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Věc: Vydání Souhlasu s použitím mobilních terminálů GSM-R „RailfocX               

a ShuntfocX“ na ŽDC ve vlastnictví státu 

 
Na základě žádosti společnosti Kapsch CarrierCom s.r.o., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 

656/3, PSČ 186 00, ze dne 29.5.2012 o vydání souhlasu s použitím mobilních terminálů pro 

síť GSM-R RailfocX a ShuntfocX Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále 

jen SŽDC), v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, 

které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 

energetiky na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty“ č. j. 21 783/07-OP, ve znění změny č.1 s účinností od 15.února 2012,  

vydává souhlas 

s použitím mobilních terminálů RailfocX a ShuntfocX, výrobce Hörmann Funkwerk 

Kölleda GmbH, v mobilní telefonní síti standardu GSM-R na železniční dopravní cestě 

ve vlastnictví státu, k níž právo hospodařit vykonává SŽDC.  

 

Souhlas s použitím uvedeného výrobku je vydán na základě  předložené dokumentace a 

akceptačních testů provedených společností ČD-Telematika, a.s., a veden pod evidenčním 

číslem 28/R-2013 s účinností od 6.2.2013 jako trvalý. 

SŽDC zároveň odsouhlasuje používání dokumentace ke zmíněnému výrobku:  

- ES Prohlášení o shodě vydané výrobcem dne 2.12.2011. 

- Osvědčení interoperability č. DK/B 12/118 ze dne 2.3.2012 

Vydáním souhlasu s použitím uvedeného zařízení na železniční dopravní cestě ve 

vlastnictví státu se SŽDC nijak nevyjadřuje ke správnosti technického provedení a žádným 

způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené případným pochybením výrobce při 

výrobě zařízení, ani za následky způsobené případným nevhodným použitím. 
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