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Evropský kontext 

Porovnání poplatků pro nákladní vlaky – základní sazba bez nabídkových cen 
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Porovnání segmentů – nákladní, dálkový, příměstský vlak 
  

Evropský kontext 
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• Podíl segmentů OS/ND (tržby SŽDC 2012 2:3, vlkm 4:1) 

 

Evropský kontext 
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Stanovení ceny 
 

• Ceny vyhlašovány nejméně 12 měsíců před změnou GVD 

• Součást Prohlášení o dráze (od GVD 2013/2014) 

• Rozsudek Soudního dvora EU – C-545/10, 11.7.2013, mj.: 

– stanovení maximální ceny za použití ŽDC 

– neexistence podnětů ke snižování nákladů na zajištění infrastruktury 

a výše poplatků za přístup 

• Výpočet ceny: 

 

 

• Nový systém od roku 2018 
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Výchozí dokumenty 

 
• Směrnice 2012/34/EU (čl. 31 odst. 3) 

– zpoplatnění na bázi přímých nákladů 

– rozdíl celkových a přímých nákladů hrazen z veřejných zdrojů 

– stanovení rozsahu prováděcím aktem EK, 16.6.2015 

– povinnost uvedení do souladu do 4 let od vstupu aktu v platnost 

– možnost zohlednění zatížení daného úseku (čl. 31 odst. 4) 

– zohlednění míry hluku (čl. 31 odst. 5) 

– zvýhodnění vlaků s ETCS, jako povinné (čl. 32 odst. 4) 

– slevy pro nové služby (čl. 33 odst. 3)  
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• Dopravní politika ČR pro léta 2014-2020 

– Efektivně řídit využívání železniční dopravní cesty prostřednictvím nového 

režimu zpoplatnění (např. paušální platby za vlak, slevy pro málo využívané 

úseky, zpoplatnění dle modelového grafikonu atp.) 

– Zvážit zavedení diferenciace ceny za užití železniční dopravní cesty podle 

míry hluku způsobovaného vozidly 

– Sleva z ceny za použití DC primárně pro systém vozových zásilek a 

vnitrokontinentální KD 

• Požadavek sektoru /dopravci ND/ 

– Snížení rozdílu v poplatku pro osobní a nákladní vlaky – přiblížení se výši 

poplatku pro nákladní vlaky v okolních zemích 

Výchozí dokumenty 

 



• Modul 1: Zvýhodnění ETCS  

– povinnost podle směrnice, neutrální rozpočtový dopad 

• Modul 2: Zvýhodnění hluk 

– možnost dle směrnice a DP ČR / stanovení vlivu na výši dotace pro SŽDC 

• Modul 3: Zohlednění kapacity 

– směrnice, DP ČR / stanovení vlivu na výši dotace pro SŽDC, objednatele VD 

• Modul 4: Nabídkové ceny ND 

– povinnost dle DP / stanovení vlivu na výši dotace pro SŽDC 

• Modul 5: přiblížení ceny pro osobní a nákladní vlaky 

– stanovení vlivu na výši dotace pro SŽDC, objednatele VD 
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Základní prvky přístupu  
ke zpoplatnění 

Stanovení výsledné kombinace ceny za ŽDC 
 dle rozpočtových a jiných priorit 



 

Nárůst osobní železniční dopravy  kapacitní 

problémy na hlavních tratích 
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Zohlednění kapacity 

•Regulace cenou za použití ŽDC:  

–časově závislé zpoplatnění 

–zpoplatnění za vlak – motivace k lepšímu využití kapacity 

•Ostatní nástroje: 

–omezené možnosti - nutnost zachování rovného přístupu k infrastruktuře 

–možnost ochrany vlaků v závazku veř. služby (směrnice 2012/34 + připravované nařízení) 
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