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

ZMĚNA Č. 1/2014 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ
A REGIONÁLNÍ - 2015
č.j. 48954/2014 –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 § 34c odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Prohlášení o dráze, oznamuje vydání změny č. 1/2014
Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád
2015.
V Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád
2015 se mění následující:

1. Kapitola 3.9 a Příloha “D“– úprava textu – termín „Indikátor závad
způsobujících poškozování kolejnic“ a zkratka „IPK“ se mění na termín
„Indikátor nekorektnosti jízdy“ a zkratku „INJ“:
2. Kapitola 6.3.1 – nové označení produktů :
RJ
PJ
ZJ
N3
P3
TB
ZK
UI
OM
JD

Produkt
řádná žádost o přidělení kapacity dráhy do ročního
Jízdního řádu
pozdní žádost o přidělení kapacity dráhy do ročního
Jízdního řádu
žádost o přidělení kapacity dráhy do pravidelné změny
Jízdního řádu
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy „nad 3 dny“
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy „pod 3 dny“
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy pro technicko bezpečnostní zkoušky drážních vozidel
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy pro zkušební
jízdy vozidel neschváleného typu nebo jízdy vyšší jak
traťovou rychlostí
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy pro jízdy vlaků
za účelem údržby infrastruktury SŽDC
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy pro jízdy vlaků
z důvodu omezení infrastruktury SŽDC
žádost o ad hoc přidělení kapacity dráhy pro jízdy
z jiných důvodů na straně SŽDC

1/5

3. Kapitola 6.6.3 – mezi druhý a třetí odstavec (cena za přidělení kapacity
dopravní cesty a cena za použití dopravní cesty jízdou vlaku) se vkládají
dva nové odstavce
6.6.3 Uspořádání fakturace na drahách provozovaných SŽDC
Ceny za přidělení kapacity dopravní cesty fakturuje SŽDC dopravcům do 15. dne po skončení
kalendářního měsíce, ve kterém bylo přidělení kapacity dopravní cesty uskutečněno. Faktura
zahrnuje celkovou výslednou cenu za přidělení kapacity dopravní cesty, DPH a celkovou cenu
včetně DPH. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
Rozlišení platby za přidělení kapacity dopravní cesty je provedeno takto:
Účet
Variabilní symbol
Specifický symbol

=
=
=

17152393/0300 vedený u ČSOB,a.s. Praha
číslo faktury
období, za které je cena fakturována, a to ve formátu „mmrrrr“ (např. 052014).
Sankce za nezkonzumovanou kapacitu dráhy fakturuje SŽDC žadatelům čtvrtletně. Splatnost
faktury je 30 kalendářních dnů.
Rozlišení platby za nezkonzumování kapacity dráhy je provedeno takto:
Účet

=

17152393/0300 vedený u ČSOB,a.s. Praha

Variabilní symbol

=

číslo faktury

Ceny za použití dopravní cesty pro jízdu vlaku fakturuje SŽDC dopravcům do 15. dne po skončení
kalendářního měsíce, ve kterém byla jízda příslušného vlaku ukončena. Faktura zahrnuje celkovou
výslednou cenu za výkony v osobní nebo nákladní dopravě, DPH a celkovou cenu včetně DPH.
Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
Rozlišení platby za použití dopravní cesty pro jízdu vlaku je provedeno takto:
Účet
Variabilní symbol
Specifický symbol

=
=
=

17152393/0300 vedený u ČSOB,a.s. Praha
číslo faktury
období skutečně provedených výkonů podléhajících
zpoplatnění, a to ve formátu - „mmrrrr“ (např. 052013).
Ceny za použití dopravní cesty pro jízdu vlaku jsou fakturovány odděleně podle druhu dopravy
(osobní, nákladní).
Vzájemně projednané sankční částky vyplývající ze Systému odměňování výkonu fakturují SŽDC i
dopravci ve čtvrtletním cyklu v termínu do konce kalendářního měsíce, následujícího po posledním
měsíci příslušného čtvrtletí, ve kterém důvod k uplatnění sankce vznikl. Faktura zahrnuje celkovou
výslednou cenu za všechny odsouhlasené sankce v příslušném čtvrtletí. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů.
Rozlišení platby za projednané sankce, fakturované SŽDC dopravcům, je provedeno takto:
Účet
Variabilní symbol
Specifický symbol

=
=
=

17152393/0300 vedený u ČSOB,a.s. Praha
číslo faktury
období , za které je cena fakturována, a to ve formátu - „qrrrr“
(např. 12014).
Ceny za traťový přístup ke službám v kapitole 5.3 a za služby v kapitolách 5.3, 5,4 a 5.5 jsou
fakturovány samostatně.
SŽDC ani dopravci nejsou oprávněni provést úhradu jim vyúčtovaných cen a sankcí podle kapitoly
6 formou jednostranného zápočtu.
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4. Příloha “A“ – nový text přílohy:

Příloha “A“
Seznam kontaktů
SŽDC – vybrané osoby
Generální ředitel
Telefon:
Fax:
E-mail:
Náměstek GŘ pro řízení provozu
Telefon:
E-mail:
Ředitelka odboru smluvních vztahů
Telefon:
Fax:
E-mail:
Ředitel odboru jízdního řádu
Telefon:
E-mail:
Ředitel odboru základního řízení
Telefon:
E-mail:
Ředitel odboru operativního řízení
Telefon:
E-mail:

Ing. Pavel Surý
(+420) – 972 235 200
(+420) – 222 335 298
gr@szdc.cz
Ing. Josef Hendrych
(+420) – 972 235 505
hendrych@szdc.cz
JUDr. Hana Honzáková
(+420) – 972 235 588
(+420) – 972 244 299
honzakova@szdc.cz
Ing. Miloš Houska
(+420) – 972 241 587
houska@szdc.cz
Ing. Tomáš Nachtman
(+420) – 972 244 011
nachtman@szdc.cz
Ing. Pavel Kolář
(+420) – 972 235 508
kolarpavel@szdc.cz

SŽDC – Přidělování kapacity dráhy
Žádosti do ročního jízdního řádu a jeho
pravidelných změn
(+420) – 972 244 991
(+420) – 606 728 532
kubena@szdc.cz
Pracovníci OSS
(+420) - 972 244 556, 606, 853, 264
(+420) - 972 244 458, 573
(+420) - 972 241 557
(+420) - 972 741 419
(+420) – 972 244 619
OSS@szdc.cz
Dispečer
(+420) – 972 244 633
(+420) – 972 244 619
(+420) – 602 664 577
OSS@szdc.cz

Odbor jízdního řádu
Telefon:
Mobil:
E-mail:
One Stop Shop
Telefon:

Fax:
E-mail:
On-line pracoviště přídělce kapacity dráhy
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
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SŽDC – Ústřední dispečer
Telefon:
Mobil:
E-mail:

(+420) - 972 244 482
(+420) - 724 172 965
OORPusdisp@szdc.cz

SŽDC – Hlavní dispečer
Telefon:
Mobil:
E-mail:

(+420) - 972 244 182
(+420) - 725 790 090
dispeceri@szdc.cz

SŽDC – CDP Praha:
Ředitel CDP Praha:
Telefon:
E-mail:
Regionální pracoviště přídělce kapacity dráhy
Telefon:
E-mail:
Regionální pracoviště přídělce kapacity dráhy
Telefon:
E-mail:
Regionální pracoviště přídělce kapacity dráhy
Telefon:
E-mail:
Oddělení operativního řízení provozu Praha:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Oddělení operativního řízení provozu Ústí n. L
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Oddělení operativního řízení provozu Plzeň:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Ing. Miroslav Jasenčák
(+420) – 972 244 100
jasencak@szdc.cz
Praha
(+420) – 972 244 457, 624
PKPHA@szdc.cz
Ústí nad Labem
(+420) – 972 422 546
PKUNL@szdc.cz
Plzeň
(+420) – 972 524 535, 555
PKPLZ@szdc.cz
Vedoucí dispečer
(+420) – 972 241 041
(+420) – 972 241 739
(+420) – 602 291 600
CDPPHAveddisp@szdc.cz
Vedoucí dispečer
(+420) – 972 424 020
(+420) – 972 424 030
(+420) – 602 495 706
CDPUNLveddisp@szdc.cz
Vedoucí dispečer
(+420) – 972 524 521
(+420) – 724 849 452
CDPPLZveddisp@szdc.cz

SŽDC – CDP Přerov:
Ředitel CDP Přerov:
Telefon:
E-mail:
Regionální pracoviště přídělce kapacity dráhy
Telefon:
E-mail:

Ing. Novák Petr
(+420) - 972 734 300
novakpet@szdc.cz
Ostrava
(+420) – 972 765 093, 386, 387
PKOVA@szdc.cz
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Regionální pracoviště přídělce kapacity dráhy
Telefon:
E-mail:
Oddělení řízení pro Moravu a Slezsko:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Brno
(+420) – 972 625 202
PKBNO@szdc.cz
Vedoucí dispečer
(+420) – 972 730 000
(+420) – 972 734 068
(+420) – 602 288 982
CDPPREveddisp@szdc.cz

Vybrané osoby provozovatele pronajatých drah – Advanced World Transport, a.s.
Kontaktní osoba
Pavel Kroček
Telefon:
(+420) – 596 166 435
Mobil:
(+420) – 725 581 532
E-mail:
krocek@awt.eu
Vybrané osoby provozovatele pronajatých drah – PDV RAILWAY, a.s.
Kontaktní osoba
Provozní dispečer
Telefon:
(+420) – 602 133 890
Mobil:
(+420) – 475 300 100
E-mail:
info@pdvr.cz

V Praze dne 13.11.2014

Ing. Pavel Surý v.r.
generální ředitel
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