanie vlakov 
a nákladným terminálom vo vlastníctve alebo v správe regulovaného subjektu. 

(14) Úhrada za používanie elektrického napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného prúdu 
sa vypočíta podľa vzorca 

VNNZ  
 Utp1  =   ––––––––––––––  , kde 

                                                                                                                Ve                    

VNNZ - variabilné náklady vypočítané podľa § 3 ods. 8 až 10 súvisiace s používaním 
napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného prúdu, 

Ve      -  plánované výkony roku t všetkých dopravcov na elektrifikovaných tratiach v tisíc  
hrubých tonokilometroch.  

(15) Priemerná výška úhrady za používanie osobných staníc, ich budov a zariadení sa vypočíta 
na základe variabilných nákladov súvisiacich s používaním osobných staníc 
a plánovaného počtu zastavení vlakov podľa vzorca 

  VNOS 
                Utp2  =   ––––––––––––––  , kde 

                                                   PZ  

VNOS  - variabilné náklady vypočítané podľa § 3 ods. 8 až 10 súvisiace s používaním 
osobných staníc, 

PZ       - plánovaný počet zastavení vlakov v osobných staniciach na rok t. 

(16) Úhrady za používanie osobných staníc, ich budov a zariadení možno navrhnúť podľa 
kategorizácie staníc podľa § 4 ods. 3 písm. b) druhého bodu, pričom sa prihliada 
na intenzitu využitia staníc. Súhrn úhrad za používanie osobných staníc prepočítaný 
na základe navrhovaných úhrad a predpokladaného počtu zastavení nesmie v roku t 
presiahnuť celkovú výšku variabilných nákladov za používanie osobných staníc. 

(17) Priemerná výška úhrady za prístup vlaku k zriaďovacím staniciam a zariadeniam 
na zostavovanie vlakov a nákladným terminálom vo vlastníctve alebo v správe 
regulovaného subjektu za účelom ich použitia sa vypočíta na základe variabilných 
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nákladov súvisiacich s používaním týchto zariadení a plánovaného počtu prístupov vlakov 
podľa vzorca 

   VNZS 
    Utp3  =   ––––––––––––––  , kde 

                                        PP  

VNZS     -  variabilné náklady vypočítané podľa § 3 ods. 8 až 10  súvisiace s prístupom 
k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zostavovanie vlakov a nákladným 
terminálom, 

PP           - plánovaný počet prístupov vlakov na rok t. 

(18) Úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zostavovanie vlakov 
a nákladným terminálom možno navrhnúť podľa kategorizácie týchto zariadení podľa § 4 
ods. 3 písm. b) tretieho bodu. Súhrn úhrad za prístup k týmto zariadeniam prepočítaný 
na základe navrhovaných úhrad a predpokladaného počtu prístupov nesmie v roku t 
presiahnuť celkovú výšku variabilných nákladov za používanie týchto zariadení. 

(19) Návrh na zmenu maximálnych úhrad možno predložiť v dôsledku zmeny 

a) všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) výšky variabilných nákladov regulovaných  služieb alebo 

c) iných závažných skutočností, ktoré môžu mať podstatný vplyv na zmenu variabilných 
nákladov. 

 
§ 5 

(1) Návrh systému úhrad vrátane návrhu  maximálnych úhrad za regulované služby 
alebo ich zmien obsahuje  

a) identifikačné údaje regulovaného subjektu,  

b) návrh úhrad za regulované služby v súlade s § 2 až 4 a podmienky ich uplatňovania, 

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu. 

(2) Prílohami návrhu  systému úhrad podľa odseku 1 alebo ich zmien sú  

a) výpis z obchodného registra regulovaného subjektu,  nie starší ako tri mesiace, 

b) súhrnný prehľad  o výške variabilných nákladov za rok t-2 a  odôvodnenie alokácie 
variabilných nákladov na regulované služby na základe analýzy nákladov roku t-2 podľa 
činností a výkonových čísel, 

c) prehľad o rozdelení variabilných nákladov podľa písmena b) na variabilné náklady 
pre príslušnú skupinu služieb, pre ktorú sa navrhujú samostatné úhrady doložené 
kalkulačnými podkladmi v členení podľa činností, výkonových čísel a nákladových 
druhov, 

d) výpočet maximálnej výšky úhrad za jednotlivé regulované služby v štruktúre podľa § 4 
a preukazujúcej dodržanie výšky variabilných nákladov alokovaných  k skupine služieb, 
pre ktorú sa navrhujú samostatné úhrady, 
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e) prehľad navrhovaných úhrad a kvantifikácia príjmov z týchto úhrad na základe 
plánovaných výkonov roku t, 

f) doklad o kalkulovaní prevádzkovej réžie a strediskovej réžie podľa § 3 ods. 7, 

g) výpočet podielu súhrnných variabilných nákladov k celkovým nákladom na prevádzku 
železničnej  infraštruktúry podľa § 3 ods. 11, 

h) celková bilancia príjmov regulovaného subjektu z výnosu úhrad za regulované služby 
na základe plánovaných výkonov roku t spolu s predpokladaným výnosom 
z poskytovania doplnkových služieb a vedľajších služieb a jej porovnanie s bilanciou 
príjmov podľa doterajších cien, 

i) vplyvy navrhovaných úhrad na poskytovateľov dopravných služieb a verejný rozpočet, 

j) kompletný zoznam spoplatňovaných vlakových úsekov s uvedením ich názvov, 
dĺžky v km a kategórie trate, 

k) kategorizácia tratí, 

l) zoznam a štruktúra kategórií osobných staníc, ich budov a zariadení, 

m) zoznam a štruktúra kategórií zriaďovacích staníc, zariadení na zostavovanie 

 vlakov a nákladných terminálov, 

n) ročná účtovná závierka a výročná správa za posledné uzatvorené účtovné obdobie, 

o) aktuálna platná zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry uzatvorená medzi 
regulovaným subjektom a vlastníkom, zastúpeným Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky a návrh zmluvy na rok t. 

 
§ 6 

Prechodné ustanovenia 

(1) Postup pri regulácii úhrad podľa tohto výnosu sa prvýkrát použije na určenie 
maximálnych úhrad za minimálny prístupový balík a traťový prístup k servisným 
zariadeniam  na obdobie začínajúce 1. januárom 2011. 

(2) Návrh na určenie maximálnych úhrad podľa odseku 1 sa predloží najneskôr 
do 30. septembra 2010. 

(3) Návrh na zmenu maximálnych úhrad sa predkladá minimálne tri mesiace 
pred navrhovaným termínom ich účinnosti. 

 
§ 7 

Účinnosť  

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010. 

 

 

 

Peter Vrátny v.r. 


