Pokyny pro vyplnění „Přihlášky nakládky pro vozy držitele ČD CARGO, a.s.
(neplatí pro elektronickou objednávku)
Záhlaví přihlášky
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sl.13
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Stanice odesílací - název nebo evidenční číslo dle Seznamu stanic ČD Cargo, a.s.
Typ manipulačního místa (vlečka=010;, kontejnerové překladiště 030, ostatní 040).
Železniční stanice přistavení - název nebo evidenční číslo. Uvádí se, jen když se liší od stanice odesílací.
Manipulační místo – název a číslo. Dle Seznamu stanic ČD Cargo, a.s.
Odesílatel – obchodní firma, právní forma a sídlo, u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu.
Odesílatel – IČ.
Odesílatel - DIČ CZ/EU).
Objednatel – obchodní firma, právní forma, sídlo. U fyzické osoby jméno, příjmení, adresa.
Objednatel - IČ.
Objednatel - DIČ CZ/EU.
Plátce přepravného - obchodní firma, právní forma a sídlo, u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, číslo
telefonu.
Plátce přepravného - IČ.
Plátce přepravného - DIČ CZ/EU.

Řádek přihlášky
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Číslo řádku.
Datum nakládky (přístavby) ve tvaru DDMM (den a měsíc). Není-li pro uvedený den plánována obsluha
místa nakládky, bude přihláška nakládky odmítnuta.
Datum ve tvaru DDMM do kterého je objednatel připraven nakládku ještě uskutečnit,
Číslo zboží dle NHM. (minimálně dvě číslice).
UN číslo dle RID.
Kód řady vozu dle číselníku "Základní řada vozu" nebo "Souhrnná řada vozu".
Uvede se počet objednaných vozů.
Náhradní řada vozů. Vyplňuje se stejně jako sl. 19.
Uvede se počet objednaných vozů náhradní vozové řady uvedené ve sl. 21.
Druhá náhradní řada vozů. Vyplňuje se stejně jako sl. 19.
Uvede se počet objednaných vozů druhé náhradní vozové řady uvedené ve sl. 23.
Hmotnost zboží v kilogramech na vůz.
Železniční podnik určení slovně nebo číselně dle vyhlášky UIC . Ne-li vyplněno, považuje se automaticky za
vnitrostátní přepravu, a to i v případě reexpedice do zahraničí.
Stanice předání (PPS nebo předání navazujícímu dopravci). Uvede se slovně nebo kód.
Stanice určení (vykládky) název nebo evidenční číslo dle Seznamu stanic ČD Cargo, a.s. u stanice v zahraničí dle
seznamu DIUM. Pokud není uvedena, nelze posoudit z pohledu platných ZAN a ČD Cargo, a.s. nenese
odpovědnost za případné vzniklé škody, objednatel bude povinen nahradit ČD Cargo, a.s. náklady spojené
s přepravou vozu do stanice nakládky.
Dle číselníku "Upřesnění přepravy".
Kontejnerový vůz: Kód 0 = nerozlišuje se, 1 = vozy po vykládce (dvojitá manipulace), 2 = vozy prázdné

sl.31.
sl.32.

Dopravce navazující na ČD CARGO. (uvede se kódem, dle číselníku dopravců)
Ostatní údaje = další upřesňující údaje objednatele pro dopravce ČD CARGO, a.s.

Zápatí přihlášky
sl.33.
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sl.35.
sl.36.

Jméno zaměstnance objednatele / odesílatele.
Telefonický kontakt na zaměstnance objednatele / odesílatele.
Datum převzetí přihlášky nakládky (tvar DDMMRRRR) den, měsíc a rok. Vyplní zaměstnanec ČD Cargo,
a.s.
Jméno zaměstnance ČD Cargo, který přihlášku nakládky převzal a otisk staničního datového razítka.
Sloupce a údaje, které musí být vyplněny vždy, jsou zvýrazněny tučně, nepovinné kurzivou.

