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Příloha 16 SPP
Krátkodobé držení vozu

1.

ČD Cargo může poskytnout vlastní vozy do „Krátkodobého držení vozu“ (KDV)
objednateli KDV. Pro KDV platí následující zásady:
1.1 KDV je možné uplatnit v případě, že vůz bude použit v obvodu pouze jedné
stanice (i na vlečkách) pro potřeby objednatele KDV.
1.2 KDV lze uplatnit pouze na vozy držitele ČD Cargo. KDV nelze uplatnit na vozy
smluvních držitelů, a to ani na vozy ve vozové výpomoci.
1.3 KDV lze povolit před uzavřením přepravní smlouvy nebo po jejím splnění.
1.4 KDV nelze povolit bezprostředně před pronájmem nebo po pronájmu stejného
vozu stejnému přepravci.
1.5 KDV může ČD Cargo povolit na dobu až 30 kalendářních dnů s možností
prodloužení na základě předložení nového požadavku.

2.

Za dobu využití vozu v režimu KDV počítá ČD Cargo PD 84.21 TVZ.

3.

O uplatnění KDV před přepravou žádá objednatel KDV na kontaktním místě ČD
Cargo na tiskopisu „Přihláška nakládky“, kde ve sloupci 29 „Upřesnění přepravy“
uvede kód „21“. Ve sloupci 32 „Ostatní údaje“ uvede počet požadovaných dní KDV.

4.

O uplatnění KDV, které navazuje na předchozí přepravu, žádá objednatel KDV
písemnou žádostí na kontaktním místě ČD Cargo. Žádost musí obsahovat tyto
náležitosti:
4.1 Identifikaci objednatele KDV, tj. u právnické osoby obchodní firma a sídlo (popř.
poštovní adresa, pokud se neshoduje s adresou sídla), včetně jeho IČ, DIČ a čísla
telefonu. U fyzických osob jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, popř. IČ.
4.2 Předmět žádosti (tj. požadavek krátkodobého držení vozu).
4.3 Číslo vozu.
4.4 Požadovanou dobu KDV od ……… do ……….
4.5 Druh skladovaného zboží.

5.

Objednatel KDV je povinen vrátit vůz dopravci ČD Cargo po vyložení vyčištěný,
popř. důkladně vyčištěný a bez závad (v předepsaném stavu). V případě, že uvedení
vozu do předepsaného stavu zajistí ČD Cargo, zaplatí objednatel KDV za příslušné
úkony poplatky podle TVZ (popř. další náhrady).

6.

KDV povoluje místně příslušný vozový disponent ČD Cargo.

7.

Za zajištění zboží ve voze během KDV proti odcizení, popř. poškození odpovídá
objednatel KDV a z tohoto důvodu si zajištění provede vlastními prostředky
(zavěšením zámků apod.). Zjistí-li objednatel KDV, že během KDV došlo
k poškození nebo ke ztrátě zboží umístěného ve voze, nemá právo na sepsání
Komerčního zápisu. Zboží uložené ve voze po dobu KDV musí být rovnoměrně
rozloženo a na vlastní náklady přepravce zajištěno proti pohybu tak, aby nedošlo
k ohrožení železničního provozu nebo k poškození vozu pro případ, že bude s vozem
během KDV posunováno. Během KDV musí objednatel KDV zajistit přiměřené
dodržování ustanovení Kapitoly 2.11. těchto SPP.

1 (celkem 2)

Příloha 16 SPP
Krátkodobé držení vozu

Změna č. 12 účinná od 01. 06. 2020

8.

PD 84.21 TVZ se počítá od prvního započatého dne do posledního započatého dne
KDV, a to i v případě, že první den KDV není pracovním dnem. V případě, že bude
povoleno prodloužení KDV, bude za toto prodloužení dále počítán PD 84.21 TVZ.
Bude-li vůz z KDV vrácen před uplynutím povolené doby použití, nepočítá ČD
Cargo poplatek za odřeknutí vozu PD 82.42 TVZ.

9.

V době KDV může být vůz využit i pro přemístění zboží v obvodu stanice. Při
přemístění zboží v obvodu stanice bude ještě k PD 84.21 TVZ počítán poplatek za
posun PD 37.03 nebo PD 38.03 TVZ. Při přemístění zboží mezi železniční stanicí
a vlečkou nebo mezi vlečkou a železniční stanicí, popř. mezi dvěma vlečkami, budou
ještě k PD 84.21 TVZ počítány příslušné poplatky za přistavování a odsun vozů pro
konkrétní vlečku s výjimkou VP 80.84 TVZ. Pokud už není povoleno KDV, uplatní
se pro přemístění vozu podle tohoto bodu podmínky platné pro místní převoz.

10.

Ve všech případech, kdy objednatel KDV překročí povolenou dobu, např. nestačil
vůz vyložit, nebo vůz neuvedl do předepsaného stavu, zaplatí za každý i započatý den
překročení povolené doby KDV poplatek PD 84.21 TVZ ve dvojnásobné výši.

2 (celkem 2)

