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Skúsenosti a očakávania dopravcov a zasielateľov od mýtnych systémov

František Komora
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

Prijatím Lisabonskej stratégie EÚ s ňou aj Slovenská republika na základe analýzy vývoja
svetového hospodárstva a bilancie EÚ v poslednom období pristúpila k nevyhnutným opatreniam
majúcim za cieľ transformovať svoju ekonomiku na tzv. znalostnú ekonomiku,

Pokiaľ chce SR udržať, prípadne zlepšiť životnú úroveň svojich obyvateľov a udržať ju aj do
budúca, nemá táto stratégia alternatívu, a hlavným cieľom ktorej koľvek vlády musí byť zvyšovanie
konkurencie schopnosti celej ekonomiky a nielen dopravy. Akékoľvek zdržanie pri realizácii tejto
stratégie môže mať nenapraviteľné dopady na hospodárstvo celej EÚ už v blízkej budúcnosti.

Realizácia tejto stratégie kladie vyššie nároky na dopravu a logistiku celkom hlavne po stránke
nárokov na kvalitu služby a objemy prepravy v rámci Európy.

Presun časti produkcie európskych producentov za lacnejšou pracovnou silou na východ
vyvoláva ďalšie problémy v oblasti kapacít a infraštruktúry a odhaľuje ďalšie úzke miesta v Európskej
doprave. Pritom doprava je pre európsky priemysel, pre jeho transformáciu a pre udržanie životnej
úrovne mimoriadne dôležitá.

Podľa údajov Žilinskej univerzity v krajinách EU-25 je v oblasti dopravy zamestnaných okolo
7,5 milióna osôb. Asi 61 % z nich pracuje v pozemnej doprave (cestná, železničná a vnútrozemská
vodná doprava), 2 % v námornej doprave, 5 % v leteckej doprave. Zvyšných 32 % zamestnancov
pracuje v podporných a pomocných funkciách dopravy (manipulácia a skladovanie zásielok, cestovné
kancelárie a podobne).

Domácnosti v krajinách EU-25 v roku 2002 spotrebovali v súvislosti s dopravou a dopravnými
službami 745 miliárd euro, čo je asi 14 % z ich celkovej spotreby. Približne šestina tejto sumy (124
miliárd euro) bolo spotrebovaných na nákup služieb v oblasti verejnej osobnej dopravy, zvyšok (621
miliárd euro) na súkromnú dopravu (hlavne automobily).

Prepravný výkon nákladnej dopravy v krajinách EU-25 bol v roku 2002 2158 miliárd tkm, čo
predstavuje 4 764 tkm na obyvateľa. Podiel cestnej dopravy na prepravnom výkone bol 72 %,
železničnej 16,4 %, vnútrozemskej vodnej 6 % a potrubnej 5,6 %.

Tieto údaje nezahŕňajú námornú ani leteckú dopravu. V krajinách EU-15 bol podiel námornej
dopravy skoro 41 %.

Priemerný medziročný nárast prepravného výkonu nákladnej dopravy bol v rokoch 1995 až
2002 2,4 %. Z obr. 1 vyplýva, že rozhodujúci nárast zaznamenáva cestná nákladná doprava.

Prepravný výkon v osobnej doprave v krajinách EU-15 v roku 2002 dosiahol hodnotu 5 092
miliárd oskm, čo predstavuje 11 240 oskm na jedného obyvateľa. Automobilová doprava predstavuje
82,5 %, autobusová 9,5 %, železničná 6,8 %, električka a metro 1,1 % z celkového objemu
prepravného výkonu.

Tieto údaje nezahŕňajú leteckú dopravu, ktorá v krajinách EU-15 predstavuje podiel 5,7 % na
celkovom prepravnom výkone osobnej dopravy.

Priemerný medziročný nárast prepravného výkonu osobnej dopravy bol v rokoch 1995 až 2002
1,7 %.

Z pohľadu logistiky a dopravy je realizácia Lisabonskej stratégie ohrozovaná nasledovnými
rizikami :

- preťaženie cestnej a diaľničnej siete, ale aj železničnej siete v blízkej budúcnosti,
- ekologické riziká spojené viac s cestnou ako železničnou dopravou,
- riziko ropnej krízy s dopadom hlavne na cestnú dopravu, pričom železničná doprava vykazuje

oproti tomuto riziku značnú mieru odolnosti,
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- kvalita služby a flexibilita vzhľadom na požiadavky trhu, hlavne u železničnej dopravy
a hlavne z týchto príčin výrazná preferencia cestnej dopravy u zákazníkov práve v odvetviach
dôležitých pre realizáciu Lisabonskej stratégie, pričom veľkú časť nedostatkov možno
považovať za neodstrániteľnú a „vlastnú“ tomuto druhu dopravy,

- neochota zefektívniť fungovanie dopravy ako celku a preferencia vlastných záujmov
u rozličných záujmových skupín ( regionálne záujmy bránia rušeniu neefektívnych tratí,
záujmy odborov v prístavoch a na železnici brániace zefektívneniu tohto druhu dopravy
a záujmy prístavov  a snaha o zvýšenie ekonomiky lodnej dopravy nasadením čo najväčších
lodí transformácii dopravných tokov na zemi),

Európska komisia hodnotí vývoj v doprave ako nerovnomerný. Konštatuje, že niektoré oblasti
v doprave sa požiadavkám moderného hospodárstva prispôsobili lepšie, iné horšie. Toto platí
predovšetkým pre cestnú dopravu, ktorá od zavedenia voľného pohybu tovaru a osôb zaznamenala
rapídny nárast. Na druhej strane Biela kniha spomína aj výrazné preťaženie nielen viacerých hlavných
ciest a diaľnic, ale aj železničných tratí a uzlov najmä v mestách a pri letiskách.

Napriek tomu, že väčšina zúžených miest sa vzťahuje na mestá, je transeurópska sieť trvalo
preťažená. Podľa údajov Európskej komisie vznikajú denne na 7 500 kilometroch (čo predstavuje 10
% celkovej siete) dopravné zápchy. Spolu 16 000 kilometrov železničnej siete (20 % celej siete) sa
považuje za zúžené miesta. Na 16 najväčších letiskách Európskej únie dochádza pri 30 % letov
k meškaniam dlhším ako štvrť hodiny. Čo sa týka cestnej dopravy, prognózy Európskej komisie na
rok 2010 znejú dosť dramaticky. Očakáva sa nárast nákladov spôsobených jednotlivým firmám kvôli
dopravným zápcham až o 142 %, čo predstavuje 80 miliárd EUR ročne, čiže približne percento
hrubého domáceho produktu členských krajín EÚ.  Bohužiaľ v tejto oblasti neúmerne zvyšujú náklady
nesprávne rozhodnutia pri opravách ciest, nedostatočná kapacita dopravnej polície  a záchranných
jednotiek zvyšuje čas odstraňovania dopravných nehôd, neskoré investície do dopravnej infraštruktúry
na nedostatočne dimenzovaných úsekoch.

Jedným z čiastkových krokov majúcich za cieľ  riešiť problematiku  dopravy v spojení
s nedostatočnými kapacitami dopravnej infraštruktúry a ekologickými dopadmi dopravy je tzv.
internalizácia externých nákladov, ktorá  predstavuje ich spredmetnenie a pripísanie na vrub tým
subjektom, ktoré ich vyvolávajú a sú za ne zodpovedné. Vytvára sa tak stimul u daného
znečisťovateľa (spôsobiteľa) znižovať negatívne externality svojej činnosti, čiže zvyšovať jej
environmentálnu kvalitu.

Externé náklady dopravy sú náklady spojené s negatívnymi prejavmi dopravnej činnosti na
životné prostredie a život človeka, presnejšie – s odstraňovaním ich následkov. Ide najmä
o znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, narušovanie ekosystémov, emisie hluku, dopravné nehody
(časti škôd nepokryté poistením), záber územia ako aj jeho kapacitné preplnenie.

Systém spoplatnenia cestnej infraštruktúru, ktorý vychádza zo smernice EÚ 1999/62/ES
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, ktorý
výrazným vplyvom na zvýšenie nákladov dopravcov bude spôsobovať nárast cien za prepravu.

V smernici EÚ 1999/62/ES sa tiež hovorí o harmonizovanom elektronickom systéme
spoplatnenia celej dopravnej siete EÚ. V súčasnosti sa elektronický systém v rámci EÚ používa len
v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku, a aj ten je v každej z týchto krajín iný. Z ďalších krajín Maďarsko
uvažuje so zavedením elektronického systému najskôr od 1. 1. 2008.  Belgicko plánuje zavedenie
elektronického systému najskôr v roku 2008. V. Británia hovorí o zavedení systému najskôr v priebehu
2 – 3 rokov, a pritom riešenie  kompenzácie nárastu nákladov pre vlastných dopravcov prostredníctvom
znížených sadzieb spotrebnej dane z nafty.Česká republika pripravuje zavedenie najskôr od 1. 1. 2007,
ale predtým štatistické zisťovanie ekonomickej výhodnosti projektu a hlavne vplyvu výšky mýta na
náklady dopravy.

Čo sa týka dopadov zavedenia mýtneho v Slovenskej republike, zatiaľ existujú len štúdie
spracované odborníkmi VÚD a Žilinskej univerzity.



ID 05

Tab. 2 Ekonomické mýtne

Vozidlová kategória 3,5 t – 7,5 t 7,5 t – 21 t 21 t – 32 t nad 32 t
Diaľnice, rýchlostné
komunikácie [Sk/km] 6,50 7,50 7,60 7,70

Cesty 1. triedy [Sk/km] 2,00 2,10 2,20 2,30

Podľa štúdie vypracovanej VÚD sú v tab. 2 uvedené navrhované sadzby ekonomického
mýtneho za km ubehnutý v SR na diaľnicach, rýchlostných komunikáciách a cestách prvej triedy.

Nasledujúce tabuľky dokumentujú nárast nákladov dopravcu na vzorovom prípade počítanom
pracovníkmi Žilinskej univerzity.

V tab.3 sú súčasné náklady dopravcu na cestnú infraštruktúru.
V tab. 4 sú spracované náklady, ktoré bude znášať dopravca po zavedení elektronického

mýtneho v SR a ČR (v ČR sa uvažuje s poplatkom 4,04 Kč/km = 5,37036 Sk/km). Náklady dopravcu
na jedno vozidlo za rok pri prepravnej relácií Prešov – Bratislava – Praha sa zvýšia z 33 564 Sk na
521 329 Sk, to znamená o 487 765 Sk na jedno vozidlo

Tab. 3 Náklady dopravcu na infraštruktúru v roku 2005
Náklady jednu prepravu

v SkŠtát Druh cesty
Vzdialenosť

Prešov – Praha
(km)

Vzdialenosť
Prešov - Praha

a späť (km) na km na úsek cesty

Náklady
za rok
 v Sk

SR Diaľnica D1 191 382
 Diaľnica D2 59 118 0,429  214,30 15 000

 Cesty 1. triedy 175 350    
 Ostatné cesty 67 134    
ČR Diaľnica D2 60 120
 Diaľnica D1 200 400  0,510 265,2 18 5641

 Ostatné 9 18    
Spolu 761 1522 - 479,5 33 564

Tab. 4 Náklady dopravcu na infraštruktúru po zavedení elektronického mýtneho
Náklady jednu preprava

v SkŠtát Druh cesty
Vzdialenosť

Prešov – Praha
(km)

Vzdialenosť
Prešov - Praha

a späť (km) na km na úsek cesty

Náklady
za rok
 v Sk

SR Diaľnica D1 191 382 7,700 2 941,4 205 898
 Diaľnica D2 59 118 7,700 908,6 63 602
 Cesty 1. triedy 175 350 2,300 805,0 56 350
 Ostatné cesty 67 134
ČR Diaľnica D2 60 120 5,3703 644,4 45 111
 Diaľnica D1 200 400 5,3703 2 148,1 150 368
 Ostatné 9 18   
Spolu 761 1522 - 7 447,5 521 329

                                                
1 kurz NBS je 1,326 SKK/CZK platný pre 4. 11. 2005 a cenu diaľničnej nálepky v ČR 14 000 Kč
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Môžeme sa však pozrieť na dopady, ktoré sa prejavili na preprave realizovanej slovenskými
dopravcami a zasielateľmi  zavedením elektronického mýtneho v už spomínaných krajinách.

Jedným z dôvodov zavedenia mýtneho bolo vyrovnať podmienky železničnej a cestnej
dopravy na trhu a presunúť časť dopravy naspäť na železnicu. Žiaľ podľa informácií kolegov
z Nemecka založených na prvých správach Ministerstva dopravy SRN, k žiadnemu významnému
presunu v prospech železníc nedošlo.

Problém je v tom, že pre high tech priemysel je železnica ako dopravný prostriedok použiteľná
len podmienečne a hlavným problémom je nízka kvalita služieb a nízka prispôsobivosť podmienkam
dopravy. Ak má automobilka na výrobu vozidla od objednávky v obchode po dodanie mesiac, je
skrátka len veľmi ťažko možné použiť dopravný prostriedok, ktorý garantuje medzi Malackami
a Trebišovom tranzitný čas 5 dní.

Z uvedených údajov a ich zdôvodnenia vyplýva, že nedošlo tak isto ani k očakávaným
priaznivým dopadom na ekológiu.

Podľa informácií kolegov z Nemecka však došlo k výraznému zvýšeniu efektívnosti dopravy
a hlavne využitiu kamiónov, teda poklesu počtu kilometrov najazdených prázdnymi kamiónmi
a k lepšiemu priemernému vyťaženiu vozidiel, nodošlo však k očakávanému zníženiu objemov
prepravy a vzhľadom na deľbu práce v rámci EÚ ani nedôjde.

V oblasti cien sa prejavil podobný efekt ako na Slovensku, hoci nie až v takej výraznej miere
ako u nás. Vzhľadom na to, že k zavedeniu mýta došlo v čase rozšírovania EÚ, otvárania sa nových
trhov medzinárodnej súťaži, kedy vďaka úspore času na colniciach došlo k prevahe ponuky na
dopravnom trhu, konkurencia medzi dopravcami nedovolila preniesť zvýšené náklady do cien za
prepravu. Naopak, zákonite dopravcovia ceny stlačili v snahe prebrať konkurencii prácu. Toto sa
prejavilo hlavne na Slovensku. Nedošlo teda k prenosu cien mýtneho do cien produkcie EÚ v takej
miere ako sa očakávalo. Toto však nieje trvalý stav.

Od rozšírenia však dopravcom naďalej rástli ceny vstupov, hlavne pohonných hmôt, takže časť
dopravcov začala hľadať prácu za hranicami a dnes na Slovensku začíname pociťovať nedostatok
dopravcov, čo sa začína prejavovať rastom cien spojeným s rastom cien nafty a s rastom dopytu po
kamionovej doprave.

Nieje možné očakávať, že zavedenie mýtneho na Slovensku nezdvihne výrazne ceny, ako sa to
stalo  v prípade Nemecka.

Žiaľ doterajší vývoj situácie, náklady a problémy spojené so zavedením mýtneho v EÚ vo mne
vzbudzujú obavy, že aj tento projekt je poznačený nerozhodnosťou a polovičatosťou ako mnoho
veľkých projektov EÚ. Na jednej strane vieme, že zaostávame v konkurenčnom boji, poznáme príčiny
zaostávania, niesme však schopní presadiť politicky problémy, nakoľko kto s tým začne, ten neuspeje
v nasledujúcich voľbách.

Vyhlasujeme Lisabonskú stratégiu, ktorú však nikto v Európe nerealizuje, naopak India,
Japonsko a Čína idú presne podľa tohto projektu.

Podobne je to aj s mýtnym. Nikto si nedovolí externalizovať náklady do dôsledkov.
„Mýto a užívateľské poplatky sa uložia len užívateľom diaľnic alebo iných viacprúdových

ciest, ktoré majú podobné charakteristiky ako diaľnice, alebo užívateľom mostov, tunelov a horských
priechodov.“  hovorí smernica.

Namiesto drahého sledovania kamiónov po diaľniciach, sa mohli zvoliť jednoduchšie systémy,
ktoré by platili pre všetky cesty a pre všetkých užívateľov a znečisťovateľov a ktoré by neprenášali
zdroje získané od užívateľov do iných oblastí a spotreby, ktoré by nevytvárali pracovné miesta pre
pracvné miesta.

Obávam sa, že výsledkom zvoleného modelu budú len drahšie európske výrobky a odsunutie
riešenia skutočných problémov do budúcna. Kiež ba som sa mýlil.


