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Příloha 13 SPP
Zásady pro vyhlašování ZAN

1.

Všeobecné zásady

1.1

Všeobecné zásady pro vyhlašování ZAN jsou obsaženy v kapitole 1.7 SPP. Tato
příloha uvedené zásady dále upřesňuje.

1.2

Zákazníci uplatňují písemné požadavky na vyhlášení ZAN e-mailem na PJ ČD Cargo
nadřízené stanici, pro kterou je ZAN požadován. V případě objednání ZAN určeného
k regulaci dodávek pro konkrétního zákazníka se ZAN musí týkat pouze přeprav
příslušného zákazníka. Vyhlášení ZAN předchází splnění podmínek stanovených
dopravcem ČD Cargo při projednávání konkrétního případu.

1.3

Při uplatňování požadavků na vyhlášení ZAN je třeba u předvídaných akcí dodržovat
tyto zásady:
a) Jde-li o zásilky podávané k přepravě v zahraničí, je nutné uplatnit písemný
požadavek nejpozději 6 dnů před požadovaným začátkem platnosti ZAN.
b) Jde-li o zásilky podávané k přepravě v ČR, je nutné uplatnit písemný požadavek
nejpozději 2 dny před požadovaným začátkem platnosti ZAN.
c) Požadovaný začátek platnosti ZAN musí být určen tak, aby příjemci ve stanici
určení byli schopni přijmout ještě všechny zásilky, které do té doby byly podány
k přepravě (dále jen zásilky na cestě).
Znění článků 1.3a) až 1.3c) neplatí pro ZAN, který je třeba vydat okamžitě z důvodů
nepředvídatelných událostí (přírodní katastrofy, nehody apod.).

1.4

Při nedodržení lhůt uvedených v článcích 1.3a) a 1.3b) této přílohy bude žádost
přijata, ale v bodu 8. vydaného dokumentu ZAN bude uvedeno, že zásilky na cestě
a zásilky rozložené budou přepraveny.

2.

Struktura ZAN

2.1

Každý ZAN má jednotnou strukturu, kterou tvoří záhlaví a textová část:
a) záhlaví obsahuje identifikační znak příslušného ZAN, tj. značku „ZAN“ a číslo ve
tvaru „XXX - YY - ZZZZ“
(např. ZAN 556 - 54 - 2020), kde jednotlivé číselné prvky znamenají:
 XXX: pořadové číslo v kalendářním roce (číslování od začátku roku počínaje
číslem „1“),
 YY: identifikační číselný kód podniku železniční infrastruktury, do jehož
oblasti se ZAN vyhlašuje – viz bod 2.1b), bod 3. této přílohy,
 ZZZZ: rok vydání ZAN.
b) textová část obsahuje následující body:
1. Původce;
2. Důvod vyhlášení;
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3. Oblast určení zásilky, do které je přeprava zastavena nebo omezena (stanice,
vlečka, příjemce, příp. oblast podniku železniční infrastruktury; přeprava přes
vyjmenované PPS, konkrétní dopravce apod.);
3.1 výjimka z bodu 3. dokumentu ZAN (např. z oblasti, do které je přeprava
omezena nebo zastavena, jsou vyjmuty zásilky určené pro vyjmenované
příjemce nebo vlečky ve stanici určení);
4. Oblast odeslání zásilky, ze které je přeprava zastavena nebo omezena;
4.1 výjimka z bodu 4. dokumentu ZAN (např. z oblasti, ze které je přeprava
omezena nebo zastavena, jsou vyjmuty zásilky vyjmenovaných odesílatelů,
z vyjmenovaných stanic nebo od vyjmenovaných dopravců apod.).
5. Druh zásilky (vozové zásilky); v tomto bodě se může mj. zdůraznit, zda se
ZAN týká např. pouze prázdných vozů neposkytnutých dopravcem, ucelených
vlaků, jednotlivých vozových zásilek, mimořádných vlaků apod.
5.1 výjimka z bodu 5. dokumentu ZAN (např. ZAN se netýká zásilek
v ucelených vlacích);
6. Zboží zásilky, kterého se ZAN týká (NHM);
6.1 výjimka z bodu 6. dokumentu ZAN (např. z vyznačeného intervalu NHM je
vyjmuto zboží konkrétní NHM);
7. Platnost ZAN (konkrétní časový údaj začátku a konce platnosti nebo
s uvedením „do odvolání“); datum je uvedeno v následujícím tvaru:
2020-11-04 06:00 (rok, měsíc, den, hodina, minuta);
8. Pokyny pro nakládání se zásilkou, popř. uvedení data, do kterého budou zásilky
v PPS ještě přebírány;
Příklady pokynů:
 převezme se a přepraví se po plánované trase;
 odkloní se;
 je zadržena, přičemž oprávněný je požádán o případné pokyny.
Ostatní poznámky (např. náhradní vykládací stanice).

3.

Platnost

3.1

ZAN vstupuje v platnost časovým údajem uvedeným v bodu 7. dokumentu ZAN.

3.2

Z pohledu počátku platnosti se ZAN dělí na:
 ZAN vyhlášený od předem určeného dne a hodiny.
 ZAN vyhlášený s okamžitou platností (např. ZAN vydaný na základě opatření
správních úřadů). Takový ZAN vstupuje v platnost okamžikem jeho zveřejnění
na internetových stránkách www.cdcargo.cz .

3.3

Podle doby platnosti se ZAN dělí na:
 ZAN s vyhlášenou platností na dobu určitou: tj. od určeného data do určeného
data.
 ZAN s vyhlášenou platností na dobu neurčitou: tj. ode dne uvedeného v ZAN do
odvolání.
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3.4

ZAN, který je nutno zrušit ještě před uplynutím jeho vyhlášené platnosti, nebo ZAN
vyhlášený na dobu neurčitou, tj. „do odvolání“, ukončuje ČD Cargo rušícími
zprávami v elektronické podobě na základě žádosti subjektu, který o vydání ZAN
žádal. Vydáním rušící zprávy se ruší příslušný ZAN, včetně všech dodatků, změn
i výjimek k němu vydaných.

4.

Dodatky a výjimky

4.1

O vydání dodatku nebo výjimky ze ZAN žádá zákazník ve smyslu článku 1.2 této
přílohy.
Změny nebo doplnění ZAN v době jeho platnosti se vyhlašují číslovanými dodatky.
Číslo dodatku má tvar: XXX - YY - ZZZZ/A, kde údaje před lomítkem znamenají
číslo příslušného ZAN a číslo za lomítkem je pořadové číslo dodatku k tomuto ZAN.
Textový obsah jednotlivých bodů v dodatku znamená vždy úplné nové znění
jednotlivých bodů, nikoliv jejich doplnění.
Číslo udělené výjimky včetně identifikačního znaku ZAN, k němuž se výjimka
vztahuje, odesílatel uvede ve sloupci 13 NL vnitro nebo ve sloupci 7 (s kódem 16)
NL CIM, VL CUV a NL CIM/SMGS.
ČD Cargo si vyhrazuje právo sjednat po vzájemné dohodě se zákazníkem možnost
jiného způsobu vydávání výjimek ze ZAN (umožněním přístupu do příslušné
aplikace výpočetní techniky k vydávání výjimek v pravomoci zákazníka).
U výjimek, kterými se povolují kvóty nakládky, a tyto výjimky jsou ze strany
příjemců udělovány bez prostřednictví ČD Cargo přímo odesílatelům (např. tzv.
„záměry“), nenese ČD Cargo odpovědnost za nedodržení těchto kvót, ani za použití
výjimky neoprávněným subjektem.

4.2

4.3

4.4

5.

Cena

5.1

Za projednání každé jednotlivé žádosti o vydání ZAN, dodatku nebo výjimky počítá
ČD Cargo poplatek dle TVZ. Tento poplatek se nepočítá v případě výjimek
udělovaných příjemcem bez účasti ČD Cargo podle článku 4.3 této Přílohy.

3 (celkem 3)

