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1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn 
a provedení záznamu na této stránce 
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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
 
 

0 Seznam zkratek – Pojmy 
 

CIT Mezinárodní železniční přepravní výbor 

CUV Jednotné právní předpisy pro smlouvy o používání vozů v mezinárodní 
železniční přepravě 

Držitel Ten, kdo dlouhodobě hospodárně používá vůz jako dopravní prostředek, 
bez ohledu na to, zda je jeho vlastníkem nebo zda je oprávněn s ním 
disponovat. 

Domovská 
železniční stanice 

Železniční stanice, která je uvedena na železničním voze a do které je vůz 
odeslán v případě, že držitel nedá žádné pokyny. 

Zeměpisná zóna*) Zeměpisná zóna: zahrnuje více železničních stanice v daném regionu; 
prázdný vůz se odesílá na regionální železniční stanici v případě, že držitel 
nedá žádné pokyny, *) rozuměj „zeměpisná domovská zóna“ 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EDI Elektronická výměna dat mezi informačními systémy ve formě EDI-zpráv 

EDI-zpráva Datová v ěta, která je podle p řistupných norem uspo řádána a v jedné 
form ě zobrazována, které se elektronicky čtou, jakož i automaticky a 
jednozna čně se můžou zpracovat. 

Elektronický NL Elektronicky uložené záznamy dat, které zobrazuje vozový list. 

EZD Elektronické zpracování dat 

GTM-CIT Průvodce nákladní přepravou CIT 

Odesílatel Držitel, který železničnímu dopravnímu podniku předává vůz jako dopravní 
prostředek k přepravě 

Papírový vozový list Papírový dokument, který zobrazuje vozový list. 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží 

Stanice při odjezdu Stanice obsluhující místo převzetí zboží 

Stanice při příjezdu Stanice obsluhující místo dodání zboží 

UIC Mezinárodní železniční unie 

VSP Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů 

Vozový list Papírový dokument, resp. elektronický záznam dat, který/které doprovází 
prázdné vozy v rámci VSP. 

Vytisknutí 
elektronického VL 

Vytištěné vydání uložených elektronických záznamů dat z vozového listu na 
papír.  

Železniční dopravní 
podnik (ŽDP) 

Každý soukromý nebo veřejnoprávní subjekt disponující licencí odpovídající 
právu Společenství, a jehož hlavní činnost spočívá v poskytování 
železničních služeb souvisejících s přepravou osob a/nebo zboží, přičemž 
musí tento subjekt povinně zajistit trakční výkon. ŽDP označuje též subjekt, 
který zajišťuje pouze trakční výkon 

Používající ŽDP Každý ŽDP, v jehož vlacích nebo na jeho zařízeních se vůz nachází 
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1 Cíl Průvodce 
 

Tento Průvodce obsahuje ustanovení pro používání vozového listu CUV a ostatních do-
kumentů v souvislosti s mezinárodní přepravou prázdných vozů jako dopravních pro-
středků (viz Článek 14.2 CUU). 

 
 

2 Rozsah platnosti 
 

Pokud nejsou uzavřeny zvláštní úmluvy platí tento Průvodce pro zásilky, které podléhají 
VSP při vztahu držitel – používající ŽDP. 

 

  Pokud vůz podléhá celním formalitám, musí být tento vůz podaný k přepravě jako zboží. 
Tento vůz podléhá Jednotným právním předpisům CIM (viz čl. 24 CIM). Vůz podléhá cel-
ním formalitám u přechodu hranic, zejména u přeprav: 

• Před a pro pronájmu 

• Z/na čištění 

• Z/do opravy 

• Z/do revize 

• K/po přestavbě 

• K nákupu nebo prodeji 

• K sešrotování 

 

Pro tyto vozy platí ustanovení VSP, pokud nejsou v rozporu s ustanovením JPP CIM. 

 

Na rozdíl od případů uvedených v odstavci 2, může být vůz vrácený jako dopravní prostře-
dek (NHM 9921.10 - 9921.40 nebo 9922.10 - 9922.40), pokud byl použitý jako dopravní 
prostředek v souladu s Celním kodexem Společenství (zvláště z nakládky), anebo podle 
příslušného národního celního práva v těchto případech: 

• Pokud jde o přepravu vozu jako dopravního prostředku ve třetí zemi (vůz je schvá-
len k provozování v členské zemi EU) a jde o zpětnou přepravu do členské země 
EU, nebo 

• Pokud jde o přepravu vozu jako dopravního prstředku v členské zemi EU (vůz je 
schválen k provozování ve třetí zemi) a jde o zpětnou přepravu do této třetí země. 
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B. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PAPÍROVÝ 
A ELEKTRONICKÝ VOZOVÝ LIST 

 
 
 

3 Obsah vozového listu 
 

Vysvětlivky k obsahu vozového listu jsou předmětem Přílohy 1. 

              

                Stáhnutelný formulář vozového listu je připraven k vyplnění, vytištění a elektronickému  

                přenesení na www.cit-rail.org.  
   
 

4 Hrazení náklad ů 
 

4.1 SEZNAM POPLATK Ů 
 

Přehled běžných poplatků za služby, které souvisejí s přepravou, a vedlejších poplatků, je 
předmětem Přílohy 2. 

 

4.2 VYSVĚTLIVKY K HRAZENÍ NÁKLAD Ů 
 

Výdaje, pokud se nedohodlo jinak, jsou hrazeny buď odesílatelem používajícímu ŽDP při od-
jezdu nebo příjemcem používajícímu ŽDP v cíli způsobem odpovídajícím následujícím vy-
světlivkám.  

 

. 
 

Poznámka Význam 

a) Vyplaceně, popř. až 
do X 

Odesílatel hradí přepravné, popř. až do X (X označuje řezový 
tarifní bod) 

b) Vyplaceně, včetně ..., 
popř. až do X 

Odesílatel hradí přepravné a poplatky označené jako 
doplňkové podle Přílohy 3, popř. až do X (X označuje řezový 
tarifní bod ) 

c) EXW „Ze závodu ( 
..... označené místo)“ 

Všechny náklady (přepravné a poplatky uvedené v přehledu 
Přílohy 3) hradí příjemce. 

 

Zjistí-li dopravce, že chybí údaj o úhradě nákladů, neshoduje se s ostatními záznamy ve vo-
zovém listě nebo z něj nevyplývá jednoznačný záměr odesílatele, je dopravce povinen ode-
sílatele na tuto skutečnost upozornit. Jestliže odesílatel nedoplní nebo neopraví vozový list 
nebo již nemůže být zastižen, jdou veškeré náklady k jeho tíži. 

 

4.3 VÝPLATNÍ ÚČET 
 

Nemůže-li být při převzetí přesně zjištěn úhrn nákladů, které hradí odesílatel, zapíší se tyto 
náklady do výplatního účtu podle vzoru v Příloze 4; tyto jsou zúčtovány s odesílatelem 
nejpozději do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty. 
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Je-li výplatní účet vyhotoven na tiskárně (obsah a struktura formuláře), je třeba dodržet ná-
sledující podmínky: 

- barva tisku: podle vzoru nebo černá 
- obsah: žádná odchylka od vzoru 
- formát a provedení: co možná nejméně odchylek od vzoru 
- papír: vhodný pro používanou tiskárnu 
 
Výplatní účet se předává ve vhodné písemné formě. Na www.cit-rail.org je připravený 
k vyplnění, vytisknutí a elektronickému předání stáhnutelný formulář výplatního účtu.  
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C. PAPÍROVÝ VOZOVÝ LIST 
 
 
 

5 Vzor 
 

Vzor vozového listu je obsahem Přílohy 3a. Sestává z pěti číslovaných listů: 
 

List 
Příjemce listu 

Č. Označení 

1 Prvopis vozového listu Příjemce 

2 Karta Používající ŽDP v místě určení 

3 Návěští a odběrný list/Celní Používající ŽDP v místě určení 

4 Druhopis vozového listu Odesílatel 

5 Účetní list Používající ŽDP v místě odjezdu 
 
 

Pro přepravu prázdných nosných vozů pro kontejnery mohou smluvní strany dojednat použití 
vozového listu CUV pro kombinovanou dopravu podle Přílohy 3b. Listy I (odesílatel) a II (pří-
jemce) a sloupce označené malými písmeny nemají žádný význam pro přepravu těchto vozů 
jako dopravních prostředků. 

Je-li vozový list vyhotoven na tiskárně (obsah a struktura formuláře), je třeba dodržet násle-
dující podmínky: 

- barva tisku: podle vzoru nebo černá 
- obsah: žádná odchylka od vzoru 
- formát a provedení: co možná nejméně odchylek od vzoru 
- papír: vhodný pro používanou tiskárnu 
V případě nutnosti se při odjezdu vytiskne zadní strana na zvláštní list. Je-li během přepravy 
potřeba zapsat výdaje na takovouto nově pořízenou zadní stranu, vydají se listy 1, 2 a 3 vo-
zového listu jako doplňkové listy a připevní se k vozovému listu. 

 
 

6 Oddělené účtování trasy 
 

Vozový list je možné tisknout s doplňkovým listem pro oddělené účtování trasy. 
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D. ELEKTRONICKÝ VOZOVÝ LIST 
 
 
 

7 Zásada 
 

Vozový list včetně druhopisu může mít podobu elektronických záznamů dat, která jsou pře-
voditelná do čitelných znaků písma. 

 
 

8 Smlouva o elektronické výměn ě dat z vozového listu (EDI 
smlouva) 

 

ŽDP a držitel stanoví podmínky pro výměnu dat elektronického vozového listu ve smlouvě 
EDI. Kontrolní seznam pro upravování smluv EDI je předmětem přílohy 5 a.  

 

Funkční a právní požadavky na elektronický vozový list jsou předmětem Přílohy 5. 
 
 
 
 
 

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
 

9 Nabytí ú činnosti 
 

Tento Průvodce nabývá účinnosti dnem 1.7.2006. 
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1 Jazyky 
 

Vozový list je vytisknut v jednom nebo několika jazycích, přičemž jeden z těchto jazyků musí 
být němčina, angličtina nebo francouzština. Odesílatel a dopravce si můžou dohodnout něco 
jiného. 

 

Vozový list je vyplněn v jednom nebo několika jazycích, přičemž jeden z těchto jazyků musí 
být němčina, angličtina nebo francouzština. Odesílatel a dopravce si můžou dohodnout něco 
jiného. Pro zásilky, které podléhají RID, se mohou styčné státy o zásilce dohodnout jinak. 

 
 

2 Sloupce vozového listu a jejich obsah 
 

Poznámky: 

- Není-li zvláštní ujednání mezi odesílatelem a používajícím ŽDP, vyplní sloupce 1 až 
30 odesílatel. 

- Čárkované čáry mezi jednotlivými sloupci znamenají, že zápis může přesáhnout přes 
tuto hranici, není-li v jednom sloupci dostatek místa pro zápis. Jednoznačnost údajů 
ve sloupcích, do kterých zápis zasáhl, přitom nesmí být dotčena. Pokud přesto stále 
nedostačuje místo, použijí se doplňkové listy, které tvoří součást vozového listu. Tyto 
doplňkové listy musí mít stejnou velikost jako vozový list; jsou vyhotoveny ve stejném 
počtu jako díly vozového listu. Na doplňkových listech musí být uvedená alespoň 
identifikace zásilky, datum převzetí zboží a údaje, na které nebylo ve vozovém listě 
místo.  Ve vozovém  listě je na tyto doplňkové listy třeba upozornit. 

- Zápisy ve sloupcích 7, 13 a 14 jsou sestaveny jako kód a částečně jako text. 
V písemném styku je třeba pro jednoznačné označení jednotlivých kódů uvést číslo 
sloupce. (Příklad: kód 1 ve sloupci 7 se označí jako „Kód 7.1“). 

- Status: .Pov = povinný údaj 

 .Pod = podmíněný údaj (povinný pokud je splněna podmínka) 

 .V   = volitelný údaj 

- Práva přístupu k údajům (elektronický vozový list). 
 

Přístup k údajům vozového listu se umožní pouze těm účastníkům, kteří uzavřeli smlouvu 
EDI a zároveň se podílejí na přepravě vozu. V rámci jejich kompetencí mají přístupové právo 
příslušné správní úřady. 

 

Rozlišují se tři druhy přístupových práv: čtení, zadávání (vč. čtení) a změny (vč. čtení a za-
dávání). Přístupová práva pro čtení se zajistila na základě uzavřených smluv o řezech nebo 
o vyměněných zpráv mezi zúčastněnými. Práva k zadávání a změny dat ŽDP se shodují 
s tím ŽDP, v jehož péči se vůz nachází.  
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Slou
pec 
č.  

Status Údaje 
Přístup k dat ům 

Čtení Zadávání Zm ěny 

1 Pov Odesílatel:  jméno, poštovní adresa (s 
údajem kódu země podle ISO 3166), 
podpis a pokud možno telefonní nebo 
faxové číslo (s mezinárodní předvolbou) 
nebo e-mailová adresa odesílatele. Bez 
zvláštního ujednání mezi 
odesílatelem a dopravcem se podpis 
nahradí identifikací zásilky podle 
sloupce 62  

Při výměně zboží mezi členskými státy 
EU je odesílatel povinen uvést kromě 
toho své identifikační číslo k DPH, pokud 
mu takové číslo bylo přiděleno. 
 

- ŽDP 

- příjemce  

- odesílatel  

2 V Zákaznický kód odesílatele  

Chybí-li kód zákazníka, může jej doplnit  
používající ŽDP. 
 

- příjemce - odesílatel - ŽDP (zadá 
se kód) 

3 V Zákaznický kód plátce p řepravného 
u vyplacených náklad ů, pokud se 
nejedná o odesílatele. 

Chybí-li kód zákazníka, může jej doplnit  
používající ŽDP, pokud kód vyplývá 
z údaje ve sloupci 13 nebo 14. 
 

- příjemce - odesílatel - ŽDP (zadá 
se kód) 

4 Pov Příjemce:  jméno, poštovní adresa (s 
údajem kódu země podle ISO 3166), 
a pokud možno telefonní nebo faxové 
číslo nebo e-mailová adresa příjemce.  

Při výměně zboží mezi členskými státy 
EU je odesílatel povinen uvést kromě 
toho identifikační číslo k DPH příjemce, 
pokud příjemci takové číslo bylo 
přiděleno a je odesílateli známé. 
 

- ŽDP 

- příjemce 

- odesílatel  

5 V Zákaznický kód p říjemce  

Chybí-li kód zákazníka, může jej doplnit 
používající ŽDP. 
 

- příjemce - odesílatel - ŽDP (zadá 
se kód) 

6 V Zákaznický kód plátce p řepravného 
u nevyplacených náklad ů, pokud se 
nejedná o příjemce. 

Chybí-li kód zákazníka, může jej doplnit  
používající ŽDP, pokud kód vyplývá 
z údaje ve sloupci 13 nebo 14. 
 

- příjemce - odesílatel - ŽDP (zadá 
se kód) 
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Slou
pec 
č.  

Status Údaje 
Přístup k dat ům 

Čtení Zadávání Zm ěny 

7 Pod Prohlášení odesílatele , které jsou 
závazné pro používající ŽDP. Při použití 
kódu 6 se uvádí kód a jeho význam. Při 
použití jiných kódů se uvede pouze kód, 
který musí být doplněn příslušnou 
informací. 

Kód Vysvětlivka 
 

5 Nouzové telefonní číslo pro případ 
nedostatků nebo nehody 
s nevyčištěnými prázdnými vozy, 
které obsahují zbytky 
nebezpečného zboží  

6 Pověření subdopravce není 
povoleno  

9 Sjednaná dodací lhůta …  

10 Splnění správních předpisů …  

11 Mimořádná zásilka: … 

 (Přepravní číslo všech zúčastně-
ných používajících 
ŽDP / provozovatelů infrastruktury) 

16 Ostatní vysvětlivky: 

 …. (označení pověřené osoby, 
označení subdopravce, žádost 
o zvláštní zacházení se zásilkou 
během přepravy atd.) 

17 Provozní omezení, která jsou 
odesílateli známá (např. omezená 
rychlost atd.) 

 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel   

8 V Referen ční číslo odesílatele - ŽDP 

- Příjemce 
 

- Odesílatel   

9 Pod Přílohy : výčet všech průvodních listin 
nutných pro přepravu, které jsou přiloženy 
k vozovému listu.  

Pro papírový vozový list: případné údaje 
z doplňkových listů. Pokud odesílatel 
použije formulář pro multimodální 
přepravy nebezpečného zboží podle 
pododstavce 5.4.4 RID, zachází se s tímto 
dokumentem jako s doplňkovým listem. 
Přílohy se uvádějí v papírovém vozovém 
listě ve formě kódů a slovně, 
v elektronickém vozovém listě pouze ve 
formě kódů. Ke každému kódu je možné 
uvést doplňující údaje ve sloupci pro volný 
text. Pro kódování příloh je určující 
seznam UN/EDIFACT 1001 
(www.unece.org) . 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel   
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Slou
pec 
č.  

Status Údaje 
Přístup k dat ům 

Čtení Zadávání Zm ěny 

10 Pov Místo dodání , doplněné údajem 
o stanici podle DIUMu a zemi podle 
Přílohy k Vyhlášce UIC 920-14. 
 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel   

11 V Kód místa dodání  

Chybí-li kód, může jej doplnit ŽDP. 
 

- Příjemce - Odesílatel  - ŽDP (zadá 
se kód 

12 Pov Kód stanice obsluhující místo dodání  

Mezinárodní kód stanice podle DIUMu, 
která obsluhuje místo dodání zboží. 
Chybí-li kód, musí jej doplnit používající 
ŽDP. 
 

- Příjemce - Odesílatel - ŽDP (zadá 
se kód 

13 Pod Obchodní podmínky  

Kód Podmínka 

1  Směrovací cesta … 

2  Přepravní proud ... 

3  Používající ŽDP pověřený 
prováděním přepravní smlouvy, 
trasa, postavení, 

4 Stanovené pohraniční stanice 
… (pro mimořádné zásilky) 

5  Ostatní požadované podmínky 
…např. čísla EDI-smluv při 
použití elektronického vozového 
listu; čísla dalších zákaznických 
dohod nebo tarifů. Uvedení čísla 
zákaznické dohody nebo tarifu za 
přepravní cestu prvního ŽDP, který 
převezme vůz, se zaznamená ve 
sloupci 14. 

 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  

14 Pod Číslo zákaznické dohody nebo tarifu:  
uvedení čísla zákaznické dohody nebo 
tarifu za přepravní cestu prvního 
ŽDP,který převezme vůz. Do levé části 
sloupce 14 se zapíše číslice 1 pro 
zákaznickou dohodu, číslice 2 pro tarif, 
do pravé části pak vlastní číslo dohody 
nebo tarifu. 
 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  

15 V Záznamy pro p říjemce : sdělení 
odesílatele příjemci v souvislosti se 
zásilkou. Tyto údaje nejsou pro 
používající ŽDP závazné. 
 

- Příjemce - Odesílatel  

16 Pov Převzetí : místo (včetně stanice podle 
DIUMu a země podle Přílohy k Vyhlášce 
UIC 920-14) a datum (měsíc, den a 
hodina) převzetí vozu. Na papírovém 
vozovém listu se můžou stanice a země 
uvést slovy. 

Poznámka: Pokud se skutečné převzetí 
odlišuje od údajů odesílatele, 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  
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poznamená toto používající ŽDP 
přejímající zboží do sloupce 56 
"Vysvětlivky dopravce". 
 

17 V Kód místa p řevzetí:  používající ŽDP 
sdělí zákazníkovi kód v zákaznické 
dohodě. Chybí-li kód, může jej doplnit 
používající ŽDP. 
 

- Příjemce - Odesílatel - ŽDP (zadá 
se kód 

18  Vůz čís.: tento údaj není pro vozový list 
relevantní (viz vysvětlivky k poli 21) 
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Slou
pec 
č.  

Status Údaje 
Přístup k dat ům 

Čtení Zadávání Zm ěny 

19 Pod Fakturace pr ůvozu : jestliže se část 
nebo celý úsek účtuje odděleně 
jiným používajícím ŽDP než ŽDP při 
odjezdu nebo ŽDP v cíli: V levém 
sloupci kód používajícího ŽDP podle 
Seznamu kódů dopravců (www.cit-
rail.org) nebo kód země podle Přílohy 
k Vyhlášce UIC 920-14 pro uvedení 
fakturovaného úseku, v pravém sloupci 
kód toho používajícího ŽDP, který 
fakturuje odpovídající částku. 
 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  

20 Pod Placení p řepravného : údaj o placení 
přepravného podle bodu. 4.2 tohoto 
Průvodce. 

Chybí-li tento údaj, znamená to, že 
přepravné hradí odesílatel. 
 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  

21  

 

 
Pov 
Pod 
 
 
 

Pov 

Pov 

Pov 

 

Označení zboží : 

 

- Uvádějí se údaje v tomto pořadí: 
číslo vozu/vozů 
u nevyčištěných prázdných vozů, 
které obsahují zbytky nebezpečných 
věcí údaje, které jsou předepsány 
podle RID pro nevyčištěné vozy 

- počet náprav 

- tára  

- délka v decimetrech (přes nárazník) 

 

Poznámka: celní řízení ve smyslu 
celního práva není nutné u prázdných 
vozů, které jsou přepravovány jako 
dopravní prostředek. 
 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  

22 Pod Mimo řádná zásilka : označit křížkem, 
jestliže ustanovení platná v mezinárodní 
přepravě pro mimořádné zásilky takový 
údaj upravuje. 
 

- Příjemce - Odesílatel - ŽDP (se 
souhlasem 
odesílatele) 

23 Pod RID: označit křížkem, podléhá-li zboží 
RID 

- Příjemce - Odesílatel - ŽDP (se 
souhlasem 
odesílatele) 

24 Pod Kód NHM ( www.uic.org )  - Příjemce - Odesílatel - ŽDP (změna 
v případě 
překontrolován
í) 

25  Hmotnost:  tento údaj není pro vozový 
list relevantní 
 

   

26  Hodnota zboží : tento údaj není pro 
vozový list relevantní 
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27  Zájem na dodání : tento údaj není pro 
vozový list relevantní. 
 

   

28  Dobírka : tento údaj není pro vozový list 
CUV relevantní 

   

 

Slou
pec 
č.  

Status Údaje 
Přístup k dat ům 

Čtení Zadávání Zm ěny 

29 Pov Místo a datum vystavení : místo 
a datum (rok, měsíc, den) vystavení 
vozového listu. 
 

- Příjemce - Odesílatel - ŽDP (se 
souhlasem 
odesílatele) 

30 Pov Označení dokumentu : křížkem označit 
sloupec CUV, je-li přepravován prázdný 
vůz jako dopravní prostředek (doklad 
bude použit jako nákladní list CIM, 
jestliže se zásilka skládá z vozu a zboží 
nebo je-li prázdný vůz podán k přepravě 
jako zboží).  

Přepravují-li se vozy a zboží podle CIM a 
prázdné vozy jako dopravní prostředek 
podle CUV, označí se v nákladním listě 
alespoň sloupec CIM. Do sloupce 21 se 
navíc zapíše následující poznámka: Pro 
vozy, které jsou ve „Výkaze vozů CUV“ 
označené kódem NHM 9921.xx, resp. 
9922.xx, má nákladní list CIM význam 
jako vozový list CUV. 

Odkazy (vlevo od sloupce 30): tyto údaje 
jsou předtištěny na papírovém VL 
a uloženy v elektronickém formuláři VL. 
 

- ŽDP 

- Příjemce 

- Odesílatel  

40 V Kódování 1 : 6-ti místné pole pro 
používající ŽDP při odjezdu. V případě 
potřeby může být na tomto místě 
zapsáno číslo vlaku. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

41 V Kódování 2 : 4-ti místné pole pro 
používající ŽDP při odjezdu. 
 

  - ŽDP 

42 V Kódování 3 : 4-ti místné pole pro 
používající ŽDP při odjezdu. 
 

  - ŽDP 

43 V Kódování 4 : 4-ti místné pole pro 
používající ŽDP při odjezdu. 
 

  - ŽDP 

44 V Kódování 5 : 6-ti místné pole pro 
používající ŽDP v místě určení. 
V případě potřeby může být na tomto 
místě zapsáno číslo vlaku. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 

45 V Kódování 6 : 4-ti místné pole pro 
používající ŽDP v místě určení. 
 

  - ŽDP 

46 V Kódování 7 : 4-ti místné pole pro 
používající ŽDP v místě určení. 
 

  - ŽDP 

47 V Kódování 8 : 4-ti místné pole pro 
používající ŽDP v místě určení. 
 

  - ŽDP 
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48  Přezkoumání : tento údaj není pro 
vozový list relevantní 
 

   

49 Pov Výplatní kódy : kódování poznámek 
o úhradě výdajů podle vyhlášky UIC 

 920-7 (2 místa pro výplatní kód, 5 x 2 
místa pro kód výdajů hrazených 
odesílatelem, 2 místa pro kód země a 6 
míst pro kód stanice (Poznámka do ...) 

  - ŽDP 
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Slou
pec 
č.  

Status Údaje 
Přístup k dat ům 

Čtení Zadávání Zm ěny 

50 Pov Směrovací cesty : uvedení skutečné 
směrovací cesty s použitím kódu 
podle vyhlášky UIC 920-5. Jako 
doplnění lze uvést údaj slovy. 

V případě přepravní překážky popř. 
uvést novou směrovací cestu 
a poznámku „Odkloněno z důvodu ….“ 
 

  - ŽDP 

51  Celní řízení: tento údaj není pro vozový 
list relevantní 
 

   

52 Pod Výplatní ú čet: 

- označit křížkem, je-li k vozovému listu 
přiložen výplatní účet 

- uvedení data (měsíc, den), kdy byl 
výplatní účet odeslán zpět  

Ve vozovém listu CUV pro 
kombinovanou dopravu se tyto údaje 
nahrazují následujícími údaji: 

- výplatní účet vystaven dne ….. 

- výplatní účet odeslán zpět dne ……. 
 

- Odesílatel 
- Příjemce 

 - ŽDP 

53  Dobírková pr ůvodka : tento údaj není 
pro vozový list relevantní 
 

   

54 Pod Komer ční zápis : uvedení čísla a data 
sepsání zápisu o škodě pro nákladní vůz 
(měsíc, den) – viz Příloha 4 VSP- a kód 
ŽDP podle Seznamu kódů dopravců 
(www.cit-rail.org), který jej sepsal. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 

55 Pod Prodloužení dodací lh ůty: v případě 
prodloužení dodací lhůty podle čl. 16 § 4 
CIM se uvede kód příčiny, počátek a 
konec (měsíc, den, hodina) jakož i místo 
prodloužení. 

3 Změna přepravní smlouvy  

4 Přepravní překážka  

5 Překážka při dodání 

9 Jiné důvody: … 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 
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Slou
pec 
č. 

Status  Údaje 
Přístup k údaj ům 

Čtení Zavedení Zm ěny 

56 Pod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Záznamy dopravce : podle situace, 
vysvětlivky používajícího ŽDP jako -  
- místo a datum převzetí, pokud se 
tyto údaje odchylují od údajů 
odesílatele ve sloupci 16;  

- sjednaná dodací lhůta, pokud údaj 
odesílatele ve sloupci 7 není 
správný, 

- vůz je nevhodný pro výměnu, 

- místo a datum odstavení vozu resp. 
znovuzahájení přepravy, 

- Smíšený systém k elektronickému 
vozovém listu: 

   - výtisk vystaven v …(místo)… 
kým…(kód ŽDP)…nebo 

…- převod v elektronické datové 
záznamy v …(místo)… kým…(kód 
ŽDP) 

- Číslo smlouvy o subdopravě a 
kód výkonného ŽDP (stanoví se 
pomocí používajícího ŽDP, kdo 
s výkonným ŽDP uzavře smlouvu 
o subdopravě) 

 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 

57 Pod Ostatní dopravci : kód podniku 
podle Seznamu kódů dopravců 
(www.cit-rail.org) a případně slovy 
název a adresa používajícího ŽDP, 
který není používajícím ŽDP, který 
převezme prázdný vůz k přepravě; 
přepravní trasy kódem podle DIUMu 
a případně slovy. Tento sloupec 
vyplní ŽDP při odjezdu jen tehdy, 
pokud jiný používající ŽDP, než který 
převezme prázdný vůz k přepravě, 
se účastní na přepravě. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 

58 Pov a) Smluvní dopravce : kód 
podniku podle Seznamu kódů 
dopravců (www.cit-rail.org) a 
případně název a slovy adresa 
používajícího ŽDP, který převezme 
prázdný vůz k přepravě. Bez 
zvláštního ujednání mezi 
odesílatelem a dopravcem se 
podpis nahradí identifikací 
zásilky podle sloupce 62  

b) Zjednodušený tranzitní režim:  
tento údaj není pro vozový list 
relevantní. Celní řízení ve 
smyslu celního práva není 
nutné u prázdných vozů, které 

- ŽDP 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP při 
odjezdu 
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jsou přepravovány jako 
dopravní prostředek. 

 

59 V Datum p říjezdu : datum (rok, měsíc, 
den) příjezdu zásilky do stanice 
určení. Používající ŽDP může zapsat 
dodací číslo. 

V tomto sloupci: číslo a označení dílu 
vozového listu. Tyto údaje jsou 
předtištěny na papírovém vozovém 
listu a uloženy v elektronickém 
vozovém listu. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 

60 Pod Dáno k dispozici : zápis data 
(měsíc, den a hodina) předání vozu 
příjemci. Tento údaj může být ve 
vozovém  listu nahrazen jiným 
prostředkem. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce 

 - ŽDP 
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Slou
pec 
č. 

Status  Údaje 
Přístup k údaj ům 

Čtení Zavedení Zm ěny 

61 Pod Potvrzení p říjemce p ři odb ěru : 
datum a podpis příjemce při dodání. 

Potvrzení o dodání může být ve 
vozovém  listu nahrazeno jiným 
prostředkem.  

- ŽDP 

- Odesílatel 

- Příjemce  

62 Pov Identifikace zásilky : uvedení 
identifikace zásilky (kód země podle 
Přílohy k Vyhlášce UIC 920-14 
a stanice podle DIUMu, kód 
používajícího ŽDP při odjezdu podle 
Seznamu kódů dopravců [www.cit-
rail.org], podací číslo). 

Na papírový vozový list se nalepí 
kontrolní nálepka na díly 2 (Karta) a 5 
(Účetní list). Pokud se zadání 
identifikace zásilky provádí strojově, 
může být od použití kontrolní nálepky 
upuštěno.  

Je-li vyřazena skupina vozů, vystaví 
se nový vozový list. V něm se použije 
původní identifikace zásilky. 

- Odesílatel 

- Příjemce 

- ŽDP 

- ŽDP při 
odjezdu 
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Účetní oddíly  
 
 
a) Účetní oddíly A až G (A až F ve vozovém listu CUV pro kombinovanou dopravu) mají jednotnou 

podobu. Aby nedocházelo k omylům, musí být v písemném styku sloupce v sekcích označeny 
vždy číslem sloupce (např. A.70). 

b) Použití sloupců 79 účetních oddílů A až C (A a B ve vozovém listu CUV pro kombinovanou 
dopravu) na přední straně a sloupců 81 až 90 účetních oddílů A až G (A až F ve vozovém listu 
CUV pro kombinovanou dopravu) na zadní straně je nepovinné. 

c) Každý používající ŽDP, který fakturuje výdaje, použije vlastní účetní oddíl. Není-li počet 
účetních oddílů dostatečný, použijí se doplňkové listy (platí pouze pro papírový vozový list). 

 
 

Slou
pec 

č. 

Status  Údaje 
Přístup k údaj ům 

Čtení Zavedení Zm ěny  

70 Pov Kódy tras pro výpo čet dovozného : 
mezinárodní kódy země podle Přílohy 
k Vyhlášce UIC 920-14 a stanice resp. 
řezového bodu podle DIUMu na 
počátku a konci trasy pro výpočet 
dovozného nebo pro označení stanice, 
ve které pouze vznikají výdaje. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

71 Pod Kód sm ěrovací cesty: pokud je 
předvídána v zákaznické dohodě nebo 
použitém tarifu. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

72 V Kód NHM : zápis kódu NHM 
(www.uic.org), který je rozhodující pro 
výpočet 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

73 Pov Měna: kód odpovídající tarifní měně 
podle bodu 3 této přílohy. 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

74 V Hmotnost podléhající dovoznému , 
odděleně podle tarifu a pozic NHM. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

75 Pov Zákaznická dohoda nebo použitý 
tarif 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

76 V Km/zóna : tarifní vzdálenost v km nebo 
zóna mezi stanicemi nebo body, které 
odpovídají počátku a konci trasy pro 
výpočet dovozného. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

77 V Přirážky, slevy, krácení - Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

78 V Sazba: sazba včetně případných 
přirážek nebo krácení, odděleně podle 
pozic NHM. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

79 Pod Poplatky : označení poplatků podle 
bodu 4.1 tohoto Průvodce, 
s jednotlivými částkami. 
 

- Odesílatel 

- Příjemce  

 - ŽDP 

80  Dobírka : tento údaj není pro vozový list 
relevantní 
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Slou
pec 

č. 

Status  Údaje 
Přístup k údaj ům 

Čtení Zavedení Zm ěny  

81 V Vyplaceno : částky dovozného k tíži 
odesílatele v tarifní měně, odděleně 
podle tarifu a pozic NHM. 
 

- odesílatel 

 

 - ŽDP 

82 V Poukázáno : částky dovozného k tíži 
příjemce v tarifní měně, odděleně podle 
tarifu a pozic NHM. 
 

- příjemce  - ŽDP 

83 V Kurs vyplaceno : zápis přepočítacího 
kurzu pro částky k tíži odesílatele, které 
nejsou vyjádřeny v inkasní měně. 
 

- odesílatel 

 

 - ŽDP 

84 V Poplatky k tíži odesílatele : celková 
částka poplatků k tíži odesílatele 
v tarifní měně. 
 

- odesílatel 

 

 - ŽDP 

85 V Poplatky k tíži p říjemce : celková 
částka poplatků k tíži příjemce v tarifní 
měně. 
 

- příjemce  - ŽDP 

86 V Kurs poukázáno : zápis přepočítacího 
kurzu pro částky k tíži příjemce, které 
nejsou vyjádřeny v inkasní měně. 
 

- příjemce  - ŽDP 

87 V Účetní oddíl v inkasní m ěně k tíži 
odesílatele 
 

- odesílatel 

 

 - ŽDP 

88 V Účetní oddíl v tarifní m ěně k tíži 
odesílatele 
 

- odesílatel 

 

 - ŽDP 

89 V Účetní oddíl v tarifní m ěně k tíži 
příjemce 
 

- příjemce  - ŽDP 

90 V Účetní oddíl v inkasní m ěně k tíži 
příjemce 
 

- příjemce  - ŽDP 

91 Pod Přenos z dopl ňkových list ů 
„vyplaceno“ : přenos úhrnu částek 
vykázaných v účetních oddílech 
doplňkových listů, které je třeba vybrat 
při vypravení (platí pouze pro papírový 
vozový list). 
 

   

92 Pod Přenos z dopl ňkových list ů 
„poukázáno“ : přenos úhrnu částek 
vykázaných v účetních oddílech 
doplňkových listů, které je třeba vybrat 
od příjemce (platí pouze pro papírový 
vozový list). 

   

93 V Celkový úhrn částek, které mají být 
vybrány p ři odjezdu 
 

- odesílatel  - ŽDP 

94 V Celkový úhrn částek, které mají být 
vybrány p ři příjezdu 
 

- příjemce  - ŽDP 

99  Celní záznamy: tento údaj není pro 
vozový list relevantní 
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3 Označení měn a jejich kód ů 
 

ALL Albánský lek 
Albanischer Lek 

HUF Maďarský forint 
Ungarischer Forint 

RSD Srbský dinár 
Serbischer Dinar 

BAM Bosenská konvertibilní 
marka 
Bosnische konvertible 
Mark 

IQD Irácký dinár 
Irakischer Dinar 

RUB Nový rubl 
Neuer Rubel 

BGN Bulharský leva 
Bulgarische Lew 
 

IRR Íránský riál 
Iranischer Rial 

SEK Švédská koruna 
Schwedische Krone 

CHF Švýcarský frank 
Schweizer Franken 

LBP Libanonská libra 
Libanesisches Pfund 

  

CZK Česká koruna 
Tschechische Krone 

LTL Litevský litas 
Litauische Litas 

SYP Syrská libra 
Syrisches Pfund 

DKK Dánská koruna 
Dänische Krone 

LVL Lotyšský lats 
Lettische Lats 

TND Tuniský dinár 
Tunesischer Dinar 

DZD Alžírský dinár 
Algerischer Dinar 

MAD Marocký dirham 
Marokkanischer Dirham 

TRY Nová lira 
Neues türkisches Pfund 

  MKD Makedonský dinár 
Mazedonischer Denar 

UAH  Ukrajinská hřivna 
Ukrainischer Hryvnia 

EUR EURO *) NOK Norská koruna 
Norwegische Krone 

USD Dolar USA 
USA-Dollar 

GBP Anglická libra 
Englisches Pfund 

PLN Polský zlotý 
Polnische Zloty 

XDR 
/ZPČ 

Zvláštní právo čerpání 
Sonderziehungsrecht 

HRK Chorvatská kuna 
Kroatische Kuna 

RON Nové leu 
Neue rumänische Leu 

  

*) Pro republiku  Černá Hora platí Euro. 
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Seznam poplatků  
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1 Všeobecn ě 
 

Výdaje obsahují cenu za přepravu a ostatní poplatky. 
 

Tento seznam obsahuje běžné výdaje za služby přímo související s přepravou (Díl A) jakož 
i doplňkové poplatky (Díl B). 
 

2 Díl A: Výdaje za služby p římo související s p řepravou 
 

Tyto výdaje jsou pokryty záznamem „Vyplaceno dovozné“, německy „Franko Fracht“. 
 
 

Kód UIC  
(papírové 
dokumen

ty) 

Kód 
UNECE 

(elektroni
cké 

dokumen
ty) 

 
 

Označení 

 
 

Vysvětlivka 
(viz strana 4) 

 
Zvláštnosti  

(viz  
strana 5) 

1 2 3 4 5 

     

11 104063 Přístavní poplatky X  

12 104171 Poplatek za dodatečné naložení/vyložení (vč. 
výměny dvojkol)í 

  

13 104102 Poplatek za prámovou přepravu   

14 104109 Poplatek za zadržení vozů na cestě X  

     

21 108004 Poplatek za přepravu mimořádným vlakem   

     

23 108006 Poplatek za mimořádné zásilky   

24 110007 Poplatek za použití chladicího vozu    

     

26 104201 Poplatek za přepravu pod kanálem La Manche   

27 104159 Ostatní náklady X  
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3 Díl B: Dopl ňkové poplatky, cla a jiné výdaje 

 
 
 

Kód UIC  
(papírové 
dokumen

ty) 

Kód 
UNECE 

(elektroni
cké 

dokumen
ty) 

 
 

Označení 

 
Vysvětlivka 
(viz strana  

4) 

 
Zvláštnosti  

(viz  
strana 5) 

1 2 3 4 5 

     

  Kapitola 1 – Výdaje za manipulaci se zbožím    
     

35 216023 Poplatek za přistavení vozu na vlečku ve stanici 
určení 

  

36 216024 Poplatek za přistavení vozu na vlečku ve st. odesílací   

37 216031 Poplatky za posun ve stanici odesílací X  

38 216045 Poplatky za posun ve stanici určení nebo ve stanici 
na cestě 

X  

     

  Kapitola 2 – Vyhrazena    

     

     

  Kapitola 3 – Výdaje za použití p řepravních 
pomůcek  

  

     

50 401015 Poplatek za pobyt vozu   

     

52 401017 Poplatek za použití silničního přepravníku (při 
odjezdu) 

  

53 401018 Poplatek za použití silničního přepravníku (při 
příjezdu) 
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Kód UIC  
(papírové 
dokumen 

ty) 

Kód 
UNECE 

(elektroni
cké 

dokumen 
ty) 

 
 

Označení 

 
Vysvětlivka 
(viz strany  

5 a 6) 

 
Zvláštnosti  

(viz  
str. 6) 

1 2 3 4 5 

     

  Kapitola 4 - Cla, dan ě a ostatní dávky    

     

62 502009 DPH vztahující se na výdaje vybrané používajícím ŽDP 
při výměně zboží mezi členskými státy Evropské unie 
(EU) 

 X 

     

  Kapitola 5 – R ůzné výdaje    

     

70 600018 Výdaje za ledování a doledování   

71 600926 Poplatek za čištění a desinfekci   

     

77 609019 Náklady, které vyplývají z nesprávných, nepřesných 
nebo neúplných údajů, resp. údajů, které jsou 
odesílatelem zapsány ve vozovém listě na špatných 
místech.(viz čl. 8 § 1 CIM) 

 X 

     

82 609128 Jiné vedlejší poplatky   

83 609129 Jiné výdaje    

84 609130 Jiné výdaje k vybrání od příjemce  X 

85 609103 Částky vybírané jiným orgánem státní správy    

86 609109 Výdaje z předchozí přepravy  X 

     

  Kapitola 6 – Spole čné kódy    

     

02 200999 Všechny výdaje za manipulaci se zbožím (kapitola 1)   

     

04 400999 Všechny výdaje za použití přepravních zařízení  
(kapitola 3) 

  

05 500999 Všechna cla, daně a ostatní dávky (kapitola 4)   

06 600999 Všechny různé výdaje (kapitola 5)   
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Vysvětlivky n ěkterých pojmenování 
 

Kód 
UIC 

Kód 
UNECE 

 

   

11 104063 Přístavní poplatky 
Tyto poplatky se vybírají v některých námořních přístavech za různé úkony 
(nepatřící k posunu) prováděné při přesunu vozů nebo zboží z přístavních 
zařízení na lodě a obráceně. 

   

14 104109 Poplatek za zadržení vozů na cestě 
Tento poplatek je určen k úhradě zvláštních výkonů používajícího ŽDP 
spojených se zadržením vozů na cestě. 
 

27 104159 Ostatní náklady 
Tyto poplatky jsou vybírány určitými ŽDP, např. při přichystání krytého vozu 
nebo ochranného vozu.  
 

37 216031 Poplatky za posun ve stanici odesílací 
Tento poplatek se vybírá, je-li třeba zvláštní posun, např. při přistavení, 
přestavení nebo odtažení vozu k určitému nebo z určitého místa ve stanici 
nebo přístavu. 

   

38 216045 Poplatky za posun ve stanici určení 
Stejná vysvětlivka jako u kódu 37. 

   



Příloha 2 - Účinnost od 1.6.2007 
Bod 4.1 

 - 6 -

 

Zvláštní ustanovení 
 

Kód 
UIC 

Kód 
UNECE 

 

62 502009 Pokud daňové předpisy nevyžadují, aby používající ŽDP vybíral daň z přidané 
hodnoty, daň vztahující se k výdajům vybraným dopravcem při výměně zboží 
mezi členskými státy EU se připočítá k výdajům částkou (bez daně) účtovanou 
každému dlužníkovi v souladu se záznamem vztahujícím se k placení 
přepravného.  

   

77 609019 Tyto poplatky musejí být zaplaceny odesílatelem. Stanice, kde tyto poplatky 
vzniknou, je zanese do výplatního účtu (je-li tento připojen k vozovému listu) 
nebo je vyúčtuje používajícímu ŽDP při odjezdu. 

   

84 609130 Tyto poplatky nesmí být převzaty odesílatelem k jeho tíži. 

86 609109 Výdaje z předchozích přeprav hradí příjemce.  
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Vzor vozového listu CUV 
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Doporu čení týkající se papíru a barvy  
 
 
 

•Papír:  samopropisovací (chemický),  
  bílý, průpis černý  
  list 1 = CB 56 gr. 
  listy 2 - 4 = CFB 53 gr. 
  list 5 = CF 57 gr. 
 

Vyrábí-li se nákladní list v soupravách s propisovacím papírem, použije se papír s gramáží 50-60 
g/m². 
 
 
 

•Barva:   Pantone 348U (zelená) 
 

Zvláštní případ: vystavuje-li se nákladní list pomocí tiskárny (obsah a struktura formuláře), je nutné 
dodržet následující podmínky: 
 

- Barva tisku: podle vzoru nebo černá 
- Obsah: žádné odchylky od vzoru 
- Formát a znázornění: co nejméně odchylek od vzoru 
- Papír: druh vhodný pro používanou tiskárnu 
 
 

V případě nutnosti se při odeslání vytiskne zadní strana na zvláštní list (doplňkový list). Je-li během 
přepravy potřeba zapsat výdaje na takovouto nově pořízenou zadní stranu, vydají se listy 1, 2 a 3 
vozového listu jako doplňkové listy a připevní se k původnímu vozovému listu. 
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Vozový list CUV – Prvopis 
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Vozový list CUV - Druhá strana prvopisu 
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Vozový list CUV – Karta 
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Vozový list CUV - Druhá strana karty 
 



Příloha 3a 
Bod 5 

 - 7 - 

Vozový list CUV - Náv ěští a odb ěrný list/Celní 
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Vozový list CUV - Druhá strana náv ěští a odb ěrného listu/Celní 
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Vozový list CUV – Druhopis 
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Vozový list CUV - Druhá strana druhopisu 
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Vozový list CUV - Ú četní list 
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Vozový list CUV - Druhá strana ú četního listu 
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Vzor vozového listu CUV pro kombinovanou dopravu  
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Doporu čení týkající se papíru a barvy  
 
 

• Papír :  samopropisovací (chemický),  
  bílý, průpis černý  
  list 1 = CB 56 gr. 
  listy 2 - 4 = CFB 53 gr. 
  list 5 = CF 57 gr. 
 

Vyrábí-li se nákladní list v soupravách s propisovacím papírem, použije se papír s gramáží 50-
60 g/m². 
 
 
 

•Barva:   Pantone 348U (zelená) 
 
 

Zvláštní případ: vystavuje-li se nákladní list pomocí tiskárny (obash a struktura formuláře), je nutné 
dodržet následující podmínky: 
 

- Barva tisku: podle vzoru nebo černá 
- Obsah: žádné odchylky od vzoru 
- Formát a znázornění: co nejméně odchylek od vzoru 
- Papír: druh vhodný pro používanou tiskárnu 

 

V případě nutnosti se při odeslání vytiskne zadní strana na zvláštní list (doplňkový list). Je-li během 
přepravy potřeba zapsat výdaje na takovouto nově pořízenou zadní stranu, vydají se listy 1, 2 a 3 
vozového listu jako doplňkové listy a připevní se k původnímu vozovému listu. 
 

Listy I (zákazník/odesílatel) a II (zákazník/příjemce) a sloupce označené malými písmeny nemají 
žádný význam pro přepravu prázdných vozů jako dopravních prostředků. 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Zákazník/odesílatel 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana zákazník/odesílatel 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Originál 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana originálu 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Zákazník/p říjemce 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana zákazník/p říjemce 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Karta 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana karty 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Náv ěští a odb ěrný list/Celní 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana náv ěští a odb ěrného listu/Celní 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhopis 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana druhopisu 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Ú četní list 
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Vozový list CUV pro kombinovanou dopravu – Druhá strana ú četního listu 
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Vzor výplatního ú čtu 
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Výplatní ú čet CIM - Prvopis výplatního ú čtu (Barva tiskopisu – červený potisk na bílém podkla-
dě) 
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Výplatní ú čet CIM - Druhá strana prvopisu výplatního ú čtu 
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Výplatní ú čet CIM - Účetní list 
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Výplatní ú čet CIM - Druhá strana ú četního listu 
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Výplatní ú čet CIM - Kontrolní list 
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Výplatní ú čet CIM - Druhá strana kontrolního listu 
 



Příloha 4 
Bod 4.3 

 - 8 - 

 



Příloha 5a 

 - 1 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5a 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní seznam pro smlouvu o elektronické výměn ě dat náklad-
ního listu (Kontrolní seznam pro smlouvu EDI)  



Příloha 5a 
Bod 4.2 

 - 2 -



Příloha 5a 

 - 3 -

Kontrolní seznam pro smlouvu o elektronické výměn ě dat náklad-
ního listu (Kontrolní seznam pro smlouvu EDI) 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVOD 
 

Předložený kontrolní seznam obsahuje Doporučení ve formě standardních klauzulí a komen-
tářů k vyhotovení smlouvy EDI (Smlouva o elektronické výměně dat nákladního listu pro me-
zinárodní železniční přepravu zboží a vozového listu pro přepravu prázdných vozů jako do-
pravní prostředek). 
 

Kontrolní seznam se může používat jak ve vztahu zákazník-dopravce, tak také ve vztahu 
dopravce-dopravce. Kromě toho se může používat ve vztazích Držitel vozu-železniční do-
pravní podnik (ŽDP), jakož i ŽDP-ŽDP.  
 

 

Standardní klauzule                                                        Komentá ře 

1 Rozsah platnosti  

1.1 Elektronické dokumenty 
a přepravní spojení 

Smluvní strany EDI-smluv rozhodnou, které elektronické 
dokumenty (elektronický nákladní list, resp. vozový list) a 
které přepravní spojení smlouva pokryje.  
 
Smluvní strany můžou výslovně připisovat jiné 
elektronické komunikační prostředky jako nákladní, resp. 
vozový list ustanovením smlouvy EDI (např. návod, 
příkaz, výhrada a reklamace, atd.).  

1.2 Ukládání a zpracování 
elektronických dat 

Smluvní dopravce uzavře se zákazníkem smlouvu EDI. 
Kromě toho uzavře smlouvu EDI i s dalšími dopravci, kteří 
se na přepravní smlouvě podílejí. Resp. používající ŽDP 
co se jeho týče, který převezme k přepravě prázdné vozy, 
uzavře se zákazníkem smlouvu EDI. Kromě toho uzavře 
smlouvu EDI i s dalšími ŽDP, které se na smlouvě o 
používání vozů podílejí.  
 
Přísluší zabezpečit smluvnímu dopravci, resp. 
používajícím ŽDP, že všechny smluvní strany, které jsou 
zúčastněné na zpracování nákladního, resp. vozového 
listu, podléhají témuž typu smlouvy EDI. Tyto smlouvy 
nemusí nutně vykazovat doslovné znění, ale postačuje, 
aby se shodovaly v podstatných bodech společné normy.  

2 Stanovení pojm ů 
 
Pro účely této smlouvy platí následující 
stanovení pojmů:  

 
 
Smluvní stranou si můžou stanovit další stanovení pojmů.  

2.1 Nákladní list 
 
Papírový dokument, resp. elektronické 
zaznamenávání dat, které představují 
přepravní smlouvu ve smyslu článku 6 
CIM.  

 

Standardní klauzule                                                        Komentá ře 
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2.2 Vozový list 
 
Papírový dokument, resp. elektronické 
zpracování dat, které představují 
smlouvu o používání vozů ve smyslu 
článku 1 CUV a článku 1 VSP.  

 

2.3 Papírový nákladní list, resp. 
vozový list 

 
Papírový dokument, který představuje 
nákladní, resp. vozový list.  

 

2.4 Elektronický nákladní list, resp. 
vozový list 

 
Elektronicky uložené zpracování dat, 
které představuje nákladní, resp. vozový 
list.  

 

2.5 Vytisknutí elektronického 
nákladního, resp. vozového listu 

 
Vytištěné vydání uložených 
elektronických záznamů dat 
z nákladního, resp. vozového listu na 
papír. 

 

2.6 Smíšený systém 
 
Zobrazení nákladního, resp. vozového 
listu pro jednu a tutéž zásilku pod 
posloupným použití následujícím nosiči 
dat: 
Papírový nákladní, resp. vozový list, 
elektronický nákladní, resp. vozový list, 
výtisk, který je použit jako papírový 
nákladní list nebo papírový vozový list. 

 

2.7 EDI 
 
Elektronická výměna dat mezi 
informačními systémy ve formě zpráv 
EDI. 

 

2.8 Zpráva EDI 
 
Datová věta, která je uspořádána podle 
přípustných norem a zobrazená 
v elektronické formě, v které se dá číst a 
může bát automaticky a jednoznačně 
zpracována. 

 

3 Cíl smlouvy EDI 
 
Smlouva EDI stanoví jedině podmínky, 
pod kterými se v právoplatném způsobu 
uskuteční a použije elektronický 
nákladní, resp. vozový list. Zajistí: 

- Rovnocennost mezi elektronickým 
a papírovým nákladním, resp. 

 
 
Smlouva EDI stanoví podmínky, podle kterých se může 
právoplatně používat elektronický nákladní list, resp. 
vozový list podle Jednotných právních předpisů CIM, resp. 
CUV a VSP.  
Podmínky používání elektronického nákladního, resp. 
vozového listu jsou stanoveny v zákaznické dohodě mezi 
zákazníkem a smluvním dopravcem, resp. ve smlouvě o 
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vozovým listem; 
- Kvalitu dat; 
- Jistotu předání. 

 
Smlouva EDI není upravována za 
účelem práva a povinností podle 
přepravní smlouvy, resp. smlouvy o 
používání vozů.  

používání vozů mezi zákazníkem a používajícím ŽDP, 
který přebírá prázdné vozy k přepravě, jakož i ve 
smlouvách o spolupráci mezi ŽDP. Zřetelný odkaz na 
smlouvu EDI v zákaznické dohodě, resp. ve smlouvě o 
používání vozů, jakož i ve smlouvách o spolupráci mezi 
ŽDP může přispět k objasnění smluvní architektura.  

4 Rovnocennost elektronické a 
papírové verze nákladního, resp. 
vozového listu 

 
Elektronický nákladní, resp. vozový list, 
který se použije smluvními stranami 
přepravní smlouvy, resp. smlouvy o 
používání vozů, se považuje za 
rovnocenný s papírovým nákladním, 
resp. vozovým listem. 
 
Smluvní strany upustí od toho, aby se 
průkaznost elektronických přenosných 
dat nákladního, resp. vozového listu 
obhájila jedině na základě jejich 
elektronické povahy.  

 
 
 
Rovnocenný dohad je vyvratitelný. 
 
 
 
 
 
Před soudem nemůže smluvní strana uplatňovat 
elektronická data, která jsou nepřípustná jako důkazní 
prostředky pro přepravní smlouvu, resp. smlouvu pro 
použití vozů. Můžou ale uplatňovat, že jsou data neúplná, 
nesprávná, nezajištěná, atd. 
 

5 Obsah elektronického nákladního 
listu nebo elektronického 
vozového listu 

Elektronický nákladní, resp. vozový list obsahuje všechny 
elementy papírového nákladního, resp. vozového listu. 
 
Elektronická data, která jsou nutná k platnosti 
elektronického nákladního listu, jsou uvedena v příloze 2 
GLV-CIM nebo pro elektronický vozový list v příloze 1 
GLW-CUV.  
 
Nezávisle na požadavky na obsah elektronického 
nákladního nebo vozové listu mají ŽDP brát zřetel na 
dohodnuté požadavky na systém (identifikace 
zúčastněných, atd.) a na data (jistota, bezúhonnost, 
přípustné změny, archivace, atd.). V případě potřeby se 
dohodne použití elektronického podpisu.  
 
Nákladní a vozový list zaujímají také jiné funkce (daňový 
doklad). V tomto případě přísluší současnému ŽDP, aby 
vzal na vědomí eventuální požadavky národního práva.  
 
K elektronickému nákladnímu nebo vozovému listu se 
můžou připojit elektronické dokumenty. Doporučuje se, 
aby se uspořádaly a stanovily předem podmínky, jakož i 
ručení pro použití smlouvy EDI, aby se omezily na 
správné použití těchto dokumentů (žádné ručení za tento 
obsah).  

Standardní klauzule                                                        Komentá ře 

6 Vystavení elektronického  
nákladního, resp. vozového listu                                

 

6.1 Kontrolní povinnost pro úplnost a 
správnost dat              

Smluvní strany zúčastněné na přepravní smlouvě, resp. 
smlouvě o používání vozů, které evidovaly údaje 
v systému EDV, se zavazují, pečlivě prověřit elektronický 
nákladní, resp. vozový list, zda skutečně obsahuje 
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všechna potřebná data podle bodu 5 a zda jsou tato data 
správná. 

6.2 Neporušenost dat 
 
Způsob vystavení elektronického 
nákladního, resp. vozového listu zajistí 
celistvost v něm obsažených údajů od 
jeho vystavení smluvními stranami. 

 
 
Poté co je elektronický nákladní, resp. vozový list 
vystavený a smluvními stranami ověřený, zůstane 
neporušený. Dodatečné, právoplatné změny a dodatky 
zůstávají přístupné (viz bod 7.4). Původní data musí 
v systému EDV (čitelně) zůstat zachována, tak aby se 
v dalších letech do nich mohlo alespoň nahlížet.  

7 Předání elektronického  
nákladního, resp. vozového listu 

 

7.1 Formát zpráv EDI Požadavky na zprávy EDI (tok, obsah, čas, atd.) jsou 
předmětem přílohy 7b GTM-CIT a přílohy 5b GLW-CUV. 
 
Smluvní strany EDI smluv se shodnou na formátu zpráv 
EDI a kódování používajících záznamů. 

7.2 Zasílání a p říjem dat Způsob datového předání podá informaci, zda a kdy se 
data od osob, které jsou zúčastněny na zpracování 
nákladního, resp. vozového listu, odeslaly a přijaly.  
 
Jestliže je zpráva „elektronický nákladní list“ nebo 
„elektronický vozový list“ doručena před předáním zásilky, 
dohodnou se ŽDP, kteří zprávu v tu chvíli dokumentují, na 
tom, že právo na zpracování nákladního, resp. vozového 
listu přechází od jednoho ŽDP na dalšího.  

7.3 Jistota p ředání Způsob datového předání elektronického nákladního, 
resp. vozového listu musí být zajištěn; nesmí umožnit, aby 
neoprávněné třetí osoby měli přístup k těmto datům a 
neoprávněně prováděli změny. Přístupová práva k datům 
jsou stanovena v Příloze 2 GLV-CIM, Příloze 3 GLV-TC a 
příloze 1 GLW-CUV.  
 
Smluvní strany mohou předem stanovit zodpovědnost, 
provést kontroly, jakož i aktualizovat opatření k ochraně 
před neoprávněným přístupem k datům, nepovoleným 
datovým změnám, zničení dat, atd.  

7.4 Změna dat Data z nákladního, resp. vozového listu můžou být 
zpracována jedině tou osobou, která je k tomu oprávněná 
podle přílohy 2 GLV-CIM, přílohy 3 GLV-TC a přílohy 1 
GLV-CUW (přístup k datům). Smluvní dopravce, nebo 
používající ŽDP, který převezme prázdné vozy 
k přepravě, informuje o provedených změnách, pokud že 
to bylo smluvními stranami domluveno. 
 
Všechny dodatky a změny musí být zjistitelné a 
identifikovatelné. Systém EDV zaručí, že je možno 
alespoň dodatečně zjistit provedené služby, stejně jako 
jejich autora a přesný čas. Informační systém musí 
zanechat pro každé zpracování záznam (viz bod 10 
„Archivace dat“). Protiprávním změnám je v rámci 
možností zamezeno (viz bod 7.3 „Jistota předání“).  

8 Smíšený systém Aby se mohl používat elektronický nákladní list – 
v předstihu jeho plošné realizace – již na část trasy, může 
se dohodnout smíšený systém. Podmínky smíšeného 
systému (viz bod 5 přílohy 7b GTM-CIT, jakož i bod 5 
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přílohy 5b GLW-CUV) je nutno prověřit ve světle právních 
ustanovení a obzvlášť práva dané země a přesně zachytit 
ve smlouvě EDI.  

9 Vytisknutí Jsou rozeznatelné dva případy, ve kterých vytisknutí 
splňuje rozdílné funkce. 
 

1) Smíšený systém: Smluvní strany se přes právní 
hodnotu vytisknutí, jakož i přes podmínky 
dohodnou, kdy se může elektronický nákladní list, 
resp. vozový list nahradit vytisknutím (a naopak). 

2) Čistě elektronický systém: Vytisknutí mají právní 
moc jen tehdy, když se data elektronického 
nákladního listu, resp. vozového listu zobrazí 
úplně a věrně dle originálu. 

 
Příslušné specifikace jsou předmětem bodu 12 GLV-CIM, 
bodu 4 přílohy 7b GTM-CIT a bodu 4 přílohy 5b GLW-
CUV.  

10 Archivace dat Pro archivaci elektronického nákladního, resp. vozového 
listu je nutno dbát na přepravní, celní, daňové, aj. 
požadavky. Zásadně se musí alespoň splnit požadavky, 
které se týkají archivace papírového nákladního, resp. 
vozového listu.  

11 Utajení Všichni, kteří se účastní na zpracování nákladního, resp. 
vozového listu, podléhají všeobecným pravidlům utajení.  
Úřady, které v rámci veřejného práva disponují 
přístupovým právem, podléhají všeobecné povinnosti 
utajení v rámci tohoto práva.  

12 Operativní a organiza ční   
        požadavky 

 

12.1 Operační prost ředí Smluvní strany se zavazují, že operační prostředí, které je 
nutné podle smlouvy EDI k používání elektronického 
nákladního, resp. vozového listu, se musí upravit a 
udržovat.  

12.2 Náklady Smluvní strany si stanoví, jaké náklady, které s touto 
realizací operačního prostředí vzniknou, ponesou.  

12.3 Nouzová opat ření u výpadku  
        systému 

Smluvní strany mimoto dohodnou organizační opatření, 
která se učiní k používání elektronického nákladního, 
resp. vozového listu (např. vzájemné informování o 
závadách a chybách v systému). Tato poznámka se týká 
rovněž náhradního řešení v případě přerušení provozu 
systému EDV a případů, kdy musí být zásilky nutně 
doprovázeny papírovými dokumenty.  

13 Odpov ědnost 
13.1 Všeobecn ě 

Smluvní strany se shodnou na jednom z níže popsaných 
ustanovení odpovědnosti. ‚Toto ustanovení má pobízet 
smluvní strany jmenovitě k záruce prvotřídních datových 
kvalit.  
 
Verze A: 
 
Smluvní strana ručí za škodu, která je zaviněna 
v důsledku nerespektování jedné nebo více povinností 
některé další smluvní strany vyplývající ze smlouvy EDI, 
pouze když může dokázat, že na jeho straně není žádné 
zavinění. Tato odpovědnost je omezena na […]. Toto 
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omezení je bezpředmětné, když se prokáže, že škoda 
vznikla po jednání nebo zanedbáním dopravcem, resp. 
používajícím ŽDP, který takovou škodu zavinil 
buď úmyslně, nebo lehkovážně a vědomě dopustil, že 
taková škoda s pravděpodobností nastane. 
U případů odpovědnosti, které spadají pod rozsah použití 
Jednotných právních předpisů CIM nebo VSP, mají 
přednost ustanovení JPP CIM, resp. VSP:  
 
Verze B: 
 
Odpovědnost smluvních stran smlouvy EDI se upraví na 
této smlouvě pomocí platného zemského práva.  
U případů odpovědnosti, které spadají pod rozsah použití 
Jednotných právních předpisů CIM nebo VSP, mají 
přednost ustanovení JPP CIM, resp. VSP:  

13.2 Odpov ědnost pomocné osoby  
        informatiky 

Smluvní strany ručí za osoby, jejichž služby využívají pro 
provoz jejich systém EDV nebo výměny dat. 

14 Použitelné právo Smluvní strany se shodnou na použitelném právu pro 
smlouvu EDI. Doporučuje se označit to právo, které se 
také použije pro jednu z následujících smluv: 

- Zákaznickou dohodu, resp. Smlouvu o použití vozů 
nebo 

- Smlouvu o spolupráci (pro vztahy mezi dopravci, 
resp. mezi ŽDP). 

15 Soudní místo Smluvní strany se shodnou na soudním místu. 
Doporučuje se označit soudní místo, které platí také pro 
jednu z následujících smluv: 

- Zákaznickou dohodu, resp. Smlouvu o použití vozů 
nebo 

- Smlouvu o spolupráci (pro vztahy mezi dopravci, 
resp. mezi ŽDP). 

16 Platnost, zm ěna a skon čení  
      smlouvy EDI 

Smluvní strany se shodnou na ustanovení týkající se 
platnosti a změny smlouvy EDI, jakož i o samosprávě 
ustanovení smlouvy EDI Doporučuje se podřídit smlouvu 
EDI ustanovením jedné z následujících smluv: 

- Zákaznické dohodě, resp. Smlouvě o použití vozů 
nebo 

- Smlouvě o spolupráci (pro vztahy mezi dopravci, 
resp. mezi ŽDP). 
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1 Všeobecné 
 

Elektronický postup musí ve vztazích mezi držitelem a ŽDP, jakož i mezi EVU vzájemně za-
ručovat stejnou právní jistotu jako postup v tištěné podobě. Tento postup zahrnuje zejména  

a) zohlednění všech funkcí papírového NL, jakož i kvalita a spolehlivost takto získaných 
informací  

b) uchování informací podle ustanovení týkající se promlčení, ustanovení zemského prá-
va a smlouvy EDI  

c) oprávnění elektronických dokumentů  

d) bezpečnost dat a ochrana údajů 

e) uznávání elektronického záznamu dat jako rovnocenného důkazního prostředku 

f) možnost převodu elektronických dokumentů do čitelných znaků písma  

g) evidence změn a doplnění vhodných pro elektronický vozový list a zachování starých 
údajů 

h) převoditelnost elektronického postupu, tj. možnost použít pro jednu a tu samou zásilku 
jak elektronický, tak také obvyklý papírový způsob, podle přání a možností každého 
z účastníků. (Smíšený systém) 

i) u zásilek nebezpečného zboží včasnou a neomezenou dostupnost údajů nebezpečné-
ho zboží pro interní kontroly ŽDP při odjezdu nebo na cestě (viz Vyhláška UIC 471-3), 
jakož i v případě nesrovnatelnosti nebo nehody pro kontrolu příslušným úřadem; viz ta-
ké pozn. k odstavci 5.4.0 RID. 
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2 Tok zpráv 
 

2.1    Diagram toku 

 

Odesílatel EVU EVU EVU Příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*) Právo na zpracování elektronického vozového listu náleží ŽDP, v jehož péči se vůz nachá-
zí. Bude-li zapotřebí, aktualizuje se elektronický vozový list od každého ŽDP. Jestliže je 
zpráva „elektronický VL“ doručena před předáním vozu, dohodnou se ŽDP, kteří zprávu toho 
času dokumentují, na tom, že právo na zpracování vozového listu přechází od jednoho ŽDP 
na dalšího. 
**) Zpráva „Předání prvopisu vozového listu“ se doručí také jen používajícímu ŽDP při odjez-
du, jestliže to bylo dohodnuto s posledním používajícím ŽDP. V této zprávě se můžou také 
integrovat údaje výplatního účtu, které jsou zaslány zpět.  

 

2.2 Tabulka 

Následující tabulka eviduje: 

- vyměnitelné zprávy EDI, 

- případy, kdy jsou zprávy vyměněny, 

- doba výměny 

- odesílatele a příjemce zpráv, 

Všeobecná zásada: Zprávy EDI rozvíjí právní působení nejprve v okamžiku jejich příchodu 
do informačního systému příjemce. 

 

 

Přepravní 
smlouva 

Předběžné 
oznámení 

Předání druho-
pisu vozového 
listu 

Elektronický 
vozový list*) 

Předání prvo-
pisu vozového 
listu**) 

Potvrzení o 
příjmu 
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EDI zpráva V jakém p řípadě Kdy EDI-odesílatel 

EDI - příjemce 

Objednávka přepravy1 K přepravě prázdných vozů a 
jako dopravní prostředek 

Nejpozději při předání 
vozů 

- odesílatel 

- ŽDP při odjezdu 

Předběžné oznámení Při převzetí prázdných vozů Nejpozději při odjez-
dem vlaku 

- ŽDP při odjezdu 

- jiný ŽDP 

Předání druhopisu vozového 
listu 

Po převzetí prázdných vozů Nejpozději před odjez-
dem vlaku 

- ŽDP při odjezdu 

- odesílatel 

Elektronický vozový list Doprovod vozů; v případě po-
třeba aktualizace dat: 

- předání mezi ŽDP 

- vyhotovení Komerčního 
zápisu pro vozy 

- dodání 

- reklamace 

Nejpozději při předání 
vozů dalšímu ŽDP, 

resp. příjemci 

- ŽDP při odjezdu 

- jiný ŽDP 

Předání prvopisu vozového listu  Po příjezdu na místo určení Dříve než je vůz dán 
k dispozici příjemci 

- ŽDP při příjezdu 

- příjemce/ŽDP při 
odjezdu2 

Potvrzení o přijetí3 Po přistavení vozu příjemci Nejpozději 1 pracovní 
den po dodání 

- příjemce 

- ŽDP při příjezdu 

1 

 

 

3 Obsah zpráv 
 

 Poznámka 

Pokud jsou ve zprávě uvedeny volitelné údaje, stanou se v následující zprávě podmíněnými 

údaji. 

 

Pov =  povinný údaj 

Pod =  podmíněný údaj (povinný, pokud je splněna podmínka) 

V =  volitelný údaj  

 

* = Pro ucelené vlaky a skupiny vozů můžou být po předcházející dohodě mezi 

zákazníkem a ŽDP v prvním sloupci s * označené údaje opakované.   

                                                      
1 Tato zpráva může nahradit jiným způsobem. 
2  Zpráva „Předání prvopisu vozového listu“ se doručí používajícímu ŽDP při odjezdu, pokud se to dohodlo s posledním používa-
jícím ŽDP. V této zprávě se můžou také integrovat údaje výplatního účtu, které jsou zaslány zpět. 
š  Tato zpráva může být nahrazena jiným způsobem.  
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1 Odesílatel Pov Pov Pov Pov Pov  

2 Zákaznický kód odesílatele V Pod Pod Pod Pod  

3 Zákaznický kód plátce přepravného u vyplacených 
nákladů 

V Pod Pod Pod   

4 Příjemce Pod Pov Pov Pov Pov  

5 Zákaznický kód příjemce V Pod Pod Pod Pod  

6 Zákaznický kód plátce přepravného u nevyplacených 
nákladů 

V Pod Pod Pod Pod  

7 Prohlášení odesílatele Pod Pod Pod Pod Pod  

8 Reference odesílatele V Pod Pod Pod Pod  

9* Přílohy Pod Pod Pod Pod Pod  

10 Místo dodání Pov Pov Pov Pov Pov  

11 Kód místa dodání V Pod Pod Pod Pod  

12 Kód stanice obsluhující místo dodání Pov Pov Pov Pov Pov  

13 Obchodní podmínky Pod Pod Pod Pod Pod  

14 Číslo zákaznické dohody nebo tarifu Pod Pod Pod Pod Pod  

15 Záznamy pro příjemce V Pod Pod Pod Pod  

16 Převzetí Pov Pov Pov Pov Pov  

17 Kód místa převzetí V Pod Pod Pod Pod  

18 Vůz č.       

19 Fakturace průvozu Pod Pod Pod Pod Pod  

20 Placení přepravného Pod Pod Pod Pod Pod  

21* Označení zboží 1) Pov Pov Pov Pov Pov  

22 Mimořádná zásilka Pod Pod Pod Pod Pod  

 
2 

 

 

                                                      
1  Jen číslo vozu je povinné. Ostatní údaje jsou volitelné. 
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23 RID Pod Pod Pod Pod Pod  

24* Kód NHM Pov Pov Pov Pov Pov  

25 Hmotnost       

26 Hodnota zboží        

27 Zájem na dodání        

28 Dobírka        

29 Místo a datum vystavení Pov Pov Pov Pov Pov  

30 Označení dokumentu Pov Pov Pov Pov Pov Pov 

40 Kódování 1   V Pod Pod  

41 Kódování 2       

42 Kódování 3       

43 Kódování 4       

44 Kódování 5     V  

45 Kódování 6       

46  Kódování 7       

47 Kódování 8       

48 Přezkoumání       

49 Výplatní kódy    Pov   

50 Směrovací cesty  Pov Pov Pov Pov  

51 Celní řízení       

52 Výplatní účet 1)    Pod Pod  

3 

 

                                                      
1 Ve vozovém listu CUV kombinované přepravy jsou tyto údaje nahrazeny následujícími údaji a ve sloupci 56 je za-

psáno: 

- Výplatní účet nahrazen … 

- Výplatní účet zaslán zpátky … 
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53 Dobírková průvodka       

54 Komerční zápis   Pod Pod Pod  

55 Prodloužení dodací lhůty   Pod Pod Pod  

56 Záznamy dopravce    Pod Pod Pod  

57 Ostatní dopravci  Pod Pod Pod Pod  

58 a) Smluvní dopravce  Pov Pov Pov Pov  

 b) Zjednodušený tranzitní režim       

59 Datum příjezdu     V  

60 Dáno k dispozici     Pod  

61 Potvrzení příjemce při odběru      Pod 

62 Identifikace zásilky  Pov Pov Pov Pov Pov 

70 Kódy tras pro výpočet dovozného   Pov Pov Pov  

71 Kód směrovací cesty   Pod Pod Pod  

72 Kód NHM   V Pov Pov  

73  Měna   Pov Pov Pov  

74 Hmotnost podléhající dovoznému   V Pod Pod  

75 Zákaznická dohoda nebo použitý tarif   Pov Pov Pov  

76 Km/zóna   V Pod Pod  

77 Přirážky, slevy, krácení   V Pod Pod  

78 Sazba   V Pod Pod  

79 Poplatky   Pod Pod Pod  

80 Dobírka        
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81 Vyplaceno   V Pod   

82 Poukázáno   V Pod Pod  

83 Kurs vyplaceno   V Pod   

84 Poplatky k tíži odesílatele   V Pod   

85 Poplatky k tíži příjemce    V Pod  

86 Kurs poukázáno    V Pod  

87 Účetní oddíl v inkasní měně k tíži odesílatele   V Pod   

88 Účetní oddíl v tarifní měně k tíži odesílatele   V Pod   

89 Účetní oddíl v tarifní měně k tíži příjemce    V Pod  

90  Účetní oddíl v inkasní měně k tíži příjemce    V Pod  

91 Přenos z doplňkových listů „vyplaceno“   Pod Pod   

92 Přenos z doplňkových listů „poukázáno“   Pod Pod Pod  

93 Celkový úhrn částek, které mají být vybrány při odjezdu   V Pod   

94 Celkový úhrn částek, které mají být vybrány při příjezdu     V  

99* Celní záznamy 1)       
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4 Výtisky 
 

4.1 Vydání 
 

V případě potřeby se elektronický vozový list vytiskne na papír. 

 

Výtisky mohou být vyhotoveny pouze pro účely, které jsou nutné, a to pouze jednou pod 
stejným označením (viz bod 4.6). Výjimka: list 2 "Karta". Důvod: dochází-li během jednoho 
přepravního spojení k výměně ŽDP, kteří nepožadují k zásilce doprovodný papírový doku-
ment s těmi, kteří se tohoto požadavku nevzdávají, musí být umožněno vyhotovení takového 
výtisku vícekrát.  

V systému je třeba zaznamenat každý výtisk s následujícími údaji: označení, datum, čas, 
služebna, která vyhotovuje výtisk.  
 

4.2 Vzor 
 
 
Výtisky odpovídají vzoru papírového vozového listu (srov. bod 5 a přílohy 3a/b) s výhradou 
následujících odchylek: 
 

a) Barva výtisku: podle vzoru nebo černá; 
b) Obsah: 
   

 
 

Výtisk obsahuje všechny údaje, které v čase vyhotovení výtisku obsahuje elektronický vozo-
vý list a ke kterým má oprávněný přístupové právo na čtení. Mimo to musí obsahovat v zá-
hlaví dokladu také následující údaje: 
 

• Poznámka „Originál výtisku elektronického vozového lisu – RRRR-MM-DD 
(datum výtisku) – vyhotovený kým … (používaný ŽDP)“ nebo „Výtisk elektro-
nického vozového listu, který bude použitý jako papírový vozový list – RRRR-
MM-DD (datum výtisku) – vyhotovený kým …(používaný ŽDP)“ v případě, že 
zásilku bude předána na cestě takovému ŽDP, který není připojený k infor-
mačnímu systému, 

• Poznámka „Kopie“ v případě, že pro poškození nebo ztrátu originálu výtisku 
musí být vyhotovený dodatečný výtisk, 

• Označení výtisku (viz bod 4.5). 
 
 
 
 

c) Formát a zobrazení: podle možnosti, co nejméně odchylek od vzoru. Ve výtisku 
může být v určitých sloupcích vynechána číselná pozice; 

d) Papír: vhodný pro použití tiskáren. 
 
 
 
 

4.3   Uznání 

Výtisky, které odpovídají předchozím ustanovením, se budou od smluvních partnerů uznávat 
rovnocenně jako papírový vozový list.  
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4.4 Vydání 

Výtisky nebudou vydávané partnerům, kteří nejsou připojení k informačnímu systému. Part-
nerům, kteří jsou připojeni, budou vydávány na požádání.  

 

Ustanovení pro předložení a projednávání reklamací s papírovým vozovým listem platí také 
pro výtisky.  

 

4.5 Označení, funkce výtisku a oprávn ěné osoby 
 

Označení Funkce Oprávn ěný 

List 1 "Prvopis" - Předání prvopisu vozového listu, které dovo-
luje příjemci převzít vůz  

- Doklad, který je předkládán při reklamaci  

Příjemce 

List 2 "Karta" - Interní účetní doklad pro železnici - Používající  ŽDP v tranzi-
tu nebo při příjezdu  

List 2a "Doplňkový list 
pro tranzitní úsek"4 

- Umožňuje oddělenou fakturaci jednoho úse-
ku  Používající, účtující ŽDP 

List 3 "Návěští a odběrný 
list/celní" 

- Interní doklad železnice 

 
Používající ŽDP při příjezdu 

List 4 "Druhopis" - Potvrzení o převzetí vozu  

- Doklad, který se předkládá jako důkaz při 
reklamacích  

Odesílatel 

List 5 "Účetní list" - Interní doklad železnice Používající ŽDP při odjezdu 

 

 

 

4.6 Doplňkové listy 
 

Není-li pro údaje elektronického VL v příslušných sloupcích výtisku dostatek místa nebo 
v případě, že se tisknou údaje ze zadní strany VL, je třeba postupovat následujícím způso-
bem: 

- vyhotovení "kmenového" výtisku, 

- vyhotovení jednoho nebo více doplňkových listů. Tyto doplňkové listy musí obsahovat 
referenční číslo (identifikační číslo zásilky) VL, ke kterému jsou přiřazeny, datum pře-
vzetí vozu k přepravě, jakož i údaje ze sloupců elektronického VL, které z důvodu ne-
dostatku místa nemohly být vytištěny na „kmenovém“ výtisku; tyto údaje se vytisknou 
po sobě s číselným a písmenným označením příslušných sloupců papírového VL. 
V případech, kdy není k dispozici dostatek místa, vytiskne se na „kmenovém“ výtisku 
v místě příslušných údajů poznámka "viz doplňkový list". 

 
 
 
 

                                                      
4 Viz bod 6 GLW-CUV 
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4.7 Ucelené vlaky a skupiny vozů  
 
Je-li podáno s jedním vozovým listem více vozů, vytiskne se výkaz vozů podle Přílohy 23 
GTM-CIT. 
 
 

5 Smíšený systém 

5.1 Potřeba, definice 

Aby se mohl používat elektronický vozový list – v předstihu jeho plošné realizace – již na 
část trasy, může se dohodnout smíšený systém. Tento systém umožní použít v průběhu pře-
pravy jedné a té samé zásilky různé datové nosiče (papírový vozový list, elektronický vozový 
list, výtisk, který se použije jako papírový vozový list). 

5.2 Průkaznost r ůzných datových nosi čů 

Různé datové nosiče použité za sebou pro ten samý vůz, mají stejnou průkaznost. V případě 
rozporů5 ve vztahu mezi ŽDP jsou odpovědní ty ŽDP, jimž byl vůz předán s jedním výtiskem 
pouze na základě údajů ve výtisku, který jim byl předán, a ŽDP, jimž byl vůz předán 
s papírovým VL a kteří pořizují data v elektronickém VL, pouze na základě údajů 
v papírovém vozovém listu, který jim byl předán. 

 

5.3 Vztahy se zú častněnými, kte ří nejsou p řipojeni k informa čnímu systému 

Pro vztahy se zúčastněnými, kteří nejsou připojeni k informačnímu systému, jsou stanovena 
jasná pravidla.  

5.3.1 Deník 

Všechny informace obsažené v elektronickém vozovém listu, které se mění, jsou zahrnuty 
v Deníku. V elektronickém způsobu se bude Deník udržovat pomocí informačního systému. 
V papírovém způsobu se funkce deníku zajistí pomocí předávacího seznamu zásilek nebo 
jiným, mezi ŽDP dohodnutým způsobem.  

5.3.2 Odesílatel, který není připojený k informačnímu systému 

Stanoví pravidla o ukončení a uschování papírového vozového listu, evidence elektronického 
vozového listu a potvrzení přepravní smlouvy prostřednictvím výtisku.  

5.3.3 Příjemce, který není připojený k informačnímu systému 

Stanoví pravidla pro vydání a zpracování výtisku elektronického vozového listu a pro aktuali-
zaci elektronického vozového listu. 

5.3.4 Předání zásilky ŽDP, který není připojený k informačnímu systému 

Zúčastněný ŽDP na přepravě stanoví pravidla pro ukončení elektronického vozového listu a 
vystavení výtisku. Jde také o to, aby se vyjasnily otázky týkající se vystavení dodatečného 
výtisku pro dopravce na řezu.  

                                                      
5 Rozpor nevznikne, pokud jsou údaje dodatečně doplněné nebo změněné se souhlasem smluvních 

stran zúčastněných na smlouvě o používání vozů.  
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5.3.5 Předání zásilky od ŽDP, který není připojený k informačnímu systému na ŽDP, který 
elektronický vozový list zpracovává 

Zúčastněné ŽDP na přepravě stanoví pravidla o ukončení papírového vozového listu, jakož i 
o jeho uschování a evidenci elektronického vozového listu. 

 

5.4 Sjednání smíšeného systému 

Viz Příloha 7b GTM-CIT, body 5.3 a 5.4. 

 

6 Práva p řístupu k údaj ům 
 
 

Přístup k údajům VL se umožní pouze těm účastníkům, kteří uzavřeli dohodu EDI a zároveň 
se podílejí na předmětné přepravě vozů. V rámci svých kompetencí mají přístupové právo 
příslušné správní orgány.  

Rozlišují se tři druhy přístupových práv: čtení, zadávání (zahrnuje rovněž čtení) a změny 
(zahrnuje čtení a zadávání). Přístupová práva pro čtení se zajistí mezi zúčastněnými podle 
uzavřené dohody o rozmezí nebo o vyměňovaných zprávách. Práva ŽDP na zadávání a 
změnu dat se omezují na ŽDP, v jehož péči se zboží nachází.  

Přístupová práva jakož i údaje, ke kterým má každý oprávněný přístup, jsou definovány 
v příloze 1 tohoto Průvodce. 

 

.7 Poruchy/výpadky informačního systému 
Náhradní řešení u poruch nebo výpadků informačního systému se musí dohodnout ve 
smlouvě EDI (viz bod 8).  

 

 

 


