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ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY
1. V této příloze jsou vyhlášeny podmínky pro objednávání, organizování, oceňování
a odbavení jízd zvláštních vlaků a vozů (nostalgických jízd atd.), zkušebních jízd,
přeprav železničních kolejových vozidel, nájmů vozidel a nájmu personálu ČD.
2. Na smluvním základě poskytují ČD tyto služby a obchodní případy:
jízdy zvláštních vlaků a vozů osobní dopravy,
jízdy pro účely filmování a prezentační jízdy vozidel,
jízdy zvláštních vlaků s doprovodným programem,
zkušební a měřící jízdy pro externí zákazníky,
zkušební jízdy a přepravy vozidel ČD předaných výrobcem či z nebo do opravy a
to i v rámci záručních oprav,
f) jízdy zvláštních vlaků (vozů) pro potřeby dodavatelů ČD k zajištění naplnění
podmínek dodacích smluv,
g) přepravy, zkušební jízdy a technicko-bezpečnostní zkoušky cizích vozidel
(vozidla jiných majitelů než ČD),
h) nájem osobních vozů a hnacích vozidel ČD – nelze realizovat samostatně, pokud
jsou ČD schopny realizovat celý obchodní případ,
i) nájem osobních vozů a hnacích vozidel třetích stran jako subdodávky pro
naplnění obchodního případu,
j) nekomerční jízdy zvláštních vozů a vlaků a doprovodné akce,
k) poskytování služeb vlakového personálu, služeb strojvedoucího atd.,
a)
b)
c)
d)
e)

l)

akce hodné zvláštního zřetele z rozhodnutí vedení ČD.

3. Při podání objednávky na zvláštní vozy a vlaky pro přepravu osob se postupuje
podle tarifu TR 10, Část čtvrtá, Kapitola VI.
4. Ostatní objednávky na jízdy zvláštních vlaků, vozů, přepravy vozidel, pronájem
vozidel a personálu lze uplatnit u ČD písemnou formou a to elektronickou poštou,
faxem nebo dopisem u organizační složky, která je uvedena na www.cd.cz.
Telefonickou objednávku musí objednatel následně potvrdit i písemnou formou.
5. Termíny pro podání objednávky u zvláštních vlaků:
a) u zvláštního vlaku ve vnitrostátní přepravě nejméně 30 kalendářních dnů před
termínem jízdy,
b) u zvláštního vlaku v mezistátní přepravě nejméně 90 kalendářních dnů před
termínem jízdy.
6. Termíny pro podání objednávky u zvláštních vozů:
a) u zvláštního vozu ve vnitrostátní přepravě nejméně 15 kalendářních dnů před
termínem jízdy,
b) u zvláštního vozu v mezistátní přepravě nejméně 60 kalendářních dnů před
termínem jízdy.
7. Termíny pro podání objednávky na zkušební jízdy schválených typů vozidel:
a) ve vnitrostátní dopravě nejméně 7 pracovních dnů před termínem jízdy,
b) v mezinárodní dopravě dle obvyklých podmínek stanovených dotčenými
zahraničními správami nebo dopravci.
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8. Termíny pro podání objednávky na zkušební jízdy neschválených typů vozidel po
vydání souhlasu příslušných Drážních úřadů:
a) ve vnitrostátní dopravě nejméně 30 kalendářních dnů před termínem jízdy,
b) v mezinárodní dopravě dle obvyklých podmínek stanovených dotčenými
zahraničními správami nebo dopravci.
9. ČD mohou objednávky přijímat i v kratším termínu než je stanoveno v článcích 5 –
8 této přílohy. U objednávek podaných v pozdějším termínu však nelze z provozních
nebo technologických důvodů garantovat jejich řádné a včasné zajištění.
9. 1. Výjimku z termínů pro přijímání objednávek může písemně povolit ředitel
O16 GŘ ČD.
10. ČD provedou po přijetí objednávky předběžnou kalkulaci, ověří technologickou
proveditelnost, posoudí ve spolupráci s dotčenými odbornými útvary možnost
nasazení náležitostí a personálu. Poté navrhnou orientační jízdní řády nebo trasu
přepravy a předběžnou cenovou nabídku dle platných ekonomických pravidel ČD.
10. 1. Pokud je ze strany objednatele předběžná kalkulace akceptována, bude
ČD vyzván k vystavení závazné objednávky, resp. k uzavření smlouvy na
realizaci objednávky.
11. Odstoupí-li objednatel od objednávky poté, co podepsal závaznou objednávku
nebo uzavřel smlouvu na realizaci objednávky (po té, co se písemně zavázal zaplatit
smluvní cenu) je povinen uhradit storno poplatky dle čl. 274 tarifu TR 10.
11. 1. Pro mezinárodní dopravu platí storno podmínky v návaznosti na podmínky
stanovené zúčastněnými správci železniční infrastruktury nebo jinými dopravci,
pokud nejsou v rozporu mezinárodními předpisy, storno poplatky jsou však
minimálně dle ustanovení čl. 11 této přílohy.
12. Kalkulaci ceny provádí ČD na základě platných Ekonomických pravidel ČD,
Prohlášení o dráze celostátní a regionální SŽDC na příslušné období, platného
Ceníku výkonů za oblast kolejových vozidel, jejich personálu a přidružených
činností a dle platného Opatření k odbavení jízd a přeprav drážních vozidel
dopravce ČD
13. Fakturaci provádí OPT bezodkladně na základě příkazu k fakturaci a fakturu
zašle objednateli na doručovací adresu.
13. 1. Fakturace se provádí a splatnost faktur je sjednána tak, aby odsouhlasená
smluvní cena dle závazné objednávky/ uzavřené smlouvy byla uhrazena
(připsána na účet ČD) minimálně 5 dnů před konáním akce. V případech, kdy je
nutný pro konání akce návoz náležitostí s předstihem nebo se jedná o zajištění
mezinárodní akce, je tato lhůta sjednána individuálně v závazné objednávce,
resp. smlouvě. Bez takto provedené úhrady nelze akci realizovat a objednateli
mohou být naúčtovány storno poplatky dle ustanovení čl. 11 této přílohy.
13. 2. V případě opakovaných akcí lze na základě dohody u objednatelů
s řádnou platební morálkou vystavit fakturu – daňový doklad se splatností až po
realizaci závazné objednávky resp. po realizaci uzavřené smlouvy. V tom případě
bude zaslán příkaz k fakturaci na OPT nejdéle do 7 kalendářních dní po
skončení akce.
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