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7. prosince

Představujeme produktové vlaky ČD Cargo

Kontakty:
Belgium - Czech XPRESS
Ing. Tomáš Eichler			
E: Tomas.Eichler@cdcargo.cz		
M: 727 927 734			

Mala Train				BREZA
Eva Dudášová				
Petr Zikmund
E: Eva.Dudasova@cdcargo.cz		
E: Petr.Zikmund@cdcargo.cz
M: 725 876 993			
M: 602 580 127

Dracula				Marie Terezie
obchodní kontakt			
obchodní kontakt		
Ing. Petr Zikmund			
Ing. Petr Zikmund
E: Petr.Zikmund@cdcargo.cz		
E: Petr.Zikmund@cdcargo.cz		
M: 602 580 127			
M: 602 580 127
					
Ing. Koloman Bártha
provozní kontakt			
E: Koloman.Bartha@cdcargo.cz
Ing. Daniel Zajko			
M: 725 858 881
E: Daniel.Zajko@cdcargo.sk		
M: +421 917 377 918			
provozní kontakt
					
Ing. Daniel Zajko
					
E: Daniel.Zajko@cdcargo.sk
					
M: +421 917 377 918

Více informací na: www.cdcargo.cz/zvlastni-nabidka

Dceřiné společnosti mění svůj název
Jedním ze strategických cílů společnosti ČD Cargo je expanze na zahraniční trhy. Využívá k tomu potenciálu
stoprocentních zahraničních dceřiných společností. Aby byla ještě více zřejmá sounáležitost s mateřskou firmou, dochází v těchto dnech k přejmenování těchto společností. Sídla a kontaktní údaje zůstávají nezměněny.

Více informací na: www.cdcargo.cz/dcerine-spolecnosti

Tarif ČD Cargo,a.s. na rok 2018
ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 1. ledna 2018 Tarif ČD Cargo, a.s. (TVZ).
K vydání Tarifu ČD Cargo, a.s. na rok 2018 uvádíme tyto základní informace:
- hodnoty dovozného v tabulkách (s výjimkou Tabulky G) zvýšeny o 2 % proti hodnotám roku 2017;
- hodnoty dovozného v Tabulce dovozného G zvýšeny o 5 % proti hodnotám roku 2017;
- hodnoty poplatků reprezentujících ¼hodinu práce zaměstnance ČD Cargo upraveny na 125,- Kč;
v souvislosti s tím upraveny částky některých poplatků s podílem práce zaměstnance;
- v oblasti vlečkového provozu zvýšena sazba vlečného za druhý a každý další kilometr z 235,- na 250,- 		
Kč; výše poplatku za posun zvýšena z 600,- na 650,- Kč;
- ostatní změny v Tarifu představují další upřesnění textu v rámci vývoje nákladní přepravy.
Tarif ČD Cargo, a.s. účinný od 1. ledna 2017 č.j. 1519/2016-O7/2 zveřejněný dne 14. listopadu 2016 se tímto
sdělením ruší k datu 31. prosince 2017.

Více informací na: www.cdcargo.cz/tarify

Výluky a mimořádnosti
Na měsíc prosinec nejsou v plánu žádné větší výluky na tratích SŽDC, s.o., které by měly významnější dopad
na provoz nákladních vlaků.
V důsledku mimořádné události je omezen provoz v mezistaničním úseku Libčice nad Vltavou - Kralupy nad
Vlatvou, kde je provoz možný pouze po jedné traťové koleji. Předpoklad zprovoznění 20. prosince 2017.

Zajímavosti a aktuality z ČD Cargo
V pátek 24. listopadu 2017 vstoupil na naše území poslední vlak s naftou z bavorského Kraillingu. Celkem bylo
vlaky akciové společnosti ČD Cargo přepraveno přes 60 tisíc tun nafty do různých stanic v České republice.
1. prosince 2017 oslavilo ČD Cargo slavnostním galavečerem 10. výročí svého vzniku. Věříme, že všem účastníkům se program na pražském Žofíně líbil a obchodním partnerům děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci.
Ve vědecko technickém sborníku ČD č. 44/2017, který je k dispozici na https://vts.cd.cz/, byl zveřejněn odborný článek Ing. Petra Jindry z ČD Cargo „Projekt inteligentní vůz v prostředí společnosti ČD Cargo.“

Vaše náměty a připomínky uvítáme na: Michal.Roh@cdcargo.cz

