
 

 

 

Příloha č. 8: Závazná pravidla - 

vagonové dodávky 

 

 

Závazná pravidla – vagonové dodávky 

 

Prodávající je v případě dodání zboží vagony povinen: 

1. Provést objednávku vagonů k nakládce u dispečera (kontakt níže)nejméně 5 dní před započetím přepravy 

a sdělit:  

- Nakládací stanici 

- Typ vozu (mimo dvounápravové, které zasílatel nezajišťuje) 

- Počet vozů  

- Čísla záměrů kupujícího 

- Identifikaci odesílatele (název, IČO, DIČ, kontaktní osoba, e-mail) 

2. Po ukončení nakládky je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat dispečera zasílatele a 

uvést: 

- Čísla vozů 

- Hmotnost zboží 

- Číslo záměru 

Vagony budou objednány pouze po sdělení čísla záměru kupujícího. Bez čísla záměru kupujícího nebude vagon 

podán k přepravě a veškeré náklady a poplatky spojené za prostoje vagonu jdou k tíži prodávajícího. 

Dodací listy odesílá prodávající sám po ukončení nakládky dle instrukcí kupujícího na e-mail nákladního příjmu 

np@mm-holz.com. 

 

 

V případě přistavení znečištěného vagónu (ve smyslu Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. dostupných 

na https://www.cdcargo.cz/) je prodávající povinen takovýto vagon odmítnout z důvodu porušení Smluvních 

přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (viz odst. 2.11.4 těchto podmínek) ze strany ČD Cargo a.s. V případě naložení 

dříví na ložnou plochu znečištěného vagonu nebo nedoručení dodacího listu kupujícímu může být prodávajícímu 

fakturována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti a další s tímto 

spojené náklady (zejména na vyčištění vagonu a pokuty ze strany ČD Cargo a.s. - specifikované ve Smluvních 

přepravních podmínkách ČD Cargo, a.s. nebo TARIFU ČD Cargo, a.s.) nebo může být vůz odeslán zpět 

prodávajícímu, přičemž veškeré náklady na přepravu a další tímto spojené náklady jdou k tíži prodávajícího. 

Kupující je rovněž oprávněn prodávajícímu fakturovat další náklady a poplatky vzniklé v důsledku nedodržení 

pokynu kupujícího nebo dopravce, které jsou specifikované ve Smluvních přepravních podmínkách ČD Cargo, a.s. 

nebo TARIFU ČD Cargo, a.s. 

 

Pracovní doba dispečera 

PO-PÁ 6.00-12.00 hod. a 16.00-19.00 hod. 

NEDĚLE 16.00-19.00 hodin 

Telefon 605 989 505 

Mimo pracovní dobu lze komunikovat na 603 102 196 
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