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Annex “L“ 
Draft sample arrangement on penalty payments for disruption of 

rail transport and non-using allocated railway infrastructure 
capacity  

This Annex covers the model draft agreement on penalty payments for disruption of rail 
transport and non-using allocated railway infrastructure capacity. 

Part	A	
Draft sample arrangement on the regional network operated by Advanced 

World Transport a.s. 
Provozovatel dráhy Advanced World Transport a.s. nevyhlašuje pro dráhu regionální Milotice 
nad Opavou – Vrbno pod Pradědem žádný systém odměňování výkonu. 

Part	B	
Draft sample arrangement on regional networks operated by  

PDV RAILWAY a.s. 
KapitolaII 

Zpoplatnění služeb 
Článek 8 

Ceny za přidělení kapacity dopravní služby 
1. Za přidělení kapacity dopravní cesty uhradí dopravce provozovateli smluvní ceny, uvedené 
v platném prohlášení o dráze.  

Článek 9 
Ceny za poskytnutí služby 

1. Použití železniční dopravní cesty se zpoplatňuje podle maximálních cen zveřejněných 
v Prohlášení o dráze celostátní a regionální vydaného SŽDC a cena za použití ŽDC bude 
hrazena provozovateli dráhy. 

Part	C	
Draft sample arrangement on the nation-wide network and regional 

networks operated by Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Č l á n e k  1 6  
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. 
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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 čísla faktury jako variabilního symbolu. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů 
od jejího doručení . Ustanovení o úhradě úroku dle článku 14 bodu 4 této smlouvy platí 
obdobně. 

5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna provést úhradu sankcí Systému odměňování 
výkonu formou jednostranného zápočtu. 

 


