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PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE  

PORADNEJ SKUPINY A SPRÁVNEJ RADY ŽELEZNIČNÉHO 

KORIDORU NÁKLADNEJ DOPRAVY Č. 9 

 
Tieto pravidlá spolupráce určujú podmienky spolupráce poradnej skupiny zriadenej 

podľa ustanovení Článku 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 

z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu 

a správnej rady Železničného koridoru nákladnej dopravy č. 9. 

 

I. Základné ustanovenia 

 

1. Správna rada železničného koridoru nákladnej dopravy č. 9 zriaďuje poradnú skupinu 

manažérov a vlastníkov terminálov a poradnú skupinu železničných podnikov 

vyhlásením o ich zriadení. 

Prílohou vyhlásenia o zriadení poradných skupín sú Pravidlá spolupráce poradnej 

skupiny a správnej rady železničného koridoru nákladnej dopravy č. 9 a priebežne 

aktualizovaný zoznam členov poradných skupín. 

 

2. Činnosť v poradných skupinách je dobrovoľná. 

 

3. Manažéri a vlastníci terminálov a železničné podniky môžu vstúpiť do poradnej skupiny 

alebo z nej vystúpiť podľa vlastného uváženia. Písomné oznámenie o vstupe do 

poradnej skupiny s kontaktnými údajmi (poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová 

adresa) alebo výstupe z nej zašlú na jedno z určených kontaktných miest. 

 

4. Kontaktným miestom v Českej republike je: 

 

Adresa: Správa železniční dopravní cesty 

  Generální ředitelství 

Odbor strategie 

  Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 

Telefón: ++420 972 235 856 

  e.mail:  rfc9@szdc.cz  

 

Kontaktným miestom v Slovenskej republike je: 

 

  Adresa: Železnice Slovenskej republiky 

    Generálne riaditeľstvo 

    Odbor obchodu 

mailto:rfc9@szdc.cz


    Klemensova 8 

   813  61 Bratislava 

 

  Telefón: ++421 2 2029 2896 

  e.mail:  rfc9@zsr.sk  

 

5.  Členovia poradnej skupiny môžu predkladať správnej rade stanoviská k takým návrhom 

správnej rady  ktoré majú vplyv na ich činnosť. Členovia poradných skupín tiež môžu 

predkladať návrhy týkajúce sa činnosti koridoru nákladnej dopravy z vlastnej iniciatívy. 

 

6. Tieto pravidlá sa netýkajú vzájomnej spolupráce medzi manažérmi a vlastníkmi 

terminálov alebo železničnými podnikmi v rámci poradných skupín. 

 

II. Stanoviská a návrhy poradných skupín 

 

7. Členovia poradnej skupiny môžu určiť svojho spoločného zástupcu, ktorý na základe 

stanovísk a návrhov členov poradnej skupiny zostavuje súhrnné stanovisko poradnej 

skupiny. 

Poradná skupina informuje o určení zástupcu správnu radu s uvedením kontaktných 

údajov (poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) zástupcu. 

 

8. Stanoviská a návrhy môže správnej rade predkladať každý člen poradnej skupiny alebo 

ich spoločný zástupca. 

 

9. Správna rada zohľadňuje stanoviská a návrhy členov poradných skupín v navrhovaných 

dokumentoch a pri svojej činnosti 

 

10. Ak správna rada nemôže zohľadniť niektoré stanoviská alebo návrhy členov poradných 

skupín, toto písomne odôvodní a pokračuje v konzultácii s členom poradnej skupiny pre 

dosiahnute vzájomne prijateľného riešenia. 

 

11. Ak sa nemôže dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie členovia poradnej skupiny alebo 

správna rada sa môžu obrátiť na výkonnú radu železničného koridoru nákladnej dopravy 

č. 9 ako sprostredkovateľa. Výkonná rada informuje o svojom stanovisku k predmetu 

sporu   zúčastnené strany. Konečné rozhodnutie však prijíma správna rada železničného 

koridoru nákladnej dopravy č. 9 

 

III. Postup spolupráce 

 

12. Poštová komunikácia medzi člemni poradnej skupiny a správnou radou prebieha 

prostredníctvom kontaktných miest. 

 

13. Správna rada zasiela dokumenty ku ktorým chce získať stanovisko poradných skupín 

každému členovi poradnej skupiny. 

 

14. Jazykom komunikáciemedzi členmi poradnej skupiny a správnou radou je český jazyk, 

slovenský jazyk a anglický jazyk. 

 

15. Prostriedkami komunikácie medzi členmi poradnej skupiny a správnej rady sú: 

 Poštová komunikácia 
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 Rokovania s členmi poradnej skupiny organizované manažérmi infraštruktúry 

jednotlivo v Českej republike a Slovenskej republike alebo spoločne    

 

 


