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1 Seznam zkratek 
 

VSP  Všeobecná smlouva o pouţití vozů (GCU)  
SOÚ  Subjekt odpovědný za údrţbu / Entity in Charge of Maintenance(ECM)  
ERA  Evropská ţelezniční agentura / European Railway Agency  
EK  Evropská komise  
EU  Evropská Unie  
ŢDP  Ţelezniční dopravní podnik 
KSD  Samocertifikace drţitele / Keeper’s Self Declaration  
MoU  Memorandum o porozumění / Memorandum of Understanding  
ČS  Členský stát EU   
NSA  Národní bezpečnostní úřad  / National Safety Authority  
NVR  Národní registr vozidel / National Vehicle Register  
SIE  Strukturovaná výměna informací / Structured Information Exchange  
SMS  Systém pro řízení rizik  

 

2 Účel příručky  
 

Předloţený dokument popisuje strukturovanou výměnu bezpečnostně relevantních informací 
vně a uvnitř ţelezničního sektoru.  
Příručka platí jako společné doporučení organizací, které jsou vydavatelem pro jejich členy a 
pro všechny účastníky, kteří zde uvedené údaje pouţívají či generují. Evropský ţelezniční 
sektor zpracoval přechodné řešení, které překlenuje období, dokud nebude plně realizováno 
evropské uzákonění certifikace SOÚ. Toto přechodné řešení je vysvětleno ve třech 
příručkách: 
- Příručka pro SOÚ (Entity in Charge of Maintenance [ECM])  

- Příručka k samocertifikaci drţitelů nákladních vozů (KSD) 

- předloţená Příručka pro strukturální výměnu informací  
 
Tato příručka není právně závazná. Nenahrazuje relevantní informace z oficiálních zdrojů, 
zejména národní a nadnárodní zákony, vyhlášky a nařízení.   
Tato příručka je zaměřena pro všechny: 
  

- Držitele vozů v EU i mimo, jejichţ vozy jsou nasazeny v EU a ve Švýcarsku.  
 

- ŽDP podnikající v nákladní dopravě, kteří realizují přepravy v EU nebo ve Švýcarsku  
 

- SOÚ pro nákladní vozy, 
 
nezávisle na tom zdali je výše jmenovaný subjekt smluvní stranou VSP. 
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3 Strukturovaná výměna informací mezi ŽDP, 
držitelem a SOÚ 

 
Pro bezpečný provoz nákladních vozů je ţádoucí aby si během přípravy jízdy vlaku („pre-
transport“) SOÚ, drţitel a ŢDP vyměňovali informace, které se týkají bezpečnosti, například 

SOÚ informuje ŢDP před jízdou vlaku o kaţdém omezení vozu nebo neobvyklém provozním 
zacházení s vozem. 
 

- Tok informací během realizace dopravy (“transport“) je řízen interními procesy ŢDP: 

ŢDP zprostředkuje drţiteli/SOÚ bezpečnostně relevantní informace (o událostech 
v provozu týkající se vozu a o proběhu vozu ve vlacích ŢDP podle TSI WAG, Kapitola 
4.2.8.1.2 a VSP článek 15. 

 
- Všechny informace, které potřebuje ŢDP při přípravě jízdy vlaku mohou být získány 

ze stávajících informačních zdrojů, viz následující obrázek.  
 
Nejdůleţitější bezpečnostně relevantní informace jsou (dočasná) omezení pro nasazení 
vozů. Informace tohoto typu musí být vyměňovány mezi držitelem, SOÚ a ŽDP. 
 
 

 
 
K naplnění výše uvedeného zobrazení výměny informací musí být splněny následující 
podmínky: 
  

- Kontaktní údaje drţitele a ŢDP (např. kontaktní osoby, adresa atd..) jsou známy a 
uloţeny: 

 v databázi VSP (viz kapitola 4 a 5) nebo  
 jinou bilaterální dohodou.  
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- Všichni zúčastnění (ŢDP, drţitel, SOÚ) se zapojí do strukturovaného procesu, který 

zajistí tok informací mezi všemi zúčastněnými. Pro informace, které musí být dány 

k dispozici tato skutečnost znamená odpovědnost za poskytnutí nebo vyzvednutí 

informací, které jsou potřebné (viz další popis v kapitole 10). Konkrétní formát pro 

uspořádání vyměňované informace není vyţadován (na základě rozmanitosti 

informací).  

 
- Předání relevantních informací od ŢDP drţiteli se řídí článkem 15 VSP; pokud je vůz 

uţíván podle ustanovení VSP musí být informace vyměňovány mezi drţitelem a ŢDP 
(a opačně). 

 
- Výměna [informací] mezi SOÚ a ŢDP je ulehčena, pokud je drţitel a SOÚ identický, 

pokud jde o rozdílné subjekty, musí být předávání informací od drţitele ke 
smluvnímu SOÚ a opačně řízeno bilaterální smlouvou / dohodou. 

 
Pro umoţnění realizace proveditelné a spolehlivé výměny informací od SOÚ přes drţitele 
k ŢDP (a obráceně nebo mezi všemi zúčastněnými obecně) definovala evropská sdruţení 
ţelezničního sektoru systém strukturální výměny informací, který je popsán níţe. Systém 
pracuje na základě pouţití e-mailových adres a pravidel pro zasílání1: 
  
Zobrazení systému pro výměnu informací: správné a pravidelně aktualizované e-
mailové adresy a společné informační zásady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
evropská sdruţení ţelezničního sektoru vycházejí z toho, ţe funkční a pouţitelné národní registry 

vozidel (NVR) budou podporovat efektivní výměnu informací. S tím související poţadavky budou  
konzultovány s příslušnými úřady. 
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4 Databáze vozů VSP a data smluvní strany 
 
Databáze VSP je v provozu od října 2010, je integrována do IT aplikace, kterou pouţívá 
kancelář VSP pro správu dat smluvních stran VSP („CRM“ – Customer Relationship 
Manager). Drţitelé vozů mezi smluvními partnery VSP byli povinni do 1.10.2010 vloţit do 

databáze čísla všech svých vozů. Od tohoto data je povinná aktualizace dat kontinuálně a 
bez zbytečného odkladu tak, aby mohl být zájemcem zjištěn aktuální status. 
 
Databáze vozů při VSP je všeobecně přístupná, nejen pro smluvní strany VSP, nýbrţ pro 
všechny (podniky, úřady a třetí subjekty) 24 hod denně. Je dosaţena téměř 100% 
dostupnost, přesto nemůţe být vyloučen výskyt krátkodobých poruch z technických důvodů. 
Kancelář VSP proto negarantuje 100% dosaţitelnost a neručí za období nedostupnosti 
databáze: http://www.gcubureau.org/page/40/Wagen-DB. 
 
Po zadání čísla vozu prověří databáze, zda je zadaný vůz v drţení drţitele, který je smluvní 
stranou VSP. Je-li výsledek pozitivní, zobrazí se následující informace: 

- dvanáctimístné číslo vozu 
- plný název subjektu drţitele 
- jednotná zkratka drţitele (VKM) – tento údaj je v současnosti implementován  
- jméno kontaktní osoby 
- e-mailové adresy 
- link na HTML datový list smluvní strany (adresy, kontaktní osoby atd.) 

  

http://www.gcubureau.org/page/40/Wagen-DB
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Obrázek níţe ukazuje příklad, jak jsou informace dány k dispozici a jak je po zadání čísla 
vozu zobrazen drţitel. 
 

 
 
Další informace o smluvní straně VSP se ukáţou, pokud uţivatel kliknutím otevře datový list 
s údaji smluvní strany (“HTML-File – GCU Signatory Data”), obrázek níţe ukazuje (zkrácený) 
příklad:  
 

 
 
S takto získanou informací lze dále ověřit, zda tento drţitel vydal prohlášení o samocertifikaci 

(Keeper‟s Self Declaration [KSD]) a zda bylo uveřejněno na internetových stránkách ERA
2
: 

 
- Prohlášení o samocertifikaci drţitelů (Keeper‟s Self Declaration [KSD]) jsou 

zveřejněna pod linkem: 
www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Pages/Keepers-Self-Declarations.aspx 

 
 
 
 
 
2
 Další informace k samocertifikaci drţitelů obsahuje „Příručka pro samocertifikaci drţitelů nákladních 

vozů“, verze 1.1, která byla zveřejněna evropskými sdruţeními ţelezničního sektoru dne 9.11.2010 
(český překlad k dispozici na stránkách SPV). 

http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Pages/Keepers-Self-Declarations.aspx
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Pokud drţitel prohlášení o samocertifikaci (Keeper„s Self Declaration [KSD]) vystavil a předal 
jej na ERA, je toto KSD zveřejněné. V KSD musí drţitel jmenovat SOÚ, kterého pověřil 
údrţbou svých vozů, případně je jasně zřetelné, pokud drţitel sám vykonává roli SOÚ. Se 
znalostí této informace je moţné prověřit, zda drţitelem pověřený subjekt vydal prohlášení o 
samocertifikaci SOÚ nebo je jako SOÚ certifikován. Certifikáty a prohlášení o samocertifikaci 
SOÚ budou zveřejněny na stránkách ERA, pokud příslušné SOÚ tyto dokumenty předá 
ERA3: 
 

- Certifikáty SOÚ jsou zveřejněny pod linkem: 
www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Pages/ECM-MoU-Certificates.aspx 

 

- Prohlášení o samocertifikaci SOÚ jsou zveřejněna pod linkem: 
www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Pages/ECM-Self-Declarations.aspx 
 

ERA usiluje o pokud moţno 100% dostupnost těchto internetových stránek, přesto nelze 

vyloučit výskyt krátkodobých poruch v dostupnosti z technických důvodů. ERA proto 

negarantuje 100% dosaţitelnost a neručí za období nedostupnosti internetových stránek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 Další informace k prohlášení o samocertifikaci SOÚ obsahuje „Příručka k evropskému přechodnému 

řešení ve vztahu k „Subjektům odpovědným za údrţbu“ (Entity in Charge of Maintenance [ECM])“, 

verze 1.4, zveřejněná evropskými sdruţeními ţelezničního sektoru z 18.10.2010. Český překlad je 

k dispozici na stránkách SPV. 

http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Pages/ECM-MoU-Certificates.aspx
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Pages/ECM-Self-Declarations.aspx
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5 Výměna bezpečnostně relevantních informací 
 
Pro snadnější identifikaci smluvních stran VSP a pro podporu strukturované výměny 
informací mezi drţiteli a ŢDP (a opačně) je na stránkách kanceláře VSP k dispozici soubor 
xls: www.gcubureau.org/page/2/ 
 

 
 
Tento xls soubor obsahuje následující data kaţdé smluvní strany VSP, POKUD smluvní 

strana příslušná data ve svém datovém listu VSP (“GCU Signatory Data Sheet”) uloţila, coţ 
je její povinnost. 
 

Name of Column  Překlad názvu sloupce Význam 

Name  Jméno Plný název držitele 

Country  Země  

Vat number  
 

DIČ Daňové číslo (Value Added 
Tax number) 

Statut  
 

Status Držitel nebo ŽDP nebo 
držitel + ŽDP (podle 
kategorie VSP) 

Contact  

 
Kontakt Kontakní osoba ve věcech 

VSP a ve věci výměny 
informací 

E-mail  
 

e-mail Kontakní adresa ve věcech 
VSP a ve věci výměny 
informací 

Address  Adresa  Plná adresa smluvní strany 

VKM  
 

Zkratka drţitele Jednotná zkratka držitele – 
implementace této 
informace do databáze 
VSP probíhá 

http://www.gcubureau.org/page/2/
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Kaţdý drţitel potřebuje vlastní jednotnou zkratku drţitele („Vehicle Keeper Marking Code“ - 
VKM); zkratka se přiděluje na základě ţádosti k ERA (drţitelé se sídlem v EU) eventuálně 

k OTIF (drţitelé mimo EU). 
 
Údaj o zkratce drţitele (VKM) uvede kaţdá smluvní strana VSP do databáze VSP. Pokud 
určitá zkratka drţitele ještě není v databázi uvedena, je k dispozici oficiální seznam VKM 
vydávaný společně ERA a OTIF4: 

 
Kaţdý zúčastněný si můţe ze stránek VSP stáhnout xls soubor „Seznam smluvních stran 
VSP“. Pouţitím různých funkcí aplikace Excel lze sestavit individuální seznamy ŢDP a 
drţitelů, se kterými by měly být vyměňovány mailem (nebo jinou cestou) bezpečnostně 
relevantní informace. 
Soubory xls, které jsou na stránkách kanceláře VSP k dispozici, jsou průběţně aktualizovány 
na základě datových listů smluvních stran VSP. 
 
Je nutno zohlednit následující rámcové podmínky: 
 

- Subjekty (ŢDP a / nebo drţitel), které nejsou smluvní stranou VSP, musí se ŢDP 
nebo drţitelem, se kterým na základě smluvního vztahu spolupracují, vytvořit 
individuální dohodu o výměně informací;  
 

- Od 01.02.2011 jsou všechny smluvní strany VSP povinny zadat své kontaktní údaje a 
adresu do datového listu databáze VSP tento udrţovat v aktuálním stavu.  

 
4 Další informace a aktuální seznam VKM se nachází: 

- http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx (kliknout na “Related 
Documents”) 

- http://www.otif.org/en/technology/registers.html (v textu “Vehicle Keeper Marking (VKM) 
Register” rozkliknout slovo “Register”) 
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Kancelář VSP není odpovědná za správnost a pravidelnou aktualizaci údajů a adres. Kaţdá 
smluvní strana VSP je sama a přímo odpovědná za obsah svých údajů uloţených v databázi 
VSP. Dále musí kaţdá smluvní strana VSP zajistit, ţe kaţdá obdrţená informace bude 
interně dále korektně zpracována! 
 
Aby výměna informací (prostřednictvím e-mailu) spolehlivě fungovala, musí být zohledněny 
níţe uvedené všeobecné podmínky: 
 

- povinnost k odeslání všech informací (Bringschuld / „Push“-Prinzip) pro 
odesílatele informace 

- povinnost odeslání potvrzení přijetí pro všechny příjemce informací 
 
Předání informací od drţitele / SOÚ k ŢDP je vyţadováno při: 
 

- předloţení bezpečnostně relevantních informací nebo jiných informací k nákladnímu 
vozu tohoto drţitele / SOÚ 

- změnách ve vztahu k prohlášení o samocertifikaci / k certifikátu SOÚ 
- změnách ve vztahu k prohlášení o samocertifikaci drţitele (KSD).  

 
Předání informací od ŢDP k drţiteli / SOÚ se týká zejména: 
 

- nebezpečné události s účastí vozu tohoto drţitele  
- Informace o km proběhu nákladního vozu  

 
Držitel / SOÚ musí ve své interní organizační struktuře zajistit, že ŽDP bude bez 
zdržení informován o: 
 

- bezpečnostně relevantních informacích nebo jiných informacích k nákladním vozům 
tohoto drţitele / SOÚ 

- změně SOÚ 
- pozbytí platnosti certifikátu SOÚ nebo prohlášení o samocertifikaci SOÚ. 

 
ŽDP musí ve své interní organizační struktuře zajistit pravidelné vyhodnocování 
internetových stránek ERA (prohlášení drţitelů o samocertifikaci (KSD) a certifikáty / 
prohlášení o samocertifikaci SOÚ). 
 
Účastníci procesu, kteří nejsou smluvní stranou VSP: 

- musí uzavřít bilaterální dohody 
 jako drţitel se všemi ŢDP, které dopravují jeho vozy 
 jako ŢDP se všemi drţiteli, jejichţ vozy dopravuje 

- měly by zváţit přistoupení k VSP pro usnadnění vzájemného vztahu drţitel / ŢDP 
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6. Další informace a kontaktní osoby: 
 
 
Eric Peetermans   eric.peetermans@b-holding.be    UIC / CER  

Paolo Fusarpoli  p.fusarpoli@trenitalia.it     CER  
 
Markus Vaerst   markus.vaerst@aae.ch     ERFA  
 
Götz Walther    walther@vdv.de      ERFA / VDV  
 
Technical Coordinator  tec.info@uiprail.org      UIP  
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