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Tento dokument poskytuje informácie o dôsledkoch používania nového vzoru nákladného listu CIM 
v zjednodušenom tranzitnom režime v železničnej doprave po vstupe novej právnej štruktúry do 
platnosti. 

  



1. ÚVOD 

1.1. Súčasná situácia 

V súlade s článkami 413 a 414 VPCK / článkami 75 a 76 príloha I Dohovoru o spoločnom 
tranzitnom režime tvorí základ používania zjednodušeného tranzitného režimu v železničnej 
doprave nákladný list CIM (NL CIM). 

Podľa článku 12 §2 prílohy B1 Dohovoru o medzinárodnej preprave po železnici (COTIF) 
z 9. mája 1980 (ďalej len „COTIF“) je pre železnice predpísané štandardné tlačivo nákladného 
listu. Akýkoľvek nákladný list musí obsahovať údaje uvedené v článku 13 COTIF. 

Základná myšlienka tohto medzinárodného právneho systému prepráv tovaru po železnici 
spočíva v spojení niekoľkých za sebou nasledujúcich železničných spoločností, ktoré sú na 
národnej úrovni riadené a prevádzkované ako skupina zdieľaných alebo spoločných prepráv 
a spoločnej zodpovednosti, vrátane spoločného vyrovnania nákladov. Súčasťou tohto systému 
je navyše aj povinnosť každej železničnej spoločnosti prepraviť a prevziať tovar. Samotným 
aktom prevzatia tovaru s nákladným listom uznávajú následné železničné spoločnosti zmluvu 
o preprave, ktorú uzavrela odosielateľská železničná spoločnosť.  

Zjednodušený postup tranzitu po železnici využíva túto základnú koncepciu. Hlavné 
podmienky pre prístup do súčasného zjednodušeného postupu na prepravu tovaru po 
železnici, ktoré musia byť súhrnne splnené, sú2: 

– používanie NL CIM alebo dodacieho listu TR,  

– spolupráca medzi rôznymi železničnými spoločnosťami v súlade s COTIF; toto znamená, 
že tovar je postupne prevzatý a prepravený rôznymi železničnými spoločnosťami na 
národnej úrovni, ktoré sú v rámci štruktúry tranzitu Spoločenstva/spoločného tranzitnu 
spoločne zodpovedné colným orgánom, 

– oddelené vyrovnanie nákladov na základe informácií, ktoré sú príslušným nezávislým 
železničným spoločnostiam v každej krajine k dispozícii za spojenie a za mesiac, 

– používanie spoločne dohodnutého systému na kontrolu a preverovanie nezrovnalostí pri 
zásielkach, ktoré boli alebo neboli v stanovenej lehote vysporiadané na centrálnom 
zúčtovacom mieste železničnej spoločnosti, a 

– prístup colných orgánov na centrálne zúčtovacie miesta každej dotknutej železničnej 
spoločnosti. 

Je potrebné podotknúť, že prístup k zjednodušenému postupu môže byť udelený bez ohľadu 
na to, či je železničná spoločnosť štátnou alebo súkromnou firmou.  

1.2. Budúca situácia 

Základná koncepcia medzinárodnej právnej štruktúry sa vstupom zmeneného COTIF do 
platnosti (1.7.2006) čiastočne zmení. 

Zmluva o medzinárodnej preprave tovaru po železnici bude dobrovoľná zmluva, kde NL CIM 
bude slúžiť iba ako písomný dôkaz o prepravnej zmluve. Ku každej zásielke však musí byť 
vyhotovený NL CIM, ktorý je zhodný s jednotným vzorom (nový článok 6 §§2 a 6 COTIF). 
Podľa nového článku 6 §7 COTIF nákladný list, ktorý musí spĺňať požiadavky nového článku 7 

                                                 

1 "Jednotné pravidlá ohľadne Dohody pre medzinárodnú prepravu tovaru po železnici (COTIF)". 

2 Podrobnosti sú v dokumente TAXUD/1223/2001. 



COTIF, musí sprevádzať každú zásielku vstupujúcu na colné územie EÚ alebo iných 
zmluvných strán Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. 

Povinnosť prepravovať tovar bude zrušená. Princíp spoločnej prepravy a spoločnej 
zodpovednosti voči colným orgánom v súvislosti so zjednodušeným tranzitným režimom 
v železničnej doprave dvomi alebo viacerými prepravcami zahrnutými v prepravnom reťazci 
však zostáva zachovaný ako alternatíva.  

NL CIM bude z dôvodu preukázania prepravnej zmluvy povinný pre všetky prepravy tovaru po 
železnici. Po liberalizácii európskeho odvetvia železničnej prepravy sa nový nákladný list CIM 
používa aj pri priamych medzinárodných prepravách tovaru po železnici, ktoré sú dohodnuté 
jediným prepravcom používajúcim rôzne národné infraštruktúry. 

Na základe novej právnej štruktúry ustanovil medzinárodný výbor pre železničnú prepravu 
(CIT), po dohode s colnými správami a Európskou Komisiou3, vzor nového NL CIM (pozri 
príloha 1) a vzor nového NL CIM na kombinovanú prepravu (pozri príloha 2).  

Nákladný list CIM sa bude používať aj ako vozňový list CUV4 . V takom prípade bude krížikom 
označené malé okienko v odseku 30 – „Vozňový list CUV. Takéto použitie sa týka prepráv 
prázdnych vagónov, ktoré sú prepravované ako dopravný prostriedok. Prázdne vagóny 
nebudú umiestnené do tranzitu Spoločenstva/spoločného tranzitu, keďže ešte nie sú colne 
prerokované. Použitie vzoru ako Vagónový list CUV preto nie je pre colný režim tranzit 
podstatné. 

Taktiež nákladný list CIM na kombinovanú prepravu nemá žiadny samostatný význam na 
colný režim tranzit. S týmto dokumentom bude zaobchádzané ako s NL CIM. V nasledujúcom 
texte sa všetky odkazy na NL CIM týkajú tiež NL CIM na kombinovanú prepravu. 

Tento pracovný dokument poskytuje informácie o dôsledkoch používania nového vzoru 
nákladného listu CIM v zjednodušenom tranzitnom režime na prepravu tovaru po železnici 
potom, keď vstúpi do platnosti nová právna štruktúra.  

2. DÔSLEDKY NA ZJEDNODUŠENÝ POSTUP NA PREPRAVU TOVARU PO ŽELEZNICI 

2.1. Použitie zjednodušeného tranzitného režimu na prepravu tovaru po železnici 

Na základe novej právnej štruktúry už samotné použitie nákladného listu CIM nedokazuje 
použitie zjednodušeného tranzitného postupu na železnici.  

Ak má byť použitý colný tranzit, musí prepravca o zjednodušený postup výslovne požiadať 
vyplnením odseku 58b nákladného listu CIM. O zjednodušený postup je požiadané vtedy, ak 
je v malom okienku zaškrtnuté „áno“ a je uvedený kód hlavného zodpovedného.  

Na základe týchto údajov musí colný úrad odoslania rozhodnúť, či môže byť použitý 
zjednodušený postup. Podobne musí rozhodnúť colný úrad určenia, či bol použitý v súlade s 
požiadavkami. 

2.1.1. Podmienky na použitie zjednodušeného tranzitného postupu na železnici 

Zjednodušený postup sa môže použiť iba vtedy, ak je tovar prepravovaný 
niekoľkými železničnými spoločnosťami v prepravnom reťazci, pričom každý 
pôsobí na národnej úrovni5, a ak všetci dotknutí prepravcovia splnia podmienky 

                                                 

3 Pozri pracovné dokumenty TAXUD/1862/2003, TAXUD/1950/2003 a TAXUD/1960/2003, pričom posledne 
menovaný bol prijatý na 102. zasadnutí Pracovnej skupiny ES-EZVO dňa 10 December 2003 

4 CUV znamená Jednotné pravidlá ohľadne Medzinárodnej prepravy vagónov. 

5 Obmedzenie na národné územie je ešte potrebné ďalej prediskutovať. 



použitia zjednodušeného postupu6. Železničné spoločnosti, ktoré sú oprávnené 
používať zjednodušený postup sú uvedené v prílohe 37. V týchto prípadoch slúži 
nákladný list ako prepravný doklad a tranzitné vyhlásenie. 

2.1.2. Všeobecné dôvody na odmietnutie žiadosti 

Zjednodušený postup teda nemôže byť použitý ak, 

– v doprave je zahrnutý iba jeden prepravca, 

– prepravca prepravuje tovar za národné územie s výnimkou prepráv z alebo do 
stanice v susediacom teritóriu tak, ako je to dohodnuté medzi prepravcami, 
alebo 

– prepravca nespĺňa požiadavku na zjednodušený postup, s výnimkou, ak je 
colnými orgánmi na národnej úrovni schválený ako tzv. dočasná železničná 
spoločnosť8. 

Vo všetkých týchto prípadoch sa uplatňuje štandardný tranzitný režim a NL CIM 
slúži iba ako prepravný doklad. 

2.1.3. Všeobecná situácia ohľadne štatútu hlavného zodpovedného 

Nový COTIF zavádza novú terminológiu ohľadne železničných spoločností 
zapojených do prepravy tovaru. Podľa nového článku 3 COTIF: 

– výraz "dopravca" znamená  

– zmluvný dopravca, ktorý uzavrel prepravnú zmluvu podľa dohovoru COTIF 
s odosielateľom, alebo 

– následný dopravca, ktorý je zodpovedný odosielateľovi na základe tejto 
prepravnej zmluvy  

– výraz "výkonný dopravca" znamená železničnú spoločnosť, ktorá neuzatvorila 
prepravnú zmluvu s odosielateľom, na ktorého však zmluvný alebo následný 
dopravca úplne alebo čiastočne zveril vykonanie prepravy po železnici. 

"Zmluvný dopravca" je uvedený v odseku 58 NL CIM, kým následní alebo náhradní 
(výkonní) dopravcovia sú uvedení v odseku 57 ako "iní dopravcovia". 

S ohľadom na špecifickú pozíciu pri organizácii prepráv tovarov a jeho prepravné 
zmluvy, ako aj s ohľadom na jeho vedomosti o iných dopravcoch, musí vo 
všeobecnosti požiadať o použitie zjednodušeného tranzitného režimu zmluvný 
prepravca, ktorý vyplní odsek 58 b NL CIM. Vo všeobecnosti platí, že zmluvný 
dopravca a hlavný zodpovedný sú jedna osoba. 

Požiadaním o zjednodušený tranzitný režim zmluvný dopravca preukáže jeho 
zodpovednosť za vlastné stanovisko, že následný alebo náhradný (výkonný) 
dopravcovia zahrnutý v preprave taktiež splnia požiadavky zjednodušeného 
tranzitného režimu; podľa článku 199(1) IPC / článku 21 príloha I Dohovoru. Ak sa 

                                                 

6 Pozri bod 1.1. 

7 Zoznam železničných spoločností tiež bude zverejnený na stránke CIRCA. Budúce zmeny budú zverejnené iba 
na tejto stránke. 

8 Napriek tomu, že dočasná železničná spoločnosť nespĺňa všetky podmienky na zjednodušený postup, môže byť 
schválená za podmienky, že ako hlavný zodpovedný vystupuje železničná spoločnosť schválená na použitie 
zjednodušeného postupu a dočasná železničná spoločnosť nie je posledným prepravcom v krajine určenia. 



preukáže, že to nie je ten prípad, bude braný na zodpovednosť podľa článku 
204(1)(b), (3) Colného Kódexu / články 114(1)(b), 1. pododsek a 115(2) Prílohy I 
Dohovoru. Ak je tovar prepustený do tranzitu na základe žiadosti, zmluvný 
dopravca vystupuje ako hlavný zodpovedný. 

2.1.4. Výnimočné situácie ohľadne štatútu hlavného zodpovedného 

Ak je však zmluvný dopravca ustanovený v tretej krajine, nie je oprávnený 
používať zjednodušený tranzitný režim na železnici, nakoľko oprávnená osoba na 
zjednodušenie musí byť, podľa všeobecného pravidla, ustanovená v Spoločenstve 
alebo v inej zmluvnej krajine; podľa článku 373(1)(a) IPC / článku 49(1)(a) Príloha I 
Dohovoru. 

V tých prípadoch, ak je preprava na podklade NL CIM začatá v tretej krajine, prvá 
železničná spoločnosť, ktorá preberá tovar na vstupe na colné územie 
Spoločenstva alebo inej zmluvnej strany môže konať ako hlavný zodpovedný. Za 
účelom automatického udeľovania prepúšťania do tranzitu na základe článku 
423(1) IPC / článku 85(1) Príloha I Dohovoru musí zmluvný dopravca požiadať o 
zjednodušený tranzitný režim ako zástupca prvej železničnej spoločnosti 
v Spoločenstve alebo inej zmluvnej strane. V týchto výnimočných prípadoch nie sú 
zmluvný dopravca a hlavný zodpovedný rovnakí. Zmluvný dopravca musí vyplniť 
odsek 58 a) uvedením jeho údajov a odsek 58 b) uvedením kódu hlavného 
zodpovedného.  

Rovnaký postup sa uplatní, ak preprava začína v jednej zo zmluvných strán 
a zmluvný dopravca je ustanovený v tretej krajine. 

2.1.5. Konkrétne situácie zmluvných prepravcov 

Navyše je potrebné podotknúť, že zmluvný dopravca tiež môže mať znaky iné ako 
sú bežné podľa medzinárodných pravidiel železničnej prepravy. Tieto odlišné 
znaky sa musia brať do úvahy pri rozhodovaní o použití zjednodušeného 
tranzitného režimu: 

 zmluvný dopravca môže byť odosielateľská alebo tranzitná železničná 
spoločnosť, alebo železničná spoločnosť v krajine určenia: 

- táto môže vystupovať ako hlavný zodpovedný v zjednodušenom postupe, 
ak splní podmienky zjednodušeného postupu,  

 zmluvný dopravca nemôže byť zapojený do prepravy tovaru: 

- môže vystupovať ako hlavný zodpovedný v zjednodušenom postupe, 

 zmluvný dopravca nemôže byť železničná spoločnosť: 

- nemôže vystupovať ako hlavný zodpovedný v zjednodušenom postupe, 
nakoľko článok 416(1) IPC / článok 78(1) Príloha I Dohovoru stanovuje, že 
hlavným zodpovedným musí byť železničná spoločnosť, 

 zmluvný dopravca nesplní požiadavky zjednodušeného postupu: 

- nemôže vystupovať ako hlavný zodpovedný v zjednodušenom postupe. 
Hlavným zodpovedným môže byť iba osoba, ktorej môže byť udelené 
používanie zjednodušeného postupu. Ako všeobecné pravidlo platí, že 
hlavný zodpovedný musí spĺňať kritériá zjednodušení. Zmluvný dopravca 
však môže požiadať o použitie zjednodušeného postupu ako zástupca 
iného dopravcu, ktorý spĺňa kritériá a ktorý môže vystupovať ako hlavný 
zodpovedný. 



2.1.6. Príklady 

(1) Tovar, ktorý nemá štatút Spoločenstva bude prepravovaný z 
Rotterdamu/NL do Viedne/AT 

Zmluvný prepravca: Railion Nederland 

Ostatní prepravcovia: Railion Nederland, Railion Deutschland, Rail 
Cargo Austria 

Údaje o Railion Nederland sú uvedené v odseku 58 a. Ostatní prepravcovia 
sú uvedení v odseku 57. Zmluvný prepravca aj ostatní prepravcovia spĺňajú 
požiadavky na zjednodušený postup. Railion Nederland môžu žiadať o 
zjednodušený tranzitný režim po železnici vyplnením odseku 58 b, t.j. 
zaškrtnutím okienka "áno" a uvedením kódu 2184. 

(2) Tovar, ktorý nemá štatút Spoločenstva bude prepravovaný z 
Rotterdamu/NL do Viedne/AT 

Zmluvný prepravca: Railion Nederland 

Ostatní prepravcovia: Railion Nederland, Rail Express, Rail Cargo 
Austria 

Zjednodušený postup sa nemôže použiť nakoľko Rail Express nie je 
schválený na použitie zjednodušení. Použije sa štandardný postup. 
Nákladný list CIM slúži iba ako prepravný doklad. Za predpokladu, že Rail 
Express je schválený ako dočasná železničná spoločnosť sa zjednodušený 
postup môže uplatniť. 

(3) Tovar, ktorý nemá štatút Spoločenstva bude prepravovaný z 
Rotterdamu/NL do Viedne/AT 

Zmluvný prepravca: Railion Nederland 

Ostatní prepravcovia: Railion Nederland 

Zjednodušený postup sa nemôže použiť nakoľko je v preprave zahrnutá iba 
jedna železničná spoločnosť. Použije sa štandardný postup. Nákladný list 
CIM slúži iba ako prepravný doklad.  

(4) Tovar, ktorý nemá štatút Spoločenstva bude prepravovaný z 
Rotterdamu/NL do Belehradu/ZS (CS) 

Zmluvný prepravca: SBB Cargo 

Ostatní prepravcovia: Railion Nederland, Railion Deutschland, Rail 
Cargo Austria, MÁV CARGO, ZS (Spoločenstvo 
juhoslovanských železníc) 

Zmluvný prepravca a ostatní prepravcovia v EU spĺňajú podmienky na 
zjednodušený postup. SBB Cargo môže požiadať o zjednodušený postup 
vyplnením odseku 58 b nákladného listu CIM. V súlade s článkom 422 IPC 
(článok 84 príloha I Dohovoru) sa tranzitná operácia sa končí automaticky 
pri výstupe tovaru z colného územia Spoločenstva. 

 Tovar, ktorý nemá štatút Spoločenstva bude prepravovaný z Belehradu/ZS 
(CS) do Rotterdamu/NL  

Zmluvný prepravca: ZS  

Ostatní prepravcovia: ZS, MÁV CARGO, Rail Cargo Austria, Railion 
Deutschland, Railion Nederland 

ZS môžu o zjednodušený postup požiadať v mene MÁV CARGO, 
zaškrtnutím okienka “áno” v odseku 58 b. V odseku 58 a sú uvedené údaje 
ZS, zatiaľ čo v odseku 58 b je uvedený kód MÁV CARGO 2155. V súlade s 
článkom 423(1) IPC (článok 85(1) príloha I Dohovoru) začína po vstupe 



vlaku do EÚ zjednodušený postup a MÁV CARGO vystupuje ako hlavný 
zodpovedný. 

2.1.7. Informácia o kóde HS 

Nový nákladný list CIM neobsahuje osobitý odsek, kde by mohol byť uvedený kód 
HS v prípadoch, ak sa to vyžaduje v tranzite Spoločenstva/spoločnom tranzite9. 
Železnice majú 6-miestny kód NHM, ktorý môže byť uvedené v odseku 24, avšak 
tento kód je nie vždy totožný s kódom HS. 

V príručke CIT je však uvedené, že kód HS sa v prípadoch, ak to vyžadujú colné 
predpisy uvádza v odseku 21. 

2.1.8. Použitie pečiatky železničnej spoločnosti alebo vytlačenej pečiatky aplikovanej 
strojovo alebo automatickým systémom. 

Keďže podľa novej koncepcie je prepravná zmluva dobrovoľná zmluva, samotný 
fakt, že odosielateľská železničná spoločnosť preberá prijatím tovaru a uvedením 
svojej pečiatky na nákladnom liste dohľad nad tovarom znamená, že prepravná 
zmluva sa už viac netvorí. Z toho dôvodu sa už s touto pečiatkou v novom 
nákladnom liste CIM nepočíta. 

Údaje, ktoré obsahovala pečiatka ohľadne identifikácie hlavného zodpovedného, 
jeho podpisu na tranzitnom vyhlásení, dátumu predpokladaného prevzatia tovaru a 
colného štatútu tovaru podľa krajiny odoslania sú však naďalej potrebné na 
fungovanie zjednodušeného postupu.  

Identifikačné údaje o hlavnom zodpovednom a jeho podpis na tranzitnom 
vyhlásení môžu byť prevzaté z odseku 58a a 58b nákladného listu. 

Miesto a dátum, kedy odosielateľská železničná spoločnosť prebrala dohľad nad 
tovarom môže byť prevzatý z údajov uvedených odosielateľom v odseku 16 
“Prijatie” a odseku 56 “Vyhlásenie dopravcu”, kde železničná spoločnosť, ktorá 
preberá tovar uvádza, že dátum skutočného prijatia je odlišný od dátumu 
uvedeného v odseku 16. 

Krajina odoslania a z toho vyplývajúci štatút tovaru je uvedený v odseku 62 
“Identifikácia zásielky”. 

Všetky potrebné údaje pre colné orgány, ktoré by mali byť prevzaté z pečiatky, 
ktorou železničná spoločnosť preberá dohľad nad tovarom sú teda obsiahnuté v 
novom nákladnom liste CIM.  

2.2. Použitie zjednodušeného postupu na prepravu tovaru vo veľkých kontajneroch  

2.2.1. Všeobecná teória 

Zjednodušený postup na prepravu tovaru železničnou dopravou vo veľkých 
kontajneroch je udelený prepravnej spoločnosti tak, ako je uvedené v článku 427 
(1) IPC/článku 89 (1) príloha I Dohovoru. V súčasnosti spĺňajú podmienky 
zjednodušenia iba spoločnosti Intercontainer/Interfrigo, Basle/CH. 

Zjednodušený postup uplatňovaný pri veľkých kontajneroch je založený na 
uplatňovaní zjednodušeného postupu na prepravu tovaru po železnici a použití 
dodacieho listu TR. Dodací list TR slúži nielen ako prepravná zmluva uzavretá 
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medzi prepravnou spoločnosťou pre kombinovanú prepravu a jej klientom, ale tiež 
ako tranzitné vyhlásenie, tak ako je uvedené v článkoch 426, 428 IPC/článkoch 88, 
90 príloha I Dohovoru. V súlade s článkom 430 IPC/článok 92 príloha I Dohovoru, 
železničná spoločnosť, ktorá skutočne prepravuje tovar, vystupuje v tranzitnej 
operácii ako hlavný zodpovedný. Okrem dodacieho listu TR musí železničná 
spoločnosť na skutočnú prepravu tovaru po železnici použiť nákladný list CIM iba 
ako prepravný doklad. 

Jednoducho povedané, zjednodušený postup na prepravu tovaru železničnou 
dopravou vo veľkých kontajneroch môže byť prepravnou spoločnosťou použitý 
vtedy, ak môže byť hlavným zodpovedným použitý zjednodušený postup na 
prepravu tovaru železničnou dopravou. 

2.2.2. Dopad nového COTIF na zjednodušený postup 

Keďže už samotné používanie nákladného listu CIM viac nepreukazuje, že 
železničná spoločnosť je oprávnená používať zjednodušený postup, je potrebné o 
používanie zjednodušenia osobitne požiadať. 

Toto však nie je možné urobiť pomocou dodacieho listu TR, ale iba pomocou 
nákladného listu CIM10. 

Železničná spoločnosť preto musí o zjednodušený postup požiadať predložením 
riadne vyplneného nákladného listu CIM. Kód v odseku 58b musí odkazovať na 
železničnú spoločnosť, ale nie na Interkontainer/Interfrigo. Ostatní prepravcovia z 
odseku 57 musia spĺňať podmienky zjednodušeného postupu na prepravu tovaru 
železničnou dopravou.  

Iba v takomto prípade bude tovar vo veľkom kontajneri prepustený v 
zjednodušenom postupe a dodací list TR bude slúžiť ako tranzitné vyhlásenie. 
Nákladný list CIM je dôležitý iba kvôli rozhodnutiu, či bude použitý zjednodušený 
postup, alebo sa musí použiť štandardný postup. Dodací list preto musí obsahovať 
príslušné označenie a colné orgány musia potvrdiť iba dodací list TR. 

2.3. Používanie štandardného a zjednodušeného postupu v kombinovanej doprave cesta – 
železnica 

2.3.1. Všeobecná teória 

Podľa článku 442 IPC/článku 104 príloha I Dohovoru sa môže na prepravu tovaru 
použiť štandardný postup aj keď sú súčasne splnené podmienky na zjednodušený 
postup na prepravu tovaru železničnou dopravou. Toto sa uplatňuje najmä pri 
kombinovanej doprave cesta – železnica. Operátor, ktorý uvažuje nad 
štandardným postupom bude profitovať zo zjednodušení, ktoré sú udelené na časť 
prepravy po železnici, ale z dôvodu časti prepravy po ceste musí použiť 
štandardný postup.  

Pri týchto prípadoch je potrebné upozorniť, že na nákladnom liste CIM alebo na 
dodacom liste TR musí byť uvedený odkaz na MRN príslušnej zásielky. 

2.3.2. Dopad nového COTIF 

Keďže samotné používanie nákladného listu CIM už viac nepreukazuje, že 
železničná spoločnosť je oprávnená používať zjednodušený postup, musí byť z 
nákladného listu CIM jasné, že podmienky na zjednodušený postup sú splnené.  
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Všetci prepravcovia a výkonní prepravcovia uvedený v odseku 58a a 57 
nákladného listu CIM musia byť oprávnení na použitie zjednodušeného postupu na 
prepravu tovaru železničnou dopravou. Ohľadne príslušných zásielok sa nemusí 
žiadať o zjednodušený postup ani sa nemusí uviesť žiadny kód hlavného 
zodpovedného. 



 

Príloha 1 

JEDNOTNÝ VZOR NÁKLADNÉHO LISTU CIM 

 

 

 

 



 

Príloha 2 

JEDNOTNÝ VZOR NÁKLADNÉHO LISTU CIM NA KOMBINOVANÚ PREPRAVU 

 



Príloha 3 

ŽELEZNIČNÉ SPOLOČNOSTI OPRÁVNENÉ POUŽÍVAŤ ZJEDNODUŠENÝ POSTUP V ŽELEZNIČNEJ 
DOPRAVE 

 

KRAJINA ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ KÓD 

Belgicko SNCB/NMBS 1088 

Česká republika ČD 0054 

Dánsko Railion Danmark 2186 

Nemecko Railion Deutschland 2180 

 SBB Cargo Deutschland 2385 

Grécko CH / OSE 0073 

Španielsko RENFE 1071 

Francúzsko SNCF FRET 0087 

Írsko CIE 0060 

Taliansko TRENITALIA Cargo 0083 

 NORDCARGO 0064 

 Railion Italia 2280 

 SBB Cargo Italia 2485 

Litva1 LG 0024 

Luxembursko CFL/EuroLuxCargo 2182 

Maďarsko MÁV Cargo 2155 

Holandsko Railion Nederland 2184 

Rakúsko Rail Cargo Austria 2181 

Poľsko PKP Cargo S.A. 2151 

Portugalsko CP 0094 

Slovinsko SŽ 0079 

Slovenská republika ZSSK CARGO 2156 

Fínsko VR Cargo 0010 

Švédsko Green Cargo 2174 

Spojené Kráľovstvo EWSI 2170 

Rumunsko CFR Marfa 2153 

GFR – Group Feroviar Român 3019 

Švajčiarsko SBB Cargo 2185 

BLS 0063 
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