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PRÍLOHY

1371/2007/ES Príloha I
(prispôsobené)
PRÍLOHA I

Výňatok z Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej
preprave cestujúcich a batožín (CIV)
Dodatok A
k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980
zmenenémuom Protokolom o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave
z 3. júna 1999
HLAVA II
UZATVÁRANIE A VYKONÁVANIE PREPRAVNEJ ZMLUVY
Článok 6
Prepravná zmluva
1. Dopravca je na základe prepravnej zmluvy povinný prepraviť cestujúceho, prípadne
batožinu a vozidlá, na miesto určenia a vydať batožinu a vozidlá na mieste určenia.
2. Prepravná zmluva musí byť potvrdená jedným alebo viacerými prepravnými dokladmi
vydanými cestujúcemu. Bez ohľadu na ⌦ toho, aby bol dotknutý ⌫ článok 9, však
chýbajúcim prepravným dokladom, chybami v ňom alebo jeho stratou nie je dotknutý obsah
ani platnosť zmluvy, na ktorú sa naďalej vzťahujú tieto jednotné právne predpisy.
3. Pokiaľ sa nepreukáže opak, prepravné doklady sa považujú za dôkaz uzatvorenia ⌦ a
obsahu ⌫ prepravnej zmluvy.
Článok 7
Prepravný doklad
1. Všeobecné prepravné podmienky stanovia formu a obsah prepravných dokladov, ako aj
jazyk a písmo, ktoré sa majú pri ich tlači a vyplňovaní používať.
2. Na prepravnom doklade musia byť uvedené aspoň tieto údaje:
a) dopravca alebo dopravcovia;
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b)

vyhlásenie, že aj pri dohode o opaku sa na prepravu vzťahujú tieto jednotné právne
predpisy; na tento účel sa môže použiť skratka CIV;

c)

každý iný údaj potrebný na preukázanie uzavretia a obsahu prepravnej zmluvy a údaj,
ktorý cestujúcemu umožňuje uplatniť jeho práva vyplývajúce z tejto zmluvy.

3. Cestujúci sa pri prijatí prepravného dokladu musí uistiť, že bol vystavený podľa jeho
pokynov.
4. Prepravný doklad je prenosný vtedy, ak nie je vystavený na meno a ak sa cesta ešte
nezačala.
5. Prepravný doklad môže pozostávať z elektronickej registrácie údajov, ktorú je možné
previesť do čitateľných písaných symbolov. Postupy záznamu a spracovania údajov musia
byť funkčne rovnocenné, najmä z hľadiska dôkaznej hodnoty takto vytvoreného prepravného
dokladu.
Článok 8
Úhrada a vrátenie cestovného
1. Ak medzi cestujúcim a dopravcom nebolo dohodnuté inak, cestovné sa platí vopred.
2. Podmienky, za ktorých sa cestovné vracia, stanovujú všeobecné prepravné podmienky.
Článok 9
Právo na prepravu, vylúčenie z prepravy
1. Cestujúci je povinný mať od začiatku cesty platný prepravný doklad a predložiť ho na
kontrolu prepravných dokladov. Všeobecné prepravné podmienky môžu stanoviť:
a) že cestujúci, ktorý sa nepreukáže platným prepravným dokladom, je povinný zaplatiť
okrem cestovného aj prirážku;
b) že cestujúci, ktorý odmietne ihneď zaplatiť cestovné alebo prirážku, môže byť vylúčený
z prepravy;.
c) či a za akých podmienok možno prirážku vrátiť.
2. Všeobecné prepravné podmienky môžu stanoviť, že cestujúci, ktorí:
a) ohrozujú bezpečnosť a prevádzkový poriadok alebo bezpečnosť spolucestujúcich;
b) neprijateľným spôsobom obťažujú spolucestujúcich,
sa vylúčia z prepravy alebo z nej môžu byť vylúčení počas cesty a že tieto osoby nemajú
nárok na náhradu zaplateného cestovného a dovozného za prepravu cestovnej batožiny.
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Článok 10
Dodržiavanie administratívnych právnych predpisov
Cestujúci je povinný dodržiavať colné predpisy alebo iné predpisy správnych orgánov.
Článok 11
Odrieknutie spoja a meškanie vlaku, zmeškanie prípoja
Dopravca je povinný v prípade odrieknutia spoja alebo zmeškania prípoja potvrdiť túto
skutočnosť na prepravnom doklade.
HLAVA III
PREPRAVA PRÍRUČNEJ BATOŽINY, ZVIERAT, CESTOVNEJ BATOŽINY
A VOZIDIEL
Kapitola I
Spoločné ustanovenia
Článok 12
Povolené predmety a zvieratá
1. Cestujúci je oprávnený brať so sebou ľahko prenosné predmety (príručnú batožinu) a živé
zvieratá v súlade so všeobecnými prepravnými podmienkami. Cestujúci môže okrem toho
brať so sebou neskladné predmety podľa osobitných ustanovení všeobecných prepravných
podmienok. Predmety a zvieratá, ktoré by mohli byť ostatným cestujúcim na ťarchu alebo
ktoré by mohli spôsobiť škodu, nie je dovolené brať ako príručnú batožinu.
2. Cestujúci môže podať predmety a zvieratá ako cestovnú batožinu podľa všeobecných
prepravných podmienok.
3. Dopravca môže v rámci prepravy cestujúcich povoliť prepravu vozidiel v súlade
s osobitnými ustanoveniami všeobecných prepravných podmienok.
4. Preprava nebezpečného tovaru v príručnej batožine, cestovnej batožine a vo vozidlách
alebo na nich, ktoré sú podľa tejto hlavy prepravované po železnici, musí byť v súlade
s Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).
Článok 13
Preskúmanie
1. Ak sa možno oprávnene domnievať, že nie sú dodržané prepravné podmienky, dopravca
je oprávnený preskúmať, či prepravované predmety (príručná batožina, cestovná batožina,
vozidlá vrátane nákladu) a zvieratá spĺňajú prepravné podmienky, ak to nezakazujú zákony
alebo iné predpisy štátu, v ktorom sa má preskúmanie vykonať. Cestujúci musí byť pozvaný
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k účasti na preskúmaní. Ak sa nedostaví alebo ak ho nemožno kontaktovať, musí dopravca
prizvať dvoch nezávislých svedkov.
2. Ak sa zistí, že neboli dodržané prepravné podmienky, dopravca môže požadovať od
cestujúceho zaplatenie nákladov na preskúmanie.
Článok 14
Dodržiavanie administratívnych právnych predpisov
Cestujúci je povinný dodržiavať colné predpisy alebo iné predpisy správnych orgánov, keď
má počas prepravy so sebou predmety (príručná batožina, cestovná batožina, vozidlá vrátane
nákladu) a zvieratá. Je povinný ⌦ Musí ⌫ byť prítomný pri prehliadke týchto predmetov,
ak zákony a predpisy jednotlivých štátov neustanovujú inak.
Kapitola II
Príručná batožina a zvieratá
Článok 15
Dohľad
Cestujúci je povinný dohliadať na príručnú batožinu a zvieratá, ktoré berie so sebou.
Kapitola III
Cestovná batožina
Článok 16
Podanie cestovnej batožiny
1. Zmluvné povinnosti pri preprave cestovnej batožiny sa musia uviesť na batožinovom
lístku, ktorý sa vydá cestujúcemu.
2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, chýbajúcim batožinovým lístkom, chybami v ňom
alebo jeho stratou nie je dotknutá existencia ani platnosť zmlúv o preprave cestovnej
batožiny, na ktoré sa naďalej vzťahujú tieto jednotné právne predpisy.
3. Batožinový lístok slúži ako doklad o podaní batožiny a o podmienkach jej prepravy do
preukázania opaku.
4. Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že cestovná batožina bola pri prevzatí
dopravcom navonok v dobrom stave a že počet a hmotnosť jednotlivých kusov batožiny
súhlasí s údajmi uvedenými v na batožinovom lístku.
Článok 17
Batožinový lístok
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1. Všeobecné prepravné podmienky stanovia formu a obsah batožinového lístka, ako aj
jazyk a písmo, ktoré sa majú používať pri jeho tlači a vyplňovaní. Primerane platí článok 7
ods. 5.
2. V Na batožinovom lístku musia byť uvedené aspoň tieto údaje:
a) dopravca alebo dopravcovia;
b) vyhlásenie, že aj pri dohode o opaku sa na prepravu vzťahujú tieto jednotné právne
predpisy; na tento účel sa môže použiť skratka CIV;
c) každý iný údaj potrebný na preukázanie zmluvnej povinnosti pri preprave cestovnej
batožiny, ktorý umožní cestujúcemu uplatniť jeho práva vyplývajúce z prepravnej zmluvy.
3. Cestujúci sa pri prijatí prepravného dokladu musí uistiť, že bol vystavený podľa jeho
pokynov.
Článok 18
Registrácia a preprava
1. Pokiaľ všeobecné prepravné podmienky nestanovujú inak, batožina sa prevezme na
prepravu len po predložení prepravného dokladu, ktorý je platný aspoň do miesta určenia
batožiny. Inak podanie batožiny prebieha podľa predpisov platných v mieste jej podania.
2. Ak všeobecné prepravné podmienky dovoľujú príjem batožiny bez predloženia
prepravného dokladu, platia pre odosielateľa batožiny primerane ustanovenia týchto
jednotných právnych predpisov o právach a povinnostiach cestujúceho, týkajúce sa cestovnej
batožiny.
3. Dopravca môže prepraviť cestovnú batožinu iným vlakom alebo iným dopravným
prostriedkom a inou trasou, než ktoré sa použijú na prepravu cestujúceho.
Článok 19
Úhrada dovozného za cestovnú batožinu
Ak medzi cestujúcim a dopravcom nebolo dohodnuté inak, dovozné za cestovnú batožinu sa
platí pri podaní.
Článok 20
Označenie cestovnej batožiny
Cestujúci je povinný označiť na každom kuse cestovnej batožiny na dobre viditeľnom mieste
trvanlivo a zreteľne:
a)
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b)

miesto určenia.

Článok 21
Právo nakladať s cestovnou batožinou
1. Cestujúci môže požiadať o vrátenie batožiny v mieste jej podania po vrátení batožinového
lístka, ⌦ a ⌫ ak túto možnosť povoľujú ⌦ to vyžadujú ⌫ všeobecné prepravné
podmienky ⌦ po predložení prepravného dokladu ⌫, a ak to ⌦ povoľujú okolnosti a ak
to ⌫ neodporuje colným predpisom alebo predpisom iných správnych orgánov.
2. Všeobecné prepravné podmienky môžu obsahovať iné ustanovenia týkajúce sa práva
nakladať s cestovnou batožinou, najmä zmeny miesta určenia, a prípadné s tým súvisiace
finančné dôsledky pre cestujúceho.
Článok 22
Vydanie
1. Cestovná batožina sa vydá po vrátení batožinového lístka a po zaplatení prípadných
výdavkov viaznucich na zásielke.
Dopravca je oprávnený, nie však povinný, presvedčiť sa o tom, či je držiteľ batožinového
lístka oprávnený batožinu prevziať.
2. Za vydanie batožiny držiteľovi batožinového lístka sa tiež považuje, ak v súlade
s predpismi platnými v mieste určenia:
a) bola batožina odovzdaná colnému orgánu alebo orgánu daňovej správy do ich výpravných
miest alebo skladísk, ak tieto nie sú pod dohľadom dopravcu;
b) boli živé zvieratá odovzdané na opatrovanie tretej osobe.
3. Držiteľ batožinového lístka je oprávnený žiadať vydanie batožiny v mieste určenia, len čo
uplynul dohodnutý čas, prípadne čas potrebný na vybavenie colnými alebo inými správnymi
orgánmi.
4. Ak batožinový lístok nebol vrátený, dopravca vydá ⌦ je povinný vydať ⌫ batožinu iba
tomu, kto svoje oprávnenie preukáže; pri nedostatočnom preukázaní môže dopravca
požadovať zloženie zábezpeky.
5. Batožina sa vydá v mieste určenia uvedenom pri jej podaní.
6. Držiteľ batožinového lístka, ktorému sa batožina nevydá, môže požadovať, aby mu bol na
batožinovom lístku potvrdený deň a hodina, kedy podľa odseku 3 žiadal o vydanie batožiny.
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7. Ak na žiadosť oprávnenej osoby dopravca v jej prítomnosti nepreskúma cestovnú
batožinu, aby overil jeho tvrdenie o škode, môže oprávnená osoba odmietnuť batožinu
prevziať.
8. Inak sa vydanie batožiny spravuje predpismi platnými v mieste určenia.
Kapitola IV
Vozidlá
Článok 23
Prepravné podmienky
Osobitné ustanovenia dopravcu o preprave vozidiel vo všeobecných prepravných
podmienkach stanovia hlavne podmienky pre príjem vozidiel na prepravu, odbavenie,
naloženie a prepravu, vyloženie a vydanie, ako aj povinnosti cestujúceho.
Článok 24
Prepravný doklad vozidla
1. Zmluvné povinnosti pri preprave vozidiel sa uvedú v prepravnom doklade vozidla, ktorý
sa vydá cestujúcemu. Prepravný doklad vozidla môže byť súčasťou prepravného dokladu
cestujúceho.
2. Osobitné ustanovenia o preprave vozidiel vo všeobecných prepravných podmienkach
stanovia formu a obsah prepravného dokladu vozidla a jazyk a písmo, ktoré sa majú pri tlači
a vyplňovaní použiť. Primerane platí článok 7 ods. 5.
3. Na prepravnom doklade vozidla musia byť uvedené aspoň tieto údaje:
a) dopravca alebo dopravcovia;
b) vyhlásenie, že aj pri dohode o opaku sa na prepravu vzťahujú tieto jednotné právne
predpisy; na tento účel sa môže použiť skratka CIV;
c) každý iný údaj potrebný na preukázanie zmluvných povinností súvisiacich s prepravou
vozidiel a údaj, ktorý umožní cestujúcemu uplatniť jeho práva vyplývajúce z prepravnej
zmluvy.
4. Cestujúci sa pri prijatí prepravného dokladu vozidla musí uistiť, že bol vystavený podľa
jeho pokynov.
Článok 25
Uplatniteľné právo
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S výhradou ustanovení tejto kapitoly platia pre vozidlá ustanovenia kapitoly III o preprave
batožiny.
HLAVA IV
ZODPOVEDNOSŤ DOPRAVCU
Kapitola I
Zodpovednosť pri usmrtení a zranení cestujúcich
Článok 26
Základ zodpovednosti
1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že dôjde k usmrteniu alebo zraneniu
cestujúceho alebo k inému poškodeniu jeho telesného alebo duševného zdravia v dôsledku
úrazu v súvislosti so železničnou prevádzkou počas pobytu cestujúceho v železničných
vozňoch alebo pri nastupovaní a vystupovaní, a to nezávisle od toho, ktorá železničná
infraštruktúra sa využíva.
2. Dopravca je od tejto zodpovednosti oslobodený, ak:
a) úraz spôsobili okolnosti, ktoré nemajú pôvod v železničnej prevádzke a ktorým dopravca
nemohol napriek vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a ich
následky odvrátiť;
b) k úrazu došlo v dôsledku zavinenia cestujúceho;
c) úraz spôsobilo správanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto správaniu napriek
vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a jeho následky odvrátiť;
iný podnik, ktorý používa tú istú železničnú infraštruktúru, sa nepovažuje za tretiu osobu;
tým nie sú dotknuté práva na postih.
3. Ak úraz spôsobilo správanie tretej osoby a ak napriek tomu dopravca nie je celkom
zbavený zodpovednosti podľa odseku 2 písm. c), plne zodpovedá s obmedzeniami podľa
týchto jednotných právnych predpisov bez ohľadu na prípadné právo ⌦ dopravcu ⌫ na
postih voči tretej osobe.
4. Prípadná zodpovednosť dopravcu v prípadoch, ktoré nie sú ustanovené v odseku 1, nie je
dotknutá týmito jednotnými právnymi predpismi.
5. Ak sa preprava, ktorá je predmetom jednej prepravnej zmluvy, vykonáva po sebe
nasledujúcimi dopravcami, zodpovedá pri usmrtení a zranení cestujúceho ten dopravca, ktorý
mal podľa prepravnej zmluvy vykonávať prepravný výkon, pri ktorom došlo k nehode. Ak
prepravný výkon, pri ktorom došlo k nehode, nevykonal dopravca podľa prepravnej zmluvy,
ale vykonávajúci dopravca, zodpovedajú podľa týchto jednotných právnych predpisov obaja
spoločne a nerozdielne.
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Článok 27
Náhrada škody ⌦ ujmy ⌫ pri usmrtení
1. Pri usmrtení cestujúceho náhrada škody ⌦ ujmy ⌫ zahŕňa:
a) potrebné výdavky vyvolané úmrtím cestujúceho, najmä výdavky na prevoz a pohreb;
b) ak smrť nenastala bezprostredne, náhradu škody ⌦ ujmy ⌫ podľa článku 28.
2. Ak smrťou cestujúceho stratili svojho živiteľa osoby, ktoré bol cestujúci podľa zákona
povinný alebo by bol v budúcnosti povinný vyživovať, musí sa aj táto škoda ⌦ ujma ⌫
nahradiť. Nároky na náhradu škody ⌦ ujmy ⌫ osôb, ktorým cestujúci poskytoval výživu
bez zákonnej povinnosti, sa spravujú vnútroštátnym právom.
Článok 28
Náhrada škody pri zranení
Pri zranení alebo inom poškodení telesného alebo duševného zdravia cestujúceho náhrada
škody zahŕňa:
a) potrebné výdavky, najmä liečebné a ošetrovacie výdavky a výdavky na dopravu;
b) majetkovú ujmu, ktorú cestujúci utrpí úplnou alebo čiastočnou práceneschopnosťou alebo
zvýšením svojich potrieb.

Článok 29
Náhrada iných škôd spôsobených osobám ⌦ na zdraví osôb ⌫
To, či a do akej miery je dopravca povinný poskytnúť náhradu za iné škody ⌦ na zdraví ⌫
spôsobené osobám ako tie, ktoré sú uvedené v článkoch 27 a 28, sa určí podľa vnútroštátneho
práva.
Článok 30
Forma a výška náhrady škody pri usmrtení a zranení
1. Náhrada škody uvedená v článku 27 ods. 2 a v článku 28 písm. b) sa poskytne vo forme
jednorazového vyplatenia peňažnej sumy. Ak však vnútroštátne právo pripúšťa udelenie
renty, poskytne sa náhrada škody týmto spôsobom, ak o to zranený cestujúci alebo osoby
oprávnené podľa článku 27 ods. 2 požiadajú.
2. Výška náhrady škody, ktorá sa má poskytnúť podľa odseku 1, sa určí podľa
vnútroštátneho práva. Pri uplatnení týchto jednotných právnych predpisov sa však určí pre
každého cestujúceho najvyššia hranica 175 000 zúčtovacích jednotiek pre jednorazovo
vyplatenú sumu alebo tejto sume zodpovedajúca ročná renta, pokiaľ vnútroštátne právo určuje
najvyššiu hranicu v nižšej výmere.
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Článok 31
Iné dopravné prostriedky
1. Ustanovenia o zodpovednosti dopravcu pri usmrtení a zranení cestujúcich sa s výhradou
odseku 2 nepoužijú na škodu vzniknutú počas prepravy, ktorá sa podľa prepravnej zmluvy
nevykonáva po železnici.
2. Ak sa však železničné vozne prepravujú na trajektovej lodi, na škodu, ktorú cestujúci utrpí
následkom úrazu v súvislosti so železničným prevozom počas svojho pobytu v týchto
vozňoch, pri nastupovaní do týchto vozňov alebo pri vystupovaní z týchto vozňov, sa uplatnia
ustanovenia článku 26 ods. 1 a článku 33 ods. 1 o zodpovednosti za škodu pri usmrtení
a zranení cestujúcich.
3. Ak je v dôsledku výnimočných okolností preprava po železnici dočasne prerušená
a cestujúci sú prepravovaní iným dopravným prostriedkom, dopravca je zodpovedný podľa
ustanovení týchto jednotných právnych predpisov.
Kapitola II
Zodpovednosť pri nedodržaní cestovného poriadku
Článok 32
Zodpovednosť pri odrieknutí, meškaní spoja a zmeškaní prípoja
1. Dopravca zodpovedá voči cestujúcemu za stratu alebo poškodenie, ktoréá vznikline tým,
že v ceste nemožno pokračovať v ten istý deň pre odrieknutie vlaku, meškanie spoja alebo
zmeškanie prípoja, alebo ak za daných okolností nie je ⌦ nemožno ⌫ pokračovanie v ceste
v ten istý deň možné ⌦ odôvodnene očakávať ⌫. Náhrada škody zahŕňa primerané
výdavky, ktoré cestujúcemu vznikli v súvislosti s prenocovaním a podaním správy osobám,
ktoré ho očakávali.
2. Dopravca je od tejto zodpovednosti oslobodený, ak odrieknutie, meškanie spoja alebo
zmeškanie prípoja boli spôsobené niektorou z týchto príčin:
a) okolnosti, ktoré nesúvisia so železničnou prevádzkou, ktorým dopravca napriek
vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii nemohol zabrániť a ich následky
nemohol odvrátiť;
b) zavinenie cestujúceho alebo
c) správanie tretej osoby, ktorému dopravca nemohol napriek vynaloženiu starostlivosti
zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a jeho následky nemohol odvrátiť; iný podnik,
ktorý používa tú istú železničnú infraštruktúru, sa nepovažuje za tretiu osobu; tým nie sú
dotknuté práva na postih.
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3. Či a v akom rozsahu je dopravca povinný poskytnúť náhradu za iné škody ako tie, ktoré
sú uvedené v odseku 1, sa určí podľa vnútroštátneho práva. Tým nie je dotknutý článok 44.
Kapitola III
Zodpovednosť za príručnú batožinu, zvieratá, cestovnú batožinu a vozidlá
ODDIEL 1
Príručná batožina a zvieratá
Článok 33
Zodpovednosť
1. V prípade úmrtia cestujúceho alebo jeho zranenia nesie dopravca zodpovednosť ⌦ aj ⌫
za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie vecí, ktoré mal cestujúci na sebe alebo so
sebou ako príručnú batožinu; to platí aj pre zvieratá, ktoré cestujúci vezie so sebou. Primerane
platí článok 26.
2. V ostatných prípadoch zodpovedá dopravca za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo
poškodenie vecí, príručnej batožiny alebo zvierat, na ktoré je povinný cestujúci dozerať podľa
článku 15, len ak boli spôsobené zavinením dopravcu. Ostatné články hlavy IV, s výnimkou
článku 51, a hlavy VI sa na tento prípad nevzťahujú.
Článok 34
Obmedzenie náhrady škody pri strate alebo poškodení vecí
Ak je železničný podnik zodpovedný podľa článku 33 ods. 1, musí vyplatiť náhradu až do
výšky 1 400 účtovných jednotiek na cestujúceho.
Článok 35
Vylúčenie zodpovednosti
Dopravca nezodpovedá cestujúcemu za škodu, ktorá vznikne tým, že cestujúci nedodržal
predpisy colných alebo iných správnych orgánov.
ODDIEL 2
Cestovná batožina
Článok 36
Základ zodpovednosti
1. Dopravca zodpovedá za škodu vzniknutú úplnou alebo čiastočnou stratou alebo
poškodením cestovnej batožiny v čase od jej prijatia na prepravu až po jej vydanie a za škodu
vzniknutú jej oneskoreným vydaním.
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2. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak strata, poškodenie alebo oneskorené
vydanie boli zavinené cestujúcim, jeho príkazom, ktorý nevyplýva zo zavinenia dopravcu,
vadami samotnej cestovnej batožiny alebo okolnosťami, ktorým dopravca nemohol zabrániť
a ich následky nemohol odvrátiť.
3. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak strata alebo poškodenie vznikli
z osobitného nebezpečenstva spojeného s jednou alebo viacerými nasledujúcimi okolnosťami:
a) obal chýba alebo je nedostatočný;
b) osobitná povaha batožiny;
c) podanie predmetov, ktoré sú vylúčené z prepravy ako cestovná batožina.

Článok 37
Dôkazné bremeno
1. Podať dôkaz o tom, že strata, poškodenie alebo oneskorené dodanie boli spôsobené
niektorou z príčin uvedených v článku 36 ods. 2, je povinnosťou dopravcu.
2. Ak dopravca preukáže, že strata alebo poškodenie podľa okolností prípadu mohli
vzniknúť z jedného alebo viacerých osobitných nebezpečenstiev uvedených v článku 36
ods. 3, platí domnienka, že škoda vznikla z tohto dôvodu. Oprávnená osoba má však právo
dokázať, že strata alebo poškodenie neboli spôsobené úplne alebo výlučne niektorým z týchto
nebezpečenstiev.
Článok 38
Po sebe nasledujúci ⌦ Nadväzujúci ⌫ dopravcovia
Ak prepravu, ktorá je predmetom jednej prepravnej zmluvy, vykonávajú Po sebe nasledujúci
⌦ Nadväzujúci ⌫ dopravcovia, pristupuje každý dopravca k prepravnej zmluve vo vzťahu
k preprave batožiny alebo vozidiel podľa údajov batožinového lístka alebo prepravného
dokladu vozidla tým, že preberie batožinu s batožinovým lístkom alebo vozidlo s prepravným
dokladom vozidla, a preberá na seba záväzky, ktoré z toho vyplývajú. V takom prípade
zodpovedá každý dopravca za vykonanie prepravy po celej trase až po vydanie batožiny.
Článok 39
Vykonávajúci dopravca
1. Ak dopravca poveril vykonaním celej prepravy alebo jej časti vykonávajúceho dopravcu,
zostáva dopravca bez ohľadu na to, či mal na to právo podľa prepravnej zmluvy, zodpovedný
vo vzťahu k celkovej preprave.
2. Všetky ustanovenia týchto jednotných právnych predpisov ohľadne zodpovednosti
dopravcu platia aj pre zodpovednosť vykonávajúceho dopravcu za prepravu, ktorú vykonáva.
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Články 48 a 52 sa použijú, ak sa uplatnia nároky voči zamestnancom alebo iným osobám,
ktorých službuvykonávajúci ⌦ službu vykonávajúci ⌫ dopravca využíva pri vykonávaní
prepravy.
3. Osobitná dohoda, podľa ktorej preberá dopravca záväzky, ktoré mu nevyplývajú z týchto
jednotných právnych predpisov, alebo sa zriekne práv priznaných týmito jednotnými
právnymi predpismi, je voči vykonávajúcemu dopravcovi účinná iba vtedy, ak s tým výslovne
a písomne súhlasil. Bez ohľadu na to, či s tým vykonávajúci dopravca súhlasil, viažu sa na
dopravcu povinnosti alebo vyhlásenia o zrieknutí sa práv, vyplývajúce z takejto osobitnej
dohody ⌦ naďalej na dopravcu ⌫.
4. Ak a v rozsahu, v akom dopravca a vykonávajúci dopravca zodpovedajú podľa týchto
jednotných právnych predpisov ⌦ nesú zodpovednosť ⌫, zodpovedajú spoločne
a nerozdielne.
5. Celková výška náhrady škody, ktorú má vyplatiť dopravca, vykonávajúci dopravca a jeho
zamestnanci alebo iné osoby, ktorých služby sa využívajú pri vykonávaní prepravy,
neprekročí obmedzenia ustanovené v týchto jednotných právnych predpisochv.
6. Týmto článkom nie sú dotknuté práva dopravcu a vykonávajúceho dopravcu na vzájomný
postih.
Článok 40
Domnienka o strate
1. Oprávnená osoba môže bez ďalšieho preukazovania považovať jednotlivý kus batožiny za
stratený, ak nebol vydaný alebo ak nebol pripravený na vydanie do 14 dní odo dňa požiadania
o jeho vydanie podľa článku 22 ods. 3.
2. Ak sa kus batožiny, ktorý bol považovaný za stratený, nájde do jedného roka po tom, ako
sa o žiadalo o jeho vydanie, dopravca je povinný o tom informovať oprávnenú osobu, ak je jej
adresa známa alebo ak ju možno zistiť.
3. Oprávnená osoba môže do 30 dní po prijatí správy uvedenej v odseku 2 požiadať
o vydanie batožiny. V tomto prípade je povinná zaplatiť výdavky za prepravu batožiny
z miesta jej podania na miesto jej dodania a vrátiť prijatú náhradu škody, po prípadnom
odpočítaní výdavkov, ktoré v ňom ⌦ nej ⌫ boli zahrnuté. Zachová si však nároky na
náhradu škody pre oneskorené vydanie podľa článku 43.
4. Ak sa nepožiada o vrátenie nájdeného kusu batožiny v lehote stanovenej v odseku 3 alebo
ak sa kus batožiny našiel neskôr ako jeden rok od požiadania o jeho vydanie, dopravca s ním
naloží podľa zákonov a predpisov platných v mieste, kde sa batožina nachádza.
Článok 41
Náhrada škody pri strate
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1. Pri úplnej alebo čiastočnej strate cestovnej batožiny je dopravca povinný bez ďalšej
náhrady škody zaplatiť:
a) ak je výška spôsobenej škody dokázaná, náhradu v tejto výške, ktorá však nesmie
presiahnuť 80 zúčtovacích jednotiek za každý chýbajúci kilogram hrubej hmotnosti
alebo 1 200 zúčtovacích jednotiek za každý kus batožiny;
b) ak nie je výška spôsobenej škody dokázaná, paušálnu náhradu škody vo výške 20
zúčtovacích jednotiek za každý chýbajúci kilogram hrubej hmotnosti alebo vo výške 300
zúčtovacích jednotiek za každý kus batožiny.
Spôsob náhrady škody za každý chýbajúci kilogram alebo za každý kus batožiny ustanovujú
všeobecné prepravné podmienky.
2. Dopravca je povinný okrem toho nahradiť dovozné za batožinu a iné sumy zaplatené
v súvislosti s prepravou strateného kusu batožiny, ako aj už zaplatené clo a spotrebné dane.
Článok 42
Náhrada škody pri poškodení
1. Pri poškodení cestovnej batožiny je dopravca povinný bez ďalšej náhrady škody zaplatiť
náhradu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty batožiny.
2. Náhrada škody nesmie presiahnuť:
a) ak je poškodením znehodnotená celá batožina, sumu, ktorú by bolo treba zaplatiť v prípade
úplnej straty;
b) ak je poškodením znehodnotená iba časť batožiny, sumu, ktorú by bolo treba zaplatiť
v prípade straty znehodnotenej časti.

Článok 43
Náhrada škody pri oneskorenom vydaní
1. Pri oneskorenom vydaní cestovnej batožiny je dopravca povinný zaplatiť za každých
začatých 24 hodín od požiadania o jej vydanie, najviac však za 14 dní:
a) ak oprávnená osoba preukáže, že oneskorením vydania vznikla škoda, náhradu vo výške
škody až do sumy 0,80 zúčtovacej jednotky za každý kilogram hrubej hmotnosti alebo 14
zúčtovacích jednotiek za každý kus oneskorene vydanej batožiny;
b) ak oprávnená osoba nepreukáže, že oneskorením vydania vznikla škoda, paušálnu náhradu
škody 0,14 zúčtovacej jednotky za každý kilogram hrubej hmotnosti alebo 2,80 zúčtovacej
jednotky za každý kus oneskorene vydanej batožiny.

SK

15

SK

Spôsob náhrady škody za každý chýbajúci kilogram alebo za každý kus batožiny stanovujú
všeobecné prepravné podmienky.
2. Pri úplnej strate batožiny sa náhrada škody podľa odseku 1 neposkytuje súbežne
s náhradou škody podľa článku 41.
3. Pri čiastočnej strate cestovnej batožiny sa vyplatí náhrada škody podľa odseku 1 za časť,
ktorá sa nestratila.
4. Pri poškodení batožiny, ktoré nenastalo oneskorením vydania, sa poskytuje náhrada škody
podľa odseku 1, prípadne spolu s náhradou škody podľa článku 42.
5. Náhrada škody podľa odseku 1 spolu s náhradou škody podľa článkov 41 a 42 nesmie
v žiadnom prípade presiahnuť výšku náhrady škody pri úplnej strate batožiny.
ODDIEL 3
Vozidlá
Článok 44
Náhrada škody pri omeškaní
1. Ak je vozidlo z dôvodov spôsobených dopravcom naložené neskoršie alebo oneskorene
vydané a ak oprávnená osoba preukáže, že tým vznikla škoda, dopravca je povinný zaplatiť
náhradu škody, ktorej výška nesmie prekročiť ⌦ v sume neprekračujúcej ⌫ výšku
prepravného za vozidlo.
2. Ak sa oprávnená osoba pri oneskorenej nakládke z dôvodu na strane železnice
⌦ dopravcu ⌫ vzdá vykonania prepravnej zmluvy, vráti sa jej prepravné. Ak preukáže, že
týmto omeškaním vznikla škoda, môže okrem toho žiadať náhradu, ktorej výška nesmie
prekročiť ⌦ vo výške neprekračujúcej ⌫ prepravné za prepravu vozidla.
Článok 45
Náhrada škody pri strate
Pri úplnej alebo čiastočnej strate vozidla sa náhrada za preukázanú škodu oprávnenej osobe
vypočíta podľa zvyškovej ⌦ všeobecnej ⌫ hodnoty vozidla. Táto náhrada nesmie
presiahnuť ⌦ nepresiahne ⌫ 8 000 zúčtovacích jednotiek. Príves s nákladom alebo bez
neho sa považuje za samostatné vozidlo.
Článok 46
Zodpovednosť za iné predmety
1. Za škodu na predmetoch ponechaných vo vozidle alebo na predmetoch nachádzajúcich sa
v schránkach (napr. obaly na batožinu alebo boxy na lyže), ktoré sú pevne upevnené na

SK

16

SK

vozidle, zodpovedá dopravca len vtedy, ak ich ⌦ ju ⌫ sám zavinil. Celková náhrada škody
nesmie presiahnuť ⌦ nepresiahne ⌫ 1 400 zúčtovacích jednotiek.
2. Za predmety upevnené na vonkajšej strane vozidla ⌦ vozidlo zvonka ⌫ , vrátane
schránok podľa odseku 1 zodpovedá dopravca len vtedy, ak sa preukáže, že škoda bola
zavinená konaním alebo opomenutím dopravcu buď s úmyslom takúto škodu spôsobiť, alebo
z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto škoda pravdepodobne vznikne.
Článok 47
Uplatniteľné právo
S výhradou ustanovení tejto časti ⌦ tohto oddielu ⌫ sa na vozidlá vzťahujú ustanovenia
časti ⌦ oddielu ⌫ 2 o zodpovednosti za batožinu.
Kapitola IV
Spoločné ustanovenia
Článok 48
Strata práva na obmedzenie zodpovednosti
Obmedzenia zodpovednosti určené týmito jednotnými právnymi predpismi a ustanovenia
vnútroštátneho práva, ktoré obmedzujú náhradu škody pevnou sumou, sa neuplatnia, ak sa
preukáže, že škoda bola spôsobená konaním alebo opomenutím dopravcu buď s úmyslom
takúto škodu spôsobiť, alebo z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto škoda pravdepodobne
vznikne.
Článok 49
Prepočet a úročenie
1. Ak sa pri výpočte náhrady škody musia prepočítať sumy vyjadrené v cudzej mene,
prepočítavajú sa podľa kurzu platného v deň a v mieste výplaty náhrady škody.
2. Oprávnená osoba si môže nárokovať úroky z náhrady škody vo výške päť percent ročne,
a to odo dňa reklamácie podľa článku 55 alebo, ak nebola podaná reklamácia, odo dňa
podania žaloby.
3. Z náhrady škody podľa článkov 27 a 28 však úroky plynú až odo dňa, v ktorom došlo
k rozhodujúcim okolnostiam pre výpočet náhrady škody, ak je tento deň neskorší ako deň
reklamácie alebo podania žaloby.
4. Pri batožine sa môžu nárokovať úroky len vtedy, ak náhrada škody prekročí 16
zúčtovacích jednotiek za každý batožinový lístok.
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5. Ak pri batožine oprávnená osoba nepredloží dopravcovi doklady potrebné na konečné
vybavenie reklamácie v primeranej lehote, ktorá sa jej poskytla, nepočítajú sa úroky od
uplynutia tejto lehoty do doby predloženia týchto dokladov.
Článok 50
Zodpovednosť pri jadrovej udalosti
Dopravca je oslobodený od zodpovednosti podľa týchto jednotných právnych predpisov, ak
škodu spôsobila jadrová udalosť a ak podľa vnútroštátnych zákonov a predpisov
o zodpovednosti v oblasti jadrovej energie zodpovedá za túto škodu prevádzkovateľ
jadrového zariadenia alebo iná osoba, ktorá ho zastupuje.
Článok 51
Osoby, za ktoré zodpovedá dopravca
Dopravca zodpovedá za svojich zamestnancov a za iné osoby, ktorých službu využíva pri
vykonávaní prepravy, ak títo zamestnanci a iné osoby vykonávajú svoje povinnosti. Manažéri
infraštruktúry, na ktorej sa uskutočňuje preprava, sa považujú za osoby, ktorých službu
dopravca využíva pri vykonávaní prepravy.
Článok 52
Iné činnosti ⌦ nároky ⌫
1. Vo všetkých prípadoch, na ktoré sa vzťahujú tieto jednotné právne predpisy, možno
uplatniť voči dopravcovi nárok na náhradu škody, bez ohľadu na jeho právnu podstatu, len za
predpokladov a v medziach stanovených v týchto jednotných právnych predpisoch.
2. To isté platí pre nároky voči zamestnancom a iným osobám, za ktoré zodpovedá dopravca
podľa článku 51.
HLAVA V
ZODPOVEDNOSŤ CESTUJÚCEHO
Článok 53
Osobitné zásady zodpovednosti
Cestujúci zodpovedá dopravcovi za každú škodu:
a) ktorá vznikne tým, že si nesplní povinnosti, ktoré preňho vyplývajú z
1.. článkov 10, 14 a 20;
2. osobitných ustanovení všeobecných prepravných podmienok o preprave vozidiel
alebo
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3. z Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), alebo

b) ktorú zapríčinia predmety alebo zvieratá, ktoré si berie so sebou,
ak nepreukáže, že škodu spôsobili okolnosti, ktorým napriek vynaloženiu starostlivosti
zodpovedajúcej danej situácii ⌦ správaniu zodpovedného cestujúceho ⌫ nemohol zabrániť
a ktorých následky nemohol odvrátiť. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť
dopravcu podľa článku 26 a článku 33 ods. 1.
HLAVA VI
UPLATŇOVANIE NÁROKOV
Článok 54
Zistenie čiastočnej straty alebo poškodenia
1. Ak dopravca zistí alebo ak sa domnieva, že došlo k čiastočnej strate alebo poškodeniu
prepravovaného predmetu (batožiny, vozidla), ktorý je pod jeho ochranou, alebo ak to tvrdí
oprávnená osoba, dopravca je povinný bezodkladne podľa možnosti v prítomnosti oprávnenej
osoby spísať zápisnicu, v ktorej podľa povahy škody uvedie stav predmetu, jeho hmotnosť a,
pokiaľ je to možné, tiež rozsah a príčinu škody, ako aj čas jej vzniku.
2. Odpis tejto zápisnice sa vydá bezplatne oprávnenej osobe.
3. Ak oprávnená osoba neuzná zistenia uvedené v zápisnici, môže požiadať, aby stav
batožiny alebo vozidla, ako aj príčinu a rozsah škody zistil znalec určený stranami prepravnej
zmluvy alebo súdom. Pre toto konanie platia zákony a predpisy štátu, v ktorom sa zistenie
robí.
Článok 55
Reklamácie
1. Reklamácie, ktoré sa týkajú zodpovednosti dopravcu pri usmrtení a zranení cestujúcich, je
potrebné podať písomne dopravcovi, voči ktorému možno uplatňovať nároky súdnou cestou.
V prípade prepravy, ktorá bola predmetom jednej zmluvy a bola uskutočnená po sebe
nasledujúcimi dopravcami, možno podať reklamáciu u prvého alebo posledného dopravcu,
ako aj u dopravcu, ktorý má v štáte trvalého bydliska alebo obvyklého pobytu cestujúceho
hlavné miesto podnikateľskej činnosti, pobočku alebo obchodné zastúpenie, prostredníctvom
ktorých bola uzavretá prepravná zmluva.
2. Ostatné reklamácie na základe prepravnej zmluvy sa podávajú písomne dopravcovi
uvedenémuom v článku 56 ods. 2 a 3.

SK

19

SK

3. Doklady, ktoré chce oprávnená osoba priložiť k reklamácii, sa musia predložiť v origináli
alebo v druhopise, ktorý musí byť na žiadosť dopravcu riadne overený. Na vybavenie
reklamácie môže dopravca žiadať vrátenie ⌦ odovzdanie ⌫ prepravného dokladu,
batožinového lístka alebo prepravného dokladu vozidla.
Článok 56
Dopravcovia, voči ktorým možno uplatňovať nároky súdnou cestou
1. Nároky na náhradu škody na základe zodpovednosti dopravcu pri usmrtení a zranení
cestujúcich možno uplatniť súdnou cestou iba voči dopravcovi zodpovednému v zmysle
článku 26 ods. 5.
2. S výhradou odseku 4 možno uplatniť iné nároky cestujúceho na základe prepravnej
zmluvy len voči prvému, poslednému alebo tomu dopravcovi, ktorý vykonal časť prepravy,
v priebehu ktorej nastali skutočnosti odôvodňujúce tento nárok.
3. Ak je pri preprave po sebe nasledujúcimi dopravcami uvedený na batožinovom lístku
alebo v prepravnom doklade vozidla s jeho súhlasom dopravca zodpovedný za jej vydanie,
možno voči nemu uplatniť súdnou cestou nároky podľa odseku 2 aj vtedy, ak nedostal
batožinu alebo neprevzal vozidlo.
4. Nároky na vrátenie sumy, ktorá bola zaplatená na základe prepravnej zmluvy, možno
uplatniť súdnou cestou voči dopravcovi, ktorý sumu vybral, alebo voči dopravcovi, v mene
ktorého sa suma vybrala.
5. Protižalobou alebo námietkami možno uplatniť nároky tiež voči iným dopravcom, než sú
dopravcovia uvedení v odseku 2 a odseku 4, ak sa ⌦ hlavná ⌫ žaloba zakladá na tej istej
prepravnej zmluve.
6. Ak sa tieto jednotné právne predpisy uplatnia na vykonávajúceho dopravcu, možno
nároky uplatniť súdnou cestou aj voči nemu.
7. Ak má žalobca možnosť voľby medzi viacerými dopravcami, jeho právo voľby zanikne,
len čo podá žalobu voči jednému z nich; to platí aj vtedy, ak má žalobca možnosť voľby
medzi jedným alebo viacerými dopravcami a vykonávajúcim dopravcom.
Článok 58
Zánik nárokov pri usmrtení alebo zranení cestujúcich
1. Všetky nároky oprávnenej osoby vyplývajúce zo zodpovednosti dopravcu pri usmrtení a
⌦ alebo ⌫ zranení cestujúceho zanikajú, ak oprávnená osoba najneskoršie do dvanástich
mesiacov po tom, keď ako sa dozvedela o strate alebo poškodení, neoznámi úraz cestujúceho
niektorému z dopravcov, ktorému možno podať reklamáciu podľa článku 55 ods. 1. Ak
oprávnená osoba oznámi úraz dopravcovi ústne, musí dopravca o tomto ústnom oznámení
vyhotoviť potvrdenie.
2. Nároky však nezanikajú, ak:
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a) oprávnená osoba podala počas lehoty stanovenej v odseku 1 reklamáciu niektorému
z dopravcov uvedených v článku 55 ods. 1;
b) sa zodpovedný dopravca dozvedel počas lehoty stanovenej v odseku 1 o úraze cestujúceho
iným spôsobom;
c) opomenutie alebo meškanie oznámenia spôsobili okolnosti, ktoré možno ⌦ nemožno ⌫
pričítať na ťarchu oprávnenej osoby;
d) oprávnená osoba preukáže, že úraz bol spôsobený zavinením dopravcu.

Článok 59
Zánik nárokov pri preprave batožiny
1. Prevzatím batožiny oprávnenou osobou zanikajú všetky nároky voči dopravcovi
z prepravnej zmluvy pri čiastočnej strate, poškodení alebo oneskorenom vydaní.
2. Nároky však nezanikajú:
a) pri čiastočnej strate alebo poškodení, ak
1.. stratu alebo poškodenie zistila oprávnená osoba podľa článku 54 pred prevzatím
batožiny;
2. zistenie, ktoré sa malo uskutočniť podľa článku 54, sa opomenulo iba zavinením
dopravcu;
b) pri zjavne nepoznateľnej strate alebo poškodení, ktorú zistila oprávnená osoba až po
prevzatí batožiny, ak
1.. požiada o zistenie podľa článku 54 ihneď po objavení straty alebo poškodenia
a najneskôr tri dni po prevzatí batožiny a
2. okrem toho preukáže, že k strate alebo poškodeniu došlo v čase od prijatia batožiny
na prepravu a do jej vydania;
c) pri oneskorenom vydaní, ak oprávnená osoba uplatnila v priebehu 21 dní svoje práva voči
niektorému z dopravcov uvedených v článku 56 ods. 3;
d) ak oprávnená osoba preukáže, že strata alebo poškodenie vznikli zavinením dopravcu.

Článok 60
Premlčanie
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1. Nároky na náhradu škody vyplývajúce zo zodpovednosti dopravcu pri usmrtení a zranení
cestujúcich sa premlčujú takto:
a) nároky cestujúceho – po troch rokoch, počítajúc od prvého dňa po úraze;
b) nároky ostatných oprávnených osôb – po troch rokoch, počítajúc od prvého dňa po úmrtí
cestujúceho, najneskoršie však po piatich rokoch, počítajúc od prvého dňa po úraze.
2. Ostatné nároky vyplývajúce z prepravnej zmluvy sa premlčujú po jednom roku.
Premlčacia lehota je však dva roky pri nárokoch na náhradu straty alebo poškodenia
spôsobeného konaním ⌦ alebo nekonaním ⌫ buď s úmyslom takúto stratu alebo
poškodenie spôsobiť, alebo z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto strata alebo poškodenie
pravdepodobne vznikne.
3. Premlčacia lehota podľa odseku 2 sa začína pri nárokoch:
a) na náhradu škody pri úplnej strate štrnástym dňom po uplynutí lehoty stanovenej
v článku 22 ods. 3;
b) na náhradu škody pri čiastočnej strate, poškodení alebo oneskorenom vydaní dňom
vydania;
c) vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich dňom, v ktorom
uplynula platnosť prepravného dokladu.
Deň označený ako začiatok premlčacej lehoty sa do nej nepočíta.
4. […]
5. […]
6. Inak pre neplynutie a prerušenie premlčania platí vnútroštátne právo.
HLAVA VII
VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI DOPRAVCAMI
Článok 61
Rozdelenie cestovného a prepravného
1. Každý dopravca je povinný zaplatiť zúčastneným dopravcom podiel, ktorý na nich
pripadá z cestovného a prepravného, ktoré vybral alebo mal vybrať. Spôsob platenia určujú
dohody uzavreté medzi dopravcami.
2. Článok 6 ods. 3, článok 16 ods. 3 a článok 25 sa vzťahujú aj na vzťahy medzi po sebe
nasledujúcimi dopravcami.
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Článok 62
Právo na postih
1. Ak dopravca zaplatil náhradu škody podľa týchto jednotných právnych predpisov, má
právo na postih voči dopravcom zúčastneným na preprave podľa nasledujúcich ustanovení:
a) dopravca sám zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil;
b) ak škodu spôsobili viacerí dopravcovia, každý z nich zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil;
ak takéto rozlíšenie nie je možné, náhrada škody sa rozdelí medzi dopravcov podľa
písmena c);
c) ak nemožno dokázať, ktorý dopravca spôsobil škodu, rozdelí sa náhrada škody medzi
všetkých dopravcov s výnimkou tých dopravcov zúčastnených na preprave, ktorí dokážu,
že škodu nespôsobili; rozdelenie sa vykoná v pomere ⌦ k ⌫ príslušnémuho podielu
cestovného a prepravného, ktorýé na nich pripadá.
2. Pri platobnej neschopnosti niektorého z týchto dopravcov sa nezaplatený podiel, ktorý na
neho pripadá, rozdelí medzi ostatných dopravcov zúčastnených na preprave, a to v pomere
⌦ k ⌫ cestovnémuho a prepravnémuho, ktoré na nich pripadá.
Článok 63
Konanie pri postihu
1. Dopravca, voči ktorému sa uplatňuje postih podľa článku 62, nemôže popierať platnosť
výplaty náhrady dopravcom, ktorý uplatňuje tento postih, ak bola náhrada škody stanovená
súdom a ak bol skôr menovaný dopravca riadne oboznámený s právnym sporom a týmto
spôsobom mal možnosť do neho vstúpiť. Súd, ktorý vedie hlavný spor, určí lehoty na
oznámenie sporu a na vstup do neho.
2. Dopravca, ktorý uplatňuje postih, musí podať len jednu žalobu na tom istom súde proti
všetkým dopravcom, s ktorými sa nedohodol, inak stráca právo na postih voči tým
dopravcom, ktorých nežaloval.
3. Súd je povinný v jednom rozsudku rozhodnúť o všetkých postihoch, o ktorých pojednáva.
4. Dopravca, ktorý chce uplatniť právo na postih súdnou cestou, môže uplatniť svoj nárok na
príslušnom súde štátu, na území ktorého má jeden z dopravcov zúčastnených na preprave
hlavné miesto podnikateľskej činnosti, pobočku alebo obchodné zastúpenie, prostredníctvom
ktorých bola uzavretá prepravná zmluva.
5. Ak sa má podať žaloba voči viacerým dopravcom, žalujúci dopravca má možnosť voľby
medzi príslušnými súdmi podľa odseku 4.
6. Konanie pri postihu sa nesmie spájať s konaním o náhrade škody, ktoré iniciovala
oprávnená osoba na základe prepravnej zmluvy.
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Článok 64
Dohody o postihoch
Dopravcovia môžu medzi sebou uzavrieť dohody, ktoré sa odchyľujú od článkov 61 a 62.

1371/2007/ES Príloha II
(prispôsobené)
nový
PRÍLOHA II
MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTOVAŤ ŽELEZNIČNÉ
PODNIKY A/ALEBO PREDAJCOVIA PREPRAVNÝCH DOKLADOV
⌦ CESTOVNÝCH LÍSTKOV ⌫
Časť I: Informácie pred cestou
–

Všeobecné podmienky uplatniteľné na zmluvu

–

Cestovný poriadok a podmienky najrýchlejšej cesty

–

Cestovný poriadok a podmienky najnižšieho cestovného

–

Dostupnosť/pPrístupnosť, podmienky prístupu k zariadeniam pre zdravotne
postihnuté osoby ⌦ so zdravotným postihnutím ⌫ a osoby so zníženou
pohyblivosťou a ich dostupnosť vo vlaku v súlade s požiadavkami na prístupnosť
stanovenými v smernici XXX 

–

Prístupnosť a pPodmienky prístupu pre bicykle

–

Dostupnosť sedadiel vo fajčiarskych a nefajčiarskych vozňoch, v prvej a druhej
triede, ako aj v lôžkových a ležadlových vozňoch

–

Všetky činnosti, ktoré môžu narušiť spoje alebo spôsobiť ich meškanie

–

Dostupnosť služieb vo vlaku

–

Postupy na reklamáciu stratenej batožiny

–

Postupy na predloženie sťažností

Časť II: Informácie počas cesty

SK

–

Služby vo vlaku

–

Nasledujúca stanica

–

Meškania

–

Hlavné prípoje

–

Otázky bezpečnosti ⌦ a bezpečnostnej ochrany ⌫
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1371/2007/ES Príloha III
(prispôsobené)
PRÍLOHA III
MINIMÁLNE NORMY KVALITY SLUŽIEB
Informácie a prepravné doklady
Presnosť spojov a všeobecné zásady o narušeniach spojov
Odrieknutie spojov
Čistota železničného parku a zariadení na staniciach (kvalita vzduchu vo vozňoch, hygiena
sociálnych zariadení atď.)
Prieskum spokojnosti zákazníkov
Vybavovanie sťažností, vrátenie peňazí a náhrady škody v prípade nedodržania noriem
kvality služieb
Pomoc poskytovaná zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou

nový
I.

Požiadavky na železničné podniky

Do 30. júna každého roka železničné podniky uverejnia na svojich webových stránkach
správu o kvalite služieb za predošlé účtovné obdobie a zašlú ju vnútroštátnemu orgánu
presadzovania i Železničnej agentúre Európskej únie na uverejnenie na jej webových
stránkach. Podnik na svojich webových stránkach zverejní správu v úradnom jazyku
(jazykoch) svojho členského štátu, a ak je to možné, aj v ďalších jazykoch Únie vrátane
súhrnu v angličtine.
Správy o kvalite služieb musia obsahovať aspoň informácie o týchto aspektoch:
1.

Časová presnosť spojov a všeobecné zásady, ktorými železničné podniky riešia narušenia
spojov
a) meškania
i)

celkové priemerné meškanie spojov ako percento v každej kategórii spoja
(medzinárodné, vnútroštátne diaľkové, regionálne a mestské/prímestské);

ii)

percento spojov s meškaním pri odchode;

iii)

percento spojov s meškaním pri príchode;
–

percento meškaní v trvaní menej ako 60 minút;

–

percento meškaní od 60 do 119 minút;

–

percento meškaní 120 minút a viac;

b) odrieknutie spojov
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odrieknutie spojov ako percento v každej kategórii spoja (medzinárodné,
vnútroštátne diaľkové, regionálne a mestské/prímestské);
c) uplatňovanie nariadenia vo vzťahu k meškaniam a odrieknutiu spojov:

2.

i)

počet cestujúcich, ktorým bola poskytnutá starostlivosť a pomoc;

ii)

náklady na túto starostlivosť a pomoc;

iii)

počet cestujúcich, ktorým bola vyplatená náhrada;

iv)

náklady na vyplatené náhrady;

Prieskum spokojnosti zákazníkov
Zahrnie sa minimálne tento súbor kategórií
i)

časová presnosť vlakov;

ii)

informovanie cestujúcich pri meškaní;

iii)

presnosť a dostupnosť informácií vo vlaku;

iv)

kvalita údržby/stav vlaku;

v)

úroveň bezpečnosti vo vlaku;

vi)

čistota vo vlaku;

vii) poskytovanie užitočných informácií počas cesty;
viii) dostupnosť kvalitných toaliet v každom vlaku;
ix)

vysoká úroveň čistoty a stavu údržby staníc;

x)

prístupnosť vlakov a zariadení vo vlaku vrátane prístupných toaliet;

xi)

počet incidentov a kvalita skutočne poskytnutej pomoci osobám so zdravotným
postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou vo vlaku v súlade s článkom
24, bez ohľadu na predchádzajúce oznámenie žiadosti o pomoc.

3. Riešenie sťažností
i)

počet sťažností a ich výsledok;

ii)

kategórie sťažností;

iii)

počet spracovaných sťažností;

iv)

priemerný čas reakcie;

v)

možné zlepšenia, podniknuté opatrenia.

4.
Pomoc poskytnutá osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou
pohyblivosťou
počet prípadov pomoci v členení podľa kategórií spoja (medzinárodné, vnútroštátne
diaľkové, regionálne a mestské/prímestské).
5.

Narušenia
existencia a krátky opis pohotovostných plánov a plánov krízového riadenia.

II.

SK

Požiadavky na manažérov staníc a infraštruktúry

26

SK

Správy o kvalite služieb musia obsahovať aspoň informácie o týchto aspektoch:
1.

2.

3.

4.

Informácie a prepravné doklady
i)

postup pri vybavovaní žiadostí o informácie na stanici;

ii)

postup a spôsob poskytovania informácií o cestovných poriadkoch vlakov,
výške cestovného a nástupištiach; kvalita týchto informácií;

iii)

vystavenie informácií o právach a povinnostiach v zmysle nariadenia, ako aj
kontaktných údajov vnútroštátnych orgánov presadzovania;

iv)

prostriedky na zakúpenie prepravných dokladov;

v)

dostupnosť staničného personálu na získanie informácií a zakúpenie
prepravných dokladov;

vi)

poskytovanie informácií osobám so zdravotným postihnutím alebo zníženou
pohyblivosťou;

Všeobecné zásady riešenia narušenia spojov
i)

počet cestujúcich, ktorým bola poskytnutá starostlivosť a pomoc;

ii)

náklady na túto starostlivosť a pomoc;

Opis zavedených opatrení na zaistenie čistoty staničných zariadení (toalety atď.)
i)

upratovacie intervaly;

ii)

dostupnosť toaliet;

Prieskum spokojnosti zákazníkov
Zahrnú sa minimálne tieto kategórie:
i)

informovanie cestujúcich v prípade meškania;

ii)

presnosť, dostupnosť a prístupnosť informácií o časoch vlakov/nástupištiach;

iii)

úroveň bezpečnosti na stanici;

iv)

čas potrebný na vybavenie žiadosti o informácie na stanici;

v)

dostupnosť kvalitných toaliet na stanici (vrátane prístupnosti);

vi)

čistota a stav údržby staníc;

vii) prístupnosť stanice a jej zariadení.
viii) počet incidentov a kvalita pomoci osobám so zdravotným postihnutím a osobám
so zníženou pohyblivosťou na stanici.

SK

27

SK

nový
PRÍLOHA IV
POSTUP RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ
VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI PRESADZOVANIA
V zložitých prípadoch – napríklad zahŕňajúcich viacero reklamácií a viacero
prevádzkovateľov, cezhraničné cesty alebo nehody na území iného členského štátu, než je ten,
ktorý udelil danému podniku licenciu, najmä ak nie je jasná príslušnosť vnútroštátnych
orgánov presadzovania – alebo ak by to uľahčilo či urýchlilo riešenie sťažnosti, musia
vnútroštátne orgány presadzovania spolupracovať s cieľom určiť „vedúci“ orgán, ktorý voči
cestujúcim prevezme úlohu jednotného kontaktného miesta. Všetky zapojené vnútroštátne
orgány presadzovania musia spolupracovať s cieľom uľahčiť vybavenie sťažnosti (vrátane
zdieľania informácií, pomoci s prekladmi dokumentov a poskytovania informácií o
okolnostiach incidentov). Cestujúci musia byť informovaní o tom, ktorý je „vedúci“ orgán.
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nový
PRÍLOHA V
TABUĽKA ZHODY
Nariadenie (ES) č. 1371/2007

SK

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 1 písm. a)

článok 1 písm. a)

článok 1 písm. b)

článok 1 písm. b)

----

článok 1 písm. c)

článok 1 písm. c)

článok 1 písm. d)

----

článok 1 písm. e)

článok 1 písm. d)

článok 1 písm. f)

článok 1 písm. e)

článok 1 písm. g)

----

článok 1 písm. h)

článok 1 písm. f)

článok 1 písm. i)

článok 2

článok 2

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

----

článok 2 ods. 3

----

článok 2 ods. 4

----

článok 2 ods. 5

----

článok 2 ods. 6

----

článok 2 ods. 7

----

----

článok 2 ods. 2

----

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 1
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článok 3 ods. 2 a 3

----

článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 7

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 8

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 9

článok 3 ods. 7

článok 3 ods. 10

článok 3 ods. 8

----

článok 3 ods. 9

----

článok 3 ods. 10

článok 3 ods. 11

článok 3 ods. 11

----

článok 3 ods. 12

článok 3 ods. 12

článok 3 ods. 13

článok 3 ods. 13

článok 3 ods. 14

článok 3 ods. 14

----

článok 3 ods. 15

článok 3 ods. 16

článok 3 ods. 16

článok 3 ods. 17

článok 3 ods. 17

článok 3 ods. 18

----

článok 3 ods. 19

článok 4

článok 4

----

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

----

článok 9 ods. 4

článok 9

článok 10

30

SK

SK

článok 9 ods. 3

----

----

článok 10 ods. 5 a 6

článok 10

----

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 12 ods. 2

----

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

----

článok 16 ods. 2 a 3

článok 17

článok 17

----

článok 17 ods. 8

článok 18

článok 18

----

článok 18 ods. 6

----

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21

článok 21 ods. 1

----

článok 21 ods. 2

článok 22 ods. 2 a článok 23 ods. 2

článok 22

článok 22

článok 22 ods. 2

----

----

článok 22 ods. 4

článok 23

článok 23

----

článok 23 ods. 4

článok 24

článok 24

článok 25

článok 25 ods. 1, 2, 3
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----

článok 26

článok 26

článok 27

článok 27

článok 28

----

článok 28 ods. 3

článok 27 ods. 3

článok 28 ods. 4

článok 28

článok 29

článok 29

článok 30

článok 30

článok 31

----

články 32, 33

článok 31

článok 34

----

článok 34 ods. 1 a 3

článok 32

článok 35

článok 33

----

článok 34

článok 36

článok 35

----

----

článok 37

článok 36

článok 38

----

článok 39

článok 37

článok 40

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

----

Prílohy IV až V
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