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Vyplňuje

O vyplňuje odesílatel
P vyplňuje příjemce
D vyplňuje ČD Cargo
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10

O

Odesílatel (jméno, adresa) – Odesílatelem může být v nákladním listu
jen jediná fyzická nebo právnická osoba.
a) Fyzická osoba bez přiděleného IČ zapíše své jméno, příjmení, datum
narození, adresu, případně číslo telefonu. Fyzická osoba s přiděleným
IČ uvede své jméno, příjmení, sídlo, adresu místa podnikání, případně
číslo telefonu, e-mailovou adresu nebo jiný elektronický kontakt.
b) Právnická osoba zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je
zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, adresu,
případně číslo telefonu, faxu, e-mailovou adresu nebo jiný
elektronický kontakt. Je-li odesílatelem organizační složka právnické
osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též svůj název
a svoji adresu, případně číslo telefonu, faxu, e-mailovou adresu nebo
jiný elektronický kontakt.

11

O

IČ odesílatele (zleva).

12

O

Zákaznický kód plátce za odesílatele stanovený platební smlouvou.

13

O

Prohlášení – v případě potřeby odesílatel uvede:
– dispozici: „Příjemce je oprávněn měnit přepravní smlouvu“;
– prohlášení o plátci uvedené v platební smlouvě včetně čísla platební
smlouvy;
– požadavek na předání zásilky jinému dopravci;
– požadavek na zjištění hmotnosti zásilky, na zjištění radioaktivity
s uvedením stanice, kde mají být tyto činnosti provedeny;
– informaci o předložení prohlášení, že přepravované zboží není
potřebné dopravovat spolu s doklady vyžadovanými zákonem
č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních textem: „Prohlášení odesílatele
č.j. ……… předloženo“;
– výjimku ze ZAN;
– instradační kód;
– informaci, že zásilka je určena k novému podeji včetně země a stanice
určení;
– zápis: „Přeprava jako zvláštní vlak povolena číslo: …………“,
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– prohlášení pro plnění opatření správních úřadů;
– průvodce (jména, příjmení a počet);
– prohlášení o hmotnosti a omezeném množství zabalené nebezpečné
věci překračující celkovou brutto hmotnost 8 t za vůz nebo UTI;
– prohlášení o přichystání jiného vozu, než byl požadován;
– pokyny pro případ přepravní překážky, překážky při dodání,
– nakládku nebo vykládku dopravcem ČD Cargo;
– náležitosti vyplývající ze zvláštního zacházení s vozem (např.
označení vozu nálepkami „Zákaz odrážení a spouštění“ apod.),
– náležitosti stanovené dalšími závaznými dokumenty;
– připojení doplňkových listů.

15

O

Příjemce (jméno, adresa) – příjemcem může být v nákladním listu jen
jediná fyzická nebo právnická osoba.
a) Je-li příjemcem fyzická osoba bez přiděleného IČ, zapíše odesílatel
její jméno, příjmení a adresu, případně číslo telefonu. Je-li příjemcem
fyzická osoba s přiděleným IČ, zapíše odesílatel její jméno, příjmení,
sídlo, adresu místa podnikání, případně číslo telefonu, e-mailovou
adresu nebo jiný elektronický kontakt.
b) Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše odesílatel jeho obchodní
firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku
(u právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvede její
název), uvede sídlo a adresu, případně číslo telefonu, faxu, e-mailovou
adresu nebo jiný elektronický kontakt. Je-li příjemcem organizační
složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede
též její název a jeho adresu, případně číslo telefonu, faxu, e-mailovou
adresu nebo jiný elektronický kontakt.

16

O

IČ příjemce (zleva), je-li odesílateli známo.

17

O

Zákaznický kód plátce za příjemce stanovený platební smlouvou.

18

Nevyplňuje se.

19

Nevyplňuje se.

21

O

Čísla vozů – zapíše se dvanáctimístné evidenční číslo z vozidla. U
přeprav více vozů na jeden nákladní list se čísla vozů uvedou do Výkazu
vozů.

22

O

Vlastní hmotnost vozu v kg – hmotnost vozu podle údaje na vozidle. U
přeprav více vozů na jeden nákladní list se hmotnosti vozů uvedou do
Výkazu vozů.

23

O

Informace pro příjemce – informace odesílatele týkající se zásilky,
avšak jen jako zpráva pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro
ČD Cargo.
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24

O

Placení přepravného – odesílatel svým záznamem vztahujícím se
k placení přepravného rozhoduje, zda bude platit přepravné zcela nebo
zčásti, nebo příjemce následujícím způsobem:
1. Vyplaceno dovozné a PD – Odesílatel platí dovozné, případně
poplatky doplňující. Toto vyznačí křížkem u bodu 1. Pokud nedoplní
dalšími záznamy předtištěný výplatní záznam, znamená to, že
odesílatel platí pouze dovozné. Bere-li odesílatel na sebe poplatky
doplňující, vyznačí je číselnými kódy dle TVZ, které od sebe oddělí
znakem „+“.
3. Vyplaceno přepravné – odesílatel platí celé přepravné. Toto vyznačí
křížkem u bodu 3.
4. Nevyplaceně – odesílatel přepravné poukazuje na příjemce. Toto
vyznačí křížkem u bodu 4.
Záznamy podle bodů 1, 3 a 4 nelze kombinovat.
Odesílatel zapíše záznam vztahující se k placení přepravného do sloupce
24 NL i tehdy, nehradí-li přepravné.
Zjistí-li ČD Cargo při podeji zásilky k přepravě, že záznam vztahující se
k placení přepravného chybí, není slučitelný s dalšími zápisy v NL nebo
nedovoluje jasně vyložit vůli odesílatele, upozorní odesílatele na tuto
nesrovnalost. Nedoplní-li nebo neopraví-li odesílatel NL nebo
nesouhlasí-li ČD Cargo se záznamem o placení přepravného, může ČD
Cargo odmítnout uzavřít přepravní smlouvu.

26

O

27

O

Požadované přepravní cesty:
– zápis přepravní cesty v případech schválených dopravcem ČD Cargo
nebo stanovených předpisy správních úřadů;
– údaje o dalším dopravci pověřeném prováděním přepravní smlouvy,
název dopravce a trasa.
Číslo zákaznického tarifu nebo smlouvy o ceně za přepravu, kterou plátce
uzavřel s dopravcem ČD Cargo.

30

O

Stanice určení a místo dodání – celý tarifní název stanice určení,
uvedený v Seznamu stanic spolu s názvem a číselným označením
manipulačního místa dodání.

31

O

Označení kusů (popř.) Počet/Druh obalu/Pojmenování zboží – počet
kusů, druh obalu, počet a identifikační znaky plomb zavěšených
odesílatelem, číslo a zkratka držitele vozidla podaného k přepravě jako
zboží. Pojmenování zboží zapíše odesílatel číslem tarifní podpoložky
a názvem zboží podle NHM. Zboží v podpoložkách o velkém počtu slov
může být zkráceno podle přepravovaného zboží, ovšem musí být zřejmé,
jaké zboží je přepravováno. Nebezpečné věci musí být zapsány tak, jak
stanoví RID, doplněné pouze číslem podpoložky NHM.
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Odesílatel zde dále uvede:
– kód kombinované nomenklatury;
– prohlášení o uznání, že obal chybí, je poškozen;
– prohlášení o chybějících vozových součástech vozů, nebo o poškození
a chybějících částech nákladu;
– hmotnost obsahu zásilky stanovenou odhadem;
– vlastní hmotnost vozu (tára) zjištěná odesílatelem;
– maximální rychlost přepravy v km/h, je-li nižší než 90 km/h;
– zápis čísla použitého příkladu nakládání nebo nakládací směrnice dle
Nakládacích směrnic UIC nebo číslo doporučení způsobu uložení
a zajištění;
– zápis „Těžký šrot“ u zásilky těžkého kovového šrotu, jejíž naložení
odpovídá příkladu nakládání 1.11.2 Svazku 2 Nakládací směrnice
UIC;
– souhlasový znak mimořádné zásilky;
– kód MRN u zásilek pod celním dohledem;
– kód ARC u zásilek podléhajících zákonu o spotřebních daních;
– počet a velikost UTI;
– výjimky z plombování;
– zápis: „Odpad“ nebo „Nebezpečný odpad“ podle druhu
přepravovaného odpadu;
– údaje přenesené z jiných sloupců (pokud v příslušném sloupci nestačí
místo) ve tvaru: „číslo sloupce, vlastní text“.

32

O

RID – „X“ se vyznačí, podléhá-li přeprava podmínkám RID.

33

O

Hmotnost výměnných palet a malých kontejnerů dopravce v kg –
nevyplňuje se.

34

O

Hmotnost zásilky v kg – hmotnost obsahu zásilky včetně obalů,
kontejnerů a palet.

36

O

Přílohy k nákladnímu listu – odesílatel zapíše přiložené listiny potřebné
k provedení přepravy (doklady vyžadované správními úřady, doplňkové
listy, které se použijí v případě, kdy nedostačuje místo v NL pro údaje
odesílatele apod.). Zkratky nejsou povoleny.

40

D

Počet vozů – celkový počet vozů přepravovaných na jeden NL.

41

D

Identifikace přepravy.

42

D

RID třída – číslo třídy dle RID.

43

D

Místo nakládky – z IS ČD Cargo.

44

D

Místo vykládky – z IS ČD Cargo.

45

D

Specifikace přepravy.
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46

O

Rychlozboží – Nevyplňuje se.

53

O

Reference odesílatele.

54

D

Povolení nakládky čís. – údaj u zásilek vázaných na povolení nakládky.

55

O

Ložná hmotnost v t – údaj nejvyšší přípustné ložné hmotnosti vozu
podle nápisů na voze a odpovídající traťové třídě pojížděných tratí.
U přeprav více vozů na jeden NL se sloupec nevyplňuje.

56

O

Počet náprav – počet náprav vozidla/vozidel přepravovaných na jeden
NL.

57

D

Mimořádná zásilka – zvýšení dovozného v % – při podeji se doplní
procento zvýšení dovozného, pokud je uvedeno v „Rozhodnutí
o mimořádné zásilce“.

58

D

K proclení v – název stanice, kde mají být plněny celní předpisy.

59

O, D

60

D

Směrovací cesty.

61

D

Nevyplňuje se.

62

D

Číslo tarifní položky zboží (NHM) – číslo zboží dle Dílu II TVZ.

67-80

D

Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy ČD Cargo o výpočtu dovozného,
doplňujících poplatků a použitém tarifu.

81

D

Záznamy dopravce – záznamy ČD Cargo (např. neplynutí dodací lhůty,
změna přepravní smlouvy, nový podej, kontrolní vážení, tranzitní celní
prohlášení, identifikační údaj „Komerčního zápisu“ nebo „Všeobecného
zápisu“, identifikační znaky plomb zavěšených dopravcem ČD Cargo,
výjimky ze ZAN, cesta odklonem apod.).

82

P, D

Potvrzení příjemce – na odběrném listu (3. díl) – příjemce potvrdí svým
podpisem vydání zásilky.
a) Je-li příjemcem fyzická osoba, prokáže se průkazem totožnosti a
zapíše svoje jméno, příjmení a adresu.
b) Je-li příjemcem právnická osoba, prokáže se výpisem z obchodního,
živnostenského nebo jiného obdobného rejstříku ne starším tří měsíců
a průkazem totožnosti, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak,
jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, adresu a IČ.
Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby, uvede též svůj
název a adresu.
Kromě toho uvede dopravce ČD Cargo jméno a příjmení osoby
přejímající zásilku a datum a hodinu převzetí zásilky příjemcem.

9 (celkem 10)

Evidenční číslo stanice určení – odesílatel zapíše evidenční číslo stanice
určení uvedené v Seznamu stanic; nevyplní-li ho odesílatel, doplní ho
ČD Cargo při podeji zásilky.
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83

D

Zásilka vydána – na prvopisu (1. díl) a účetním listu (2. díl) dopravce
ČD Cargo při dodeji doplní datum a hodinu ukončení přepravní smlouvy,
což je datum a hodina uvedená ve sloupci 82 NL. Datum ukončení
přepravní smlouvy uvedené ve sloupci 83 NL je zároveň datem
uskutečnění zdanitelného plnění.

84-91

D

Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy ČD Cargo o výpočtu dovozného,
doplňujících poplatků a použitém tarifu.

92

D

Data stanice odesílací – údaje podeje zásilky ve stanici odesílací (ČD
Cargo, a.s., tarifní název stanice, den, měsíc a rok podeje). Lze použít
i otisk datového razítka.

93

D

Data stanice určení – čas příjezdu vozu do stanice určení (ČD Cargo,
a.s., tarifní název stanice, den, měsíc, rok a hodina příjezdu). Lze použít
i otisk datového razítka s doplněním hodiny příjezdu.

94

D

Vážní razítko/Zjištěná hmotnost (brutto) – v případě vážení zásilky
otiskne dopravce ČD Cargo nebo smluvní partner dopravce ČD Cargo ve
všech dostupných dílech NL své vážní razítko a uvede hmotnost brutto.

95

D

96

D

Podej/Datum (měsíc-den-hodina)
Evidenční číslo stanice odesílací – údaj dle IS ČD Cargo.
Podací číslo – podací číslo přidělené IS ČD Cargo.
Stanice odesílací (název) – údaj dle IS ČD Cargo.

97

D

Dodací číslo – dodací číslo přidělené IS ČD Cargo.

101-106

D

Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce ČD Cargo o výpočtu
dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu.

10 (celkem 10)

