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Elektronický nákladní list

Připojte se i vy k téměř devíti stovkám spokojených zákazníků, kteří
využívají výhod elektronické komunikace s ČD Cargo.
Elektronický nákladní list

Co to je
Elektronický nákladní list (ENL) = Elektronická přepravní listina k zásilce pořízená v CNP
(Centrální nákladní pokladna; aplikace ČDC)
z elektronických dat předaných zákazníkem.
K takové zásilce se přepravní doklad netiskne
(tj. data zásilky jsou dostupná elektronicky
z informačních systémů ČDC).
Výhody
• Zrychlení kontaktu mezi zákazníkem
a pracovištěm CNP
• Eliminace chyb při vyplňování předepsaných údajů zákazníkem vzhledem
k výběru z voleb
• Odpadá osobní kontakt, který by byl vzhledem k rozmístění pracovišť CNP pro řadu
zákazníků technologickým problémem
• Úspora času a nákladů pro zákazníka při
vyplňování ze sídla firmy
• V současné epidemiologické situaci je velká výhoda pouze elektronický kontakt,
• Úspory papírových nákladních listů
• Přehled o aktivních zásilkách na kterémkoliv pracovišti CNP v ČR a možnost zásahu podle dispozic zákazníka.

Elektronický podej zásilek

ČD Cargo nabízí zjednodušené odbavení zásilky ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zavedením elektronického podeje zásilek.
1. Vnitrostátní přeprava
Zákazník nepředkládá při podeji zásilky papírový nákladní list, ale pouze pořizuje data zásilky (silně orámované části nákladního listu). Zásilka je do stanice určení přepravena s elektronickým nákladním listem. Doklad
o uzavření přepravní smlouvy je zákazníkovi zaslán elektronickou poštou.
2. Mezinárodní přeprava
Zákazník nepředkládá při podeji zásilky papírový nákladní list, ale pouze pořídí data zásilky. Zásilka je do stanice určení přepravena s NL CIM/VL CUV vytištěným z informačního systému dopravce. Doklad o uzavření
přepravní smlouvy je zákazníkovi zaslán elektronickou poštou.

Používání elektronického podeje zásilek je bezplatná služba realizovaná na základě uzavřené písemné smlouvy mezi ČD Cargo, a.s. a odesílatelem zásilky. Smlouva obsahuje zejména:
•
Oprávnění přístupu zadání dat zásilky
•
Způsob pořizování dat o zásilce
•
Místo plnění – odesílací stanice
•
Způsob potvrzení přijetí zásilky k přepravě
•
Okamžik uzavření přepravní smlouvy
•
Způsob doručení 4. dílu NL CIM / VL CUV odesílateli e-mailem
•
Seznam zaměstnanců odesílatele oprávněných zadávat data o zásilkách
Elektronicky podat lze i mimořádné zásilky a nebezpečné věci RID.

Elektronický dodej zásilek

ČD Cargo nabízí zákazníkům zjednodušené odbavení zásilek ve stanici určení zavedením elektronického potvrzení odběru zásilek.
Po dodání zásilky do stanice určení obdrží příjemce zásilky e-mailovou zprávu, ve které je uveden odkaz na
potvrzení odběru zásilky v aplikaci SOČ-NL (silně orámovaná část nákladního listu). Příjemce potvrdí odběr
zásilky prostřednictvím tohoto odkazu nebo prostřednictvím výměnného datového souboru XML.
Po potvrzení odběru zásilky je příjemci e-mailem odeslán 1. díl nákladního listu ve formátu *.PDF, výkaz
vozových zásilek a případné přílohy, které k nákladnímu listu přiložil odesílatel. Elektronický dodej zásilek je
bezplatná služba realizovaná na základě uzavřené písemné smlouvy mezi ČD Cargo, a.s. a příjemcem zásilky.
Smlouva obsahuje zejména:
•
Oprávnění přístupu k potvrzování odběru zásilek
•
Způsob potvrzování odběru zásilek
•
Způsob doručení prvopisu nákladního listu příjemci
•
Seznam zaměstnanců zákazníka oprávněných potvrzovat odběr zásilek

Kontakty:

Změny v Tabulce stanic se zvláštním výpravním oprávněním
S platností od 1. července 2020 byly do Tabulky stanic se zvláštním výpravním oprávněním doplněny:
564195
Mlýny		
minimální počet vozů 3
370957
Strážnice
minimální počet vozů 3
Příslušná ustanovení jsou uvedena v SPP, v kapitole 3.1. V Seznamu stanic (dříve TR 6) jsou tyto stanice označeny doplňkovým údajem „zp“ a v DIUM symbolem „z“.

Změna č. 1 Tarifu pro přepravu vozových zásilek (TVZ)
ČD Cargo, a.s. vydává s účinností od 1. srpna 2020 změnu č. 1 Tarifu ČD Cargo, a.s. (TVZ) platného na rok
2020. Předmětem změny je doplnění nového poplatku doplňujícího 27.94 za obsluhu manipulačního místa
„Jihlava Pávov“ na vlečce „Vlečka RSM Jihlava kolejiště Pávov“.

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

