Obecné podmínky pro přístup a poskytování služeb od 01. 04. 2017 - Popis
zařízení služeb
1) O použití zařízení služeb železniční dopravce (dále jen "Žadatel"), oprávněný pro přístup
k zařízením, požádá České dráhy, a.s. (dále jen „Poskytovatel“) e-mailem na
zarizenisluzeb@gr.cd.cz, případně zasláním písemně na adresu: České dráhy, a.s., kontaktní
místo zařízení služeb, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1. Nejpozději do 30 dnů od
doručení úplné žádosti bude Žadateli zasláno stanovisko k jeho žádosti.
2) Žádost obsahuje kontaktní a identifikační údaje Žadatele, fotokopii licence na provozování
drážní dopravy a v případě žádosti o:
a) přístup k železniční stanici (dále jen „ŽST“) a službám v nich poskytovaným, zejména:
- označení ŽST
- specifikace požadovaných prostor v rámci ŽST (předmětu)
- specifikace účelu a využití prostor
- doba využití požadovaných prostor
b) přístup k čerpacímu zařízení, zejména:
- místo zbrojení,
- celkový předpokládaný roční odběr nafty,
- předpokládaný maximální denní odběr nafty na konkrétním čerpacím zařízení,
- řadu kolejových vozidel (dále jen "ŽKV") s uvedení velikosti nádrže/í a délku
jednotky/soupravy
- období a rozsah využití čerpacího zařízení (čas zbrojení).
Všeobecné obchodní podmínky pro přístup k čerpacím zařízením jsou k dispozici na
internetové stránce www.ceskedrahy.cz/zs
c) poskytování služeb oprav a údržby ŽKV, zejména:
- požadované místo plnění,
- podrobnou specifikace ŽKV (druh a řada),
- požadované činnosti a jejich rozsah,
- způsob zajištění náhradních dílů,
- termín plnění.
d) poskytování služeb zařízení pro provozní ošetření vozů (strojní mytí ŽKV,
vyprazdňování WC, …) zejména:
- název pracoviště,
- období a rozsah využití servisního zařízení,
- předpokládané počty a typy ŽKV (včetně objemu nádrží – WC, voda).
Služby mohou být poskytovány na základě smlouvy za tímto účelem uzavřené nebo
jednotlivě na základě objednávky.
V žádosti musí být uvedeny všechny potřebné informace i nad rámec informací uvedených
výše v tomto bodě, jejichž obdržení Poskytovatel vyhodnotí jako nezbytné pro posouzení
žádosti Žadatele. Chybějící informace si Poskytovatel vyžádá od Žadatele, který je povinen

doručit chybějící informace do tří pracovních dnů od vyžádání. Pokud se tak nestane, má se
za to, že Žadatel žádost nepodal.
Jednotlivé ceníky přístupu k zařízením a službám jsou zveřejněny na internetových stránkách
www.ceskedrahy.cz/zs.
3) Žádost musí být předložena v českém nebo slovenském jazyce. V případě, že žádost nebo její
součásti a informace (např. licence apod.) budou předkládány v jiném jazyce, Žadatel je
povinen předložit i úředně ověřený překlad těchto dokumentů.
4) Kompletní a ve stanovené lhůtě předložené žádosti jsou pro zúčastněné strany závazné. V
případě, že Žadatel později zcela nebo částečně změní obsah své žádosti,
přechází riziko nerealizovatelnosti žádosti na Žadatele. Zároveň platí, že lhůta pro vyřízení
žádosti uvedena v bodě č. 1 začíná běžet až doručením kompletní změněné žádosti. Změnou
žádosti Žadatele zároveň není Poskytovatel povinen vydat stanovisko k původní žádosti.
5) Při posuzování žádosti o přístup k ŽST (odst. 2 písm. a)) se přihlíží k celkové kapacitě ŽST,
jakož i opakovatelnosti požadovaných služeb a rozsahu přepravních výkonů, pro které se
služby v ŽST požadují.
6) Při posuzování žádosti o přístup k čerpacím zařízením (odst. 2. písm. b)) se přihlíží k celkové
kapacitě čerpacího zařízení a k maximálnímu dennímu odběru nafty na konkrétním čerpacím
zařízení.
7) Při posuzování žádosti o přístupu k zařízením služeb souvisejících s údržbou a opravami (bod
2, písm. c)) se přihlíží k celkové opravárenské kapacitě v požadovaném místě plnění,
dostupným technologickým zařízením, stavu rozpracovanosti na jednotlivých střediscích
údržby a oprav. Při opakovaných činnostech mají nasmlouvané, opakující se servisní činnosti
přednost před jednorázovými opravárenskými zásahy.
8) Při posuzování žádosti o přístupu k zařízením služeb pro provozní ošetření vozů (odst. 2 písm.
d)) se přihlíží k celkové kapacitě zařízení, jakož i opakovatelnosti požadovaných výkonů.
9) Žádosti o umožnění přístupu k zařízením zpracuje Poskytovatel nediskriminačním způsobem.
V případě, že kdykoli v době do vydání stanoviska k žádosti jiný/í Žadatel/é podá/ají časově
a/nebo kapacitně neslučitelné žádosti o využití servisních zařízení, Poskytovatel může za
účelem řešení kolize jednat s Žadateli. Pokud nebude možné dosáhnout jednáním vzájemně
přijatelné řešení, může Poskytovatel umožnit přístup k zařízením podle následujícího pořadí
podání žádostí:
a) Žádosti na dlouhodobé používání nebo žádosti v doplnění k již existujícím dlouhodobým
smlouvám/objednávkám.
b) Ostatní rovnocenné žádosti se zpracují podle pořadí jejich doručení.
10) Žadatel po schválení žádosti o přístupu k zařízením služeb uzavře s Poskytovatelem smlouvu
nebo vystaví objednávku, kterými budou vymezeny i další povinnosti Žadatele. Pro vyloučení
pochybností, Žadateli vzniká právo přístupu k zařízením až po podpisu smlouvy respektive
objednávky. V žádném případě nevzniká Žadateli právo přístupu k zařízením doručením
stanoviska (byť kladného) Poskytovatele k žádosti Žadatele.

11) Smlouva o poskytování služeb uzavíraná jen formou objednávky trvá po dobu vyplývající z
objednávky, jinak na dobu platnosti příslušného grafikonu vlakové dopravy.
12) Žadatel, resp. osoby vystupující jménem Žadatele, musí před přístupem k zařízením
prokazatelně absolvovat školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a být
prokazatelně proškoleni z předané dokumentace požární ochrany zpracované ČD, a.s.,
zejména požárního řádu, a mají znalost provozních řádů pracovišť Poskytovatele.
13) ŽKV Žadatele, vstupující do příslušných zařízení a prostor, musí mít schválení pro uvedení do
provozu od Drážního úřadu ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů.
14) V místě, kde je provozovatelem dráhy společnost České dráhy, a.s., je podmínkou přístupu
k zařízení služeb uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na příslušné dráze celostátní
nebo dráze-vlečce. Přehled drah je zveřejněn na www.ceskedrahy.cz/zs.

