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1. Úvod a obecná ustanovení
1.1 Účel
1.1.1

ČD Cargo na základě smluvního vztahu se Správou železnic vydává tento popis zařízení služeb
„Kolejové váhy“ (dále také jako „Popis služeb“) v souladu s ustanovením Prováděcího nařízení
Komise (EU) 2017/2177. Provozní součástí některých železničních stanic je kolejová váha v
souladu s ustanovením vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných
dopravcům provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb, a náleží dle přílohy II
odstavce 2 písm. f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU k základní službě
související s železniční dopravou. Správa železnic zveřejňuje odkaz na tento Popis služeb
na portále Provozování dráhy na odkaze https://provoz.szdc.cz.

1.1.2

Provozovatelem zařízení služeb „Kolejové váhy“ je ČD Cargo (dále také jako „provozovatel
služby“):
Název: ČD Cargo, a.s.
Sídlo: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 28196678; DIČ: CZ 28196678;
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844
Popis zařízení služeb „Kolejové váhy“ je zveřejněn na webových stránkách ČD Cargo:
https://www.cdcargo.cz/

1.1.3

Platnost tohoto dokumentu nastává dnem jeho zveřejnění na webových stránkách ČD Cargo.
ČD Cargo si vyhrazuje právo jednostranně měnit tento Popis služeb, a to zejména s ohledem
na aktuální potřeby. Změny Popisu služeb jsou zveřejňovány na webových stránkách
https://www.cdcargo.cz/.

1.1.4

Ustanovení tohoto dokumentu se nevztahuje na případy požadavků zákazníků ČD Cargo vůči
dopravci ČD Cargo (2154) na zjištění hmotnosti zásilek nebo táry vozů ve smyslu Smluvních
přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ČD Cargo
jakožto provozovatel zařízení služeb „kolejové váhy“ a současně dopravce využívající tohoto
zařízení služeb bude plně respektovat transparentní a nediskriminační přístup.

1.2 Základní pojmy
■

Dopravce – pro účely tohoto dokumentu se rozumí objednatel služby „použití kolejové váhy
pro zjištění hmotnosti kolejového vozidla“.

■

Dynamické vážení – vážící proces, který probíhá za pohybu váženého kolejového vozidla
stanovenou rychlostí.

■

Statické vážení – vážící proces, který probíhá za klidu (stání) váženého kolejového vozidla.
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■

Vážní lístek – dokument prokazující splnění služby „zjištění hmotnosti kolejového vozidla“, na jehož
základě je fakturována cena za provedenou službu.

■

Objednávka služby – vyplněný tiskopis „Žádost o přístup k zařízení služeb - kolejová váha“
uvedený v Příloze 2 tohoto dokumentu, dále jen též „objednávka“.

■

Seznam vozidel – dokument obsahující údaje o číslech, počtech náprav, hmotnostních údajích
a pořadí jednotlivých vozidel určených ke zjištění hmotnosti v posunovém dílu nebo vlaku
při vážení.

■
■

Okamžitá hmotnost vozidla – hmotnost vozidla v době vážení.
Bezplatné odřeknutí služby – je období pro zrušení objednávky služby ze strany dopravce oznámené
provozovateli služby do 2 hodin před sjednanou dobou objednané služby.

2. Služba – použití kolejové váhy
2.1.1

Provozovatel služby poskytuje službu v podobě použití kolejové váhy pro zjištění hmotnosti
kolejového vozidla (dále jen „služba“) na kolejových vahách uvedených v dokumentu „Seznam
a popis kolejových vah“ tvořící Přílohu 1 tohoto dokumentu (dále jen také „Seznam
kolejových vah“).
Dopravce, který službu požaduje, si jízdu přes kolejovou váhu zajišťuje vlastními náležitostmi,
a to formou posunu nebo umožňuje-li to konstrukce a umístění kolejové váhy formou jízdy
vlaku. Zjišťování hmotnosti je prováděno za účasti zaměstnanců ČD Cargo. Dle ustanovení § 35
zákona o dráhách je dopravce při pohybu vozidel při plnění služby vázán Smlouvou
o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách, kterou dopravce
uzavřel se Správou železnic.

2.1.2

V případě, že dopravce bude požadovat způsob zjištění hmotnosti kolejového vozidla nad rámec
služeb upravených v tomto dokumentu (např. mimo provozní dobu nebo pokud přistavení
vozidla na kolejovou váhu bude dopravce žádat od dopravce ČD Cargo) (dále jako
„víceslužba“), může být taková víceslužba provedena výlučně na základě individuální
objednávky. Cena za tyto víceslužby bude sjednána individuálně s ohledem na požadovanou
víceslužbu.

2.1.3

Po zjištění hmotnosti kolejového vozidla provozovatel služby vytvoří vážní lístek
se zjištěnou okamžitou hmotností vozidla, jako doklad o splnění služby způsobem popsaným
v Seznamu kolejových vah. Sken vážního lístku bude bezodkladně zaslán na e-mail dopravce
uvedený v objednávce. Originál vážního lístku si dopravce může vyzvednout na pracovišti
uvedeném v Seznamu kolejových vah. Záznam o provedeném vážení provozovatel služby
archivuje.

3. Popis zařízení služeb – kolejové váhy
3.1.1

Seznam a popis kolejových vah je uvedený v Příloze 1 tohoto dokumentu v členění:
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 Název lokality a popis umístění zařízení
 Parametry zařízení
 Způsob vážení a cena služby
 Podmínky pro sjednání a plnění služby

4. Ceny
4.1.1

Ceny za službu byly stanoveny v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru Ministerstva
financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný pro příslušný rok.

4.1.2

Cena služby je stanovena podle druhu vážení, tj. pro vážení statické a dynamické. Cena
za poskytnuté služby činí:
 700,- Kč za 1 zvážený vůz pro vážení statické a
 350,- Kč za 1 zvážený vůz pro vážení dynamické.

4.1.3

Cena je uvedena bez DPH. K ceně za poskytnutí služby dle tohoto Popisu služeb bude účtována
DPH stanovená zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jako „zákon o DPH“) v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. Za den
zdanitelného plnění se považuje den poskytnutí služby.

4.1.4

Dopravce zaplatí cenu služeb pouze bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu
(dále jako „faktura“) vystaveného provozovatelem služby (tzv. běžné placení). Splatnosti
faktury činí 15 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury u dopravce se sídlem v ČR a 20
kalendářních dní ode dne vystavení faktury u dopravce se sídlem mimo ČR, pokud smluvně není
mezi provozovatelem služby a dopravcem dohodnuto jinak. Dopravce může uplatnit urovnání
vyúčtovaných částek písemným požadavkem na kontaktní adrese OPT Olomouc, Vídeňská 15,
772 11 Olomouc, nebo elektronicky na kontaktní e-mail: optzakaznik@cdcargo.cz.

4.1.5

Provozovatel služby si vyhrazuje právo na úhradu zálohové platby ve výši odpovídající
požadované služby dopravcem, a to zejména v případech, kdy provozovatel služby eviduje
za dopravcem neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 60 dnů, kdy je důvodné
podezření na problémy s platební morálkou a/nebo když se dopravce dopustil opakovaného
porušení ustanovení tohoto Popisu služeb.

5. Podmínky přístupu
5.1.1

Technické podmínky a parametry vah jsou uvedeny v Seznamu kolejových vah a dopravce
před podáním žádosti o použití kolejové váhy ověří, zda zjištění hmotnosti kolejového vozidla
na příslušné kolejové váze je pro hmotnostní a délkové parametry vozidla realizovatelné. Návod
na použití a certifikace měřidla – kolejové váhy jsou k dispozici na vyžádání u příslušné
kontaktní osoby provozovatele služby uvedené v Sezamu kolejových vah. Provozovatel služby
odpovídá za platnost provedeného vážení.

5.1.2

Při vážení je dopravce povinen dbát pokynů zaměstnance ČD Cargo provádějícího obsluhu
kolejové váhy. V případě dynamického vážení je dopravce při pohybu vozidel přes kolejovou
váhu povinen nepřekročit rychlost 10 km·hod-1. V případě, že nebudou dodrženy stanovené
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rychlostní parametry pro vážení vozidel na kolejové váze, není vážení platné a musí se opakovat.
V takovém případě dopravce s osobou Správy železnic řídící drážní dopravu v příslušné ŽST
opětovně sjedná jízdu přes kolejovou váhu, přičemž služba bude dopravci opětovně účtována.
5.1.3

Provozovateli služby nevzniká žádná povinnost vůči dopravci či jiným orgánům veřejné moci
v případě zjištění přetížení vozu/ů. Provozovatel služby rovněž neodpovídá za škody vzniklé
v souvislosti s přetíženým/i vozem/y.

5.1.4

Dopravce nese plnou odpovědnost za vlak (posunový díl), jednotlivá vozidla a rovněž za vlastní
osoby, které doprovází jeho vlak (posunový díl). Dopravce je zejména povinen k náhradě škody
za poškození kolejové váhy způsobené přetížením vozu/ů a dále za škody způsobené manipulací
s vozidly, nedodržením rychlosti při pojíždění váhy apod.

5.1.5

Dopravce nebo provozovatel služby neodpovídají za škodu vzniklou z nesplnění povinností
plynoucích z potvrzené objednávky v důsledku překážky vzniklé nezávisle na vůli povinné
strany, jež brání ve splnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a v době vzniku závazku tuto
překážku předvídala.

6. Přidělení kapacity
6.1.1

Dopravce se spojí s kontaktní osobou provozovatele služby (v provozní době pracoviště)
uvedenou pro příslušnou váhu v Seznamu kolejových vah a sdělí požadavek, který následně
doloží písemně na tiskopise objednávky a sjedná si s ní datum a časové rozpětí realizace služby.
Písemnou objednávku, v případě požadovaného dynamického vážení formou jízdy vlaku
doloženou seznamem vozidel určených k vážení (viz bod 6.1.3 tohoto Popisu služeb), musí
dopravce předložit v dostatečném časovém předstihu, nejpozději ve lhůtě stanovené v Seznamu
kolejových vah u popisu příslušné kolejové váhy. Kontaktní osoba provozovatele služby
objednávku potvrdí a její sken bezodkladně zašle na e-mail dopravce uvedený v objednávce.
Doručením dopravci takto potvrzené objednávky provozovatelem služby se považuje smlouva
za uzavřenou.

6.1.2

Provozovatel služby informuje v předstihu, na základě údajů objednávky, Správu železnic
(osobu řídící drážní dopravu v příslušné ŽST) o časovém rozpětí doby, kdy je požadována jízda
přes kolejovou váhu. Pořadí jednotlivých vážení organizuje provozovatel služby. Vzhledem
k tomu, že jízdu přes kolejovou váhu provádí dopravce, sjednání posunu nebo jízda vlaku ve
smyslu ustanovení předpisu SŽDC D1 je v plné odpovědnosti dopravce.

6.1.3

Písemná objednávka obsahuje dále uvedené náležitosti dle Přílohy 2 tohoto dokumentu:
 název a fakturační údaje dopravce, který službu požaduje,
 název stanice požadovaného vážení,
 sjednané datum a časové rozpětí použití kolejové váhy,
 počet kolejových vozidel, u kterých bude zjišťována hmotnost,
 požadovaný způsob vážení (staticky/dynamicky),
 kontaktní údaje dopravce.
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6.1.4

V případě dynamického vážení je nezbytné, aby dopravce předložil provozovateli služby
dokument o pořadí jednotlivých vozidel určených ke zjištění hmotnosti v posunovém dílu nebo
vlaku (např. výkaz vozidel pro nákladní vlak). Toto pořadí vozidel je dopravce povinen doručit
provozovateli služeb v dostatečném předstihu před samotným vážením, nejpozději ve lhůtě
stanovené pro nejzazší podání objednávek uvedené v Seznamu kolejových vah u popisu
příslušné kolejové váhy.

6.1.5

Nebude-li objednávka obsahovat požadované náležitosti, a to včetně seznamu pořadí vozidel
u požadavku na dynamické vážení, provozovatel služby vyzve dopravce k odstranění vad
a stanoví mu přiměřenou lhůtu k odstranění vad, a to s přihlédnutím k termínu požadovaného
poskytnutí služby. Neodstraní-li dopravce vady dle předchozí věty, je provozovatel služby
oprávněn poskytnutí služby odmítnout.

6.1.6

Poruchy kolejových vah nebo výluky služby oznamuje provozovatel služby v aktualitách
na webových stránkách https://www.cdcargo.cz/.

6.1.7

V rámci objednávání služby postupuje provozovatel služby vůči všem dopravcům transparentně
a nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí (objednávek) se provozovatel služby
nejprve pokusí o dohodu s dopravci. Nedojde-li k dohodě s dopravci, je provozovatel služby
oprávněn koordinovat pořadí poskytnutí služeb dle kritérií přednosti, kterými jsou:
1. čas obdržení objednávky,
2. je-li čas shodný, pak dle záměru a schopností využít požadovanou službu, a to včetně
dřívějšího nevyužití bez předchozího oznámení provozovateli služeb.

6.1.8

Bude-li objednávka nerealizovatelná, provozovatel služby navrhne dopravci náhradní řešení
(jiný termín, vážení v jiné stanici).

6.1.9

Pokud provozovatel služeb objednávku odmítne, je povinen uvést důvod odmítnutí (zejména
neodstranění vad při podání objednávky, nebo pokud nebylo možné objednávce vyhovět ani po
koordinačním postupu anebo navržených náhradních řešeních).

6.1.10 Pokud dopravce nehodlá využít objednanou kapacitu služby, pak tuto skutečnost musí oznámit
provozovateli služeb bez zbytečného odkladu (tj. zrušit objednávku), V případě porušení této
povinnosti nebo překročení lhůty pro bezplatné odřeknutí služby, je provozovatel služeb
oprávněn vyúčtovat částku odpovídající plné výši ceny objednané nevyužité služby. Právo
provozovatele služeb dle bodu 4.1.5 Popisu služeb tímto ustanovením není dotčeno.

7. Závěrečná ustanovení
7.1.1

Práva přístupu ke službám dle tohoto Popisu služeb dopravce nemůže převést na jiné osoby.

7.1.2

Tento Popis služeb je závazný pro všechny dopravce, kteří si objednají službu u provozovatele
služby. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tento Popis služeb je závazný ve znění,
které je účinné v den podání objednávky poskytovateli služby.
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