
Príloha č. 5  Systém vzorcov pre orientačný výpočet jednotlivých druhov nákladov železničnej 

osobnej dopravy  

- obstaranie vozidiel (vr. zálohy 20 %) v € (ráta sa so životnosťou 30 rokov)  

= turnusová potreba vlakov x obstarávacie náklady vlaku x 1,2/30    

 

- údržba vozidiel (vr. zálohy 20 %) v €  

Pri motorovej trakcii sa predpokladá, že na údržbu vozidla, ktoré ročne ubehne 150 000 km sa 

vynakladá ročne 1,1 násobok jednej tridsatiny jeho obstarávacích nákladov. Výška nákladov je 

lineárne závislá na ročnom prebehu vozidla    

= obstarávacie náklady jedného vlaku x vlkm linky za rok x 1,2 x 1,1 / (30 x 150 000)  

= obstarávacie náklady jedného vlaku x vlkm linky za rok / 3 410 000   

Pri elektrickej trakcii sa predpokladá, že na údržbu vozidla, ktoré ročne ubehne 150 000 km sa 

vynakladá ročne 0,9 násobok jednej tridsatiny jeho obstarávacích nákladov. Výška nákladov je 

lineárne závislá na ročnom prebehu vozidla    

= obstarávacie náklady jedného vlaku x vlkm linky za rok x 1,2 x 0,9 / (30 x 150 000)  

= obstarávacie náklady jedného vlaku x vlkm linky za rok / 4 170 000   

 

- palivo a energie 

= hrtkm linky za rok x spotreba paliva alebo kWh na tis. hrtkm x cena paliva alebo kWh / 1000  

Pritom platí:  

o Elektrický vlak  

= hrtkm linky za rok x 35 kWh na tis. hrtkm x 0,15 € na kWh / 1000 

= hrtkm linky x 0,00525 (€)  

o Motorový vlak  

= hrtkm linky za rok x 13 l na tis. hrtkm x 1,05 € na l / 1000 

= hrtkm linky x 0.01365 (€)  

 

- osobné náklady (vlak čata = rušňovodič + vlakvedúci) v €  

Pri výpočte sa predpokladá, že:  

o Počet párov vlakov ročne = počet párov vlakov v pracovný deň x (250 + 115 x 0,75); 

predpokladá sa, že počas dní pracovného pokoja sú vlakové výkony na úrovni 75 % 

výkonov pracovného dňa;    

o hodinová superhrubá mzda rušňovodiča = [čistá mesačná mzda rušňovodiča x vplyv 

dane z príjmu (= 1,19) + nepriame náklady (= 500 € mesačne/135 hod práce za mesiac)] 

x 1,35 (= vplyv sociál. a zdrav. odvodov);   

o čistá mesačná mzda rušňovodiča sa stanovuje na 1 200 €; 

o efektívny čas práce rušňovodiča, použitý na vedenie vlaku (vrátane obratových časov) 

je 80 %;    

o každý vlak je obsadený 1 rušňovodičom a 1 vlakvedúcim;  

o náklady na vlakvedúceho sa odhadujú na úrovni 0,8 x 0,9 = 0,72 násobku nákladov na 

rušňovodiča (predpokladá sa, že potrebný pracovný čas vlakvedúceho predstavuje 90 

% pracovného času rušňovodiča a že vlakvedúci má 80 % platu rušňovodiča).      

=  doba úplného obratu x počet párov vlakov ročne x hodinová superhrubá cena práce 

rušňovodiča x 1,72  

 

 



Platí teda:  

Os. náklady = doba úplného obratu x počet párov vlakov v prac. deň x (250 + 115 x 0,75) x [čistá 

mesačná mzda rušňovodiča (1 200 €) x 1,19 + 500] x 1,35 x 1,72 / 135  

= doba úplného obratu x počet párov vlakov v prac. deň x 336,25 x 1928 x 0.0172  

= doba úplného obratu x počet párov vlakov ročne x 33,16  

 

- náklady na DC  

= vlkm x 1,47 (€) 

- čistenie  

Predpokladáme, že náklady na čistenie budú 0,385 € na sedačku a 1000 vlkm  

= vlkm za rok x počet sedačiek jedného vlaku x 0,385 € / 1 000 

- nepriame náklady  

= vlkm x 0,75 (€) 

 

Poznámka:  Pri medzinárodných vlakoch sa náklady na nadobudnutie vozidiel rátajú len pre vozidlá 

ZSSK, udržiavacie náklady len pre vozidlá ZSSK a úsek na území SR. Trakčné náklady, osobné náklady, 

poplatok za DC, náklady na čistenie a správna + výrobná réžia sa rátajú pre celý vlak, ale len na území 

SR.     

 

Uvažované obstarávacie náklady a hmotnosti rôznych kategórií železničných vozidiel  

Elektrické rušne    4,5 M€, 85 t              

Motorové rušne            3,0 M€, 75 t       

Motorový vozeň cca 50 sedačiek  1,0 M€, 20 t 

813/913, 78 sedačiek    1,5 M€, 39 t  

Diesel. jednotky cca 100 sedačiek     3,4 M€, 90 t 

Diesel. jednotky cca 150 sedačiek      4,26 M€, 120 t   

Diesel. jednotky cca 200 sedačiek     5,69 M€, 116 t 

El. jednotky cca 150 sedačiek             3,9 M€, 75 t     

El. jednotky cca 200 sedačiek   5,4 M€, 95 t                 

El. jednotky cca 250 sedačiek               6,4 M€, 152,5 t (661)  

El. jednotky cca 300 sedačiek               9,62 M€, 155,4 t  (671)  

El. jednotky cca 350 sedačiek            7,2 M€, 194,3 t (660)  

PP + 263    10 M€, 229 t  

ozubnicová jednotka OŽ    6,7 M€, 38 t            

adhézna jednotka TEŽ   2,5 M€, 38 t  

osobné vozne cca 80 sedačiek   1,7 M€, 40 t 

prívesný vozeň 62 sedačiek  0,5 M€, 15 t  

špeciálne vozne (WLAB, WR)  2 M€, 40 t  

DDm     1,7 M€, 40 t 


