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Příloha 12 SPP
Objednávka přepravy mimořádných zásilek
1.

Tato příloha stanoví postup při objednávání přepravy mimořádných zásilek (MZ)
včetně způsobu úhrady poplatku za stanovení dopravních podmínek podle
jednotlivých kategorií MZ. Tiskopis „Objednávka projednání přepravy mimořádné
zásilky“ (dále jen Objednávka) je spolu s pokyny pro jeho vyplnění je zveřejněn na
internetových stránkách www.cdcargo.cz .

2.

Informace k vyplnění Objednávky obdrží objednavatel přepravy MZ v kontaktním
místě ČD Cargo nebo na tel.: 972 244 525, 972 244 526 (ČD Cargo-PREMIZA).
Vyplněný tiskopis Objednávky podává objednavatel vždy písemně a v dostatečném
předstihu před zamýšleným termínem přepravy elektronicky na e-mailové adrese
prepravyMZ@cdcargo.cz (skupina přeprav mimořádných zásilek ČD CargoPREMIZA) nebo v kontaktním místě dopravce ČD Cargo. Za dostatečnou dobu se ve
vnitrostátní přepravě považuje 15 dní, v mezinárodní přepravě 30 dní a v mezinárodní
přepravě s překládkou na jiný rozchod 3 měsíce. U extrémně velkých nebo těžkých
zásilek se za dostatečnou dobu považují 1 – 3 měsíce, podle povahy a rozměrů
zásilky.

3.

U přeprav kolejových vozidel na vlastních kolech, která mají charakter MZ, je nutno
k vyplněné Objednávce přiložit ještě zvláštní přílohy s dalšími doplňujícími údaji,
potřebnými pro projednání souhlasu k jejich přepravě:
 Doplňující údaje k přepravě kolejového vozidla na vlastních kolech;
 Prohlášení odesílatele.
Vzory příloh a požadované údaje jsou k dispozici na internetových stránkách
www.cdcargo.cz. U kolejových vozidel neschváleného typu je nutné dodat
i podklady/doklady uvedené v bodě 6 přílohy Doplňující údaje k přepravě kolejového
vozidla na vlastních kolech.

4.

U přeprav železničních vozidel s překročenou lhůtou revize, přepravovaných jako
MZ podle Přílohy 9 k VSP, Přípojku 8, musí být dále k Objednávce přiložen řádně
vyplněný Protokol o technické prohlídce, resp. Souhlas k přepravě hnacího vozidla
(dále jen Protokol). Stanice určení v Protokolu musí odpovídat stanici určení uvedené
v Objednávce. Při změně Objednávky může být stanice určení v Protokolu opravena.

5.

Projednání přepravy MZ je zpoplatněno dle TVZ. Poplatky musí být uhrazeny vždy,
a to i v případě nerealizování přepravy z vůle zákazníka nebo vydáním zamítajícího
„Rozhodnutí o mimořádné zásilce“. Poplatky jsou rozděleny do čtyř kategorií dle
obtížnosti zpracování (viz Objednávka). V případě mimořádně velké obtížnosti
zpracování stanoví poplatek za projednání přepravy ČD Cargo smluvně.
Objednavatel přepravy MZ, který má s ČD Cargo uzavřenu platební smlouvu,
provede úhradu poplatku na základě faktury, kterou vystaví OPT. Objednavatel
přepravy MZ, který nemá uzavřenu platební smlouvu, uhradí tento poplatek zálohou
složenou na účet OPT. Pokud nebudou v Objednávce vyplněny údaje pro fakturaci
správně a úplně, nebude Objednávka přijata.

6.

O výsledku projednání požadované přepravy je objednavatel vyrozuměn písemně
„Rozhodnutím o mimořádné zásilce“, v němž jsou stanoveny podmínky pro nakládku
(odbavení) MZ a doba jeho platnosti, které jsou závazné.
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