Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

ZMĚNA Č. 2 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ
A REGIONÁLNÍ - 2018
č.j. 46216/2017-SŽDC-GŘ-O12

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná
1003/7, PSČ 111 00, jako osoba, která podle § 33 odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Prohlášení o dráze, oznamuje vydání změny č. 2
Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád
2018.
V Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád
2018 se mění následující:

1. Kapitola 2.3.2 – nové čtvrtého a pátého odstavce:
Dopravce a provozovatel dráhy, na níž má být doprava provozována, se nesmí při uzavírání
smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze ani při její změně odchýlit od obsahu tohoto
Prohlášení o dráze.
Pokud při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy vznikne mezi provozovatelem dráhy a
dopravcem spor o soulad návrhu na uzavření smlouvy se zákonem o dráhách, rozhodne na žádost
jednoho z nich o tom, zda návrh na uzavření smlouvy není v rozporu s tímto zákonem Úřad pro
přístup k dopravní infrastruktuře.

2. Kapitola 2.3.2 – nový název článku 8 a 11 a přílohy 2 standardního
formátu smlouvy:
Článek 8
Článek 11
Příloha 2

Omezení jízdy vlaků
Ceny za použití dráhy
Sumární přehled fakturovaných cen za použití dráhy jízdou vlaku

3. Kapitola 2.7 – doplněn odstavec na konec kapitoly :
Dopravce je povinen po každé manipulaci s drážním vozidlem, při níž dojde k
-

vykolejení vozidla, kdy alespoň jedno kolo opustilo i krátkodobě temeno hlavy kolejnice
nebo přejelo nepoddajný předmět vyšší než 3 cm (kromě najetí na zarážku nebo opuštění
temena hlavy kolejnice v kolejových brzdách),

-

nárazu vozidla i přes nárazníky na překážku nebo jiné kolejové vozidlo rychlostí vyšší než
5,5 km/h,

-

překročení maximální hmotnosti nákladu na délku vozu nebo jednotkovou plochu podlahy,
přetížení vozu, podvozku, dvojkolí nebo kola o více než 5 % nad dovolené zatížení,

-

volnému pádu kompaktního tuhého předmětu na podlahu vozu s energií, odpovídající pádu
předmětu o hmotnosti alespoň 30 kg z výšky 3 m,
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-

tažení nebo tlačení vozidla smykem nebo působením síly na jiné než k tomu určené díly,

-

násilnému odstraňování plastických deformací kostry nebo spodku vozidla,

-

přejetí přes svážný pahrbek vozidlem, jehož spouštění je omezeno nebo zakázáno,

-

působení agresivních medií,

zajistit prohlídku tohoto drážního vozidla osobou odborně způsobilou a stanovit podmínky pro další
dopravu. Stanovené podmínky dopravce sdělí SŽDC.

4. Kapitola 2.8 – před poslední odstavec vloženy tři nové odstavce
Vstup do provozované železniční dopravní cesty, na pozemky a do objektů SŽDC mají povoleny
osoby, které vlastní průkaz zaměstnance provozovatele drážní dopravy.
Všechny ostatní osoby musí o povolení vstupu do provozované železniční dopravní cesty, na
pozemky a do objektů SŽDC požádat. Povolení vydává SŽDC dle předpisu SŽDC Ob1, díl II,
postup a informace k vyřízení povolení naleznete na www.szdc.cz v sekci „Vstup na ŽDC.“
Dopravce umožní pověřeným zaměstnancům provozovatele dráhy jízdu na stanovišti
strojvedoucího hnacího vozidla dopravce za účelem kontroly dráhy a za účelem nutného umožnění
plnění povinností provozovatele dráhy.

5. Kapitola 3.4 – nové znění poslední odrážky prvního odstavce:
-

omezení provozování dráhy, které bylo realizováno v souladu s platnou legislativou,

6. Příloha C část C – nové znění článku IV.5:
IV.5 Konečným výstupem z IS KAPO po vzájemném odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen
podle čl. IV.4 je měsíční sumární přehled fakturovaných cen, obsahující členění podle jednotlivých
produktových faktorů a výslednou cenu za použití dráhy jízdou těchto vlaků. Měsíční sumární
přehled je dopravci zasílán spolu s fakturou za dané kalendářní období.

7. Příloha L – nové znění přílohy:

Příloha “L“
Vzorový návrh ujednání o sankčních platbách za narušení
provozování drážní dopravy a nevyužití přidělené kapacity dráhy
Tato příloha upravuje vzorové návrhy ujednání o sankčních platbách za narušení provozování
drážní dopravy a nevyužití přidělené kapacity dráhy.

Část A
Vzorový návrh ujednání na regionální dráze
provozované Advanced World Transport a.s.
Systém odměňování výkonu
1. Smluvní strany se zavazují dodržovat systém odměňování výkonu stanovený provozovatelem v
platném Prohlášení o dráze, podmínky pro uplatnění sankcí z tohoto systému a výši těchto sankcí.
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2. Smluvní strany jsou povinny předem vzájemně projednat každé uplatnění sankce ze systému
odměňování výkonu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu ve věci uplatnění sankce ze systému
odměňování výkonu se nejdříve pokusí nalézt shodu smírnou cestou. Smluvní strana, která námitku
vznese, písemně požádá druhou smluvní stranu o vyřešení sporu v rámci mimosoudního jednání.
Řízení o vyřešení sporu je písemné, odpověď musí být odeslána nejpozději 10 pracovních dnů po
doručení žádosti. Pokud však bude některá ze smluvních stran požadovat osobní projednání sporu,
může ji druhá smluvní strana odmítnout jen na základě opodstatněného důvodu. Případné osobní
jednání se uskuteční v prostorách provozovatele do 8 pracovních dnů od doručení žádosti, nejméně
3 pracovní dny předem si smluvní strany vymění svá stanoviska k danému sporu elektronickou
poštou. Pokud se smluvní strany na uplatnění sankce nejpozději 10 pracovních dnů po doručení
žádosti o vyřešení sporu neshodnou, bude spor jednou ze smluvních stran předložen k řešení
příslušnému soudu České republiky.
4. Projednané sankce dle systému odměňování výkonu fakturují smluvní strany měsíčně. Příslušná
smluvní strana uhradí fakturovanou částku na účet druhé smluvní strany s použitím čísla faktury
jako variabilního symbolu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna provést úhradu sankcí ze systému odměňování výkonu
formou jednostranného zápočtu.

Část B
Vzorový návrh ujednání na regionálních dráhách
provozovaných PDV RAILWAY a.s.
I. Systém odměňování výkonu


Smluvní strany se zavazují dodržovat systém odměňování výkonu stanovený
provozovatelem v platném Prohlášení o dráze, podmínky pro uplatnění sankcí z tohoto
systému a výši těchto sankcí.



Smluvní strany jsou povinny předem vzájemně projednat každé uplatnění sankce ze systému
odměňování výkonu.



Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu ve věci uplatnění sankce ze systému
odměňování výkonu se nejdříve pokusí nalézt shodu smírnou cestou. Smluvní strana, která
námitku vznese, písemně požádá druhou smluvní stranu o vyřešení sporu v rámci
mimosoudního jednání. Řízení o vyřešení sporu je písemné, odpověď musí být odeslána
nejpozději do 10 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud však bude některá ze
smluvních stran požadovat osobní projednání sporu, může ji druhá smluvní strana odmítnout
jen na základě opodstatněného důvodu. Případné osobní jednání se uskuteční v prostorách
provozovatele do 8 pracovních dnů od doručení žádosti a nejméně 3 pracovní dny předem si
smluvní strany vymění svá stanoviska k danému sporu elektronickou poštou. Pokud se
smluvní strany na uplatnění sankce nejpozději do 10 pracovních dnů po doručení žádosti o
vyřešení sporu neshodnou, bude spor jednou ze smluvních stran předložen k řešení
příslušnému soudu České republiky.



Projednané sankce dle systému odměňování výkonu fakturují smluvní strany měsíčně.
Příslušná smluvní strana uhradí fakturovanou částku na účet druhé smluvní strany s
použitím čísla faktury jako variabilního symbolu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů
od jejího doručení.
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Žádná ze smluvních stran není oprávněna provést úhradu sankcí ze systému odměňování
výkonu formou jednostranného zápočtu.

Část C
Vzorový návrh ujednání na dráze celostátní a regionálních dráhách
provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
Článek 16
Systém odměňování výkonu
1. Smluvní strany se zavazují dodržovat Systém odměňování výkonu stanovený provozovatelem v
platném prohlášení o dráze, podmínky pro uplatnění sankcí z tohoto systému a výši těchto
sankcí.
2. Smluvní strany jsou povinny předem vzájemně projednat každé uplatnění sankce ze Systému
odměňování výkonu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporu ve věci uplatnění sankce ze Systému
odměňování výkonu se nejdříve pokusí nalézt shodu smírnou cestou. Smluvní strana, která
námitku vznese, písemně požádá druhou smluvní stranu o vyřešení sporu v rámci
mimosoudního jednání. Řízení o vyřešení sporu je písemné, odpověď musí být odeslána
nejpozději 10 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud však bude některá ze smluvních stran
požadovat osobní projednání sporu, může ji druhá smluvní strana odmítnout jen na základě
opodstatněného důvodu. Případné osobní jednání se uskuteční v prostorách provozovatele do 8
pracovních dnů od doručení žádosti, nejméně 3 pracovní dny předem si smluvní strany vymění
svá stanoviska k danému sporu elektronickou poštou. Pokud se smluvní strany na uplatnění
sankce nejpozději 10 pracovních dnů po doručení žádosti o vyřešení sporu neshodnou, bude
spor jednou ze smluvních stran předložen k řešení příslušnému soudu České republiky.
4. Projednané sankce dle Systému odměňování výkonu fakturují smluvní strany čtvrtletně.
Příslušná smluvní strana uhradí fakturovanou částku na účet druhé smluvní strany s použitím
variabilního symbolu uvedeného na daňovém dokladu. Splatnost daňového dokladu je 30
kalendářních dnů od jeho vystavení. V případě prodlení s úhradou fakturované částky je
příslušná smluvní strana povinna uhradit kromě dlužné částky i úrok z prodlení ve výši dané
platnou právní úpravou.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna provést úhradu sankcí Systému odměňování výkonu
formou jednostranného zápočtu.

Změna č. 2 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád
2018 je účinná od 1.12.2017.
V Praze dne 20. 11. 2017

Ing. Pavel Surý v.r.
generální ředitel
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