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A. V eobecné ustanovenia 
 
 

1 Zoznam skratiek 
  

CIM 
 

Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej elezni nej 
preprave tovarov 
 

CIT Medzinárodn  elezni n  prepravn  v bor 
 

GLV-CIM Príru ka k nákladnému listu CIM 
 

GTM-CIT  Príru ka CIT pre nákladnú prepravu 
 

COTIF Dohovor o medzinárodnej elezni nej preprave 
 

NHM Harmonizovaná nomenklatúra tovarov 
 

OS D Organizácia pre spoluprácu elezníc 
 

RID Poriadok pre medzinárodnú elezni nú prepravu nebezpe ného tovaru 
(Dodatok C k Dohovoru) 
 

VPP-CIM V eobecné prepravné podmienky pre medzinárodnú elezni nú prepravu 
tovaru, vypracované a odporú ané v borom CIT 
 

SMGS Dohoda o medzinárodnej elezni nej preprave tovaru 
 

UTI Intermodálna prepravná jednotka 
 
 

2 V klad pojmov 
 

Dopravca Zmluvn  dopravca, s ktor m odosielate  uzatvoril prepravná zmluvu pod a 
Jednotn ch právnych predpisov CIM, alebo za sebou nasledujúci dopravca, 
ktor  je zodpovedn  na základe tejto zmluvy. Tento pojem zodpovedá pojmu 
„ eleznica“ alebo „tra “ v SMGS. 
 

Miesto prekládky/ 
v meny 
podvozkov 
 

Miesto prekládky alebo v meny podvozkov pri zmene rozchodu 

Miesto nového 
podania 

Miesto zmeny re imu prepravného práva CIM a SMGS. Miesto nového 
podania je sú asne  

- v preprave CIM  SMGS: miestom ur enia pod a CIM 
a odosielajúcou stanicou pod a SMGS 

- v preprave SMGS  CIM: stanicou ur enia pod a SMGS a miestom 
prevzatia tovaru pod a CIM  

 
Nákladn  list 
CIM/SMGS 

Nákladn  list pod a Prílohy 5 tejto Príru ky, ktor  potvrdzuje uzatvorenie 
prepravnej zmluvy CIM a SMGS pri preprave medzi tátmi pou ívajúcimi 
CIM a tátmi pou ívajúcimi SMGS  
 

Mimoriadna 
zásielka 

V oblasti CIM platí nasledovná definícia pod a Vyhlá ky UIC 502-1: „Zásielka  
sa pova uje za mimoriadnu zásielku, ke  pre svoj vonkaj í rozmer, svoju 
hmotnos  alebo svoju povahu, s oh adom na elezni né zariadenie alebo 
voze , spôsobuje jednému z dopravcov zú astnen ch na preprave osobitné 
a kosti a z toho dôvodu mô e by  jej preprava povolená len za osobitn ch 

technick ch alebo prevádzkov ch podmienok.      
 

Platite  peditér, obchodn  agent a iní, cez ktorého odosielate  alebo prijímate  platí 
prepravné za trate elezníc SMGS ( l. 15 SMGS) 
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Plomby Pod pojem „plomba“ v tejto Príru ke sú zaradené plomby ako aj uzáverové 
zariadenia.  
 

V konn  
dopravca 

Dopravca, ktor  s odosielate om neuzatvoril prepravnú zmluvu, ktorého v ak 
dopravca úplne alebo iasto ne poveril vykonaním elezni nej prepravy. 
Tento pojem platí len v rámci prepravnej zmluvy CIM.  
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3 Ú el príru ky 
 
Táto Príru ka obsahuje vzor nákladného listu CIM/SMGS a ustanovenia na jeho vypl ovanie 
a pou ívanie. Príru ka predstavuje alternatívu ku klasickému systému prepravy s vyhotovením  
nákladného listu SMGS za nákladn  list CIM alebo nákladného listu CIM za nákladn  list SMGS 
v mieste nového podania.  
 

4 Rozsah pou itia 
 
Táto príru ka je ur ená pre lenov CIT a ich zákazníkov a taktie  pre ú astníkov SMGS a ich 
odosielate ov a prijímate ov a platí pre prepravy zásielok : 

- ktoré poliehajú na jednej strane Jednotn m právnym predpisom CIM a  na strane druhej – 
SMGS, a 

- ktoré sú podávané na prepravu s nákladn m listom CIM/SMGS, a 

- ktoré sú prepravované dopravcami CIM a eleznicami SMGS uveden mi v Prílohe 1 tejto 
Príru ky, a 

- ktoré v mieste nového podania zostávajú v právomoci jedného z dopravcov CIM alebo jednej 
zo elezníc SMGS.  

 
V oblasti CIM sú ustanovenia tejto Príru ky pou ite né len v tom prípade, ak sú vhodnou formou 
zverejnené pre zákazníkov a sú zapracované  do zmluvy  o spolupráci medzi dopravcami. 
V oblasti SMGS ustanovenia tejto Príru ky platia len po koridoroch oznámen ch ú astníkmi 
SMGS, pou ívajúcimi danú Príru ku. 
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B. Spolo né ustanovenia pre papierov  nákladn  list / elektronick  nákladn  

list 
 
 

5 Právny základ 
 
Nákladn  list CIM/SMGS sa opiera o lánok 6 § 8 CIM a o lánok 6 § 11 a lánku 7 § 15 SMGS.   
 

6 Podmienky pou ívania 
 
Nákladn  list CIM/SMGS sa v tátoch, v ktor ch platí CIM pou íva ako nákladn  list CIM 
a v tátoch, v ktor ch platí SMGS ako nákladn  list SMGS za podmienok dodr ania ustanovení 
tejto Príru ky. Platí to aj pri pou ití nákladného listu ako colného dokladu.    
 

7 Obsah nákladného listu 
 
Vysvetlivky k obsahu a vypl ovaniu nákladného listu CIM sú predmetom Prílohy 2 tejto Príru ky. 
 

8 Jazyky 
 

8.1 Pomenovania st pcov v papierovom nákladnom liste a vo vytla enom elektronickom nákladnom 
liste  

 
Pomenovania st pcov sú  tla ené v dvoch alebo v  prípade nevyhnutnosti v troch jazykoch, 
pri om jeden z t chto jazykov musí by  jazyk rusk  a al í jazyk nemeck  alebo anglick  alebo 
francúzsky. 

 
8.2 Obsah nákladného listu 
 

Údaje v nákladnom liste sa vypl ujú v nasledovn ch jazykoch: 
 
a) st pce, t kajúce sa nielen prepravnej zmluvy CIM ale aj SMGS: rusky + nemecky alebo 

anglicky alebo francúzsky, 
 
b) st pce, t kajúce sa len prepravnej zmluvy CIM: nemecky alebo anglicky alebo francúzsky, 

 
c) st pce, t kajúce sa len  prepravnej zmluvy SMGS: rusky.    
 

9 Miesta nového podania 
  

Zoznam miest nového podania je uveden  v Prílohe 3 tejto Príru ky. 
 
10 Zmluvné strany 
 
10.1 Zásielky zo tátov, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM 

 
Odosielate  v nákladnom liste je odosielate om prepravnej zmluvy CIM a sú asne prijímate om 
pod a prepravnej zmluvy CIM ako aj  odosielate om pod a prepravnej zmluvy SMGS. 
 
Posledn  dopravca pod a prepravnej zmluvy CIM je oprávnen  a povinn  v mieste nového 
podania kona  v záujme odosielate a pod a jeho príkazov.  
 

10.2 Zásielky zo tátov, v ktor ch platí SMGS 
 
Odosielate  v nákladnom liste je odosielate om  prepravnej zmluvy SMGS a sú asne prijímate om 
pod a prepravnej zmluvy SMGS a odosielate om pod a prepravnej zmluvy CIM. 

 
Posledná eleznica pod a prepravnej zmluvy SMGS je oprávnená a povinná v mieste nového 
podania kona  v záujme odosielate a pod a jeho príkazov. 
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11 Platenie prepravného 
 

Bez osobitnej dohody medzi odosielate om a dopravcom/ eleznicou platia nasledovné 
ustanovenia: 
 

11.1 Zásielky zo tátov, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM 
 

Prepravné spojené s prepravnou zmluvou CIM platí odosielate . 
 
Prepravné za prepravu po eleznici ur enia SMGS platí prijímate  v súlade s vnútro tátnymi 
predpismi platn mi na tejto eleznici. Prepravné za ostatné eleznice SMGS platí prijímate  cez 
platite a, ktor  má s t mito eleznicami uzatvorenú dohodu o platení prepravného a odosielate  
ho uviedol v nákladnom liste. 
 

11.2 Zásielky zo tátov, v ktor ch platí Dohoda SMGS 
 

Prepravné za prepravu po eleznici odoslania SMGS platí odosielate  v súlade s vnútro tátnymi 
predpismi platn mi na tejto eleznici. Prepravné za ostatné eleznice SMGS platí odosielate  
cez platite a, ktor  má s t mito eleznicami uzatvorenú dohodu o platení prepravného 
a odosielate  ho uviedol v nákladnom liste.          

  
 Prepravné spojené s prepravnou zmluvou CIM platí prijímate . 
 
12 Zodpovednos , komer ná zápisnica 
 
 Ustanovenia o zodpovednosti Jednotn ch právnych predpisov CIM a SMGS sa nemenia 

v dôsledku pou itia nákladného listu CIM/SMGS. 
 
 Jeden exemplár ka dej komer nej zápisnice, spísanej v rámci prepravy s nákladn m listom 

CIM/SMGS, sa pripája k nákladnému listu CIM/SMGS, ktor  sprevádza zásielku do kone ného 
miesta ur enia.  

 
13 Plomby 
 
 Pre zásielky zo tátov, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM, platia nasledovné osobitné 

ustanovenia: 
a) kryté vozne, neplombované coln mi plombami alebo plombami in ch správnych orgánov, sa 

plombujú bu  odosielate om, alebo dopravcom pri odchode v súlade so zmluvou medzi nimi. 
 

b) odosielate  musí umiestni  uzávery(plomby) na UTI so zakrytou kon trukciou, ktoré sú 
odovzdávané na prepravu v nalo enom stave. 

 
c) po et a ozna enie uzáverov(plomb) sa zapí u do nákladného listu (do st pca 26 – plomby 

coln ch a in ch správnych orgánov a do st pca 20 – plomby odosielate a alebo dopravcu pri 
odchode). 

 
14 Povolenie, súhlas 
 
14.1 Zoznam adries 
 

Zoznam adries slu obní, na ktoré sa zasielajú iadosti o povolenie a odsúhlasenie prepravy je 
uveden  v Prílohe 4 Príru ky. 
 

14.2 Zásielky z krajín, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM      
     
14.2.1 Odsúhlasenie prepravy 
 
 Ni ie uveden  tovar sa prijme na prepravu len po predchádzajúcej dohode so eleznicami 

SMGS zú astnen mi na preprave: 
 

a) tovar s hmotnos ou jedného kusa vy ou ako 60 t, v preprave s prekladaním do Vietnamskej 
socialistickej republiky  - vy ou ako 20 t; 
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b) tovar dlh í ako 18 m a pri preprave do Vietnamskej socialistickej republiky - dlh í ako 12 m; 
 

S v nimkou tovaru prepravovaného do Vietnamskej socialistickej republiky sa prijíma na 
prepravu bez predchádzajúcej dohody: 
- tovar dlh í ako 18 m a  do 25 m, ak je nalo en  na jednom vozni v preprave bez 

prekladania. Ak sa musia pou i  ochranné vozne, tovar nesmie na nich spo íva ; 
- elezni né ko ajnice  a kruhová armovacia oce  s d kou 30 m, a pre európske eleznice 

s rozchodom 1435 mm – s d kou a  do 36 m 
 
c)  tovar s prekro enou nakladacou mierou  uvedenou v Prílohe 5 SMGS, hoci len na jednej 

eleznici zú astnenej na preprave. 
   

V preprave s prekladaním sa musí vzia  do úvahy pri v po te prekro enia nakladacej miery 
v ka podlahy voz a 1300 mm nad hlavou ko ajnice a pre eleznice Vietnamskej 
socialistickej republiky - 1100 mm. Pritom sa musí vychádza  z toho, e voze  stojí na 
vodorovnej ko aji a pozd na os voz a sa nachádza nad stredom ko aje; 

 
d)   tovar prepravovan  v hlbinov ch voz och v preprave s prekladaním; 
 
e)  chemick  tovar prepravovan  v  cisternov ch voz och v preprave s prekladaním; 
 
f)  v etok kvapaln  tovar prepravovan  v  cisternov ch voz och do Vietnamskej socialistickej 

republiky; 
 
g)  elezni né vozidlá na vlastn ch kolesách ak sa majú prepravi   po elezniciach s rozdielnym 

rozchodom ko ají;  
 
h) tovar podliehajúci skaze do Vietnamskej socialistickej republiky alebo tranzitom po jej 

tratiach. 
 

Priebeh odsúhlasenia: 
 
odosielate                                         (najneskôr 1 mesiac pre za iatkom prepravy CIM) 
   

dopravca                                   (pri odchode v súlade s prepravnou zmluvou CIM) 
 
eleznica SMGS                                 (v mieste nového podania) 
 

dopravca                                             (pri odchode v súlade s prepravnou zmluvou CIM) 
 

odosielate . 
 

eleznica SMGS v mieste nového podania oznámi íslo povolenia na prepravu po odsúhlasení s 
ostatn mi eleznicami SMGS zú astnen mi na preprave. íslo súhlasu sa zapí e do st pca 7 
nákladného listu CIM/SMGS (Vyhlásenia odosielate a). 
 

14.2.2 Tovar podliehajúci skaze 
 

Tovar podliehajúci skaze, nenalo en  do voz a so strojov m chladením alebo do voz a 
s regulovate nou teplotou sa prijme na prepravu len po predchádzajúcom súhlase elezníc 
SMGS zú astnen ch na preprave.  
 
Priebeh odsúhlasenia: 
 
odosielate                                         (najneskôr 7 dní pre za iatkom prepravy CIM) 
   

dopravca                                   (pri odchode v súlade s prepravnou zmluvou CIM) 
 
eleznica SMGS                                 (v mieste nového podania) 
 

dopravca                                             (pri odchode v súlade s prepravnou zmluvou CIM) 
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odosielate . 
                      
V tomto  prípade odosielate  musí  v st pci  20 „Pomenovanie tovaru“ nákladného listu CIM/SMGS 
zapísa  nasledovnú poznámku: „Tovar podliehajúci skaze – na celej prepravnej ceste nie je 
potrebná kontrola a dodr iavanie zvlá tnej teploty“. 
 

eleznica SMGS v mieste nového podania oznámi íslo povolenia na prepravu po odsúhlasení 
s ostatn mi eleznicami SMGS zú astnen mi na preprave. íslo súhlasu sa zapí e do st pca 7 
nákladného listu CIM/SMGS (Vyhlásenia odosielate a).  
 

14.2.3 Zásielky s ch bajúcim  alebo nedostato n m/chybn m obalom 
 

Zásielky nesp ajúce podmienky Prílohy 6 tejto Príru ky sa prijmú na prepravu len po 
predchádzajúcej dohode medzi eleznicami SMGS zú astnen mi na preprave: 
 
Priebeh odsúhlasenia: 
 
odosielate                                         (najneskôr 14 dní pre za iatkom prepravy CIM) 
   

dopravca                                   (pri odchode v súlade s prepravnou zmluvou CIM) 
 
eleznica SMGS                                 (v mieste nového podania) 
 

dopravca                                             (pri odchode v súlade s prepravnou zmluvou CIM) 
 

odosielate . 
  

eleznica SMGS v mieste nového podania oznámi íslo povolenia na prepravu po odsúhlasení 
s ostatn mi eleznicami SMGS zú astnen mi na preprave. íslo povolenia sa zapí e do st pca 7 
nákladného listu CIM/SMGS (Vyhlásenia odosielate a).  
 

14.2.4 Zásielky do juho-v chodnej Ázie 
 

Pre zásielky do ínskej udovej republiky,  Kórejskej udovodemokratickej republiky a  do 
Vietnamskej socialistickej republiky sa vy aduje predchádzajúce povolenie eleznice ur enia 
a taktie  aj tranzitn ch elezníc SMGS.  
 
Dopravca pri odchode pod a prepravnej zmluvy CIM musí poda  iados  vo francúzskom, 
nemeckom alebo anglickom jazyku eleznici SMGS v mieste nového podania do 20-tého d a 
be ného mesiaca pre tie zásielky, ktoré budú prepravené v nasledovnom mesiaci. iados  musí 
obsahova  najmenej tieto údaje: adresu odosielate a a prijímate a, pomenovanie tovaru, po et 
kusov tovaru/voz ov, hmotnos  tovaru. 
 

eleznica SMGS v mieste nového podania oznámi íslo povolenia na prepravu po odsúhlasení 
s ostatn mi eleznicami SMGS zú astnen mi na preprave. íslo povolenia sa zapí e do st pca 
64 nákladného listu CIM/SMGS (Vyhlásenia dopravcu).  
 

14.3 Zásielky zo tátov, v ktor ch platí SMGS  
 
14.3.1 Odsúhlasenie prepravy  
 
 Prepravu zásielok eleznica odoslania SMGS musí predbe ne odsúhlasi  s dopravcom CIM 

v mieste nového podania. 
 
 iadosti o takéto odsúhlasenie sa podávajú pre ka dú zásielku a ucelené vlaky najneskôr 7 dní 

pred za iatkom prepravy, alebo jeden mesiac ke  sa jedná o mimoriadnu zásielku v súlade 
s CIM . iados  musí minimálne obsahova : smerovaciu cestu a pomenovanie tovaru. Po 
prejedaní iadosti s príslu n mi dopravcami CIM, dopravca CIM v mieste nového podania 
oznámi eleznici odoslania SMGS íslo súhlasu a v prípade nevyhnutnosti osobitné podmienky, 
ktoré sa musia dodr iava  u  na eleznici odoslania. íslo súhlasu sa musí zapísa  do st pca 64 
nákladného listu CIM/SMGS (Vyhlásenia dopravcu). Pozri tie  aj ni ie uveden  bod 15.1. 
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 Pre zásielky, ktoré v oblasti CIM sa prepravujú ako mimoriadna zásielka, v mieste nového 
podania dopravca CIM oznámi eleznici odoslania SMGS íslo povolenia, ktoré sa zapí e do 
st pca 7 nákladného listu CIM/SMGS pod kódom 11. 

 
 Ak jednotlivé zásielky majú odch lky od oznámen ch a odsúhlasen ch údajov, eleznica 

odoslania SMGS po iada dopravcu CIM v mieste nového podania o mo nos  roz írenia 
povolenia, alebo v prípade potreby vy iada nové povolenie. 

     
15 Colné konanie 
 
15.1 Pou itie zjednodu eného tranzitného re imu 
 

Ak na území Európskeho spolo enstva (ES) alebo v niektorej lenskej krajine Dohovoru 
o spolo nom tranzitnom re ime zásielok (ES – EFTA) sa má pou i  zjednodu ené colné konanie 
pre zásielky prepravované po eleznici zo tátov, v ktor ch platí SMGS, eleznica SMGS 
zabezpe í e te pred vstúpením zásielok na územie spolo enstva zapísanie údajov zmluvného 
dopravcu a hlavného zodpovedného do nákladného listu CIM/SMGS. Pre tento ú el dopravca 
CIM v mieste nového podania oznámi eleznici odoslania SMGS údaje, ktoré majú by  uvedené 
v st pci 66 nákladného listu CIM/SMGS spolu s íslom súhlasu v súlade s bodom 14.3.1. 
 

15.2 Pripojenie faktúry 
 

Pri zásielkach zo tátov, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM, odosielate  musí 
odovzda  dopravcovi pri odchode faktúru na tovar spolu s nákladn m listom CIM/SMGS.     
 

15 Nebezpe n  tovar 
 

Nebezpe n  tovar sa prijme na prepravu len v tom prípade, ak sú splnené podmienky RID a 
Prílohy 2 k SMGS1). 
 

16 Ozna ovanie tovaru 
 
17.1 a isko a brutto hmotnos  

  
Odosielate  ozna í na ka dom odosielanom kuse na obidvoch pozd nych aj prie nych stranách 

vode odolnou farbou brutto hmotnos  a a isko ka dého kusa s pomocou symbolu   �a�isko pri 
preprave: 
a) nesymetrického tovaru s prekro enou nakladacou mierou, 
b) tovaru s hmotnos ou jedného kusa vy ou ako 3 t, 
c) strojov a zariadení, 
d) tovaru balenom do debien, ktor ch v ka presahuje 1 m 

 
17.2 Tovar s prekro enou nakladacou mierou 
 

Na tovar s prekro enou nakladacou mierou musí odosielate  na oboch stranách umiestni  
erveno orámovan  nápis alebo tabu ku s textom „Pozor! Tovar s prekro enou nakladacou 

mierou na ...(skratka eleznice SMGS)...“ v nemeckom a ruskom jazyku:  
«Achtung! Güter überschreiten das Lademass bei den Unternehman ......... » 

  « !    .................». 

 

 
1) 

Dopravca pri odchode poskytne nevyhnutné informácie. 
    Predpis  RID je mo né zaobstara  na nasledovnej adrese: 
    Medzi tátna organizácia pre medzinárodnú elezni nú prepravu (OTIF) 
    Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) 
    Gryphenhübeliweg 30 
    CH – 3006 Bern 
    tel.:  + 41 31 – 359 10 10 
    fax:  + 41 31 – 359 10 11 
    e-mai: info@otif.org 
    Web.: www.otif.org 
 
   Prílohu 2 k SMGS je mo né zaobstara  na eleznici SMGS v mieste nového podania – pozri adresy v Prílohe 4 tejto Príru ky.    
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18 Prepravné pomôcky 
 
18.1 Zásielky prepravované cez Po sko a Rumunsko 
 

Prepravné pomôcky dopravcu CIM (plachty a iné) sprevádzajú zásielku len do miesta prekládky, 
ak medzi dopravcom CIM a eleznicou SMGS nie je uzatvorená osobitná dohoda. 
 
Nakladacie pomôcky zákazníkov sprevádzajú zásielku a  do stanice ur enia. 

  
18.2 Zásielky prepravované cez Bulharsko, Ma arsko, Slovensko a trajektové spojenie Sassnitz-

Murkan – Klaipeda  

 
Prepravné pomôcky dopravcu CIM (plachty a iné) nie sú dovolené. 

 
Nakladacie pomôcky zákazníkov sprevádzajú zásielku a  do stanice ur enia. 
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C. Papierov  nákladn  list 
 
 

19 Vzor 
 
Vzor nákladného listu CIM/SMGS  je predmetom Prílohy 5 tejto Príru ky. Skladá sa zo 6 
o íslovan ch listov formátu A4: 
 

List 
 . Ozna enie 

Prijímate  listu 

1 Prvopis nákladného listu Prijímate  
2 Karta  Dopravca CIM v mieste ur enia alebo eleznica 

ur enia SMGS 
CIM 5 
SMGS 3 

Druhopis nákladného listu Odosielate  

4 Návestie  Preprava CIM  SMGS: eleznica ur enia 
Preprava SMGS  CIM: nepou íva sa  

CIM 3 
SMGS 5 

Odbern  list/Coln  list Preprava CIM  SMGS: Prijímate  /Colnica  
Preprava SMGS  CIM: Colnica alebo dopravca 
v mieste ur enia 

6 Ú tovn  list Preprava CIM  SMGS: Dopravca pri odchode 
Preprava SMGS  CIM: nepou íva sa 

 
Pre zásielky zo tátov, v ktor ch platí SMGS, odosielate  vystavuje potrebn  po et v tla kov 
dodato n ch kariet a to: dva v tla ky pre eleznicu odoslania SMGS a po jednom v tla ku pre 
ka dú tranzitnú eleznicu SMGS zú astnenej na preprave.    

Pre zásielky zo tátov, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM, dodato né v tla ky kariet 
vystavuje eleznica SMGS v mieste prekládky/v meny podvozkov vo forme fotokópie karty, ktoré 
overí  dátumovou pe iatkou. 

V prípade vyhotovenia nákladného listu tla iar ou, musia by  splnené nasledujúce podmienky: 

- Obsah: bez odch lok od vzoru 
- Formát a zobrazenie: o najmenej odch lok od vzoru  
- Papier: vhodn  pre pou itú tla iare   
 
Rubová strana nákladného listu CIM/SMGS sa mô e tla i  na osobitné (doplnkové) listy. 
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D. Elektronick  nákladn  list 

 
 

20 Zásada  funk nej rovnocennosti pod a CIM ( lánok 6 § 9 CIM) 
 
Nákladn  list vrátane druhopisu nákladného listu mô e ma  podobu elektronického záznamu 
údajov, ktoré sú zmenite né na itate né znaky písma. Postupy pou ívané na zaznamenávanie 
a spracovanie údajov musia by  funk ne rovnocenné, obzvlá  z h adiska hodnovernosti 
vyhotoveného nákladného listu.. 
 

21 Zásada dohody medzi eleznicami, odosielate mi a prijímate mi pod a SMGS ( lánok 6 §10 
a lánok 7 § 14 SMGS) 

 
 Prepravná zmluva mô e by  uzatvorená aj formou elektronického nákladného listu. Elektronické 

záznamy v rámci prepravnej zmluvy sú  funk ne rovnocenné ako údaje v  papierovom nákladnom 
liste. Podmienky zadania údajov do elektronického nákladného listu medzi eleznicou 
a odosielate om sú dohodnuté. V prípade potreby elektronick  nákladn  list a jeho doplnkové listy 
mô u by  vytla ené v súlade s Prílohami 12.1, 12.2, 12.3 a 12.4 k SMGS a pod a lánku 7 § 12 
SMGS. Pôvodné údaje z elektronického nákladného listu sa uchovávajú, ak sú vykonané zmeny 
údajov v zmysle SMGS .  

 
22 Dohoda o elektronickom prenose údajov v medzinárodnej elezni nej preprave tovaru 

(Dohoda - EDI) 
 
Dopravca a zákazník zmluvne stanovia pravidlá na prenos správy a druh a spôsob v meny 
údajov v elektronickom nákladnom liste (porovnaj bod 4.3 VPP-CIM a lánok 7 § 14 SMGS).  
 

23 Iné ustanovenia (neobsadené) 
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E. Závere né ustanovenia 
 
 

24 Zmeny a doplnenia 
 
Zmeny a doplnenia tejto Príru ky budú zavedené na základe vzájomného súhlasu CIT a OS D. 
 

lenovia CIT a ú astníci SMGS informujú o zmenách a doplneniach v Prílohách 3 a 4 tejto 
Príru ky sú asne Generálny sekretariát CIT a Komitét OS D. Tieto zmeny a doplnenia vstúpia 
do platnosti  o 14 dní po ich vyhlásení Generálnym sekretariátom CIT a Komitétom OS D.    
 

25 Oznámenia o pristúpení /ukon ení 
 

lenovia CIT a ú astníci SMGS zasielajú svoje oznámenia o pristúpení alebo ukon ení svojich 
prepráv pod a tejto Príru ky sú asne na  Generálny sekretariát CIT a Komitét OS D s dodr aním 
údajov stanoven ch v Prílohe 1 tejto Príru ky. Tieto oznámenia nadobudnú ú innos  v prv  de  
druhého mesiaca po ich vyhlásení Generálnym sekretariátom CIT a Komitétom OS D. 
 

26 Nadobudnutie ú innosti 
 

Táto Príru ka nadobúda ú innos  1. septembra 2006.
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Príloha 1 
(k bodu 4) 

 
 
Zoznam lenov CIT a ú astníkov SMGS, pou ívajúcich túto Príru ku a uvedené 
trasy.  
 
 
 
1 lenovia CIT 
 

 
CFL Cargo 
 

eské dráhy AG (CD) 
 

Grup Feroviar Roman S.A. (GFR) 
 
Györ-Sopron-Ebenfurther- Eisenbahn (GySEV) 
 
Schweizerische Bundesbahn AG (SBB) 
 
SNCB/NMBS 
 
Societa National  de Transport Feroviar de Marf  (CFR MARF  S.A.) 
 
Rail Cargo Austria (RCA) 
 
Railion Deutschland AG 
 
Railway of Islamic Republic of Iran (RAI) 
 
Trenitalia S.p.A. 
 
VR – Yhtymä Oy 

 
eleznicná spolo nos  Cargo Slovakia a.s. (ZSSK CARGO) 

 
eleznice Bulharskej republiky (BD ) 

 
eleznice Litovskej republiky AG (LG) 

 
eleznice Loty skej republiky (LDZ) 

 
eleznice Ma arskej republiky (MÁV Cargo ZRt.) 

 
eleznice Po skej republiky (PKP Cargo AG) 

 
eleznice Ukrajiny (UZ) 
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2 Ú astníci SMGS 
 
 

Bieloruská republika 
 

Bulharská republika 
 
Estónska republika 
 
Grúzia 
 
Kazachstan 
 
Kirgizská republika 

 
Litva 

 
Loty sko 
 
Po ská republika 

 
Ruská federácia 

 
Slovenská republika* 

 
Ukrajina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Slovenská republika nie je ú astníkom SMGS, je u ívate om SMGS. 
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3 Prepravné trasy1)  
  
 
3.1  lenovia CIT 

 
Prepravné trasy dohodnuté v dokumentoch platn ch pre zákazníkov a v zmluvách o spolupráci 
medzi dopravcami (pozri bod 4 odsek 2 prvá veta Príru ky k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV – 
CIM/SMGS)   

 
 
 
3.2  Ú astníci SMGS 

 
Bieloruská republika  
V etky dopravné spojenia 
 
Bulharská republika 
Varna Feribotna – Svilengrad  

 Feribotna – Kulata 
 
Estónska republika 
V etky dopravné spojenia 
 
Grúzia 
V etky dopravné spojenia 

 
Kirgizská republika 
V etky dopravné spojenia 
 
Litva 
V etky tranzitné dopravné spojenia 

 
Ruská federácia 

Krasnoe-Kunzevo 2 Moskovská eleznica – filiálka R D AS
 2) 

 
Po ská republika 

) Tranzitné zásielky po koridoroch II a III. 
b) W gliniec – Slawkow LHS –Hrubieszow LHS 
c) Rzepin –Slawkow LHS – Hrubieszow LHS 

 
Slovenská republika 
 
a) Pre v voz a dovoz 
    Do v etk ch/zo v etk ch staníc otvoren ch pre prepravu tovaru 
 
b) Tranzitné prepravy 

 ierna nad Tisou – Bratislava v chod 
 ierna nad Tisou – Bratislava Pálenisko 
 ierna nad Tisou – Komárno Dunaj 
 ierna nad Tisou – adca 

 
 Ma ovce – Bratislava v chod 
 Ma ovce – Bratislava Pálenisko 

    Ma ovce – Komárno Dunaj 
    Ma ovce –  adca 
 

 
 
1) Túto Príru ku je mo né pou i  aj na in ch prepravn ch trasách v prípade, ak  je to medzi dopravcom CIM, eleznicou SMGS, odosielate om a prijímate om 

osobitne dohodnuté. 

2) R D na základe trhového prieskumu oznámi do konca roku 2006 prepravné  trasy/oblasti podliehajúcich e te zapracovaniu do Prílohy 1  Príru ky 

k nákladnému listu CIM/SMGS. 
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c) Pre prepravu ve k ch kontainerov  
 Dobrá TKD – Bratislava v chod 
 Dobrá TKD – Bratislava Pálenisko 
 Dobrá TKD – Komárno Dunaj 
 Dobrá TKD - adca 

 
Ukrajina 

Po celom území Ukrajiny
3) 

 
Kazachstan 
…………… 
 
Loty sko 
................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Po celom území Ukrajiny – SMGS, okrem tra ov ch úsekov s rozchodom 1435 mm UZ (s ur ením do staníc op, Ese , Batevo, Berkasovo, Strabi evo, 

Klju arky, Muka evo, ernotisov, Djakovo, Mostika II, Mostika I, Jagodin, Ljubom l, Kove , Vadul-Siret a tranzitom na trati  op – Djakovi), po ktor ch sa 

prepravy vykonávajú nákladn m listom CIM. 
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Príloha 2 
(k bodu 7) 

 
 
Vysvetlivky k obsahu nákladného listu CIM/SMGS 
 

 
1 St pce nákladného listu CIM/SMGS a ich obsah 

 
Záznamy: 

- Bez osobitnej dohody medzi odosielate om a dopravcom/ eleznicou st pce 1 a  29, 
s v nimkou st pca 26 „Colné záznamy“, vypl uje odosielate . 

 
- Preru ované iary jednotliv ch st pcov znamenajú, e zápis mô u presahova  cez tieto iary, 

ak v príslu nom st pci nie je dostatok miesta. Jednozna nos  údajov v st pcoch, do ktor ch 
presahujú, nesmie by  pri tom poru ená. Ak  napriek vyu itiu tejto mo nosti neposta uje 
miesto, potom je potrebné pou i  doplnkové listy, ktoré tvoria sú as  nákladného listu 
CIM/SMGS. Tieto doplnkové listy musia ma  rovnakú ve kos  ako nákladn  list CIM/SMGS; 
musia by  vyhotovené v takom istom po te, ko ko listov obsahuje nákladn  list CIM/SMGS. V 
nákladnom liste CIM/SMGS je nutné v st pci 9 vykona  záznam o doplnkov ch listoch. 

 
- Zápisy v st pcoch 7, 13, 14, 63, 64 a 65 sa uvádzajú kódom a iasto ne slovom. V písomnom 

styku sa pre jednozna nos  jednotliv ch kódov uvádza íslo príslu ného st pca (Príklad: kód 1 
v st pci 7 je ozna en  ako „kód 7.1“).  

 
-   Status:  P = povinn  údaj  
  Podm. = podmienen  údaj (povinn  ak sú splnené podmienky) 
  N = nepovinn  údaj 
 
 

1.1 Lícna strana 
 
 
 

St pec 
. 

Status  Prepravn
á zmluva 

Údaje 

1 P CIM/ 
SMGS 
 
CIM 

Odosielate : meno, po tová adresa, podpis a pod a mo nosti íslo telefónu 
alebo faxu (s medzinárodnou predvo bou) alebo e-mailová adresa odosielate a. 
Podpis je mo né nahradi  odtla kom pe iatky. Pozri bod 10 tejto Príru ky. 
Podpis je mo né taktie  nahradi  elektronick m ú tovacím zariadením alebo 
in m vhodn m spôsobom.  
 

2 N CIM/ 
SMGS 

Kód odosielate a 
Ak zákaznícky kód ch ba, zapí e sa pod a príkazu dopravcu/ eleznice 
odoslania. 
 

3 N CIM 
 
 
 
SMGS 

Zákaznícky kód/ kód platite a vyplateného prepravného ak ním nie je 
odosielate . Ak zákaznícky kód/kód platite a ch ba, mô e ho zapísa  dopravca, 
pokia  kód vypl va z údajov v st pci 13 alebo 14.  
 
Kód mô e zapísa  eleznica odoslania pod a svojich intern ch predpisov. 
 

4 P CIM/ 
SMGS 

Prijímate : meno,  po tová adresa a pod a mo nosti íslo telefónu alebo faxu 
alebo e-mailovú adresu prijímate a. Pozri bod 10 tejto Príru ky.  
 

5 N CIM/ 
SMGS 

Kód prijímate a 
Ak zákaznícky kód ch ba, zapí e sa pod a príkazu dopravcu/ eleznice ur enia. 
 

6 N CIM 
 
 
 
SMGS 

Zákaznícky kód/ kód platite a nevyplateného prepravného ak ním nie je 
prijímate . Ak zákaznícky kód/kód platite a ch ba, mô e ho zapísa  dopravca, 
pokia  kód vypl va z údajov v st pci 13 alebo 14. 
 
Kód mô e zapísa  eleznica ur enia pod a svojich intern ch predpisov. 
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St pec 
. 

Status Prepravná 
zmluva 

Údaje 

7  
 
 
 
Podm. 
Podm.   
Podm. 
  
Podm. 
 
 
Podm. 
 
Podm.    
Podm. 
Podm.   
Podm.   
Podm. 
 
Podm. 
 
Podm. 
     
P 
Podm. 
 
   
Podm. 
 
 
 Podm. 
 
 
Podm. 
 
 
 
Podm. 

 
 
 
 
CIM 
CIM 
CIM/ 
SMGS 
CIM/ 
SMGS 
 
CIM/ 
SMGS 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM/ 
SMGS 
CIM 
 
CIM 
 
SMGS 
SMGS 
 
 
SMGS 
 
 
SMGS 
 
 
SMGS 
 
 
 
SMGS 

Vyhlásenia odosielate a, ktoré sú záväzné pre dopravcu/ eleznicu. Pri pou ití 
kódov 1, 2, 6, 7 a 8 sa uvedú kódy aj ich v znam. Pri pou ití in ch kódov sa 
uvedie len kód, ktor  je doplnen  o príslu nú informáciu.  
Kód Vyhlásenie 
1             Prijímate  nemá dispozi né právo 
2            Schválen  prijímate  (pod a colného práva) 
3            Sprievodca tovaru … meno, priezvisko íslo osobného dokladu 
 
4            Plnená hmotnos  v kg [pri cisternov ch voz och, ktoré boli naplnené 

v nevy istenom stave porovnaj pododsek 5.4.1.2.2 c) RID/Prílohu 2 k 
SMGS] 

5            Núdzové telefónne íslo pre prípad mimoriadnej udalosti alebo nehody 
s nebezpe n m tovarom 

6            Poverenie al ieho dopravcu nie je dovolené 
7            Nalo ené dopravcom 
8            Vylo ené dopravcom 
9            Dohodnutá dodacia lehota .....(mesiac, de , hodina) 
10          Plnenie predpisov orgánov tátnej správy… (pozri  l. 15 CIM/ l. 11         

SMGS)   
11          Mimoriadna zásielka: … ( íslo povolenia v etk ch zú astnen ch 

dopravcov / prevádzkovate ov infra truktúry). 
16          Iné vyhlásenia: ... (ozna enie splnomocnenca, ozna enie al ieho 

dopravcu, po iadavka na sprevádzanie zásielky po as prepravy at .) 
18          Nalo ené .......(odosielate om alebo eleznicou)  
19          Preprava odsúhlasená ...... (skratky elezníc pod a  bodu 3 tejto 

Prílohy, íslo a dátum súhlasov v etk ch elezníc  zú astnen ch na 
preprave – pozri bod 14.2.1 tejto Príru ky). 

20          Preprava odsúhlasená ...... (skratky elezníc pod a  bodu 3 tejto 
Prílohy, íslo a dátum súhlasov v etk ch elezníc  zú astnen ch na 
preprave – pozri bod 14.2.2 tejto Príru ky ). 

21          Preprava odsúhlasená ...... (skratky elezníc pod a  bodu 3 tejto 
Prílohy, íslo a dátum súhlasov v etk ch elezníc  zú astnen ch na 
preprave – pozri bod 14.2.3 tejto Príru ky).  

22          Platca na ...... [skratka eleznice odoslania alebo ur enia pod a SMGS 
(pozri bod 3 tejto Prílohy), na ktor ch v daje sú platené platite om, 
meno a kód platite a (pozri bod 11.1 a 11.2 tejto Príru ky) ]. 

23          Iné vyhlásenia: ... (plná moc sprievodcu tovaru, pokyny pre prípad 
vzniku prepravnej preká ky, o opravách v nákladnom liste a iné). 

 
8 N CIM/ 

SMGS 
 

Referen né íslo odosielate a/ íslo dohody 
- v preprave CIM  SMGS: údaj referen ného ísla odosielate a. íslo 

dohody  dovozcu sa zapí e do st pca 15. 
- v preprave SMGS  CIM: Údaj ísla dohody v vozcu. 
-  

9 Podm. CIM/ 
SMGS 
 

Sprievodné listiny prilo ené odosielate om: zoznam v etk ch sprievodn ch 
listín potrebn ch k  preprave, prilo en ch k nákladnému listu.  
Údaj o prípadn ch doplnkov ch listoch. V prípade, ak odosielate  pou ije 
vyhlásenie o nebezpe nom tovare pod a pododseku 5.4.4 RID/Prílohy 2 k 
SMGS, bude sa s t mto dokladom zaobchádza  ako s doplnkov m listom.  
 

10 P  
CIM/ 
SMGS 
 

Miesto ur enia: 
- v preprave CIM  SMGS: údaj stanice ur enia a eleznice ur enia 

(skratkou – pozri bod 3 tejto Prílohy) 
- v preprave SMGS  CIM: údaj miesta ur enia, stanice a krajiny. 
-  

11 N CIM Kód miesta ur enia 
Ak ch ba kód, mô e ho doplni  dopravca. 
 

12 P CIM/ 
SMGS 
 

Kód stanice  
Medzinárodn  kód stanice, ktorá obsluhuje miesto ur enia tovaru (CIM), alebo 
medzinárodn  kód stanice ur enia (SMGS): 2 miestny kód krajiny/ eleznice 
(pozri bod 4 tejto Prílohy) plus 6 miestny kód stanice. Ak ch ba kód, 
dopravca/ eleznica ho musí doplni . 
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St pec 
. 

Status  Prepravná 
zmluva 

Údaje 

13  
 
Podm. 
Podm. 
Podm. 
Podm. 
Podm  
 
Podm. 
 
Podm. 

 
 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM/ 
SMGS 
SMGS  
 
SMGS 

Obchodné podmienky 
Kód Podmienka 
1        Smerovacia cesta… 
2        Prepravn  prúd ... 
3        Dopravca poveren   vykonaním prepravy, tra , povaha 
4        Stanovené pohrani né stanice … (pre mimoriadne zásielky) 
5        Iné po adované podmienky … 
 
6 V stupné pohrani né stanice ... (vymenovanie v stupn ch pohrani n ch  

staníc – pozri l. 7 § 6 SMGS) 
7 Preprava odklonom po tranzitn ch elezniciach 

14 Podm. CIM íslo zákazníckej dohody alebo tarify: údaj ísla zákazníckej zmluvy alebo 
tarify. Pred zákaznícku dohodu uvies  íslicu 1, pred tarifu íslicu 2.  

15 N CIM/ 
SMGS 
 
SMGS  

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/ eleznicu: oznámenia odosielate a pre 
prijímate a v súvislosti so zásielkou. Tieto údaje sú pre dopravcu/ eleznicu 
nezáväzné. 
V preprave CIM SMGS sa mô e zapísa  íslo dohody dovozcu. 

16 P  
CIM 
 
 
 
SMGS 

Miesto prevzatia:  
-   Miesto (vrátane stanice a tátu) a dátum (mesiac, de  a hodina) prevzatia   

tovaru na prepravu. 
    Poznámka: Ak sa skuto né preberanie tovaru odli uje od údajov  

odosielate a,  preberajúci dopravca vykoná o tom záznam v st pci 64 
"Vyhlásenia dopravcu".  

-   Stanica odoslania a ozna enie eleznice skratkou (pozri bod 3 tejto 
Prílohy) 

17 N CIM Kód miesta prevzatia: dopravca oznámi kód zákazníkovi v zákazníckej 
dohode. Ak kód ch ba, dopravca ho mô e doplni . 
 

18  
P 
 
 
 
 
Podm. 

 
SMGS 
 
 
 
 
CIM 

Fakturovanie tranzitu: 
a) SMGS: ozna enie tranzitn ch elezníc SMGS skratkou v poradí pod a 

prepravy  tovaru (pozri bod 3 tejto Prílohy) s uvedením názvu a kódu platcu 
prepravného danej zásielky, ktor  má s ka dou tranzitnou eleznicou zmluvu 
o platení prepravného (pozri tie  bod 11 tejto Príru ky).   

         
 b) CIM: Ak je vyú tovanie tranzitného úseku fakturované oddelene: v avej 

asti st pca sa uvedie kód dopravcu alebo tátu na ozna enie trate, ktorá má 
by  faktúrovaná, v pravej asti st pca kód podniku toho dopravcu, ktor  
fakturuje príslu nú iastku.  

19  
P 
 
P 
 
 
 
P 
Podm. 

 
CIM/ 
SMGS 
SMGS 
 
 
 
SMGS 
CIM 
 

íslo voz a:  
- Voze  s dvanás miestnym íslom: údaj ísla voz a. íslo voz a 

ozna uje aj typ voz a. 
- Iné vozne: uvedie sa druh voz a, íslo a ozna enie skratkou vlastníckej 

eleznice alebo zaradenie voz a. Ak na vozni ch ba jeho druhové 
ozna enie, potom druh voz a sa uvedie v súlade s predpismi platn mi 
na eleznici odoslania SMGS. 

- Údaj hranice za a enia, po tu náprav a vlastnej hmotnosti voz a. 
 
Poznámka: 

- Pri prekládke sa pôvodné údaje pre iarknu a  zapí u sa  údaje  
nov ch pou it ch voz ov 

20  
Podm. 
Podm. 
 
P 
 
 
Podm. 
 
 
Podm. 
P 
Podm. 
 
Podm. 
 
 

 
SMGS 
CIM/ 
SMGS 
CIM/ 
SMGS 
 
CIM 
 
 
SMGS 
SMGS 
CIM/ 
SMGS 
CIM 
 
 

Pomenovanie tovaru:  
- znaky, zna ky nanesené na jednotlivé kusy (pozri l. 9 § 3 SMGS) 
- druh obalu tovaru, po et, íslo, typ a d ka UTI.  

 
- Pomenovanie tovaru: pre nebezpe n  tovar musí by  názov pod a RID 

a Prílohy 2 k SMGS. 
 

- Údaj íselného ozna enia tovaru pod a harmonizovaného systému  
v t ch prípadoch, ke  to vy aduje záväzné colné právo (napr. pri 
citliv ch tovaroch). 

- Tovar podliehajúci skaze: pozri bod 14.2.2 tejto Príru ky.    
- Po et kusov íslom a slovom. 
-      Po et a ozna enia plomb umiestnen ch  odosielate om alebo 

dopravcom/ eleznicou na vozni alebo UTI.  
-      Umiestnenie nálepky alebo otla ok pe iatky s piktogramom pre zásielky 

v zjednodu enom tranzitnom re ime. 
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St pec 
. 

Status  Prepravná 
zmluva 

Údaje 

 Podm. 
 
 
Podm. 

SMGS 
 
 
SMGS 
 

-      Tovar s prekro enou nakladacou mierou na elezniciach ..... (ozna enie 
elezníc skratkou pod a bodu 3 tejto Prílohy + v ka tovaru od temena 

ko ajnice a írka tovaru. 
-      Záznam o  podmienkach technického upevnenia a nalo enia tovaru. 

V preprave CIM SMGS tieto údaje zapí e eleznica vykonávajúca 
prekládku/v menu  podvozkov. V opa nom smere dané údaje zapí e 
odosielate  alebo stanica odoslania – v závislosti od toho, kto vykonáva 
nakládku. 

21 Podm. CIM Mimoriadna zásielka: ozna i  krí ikom, ak tak to údaj vy adujú ustanovenia 
platné v oblasti CIM pre medzinárodnú prepravu mimoriadnych zásielok 

22 Podm. CIM/ 
SMGS 

RID/Príloha 2 k SMGS: ozna i  krí ikom, ak tovar polieha RID/Prílohe 2 k 
SMGS. 

23 P CIM/ 
SMGS 

Kód NHM: 6-miestny kód pre voz ovú zásielku 

24 P CIM/ 
SMGS 

Hmotnos  zistená odosielate om: potrené uda  
- brutto hmotnos  tovaru (vrátane obalu) oddelene pod a pozície 

NHM/GNG 
- tara UTI, a nádr í 
- celková hmotnos  zásielky. Pri prepravnej zmluve SMGS sa celková 

hmotnos  zapí e aj slovom. 
25 P SMGS Zásielka: údaj druhu zásielky, ozna i  krí ikom príslu n  st pec (pozri l. 8 § 1 

SMGS) 
26 N CIM/  

SMGS 
Colné záznamy: st pec pre zápis záznamov coln ch orgánov alebo coln m 
úradom schváleného odosielate a. 

27 Podm. SMGS Cena tovaru: zapí e sa cena tovaru v súlade s l. 10 SMGS 
28 P CIM Miesto a dátum vystavenia nákladného listu: miesto a dátum (rok, mesiac, 

de ) vystavenia nákladného listu. 
29 P CIM/ 

SMGS 
Miesto nového podania: údaj miesta nového podania v súlade s Prílohou 3 
tejto Príru ky. 
Dané miesto nového podania je sú asne 

-      v preprave CIM  SMGS: miestom dodania pod a CIM a stanicou  
odoslania pod a SMGS 

-      v preprave SMGS  CIM: stanicou ur enia pod a SMGS a miestom 
prevzatia tovaru pod a CIM  

30 P CIM/ 
SMGS 

Miesto a as nového podania: údaj skuto ného miesta nového podania a as 
prevzatia tovaru a nákladného listu CIM/SMGS následn m dopravcom v mieste 
nového podania (dátumová pe iatka) 

37 P CIM/ 
SMGS 

Nákladn  list CIM/SMGS: Pomenovanie dokladu a právny odkaz. 
Z pravej strany daného st pca: íslo a pomenovanie nákladného listu. 
Tieto údaje sú predtla ené na tla ive papierového nákladného listu 
a v elektronickom nákladnom liste ulo ené v pamäti. 

38 Podm. SMGS Hmotnos  zistená eleznicou: údaj hmotnosti tovaru zisten  eleznicou, ak 
hmotnos  je zistená eleznicou odoslania 

39 Podm. CIM Preskú anie: údaj v sledku preskú ania ako aj ozna enie dopravcu (jeho 
skratka alebo kód), ktor  vykonal preskú anie (pozri l. 11 §§ 2 a 3 CIM). 

40 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 1: 6-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri odchode. V prípade 
potreby mô e by  na toto miesto zapísané íslo vlaku (platí len pre prepravnú 
zmluvu CIM). 

41 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 2: 4-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri odchode. 

42 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 3: 4-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri odchode. 

43 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 4: 4-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri odchode. 

44 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 5: 6-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri dodaní. V prípade 
potreby mô e by  na toto miesto zapísané íslo vlaku (platí len pre prepravnú 
zmluvu CIM). 

45 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 6: 4-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri dodaní. 

46 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 7: 4-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri dodaní. 

47 N CIM/  
SMGS 

Kódovanie 8: 4-miestny st pec pre dopravcu/ eleznicu pri dodaní. 

48 Podm. CIM/ 
SMGS 
 

Hmotnos  tovaru po prekládke: v prípade prekládky tovaru zapí e hmotnos  
tovaru zistenú po prekládke dopravca/ eleznica vykonávajúci (a) prekládku.   
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. 

Status  Prepravná 
zmluva 

Údaje 

   Pri prekládke z jedného voz a do nieko k ch voz ov sa musí uvies  hmotnos  
tovaru pre ka d  voze  oddelene. 

 
Ú tovné oddiely 
 
a) Ú tovné oddiely A a  B platia len pre prepravnú zmluvu CIM. Majú jednotnú úpravu. Aby 

nedo lo k omylom musia by  v písomnom styku st pce v sekciách ozna ené v dy íslom 
st pca (napr. A.57).  

 
b) Ka d  dopravca, ktor  faktúruje v daje, pou ije vlastní ú tovn  oddiel. Ak po et ú tovn ch 

oddielov neposta uje, pou ijú sa doplnkové listy (platí len pre papierov  nákladn  list). 
 

St pec 
. 

Status  Prepravná 
zmluva 

Údaje 

49 P CIM Kód trate: medzinárodn  kód krajiny a stanice prípadne tarifného rezového 
bodu na za iatku a na konci tra ového úseku, za ktor  sa má po íta  dovozné 
alebo na ozna enie stanice, v ktorej vznikli len poplatky. 

50 Podm. CIM Kód smerovacej cesty: ak je predpísan  v zákazníckej dohode alebo 
v pou itej tarife  

51 N CIM Kód NHM: zápis kódu NHM, ktor  je rozhodujúci pre v po et dovozného (nie 
v dy súhlasí s kódom, ktor  je zapísan  v st pci 23). 

52 P CIM Mena: kód príslu nej tarifnej meny . Pozri bod 2 danej Prílohy. 
53 N CIM Ú tovná hmotnos : oddelene pod a tarify a  pozície NHM. Pre v po et 

dovozného sa v danom prípade uvedie lo ná plocha voz a v m2 alebo 
zodpovedajúci objem voz a a objem tovaru v m3. 

54 P CIM Zákaznícka dohoda alebo pou itá tarifa 
55 N CIM Km/zóna: tarifná vzdialenos  v km alebo zóna medzi stanicami alebo 

hrani n mi bodmi, ktoré zodpovedajú za iatku a koncu tra ového úseku, za 
ktor  sa má po íta  dovozné 

56 N CIM Prirá ky, z avy, krátenie dovozného 
57 N CIM Sadzba dovozného: sadzba dovozného vrátane danej prirá ky alebo krátenia 

dovozného, oddelene pod a pozícii NHM. 
58 Podm. CIM Poplatky: ozna enie poplatkov pod a Prílohy 3 GLV-CIM s uvedením  

jednotliv ch iastok  
59 P CIM Kód v platného záznamu: kódovanie záznamu o platení prepravného (2 

miesta pre kód v platného záznamu, 5 x 2 miesta pre kód poplatkov platen ch 
odosielate om, 2 miesta pre kód krajiny a 6 miest pre kód stanice (záznam a  
do ...) 

60 P CIM Smerovacie cesty: údaj skuto nej smerovacej cesty s pou itím kódov 
hrani n ch priechodov. Na doplnenie mô u by  pripojené údaje slovom. 
Pre prípad prepravnej preká ky uvies  prípadne novú smerovaciu cestu a 
záznam „Odklonené z dôvodu ...“. 

61 Podm. CIM Colné konanie: názov a kód stanice, v ktorej majú by  plnené predpisy coln ch 
alebo in ch orgánov tátnej správy 

62 Podm. CIM Komer ná zápisnica CIM: údaj ísla a dátum spísania komer nej zápisnice 
(mesiac, de ) a kód dopravcu, ktor  ju vyhotovil. 

63 Podm. CIM Pred enie dodacej lehoty CIM: v prípade pred enia dodacej lehoty pod a l. 
16 § 4 CIM uvies  kód prí iny, za iatok a koniec (mesiac, de , hodina) ako aj 
miesto pred enia. 
1        Plnenie predpisov coln ch a in ch orgánov tátnej správy ( l. 15 CIM) 
2        Preskúmanie zásielky ( l. 11 CIM) 
3        Zmena prepravnej zmluvy ( l. 18 CIM) 
4        Prepravné preká ky ( l. 20 CIM) 
5        Preká ky pri dodaní ( l. 21 CIM) 
6        Starostlivos  o zásielku 
7        Úprava nákladu v dôsledku chybného nalo enia odosielate om 
8        Prekládka v dôsledku chybného nalo enia odosielate om 
9        Iné dôvody: … 

64  
Podm. 
 
P 
Podm. 
Podm. 
Podm. 

 
SMGS 
 
CIM 
CIM 
CIM 
CIM 

Vyhlásenia dopravcu:  
íslo povolenia pre zásielky  ur ené do juhov chodnej Ázie (pozri bod 14.2.4 

tejto Príru ky). 
íslo súhlasu prepravy (pozri bod 14.3.1 tejto Príru ky) 

V platn  ú et vystaven  ...... (dátum) 
V platn  ú et zaslan  spä  .... (dátum) 
V prípade nutnosti sa udávajú tie  vyhlásenia dopravcu, ako íslo povolenia  
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Podm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podm. 

 
 
 
 
CIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIM/ 
SMGS 

nakládky; odôvodnená v hrada; miesto a dátum prevzatia, pokia  sa odli uje od 
údajov odosielate a v st pci 16, dohodnutá dodacia lehota, pokia  údaje 
odosielate a v st pci 7 nie sú správne; meno a adresa toho dopravcu, ktorému 
bude tovar skuto ne dodan , pokia  to nie je zmluvn  dopravca. 
Odôvodnené v hrady sú udávané vo forme kódu (pozri nasledujúci zoznam). 
Príklad: „Odôvodnená v hrada  . …“. Pri pou ití kódov 2, 3, 4, 11 a 12 je 
potrebné dôvod v hrady upresni . 
Kód  V znam 
1 Nebalen  – pozri bod 14.2.3. 
2 Obal po koden : … (upresni ) – pozri  bod 14.2.3. 
3 Obal nedostato n : … (upresni ) – pozri  bod 14.2.3. 
 Tovar  
4.1 vidite ne v zlom stave: … (upresni ) 
4.2 po koden : … (upresni ) 
4.3 premo en : … (upresni ) 
4.4 zmrznut : … (upresni ) 
5 Nalo ené odosielate om  
6 Nalo ené dopravcom na iados  odosielate a za poveternostn ch 

podmienok kodliv ch pre náklad 
7 Vylo ené prijímate om  
8  Vylo ené dopravcom na iados  prijímate a za poveternostn ch 

podmienok kodliv ch pre náklad 
                Preskú anie pod a l. 11 § 3 CIM nie je mo né pre:  

9.1 poveternostné podmienky 
9.2 uzávery na vozni alebo UTI 
9.3 nemo nos  dosta  sa k nákladu voz a alebo UTI  
10 iados  odosielate a o preskúmanie pod a l. 11 § 3 CIM podaná 

oneskorene  
11 Preskúmanie nevykonané pre ch bajúce prostriedky:  … (upresni ) 
12 Iné v hrady : … (doplni ) 
 

65 Podm. CIM In  dopravcovia: kód dopravcu a prípadne názov, po tová adresa dopravcov, 
ktorí nie sú zmluvn m dopravcom, slovom; prepravná cesta kódom a prípadne 
aj slovom; povaha dopravcu (1 = za sebou nasledujúci dopravca, 2 = v konn  
dopravca). 
Tento st pec sa vypl uje len vtedy, ak sa na vykonaní prepravnej zmluvy 
zú ast uje in  dopravca ne   zmluvn  dopravca . 

66 P CIM a) Zmluvn  dopravca: kód podniku a prípadne názov, po tová adresa 
zmluvného dopravcu slovom ako aj podpis. Podpis mô e by  nahraden  
odtla kom pe iatky, strojn m ú tovacím zariadením alebo in m vhodn m 
spôsobom. 

 Podm. CIM 
 

b) Zjednodu en  tranzitn  re im (clo): zmluvn  dopravca so sídlom v 
Európskom spolo enstve (ES) alebo v niektorej lenskej krajine Dohovoru 
o spolo nom tranzitnom re ime (EG – EFTA) po iada o uplatnenie 
zjednodu eného tranzitného re imu pod a pravidiel lánkov 414 a  425, 441 
a 442 Vykonávacieho nariadenia k Colnému kódexu spolo enstva 
(Nariadenie EHS  . 2454/93 alebo pod a príslu n ch ustanovení Dohovoru 
EG-EFTA a to ozna ením st pca krí ikom. Vyhlasuje t m záväzne, e v etci 
za sebou nasledujúci dopravcovia sú oprávnení na vykonanie 
zjednodu eného tranzitného re imu. Zmluvn  dopravca sa t mto stáva 
hlavn m zodpovedn m v tranzitnom re ime. 

    Ak sídlo zmluvného dopravcu nie je v Európskej únii alebo v niektorej 
lenskej krajine Dohovoru o spolo nom tranzitnom re ime (EG – EFTA) 

po iada o vykonanie zjednodu eného tranzitného re imu v mene a na ú et 
toho dopravcu, ktor  preberá tovary ako prv  v niektorej lenskej krajine EU. 
Vyhlasuje t m záväzne, e tento dopravca a v etci  za ním nasledujúci 
dopravcovia sú oprávnení na vykonanie zjednodu eného tranzitného re imu. 
Tento dopravca sa t m stáva hlavn m zodpovedn m v tranzitnom re ime. 
Zmluvn  dopravca udáva jeho kód len vtedy, ak je k tomu splnomocnen .  

     Pre zápisy do st pca 66a) a b) v preprave SMGS CIM pozri tie  bod 15.1 
tejto Príru ky. 

67  
P 
 
 
P 

 
CIM 
 
 
SMGS 

Dátum príchodu: 
- Dátum (rok, mesiac, de ) príchodu zásielky do stanice príchodu .    

Dopravca mô e zapísa  dodacie íslo. 
-  
- Odtla ok dátumovej pe iatky stanice ur enia po príchode zásielky. 
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68 Podm. CIM Dané k dispozícii: zápis dátumu (mesiac, de  a hodina) prichystania zásielky 
prijímate ovi na odber. Tento údaj v nákladnom liste mô e by  nahraden  in m 
spôsobom. 
 

69 P CIM/ 
SMGS 

Identifikácia zásielky: údaj identifikácie zásielky [kód krajiny a stanice, kód 
dopravcu,  alebo v konného dopravcu pri odchode (len ak preprava za ína 
v jednej z krajín CIM), podacie íslo]. 
Na papierov  nákladn  list sa nalepí kontrolná nálepka minimálne na diel 2 
(Karta). Pokia  sa zadanie identifikácie zásielky vykonáva strojn m ú tovacím 
zariadením, mô e by  upustené od nalepenia kontrolnej nálepky. 

70 P SMGS Dátumová pe iatka stanice odoslania: po prijatí tovaru na prepravu 
s nákladn m listom stanica odoslania ako dôkaz o uzavretí prepravnej zmluvy 
odtla í svoju dátumovú pe iatku. 

71 Podm. CIM Potvrdenie prijímate a o odbere: dátum a podpis prijímate a pri dodaní 
zásielky. 
Potvrdenie prijímate a o odbere v nákladnom liste mô e by  nahradené in m 
spôsobom. 

 
1.2 Rub listov 1,2,3 a 6 

 
St pec 

. 
Status  Prepravná 

zmluva 
Údaje 

73 P SMGS Preprava: údaj ozna enia eleznice  odoslania a eleznice ur enia je 
skratkou pod a bodu 3 tejto Prílohy. Do st pca pre íseln  kód sa zapí e kód 
eleznice odoslania a eleznice ur enia pod a bodu 4 tejto Prílohy. 

74 - 78 P SMGS Ú tovné oddiely: ú tovné oddiely sú ur ené na v po et prepravného, a to:  
- oddiel 74               pre v davky eleznice odoslania 
- oddiely 75 - 77      pre v davky tranzitn ch elezníc 
- oddiel 78               pre v davky eleznice ur enia  

Pritom sa v ka dom oddieli nevyhnutne uvedie názov po iato nej a kone nej 
stanice príslu ného ú tovného oddielu. 
Dopl ujúce poplatky a iné v davky sa zapí u príslu n m kódom  v súlade 
s Prílohou 12.5.2 SMGS.  

80 P SMGS Polo ka íslo: íslo skupiny, bodu alebo polo ky, prípadne íslo polo ky 
tovaru pod a pou itej tarify. 

81 P SMGS Trieda: uvedie sa pou itá tarifná trieda. 
82 P SMGS Sadzba: uvedie sa tarifná sadzba dovozného. 
83 P SMGS Ú tovná hmotnos ): zapí e sa hmotnos  , ktorá je rozhodujúca pre  v po et 

dovozného, oddelene pod a tarifnej triedy. 
84 P SMGS St pce pre íseln  kód: pre ka d  príslu n  ú tovn  oddiel dovozného sa 

zapí e kódové ozna enie: 
- eleznice odoslania a stanice odoslania alebo 
- tranzitnej eleznice a jej vstupnej pohrani nej stanice alebo 
- eleznice ur enia a jej vstupnej pohrani nej stanice. 

85 P SMGS St pce pre íseln  kód: pre ka d  príslu n  ú tovn  oddiel dovozného sa 
zapí e kódové ozna enie: 

- eleznice odoslania a jej v stupnej pohrani ne stanice alebo 
- tranzitnej eleznice a jej v stupnej pohrani nej stanice alebo 
- eleznice ur enia a stanice ur enia. 

86 P SMGS Km: uvedie sa tarifná vzdialenos . 
87 P SMGS Tarifa: uvedie sa íslo pou itej tarify. 
88 P SMGS Vyú tovanie prepravného s odosielate om: vytla ené na tla ive papierového 

nákladného listu a zachované v elektronickom nákladnom liste 
89 P SMGS Vyú tovanie prepravného s prijímate om: vytla ené na tla ive papierového 

nákladného listu a zachované v elektronickom nákladnom liste 
90 Podm. SMGS iastka v: uvedie sa mena tranzitnej tarify 
91 Podm. SMGS iastka v:  uvedie sa mena, v ktorej sa vyberie prepravné od odosielate a, 

kódov  st pec sa vyplní pod a pokynov eleznice odoslania. 
92 Podm. SMGS iastka v: uvedie sa mena tranzitnej tarify 
93 Podm. SMGS iastka v:   uvedie sa mena, v ktorej sa vyberie prepravné od prijímate a,  

kódov  st pec sa vyplní pod a pokynov eleznice ur enia. 
94 Podm. SMGS Dovozné uvedené v tarifnej mene na vyú tovanie s odosielate om. 
95 Podm. SMGS Dovozné uvedené v  mene, v ktorej sa vyú tuje s odosielate om. 
96 Podm. SMGS Dovozné uvedené v tarifnej mene na vyú tovanie s prijímate om. 
97 Podm. SMGS Dovozné uvedené v mene, v ktorej sa vyú tuje s prijímate om. 
98 Podm. SMGS Celková suma dopl ujúcich poplatkov a in ch v davkov v tarifnej mene na  
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   vyú tovanie s odosielate om. 
99 Podm. SMGS Celková suma dopl ujúcich poplatkov a in ch v davkov v  mene, v ktorej 

sa vyú tuje s odosielate om. 
100 Podm. SMGS Celková suma dopl ujúcich poplatkov a in ch v davkov v tarifnej mene na 

vyú tovanie s prijímate om. 
101 Podm. SMGS Celková suma dopl ujúcich poplatkov a in ch v davkov v mene, v ktorej  

sa vyú tuje s prijímate om. 
102 Podm. SMGS Spolu: suma st pcov 94 a 98  
103 Podm. SMGS Spolu: suma dovozného st pcov 95 a 99  v ú tovnom oddieli 74.   

V ú tovn ch oddieloch od 75 po 78 - suma  st pcov 102 v mene, v ktorej sa 
vyú tuje prepravné s odosielate om. 

104 Podm. SMGS Spolu: sumár st pcov 96 a 100. 
105 Podm. SMGS Spolu: suma dovozného st pcov 97 a 101  v ú tovnom oddieli 78.   

V ú tovn ch oddieloch od 74 po 77 - suma  st pcov  104 v mene, v ktorej sa 
vyú tuje prepravné s prijímate om. 

106 Podm. SMGS Spolu: suma st pcov 102 ( celková suma v tarifnej mene na vyú tovanie 
s odosielate om) 

107 Podm. SMGS Spolu: suma st pcov 103 ( celková suma uvedené v  mene, v ktorej sa vyú tuje 
s odosielate om) 

107) Podm. SMGS Spolu na vyú tovanie s odosielate om (slovami)   
uvedie sa celková suma prepravného, ktorá sa má vyú tova  s odosielate om 
pod a st pca 107 a potvrdí sa podpisom zamestnanca eleznice. 

108 Podm. SMGS Spolu: suma st pcov 104 (celková suma v tarifnej mene na vyú tovanie 
s prijímate om) 

109 Podm. SMGS Spolu: suma st pcov 105 ( celková suma uvedené v  mene, v ktorej sa vyú tuje 
s prijímate om) 

109) Podm. SMGS Spolu na vyú tovanie s prijímate om (slovami) 
uvedie sa celková suma prepravného, ktorá sa má vyú tova  s prijímate om 
pod a st pca 109 a potvrdí sa podpisom zamestnanca eleznice. 

110 Podm. SMGS Prepo ítacie kurzy eleznice odoslania/ eleznice ur enia 
Uvedú sa prepo ítacie kurzy, ktoré sa pou ili na prepo et súm zapísan ch v 
st pcoch 102 a 104. 

111 Podm. SMGS Záznamy na v po et dovozného: v prípade potreby  sa  
uvedú sa záznamy vz ahujúce sa na ú tovanie a vyberanie prepravného, napr.: 
-   platenie prepravného odli ne od lánku 15 SMGS alebo od bodu 11 tejto 

Príru ky 
-   povolen  nápravov  tlak odli ne od ustanovení lánku 8 SMGS 
- suma udanej ceny tovaru v tarifnej mene (slovami). 

112 Podm. SMGS Dodato ne na vyú tovanie s odosielate om:   do tohoto st pca zapí u 
tranzitné eleznice v davky, ktoré eleznica odoslania neú tovala, ale sa majú 
vybra  od odosielate a. 

119 Podm. SMGS Pe iatka stanice, ktorá vá ila: hmotnos  uvedená v st pci 38 sa potvrdzuje 
pe iatkou stanice, ktorá vá ila a podpisom oprávneného zamestnanca.    

 
1.3 Rub listov 4 a 5 
 

St pec 
. 

Status  Prepravná 
zmluva 

Údaje 

113 Podm. SMGS Záznamy eleznice: v prípade potreby sa zapí u záznamy t kajúce sa 
prepravy tovaru napr.: 

- zmena prepravnej zmluvy odosielate om/prijímate om; 
- vyrozumenie o prepravnej preká ke alebo preká ke pri dodaní; 
- vyhotovenie dosielkov ch kariet. 

 
114 podm. SMGS Komer ná zápisnica SMGS 

St pec sa vyplní pri spísaní komer nej zápisnice pod a lánku 18 SMGS. 
115 podm. SMGS Pred enie dodacej lehoty SMGS 

Zapí e sa stanica, v ktorej do lo k zdr aniu, ako aj dôvod a as zdr ania, ktor  
pod a lánku 14 § 5 SMGS opráv ujú eleznicu na pred enie dodacej lehoty. 
Na dôvody zdr ania sa pou ívajú tieto kódy: 

1   - plnenie coln ch a in ch predpisov 
2   - preskúmanie obsahu zásielky 
3   - preskúmanie hmotnosti 
4   - prepo ítanie po tu kusov 
5   - zmena prepravnej zmluvy 
6   - prepravná preká ka 
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St pec 
. 

Status  Prepravná 
zmluva 

Údaje 

   7   - starostlivos  o zvieratá (napr. vyvádzanie, napájanie. veterinárna 
prehliadka) 

8   - dola ovanie chladiacich voz ov 
9   - úprava nákladu, úprava tovaru alebo obalu, pokia  ich zavinil odosielate  
10 - prekládka tovaru, ak to zavinil odosielate  
11 - Iné dôvody:  ... (prí iny sa uvedú slovom)... . 

116 P SMGS Pe iatky pohrani n ch priechodov ch staníc 
Odtla ia sa dátumové pe iatky pohrani n ch priechodov ch staníc v poradí 
prepravnej cesty. 

117 P SMGS Vyrozumenie prijímate a o príchode zásielky 
Zapí e sa dátum a hodina vyrozumenia prijímate a o príchode zásielky do 
stanice ur enia. Vnútro tátnymi predpismi eleznice ur enia mô e by  
stanovené iné pravidlo na vypl ovanie tohto st pca. 

118 P SMGS Vydanie tovaru prijímate ovi 
Vydanie tovaru prijímate ovi sa potvrdí odtla ením dátumovej pe iatky stanice 
ur enia a príjem tovaru potvrdí prijímate  svojím podpisom. 

119 Podm. SMGS Pe iatka stanice, ktorá vá ila: hmotnos  uvedená v st pci 38 sa potvrdzuje 
pe iatkou stanice, ktorá vá ila a podpisom oprávneného zamestnanca.     
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2 Pomenovanie meny a jej kód 
 

 
ALL 

 
Albánsky lek 
Lek albanais  
Albanischer Lek 
Albanian lek 

  
 

 
IQD 

 
Irack  dinár 
Dinar  irakien  
Irakischer Dinar  
Iraqi dinar 

  

 
SEK 

 
védska koruna 

Couronne suédoise 
Schwedische Krone 
Swedish krona 

  

BAM Bosnianska 
konvertibilná marka 
Mark convertible bosniaque 
Bosnische konvertible Mark 
Bosnian convertible Mark 

  
 

IRR Iránsky riál 
Rial iranien  
Iranischen Rial  
Iranian rial 

  

SIT Slovinsk  toliar 
Tolar slovène 
Slowenische Tolar 
Slovenian tolar 

  

BGN Bulharsk  lev 
Leva bulgare 
Bulgarische Lew 
Bulgarian lev 

  
 

LBP Libanonská libra 
Livre libanaise 
Libanesisches Pfund 
Lebanese pound 

  

SKK Slovenská koruna 
Couronne slovaque 
Slowakische Krone 
Slovakian koruna 

  

BLR Bielorusk  rubel 
Rouble belarusse 
Belorussischer Rubel 
Belarussian rouble 

  
 

LTL Litovsk  litas 
Litas lituanien 
Litauischer Litas 
Lithuanian litas 

  

SYP S rska libra 
Livre syrienne 
Syrisches Pfund 
Syrian pound 

  
 

CHF vaj iarsky frank 
Franc suisse 
Schweizer  Franken 
Swiss franc 

  
 

LVL Loty sk  lats 
Lats letton 
Lettische Lats 
Latvian lats 

  

TND Tunisk  dinár 
Dinar tunisien 
Tunesischer Dinar 
Tunisian dinar 

  

CZK eská koruna 
Couronne tchèque 
Tschechische Krone 
Czech koruna 

  
 

MAD Marokánsky dirham 
Dirham marocain 
Marokkanischer Dirham 
Moroccan dirham 

  

TRY Nová turecká libra 
Nouvelle livre turque  
Neues türkisches Pfund 
New Turkish lira 

  

DKK Dánska koruna 
Couronne danoise 
Dänische Krone 
Danish krone 

  
 

MKD Macedónsky denár 
Denar macédonien 
Macedonischer Denar 
Macedonian denar 

  

UAH Ukrajinská hrivna 
Hryvnia ukrainien 
Ukrainischer Hryvnia 
Ukrainian hryvnia 

  

DZD Al írsky dinár 
Dinar algérien 
Algerischer Dinar 
Algerian dinar 

  
 

NOK Nórska koruna 
Couronne norvégienne 
Norwegische Krone 
Norwegian krone 

  

USD Dolár USA 
Dollar USA 
USA-Dollar  
US dollar 

  

EUR EURO 
 

PLN Po sk  zlot  
Zlot  polonais 
Polnische Zloty 
Polish zloty 

  
 

XDR Zvlá tne právo erpania 
Droit de tirage spécial 
Sonderziehungsrecht 
Special drawing right 

  
 

  
GBP Anglická libra 

Livre anglaise 
Englisches Pfund  
Pound sterling 

  
 

RON Nov  rumunsk  lei 
Nouveau leu roumain 
Neue rumänische Leu 
New Romanian leu 

  

CSD* Srbsk  dinár 
Dinar serbe 
Serbischer Dinar  
Serbian Dinar 

HRK Chorvátska kuna 
Kuna croate 
Kroatische Kuna 
Croatian kuna 

  

RUB Rusk  rubel 
Rouble russe 
Russische Rubel 
Russian rouble 

  
 

EEK 

  
 

HUF Ma arsk  forint 
Forint hongrois 
Ungarischer Forint 
Hungarian forint 

  
 
 

    

GEL Gruzínske lari 
Lari georgien 
Georgischer Lari 
Georgian lari 

  
 

    

 
 

* V republike ierna Hora platí Euro. 
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3     eleznice SMGS a ich skratky (st pec 10, 16, 18 a 73) 
 

   
       

eleznice Azerbajd anskej republiky   AZ 
eleznice Bieloruskej republiky B  
eleznice Bulharskej republiky BD  
eleznice ínskej udovej republiky KZD 
eleznice Estónskej republiky EVR 
eleznice Grúzie   GR 
eleznice Iránskej islamskej republiky RAI 
eleznice Kaza skej republiky KZH 
eleznice Kórejskej udovodemokratickej republiky Z  
eleznice Kirgizskej republiky KRG 
eleznice Loty skej republiky LDZ 
eleznice Litovskej republiky LG 
eleznice Ma arskej republiky MÁV 
eleznice Moldavskej republiky FM 
eleznice Mongolska MTZ 
eleznice Po skej republiky PKP 
eleznice Ruskej federácie R D 
eleznice Tad ickej republiky TD  
eleznice Turkmenistanu TRK 
eleznice Uzbeckej republiky UTI 
eleznice Ukrajiny UZ 
eleznice Vietnamskej socialistickej republiky V D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12

4 Kódy krajín/kódy elezníc (st pec 12 a 18) 
 
4.1 V oblasti CIM 
 
 

           
10  Fínsko 76 Nórsko 
22 Ukrajina 78 Chorvátsko 
24 Litva 79 Slovinsko 
25 Loty sko 80 Nemecko 
41 Albánia 81 Rakúsko 
44 Bosna a Hercegovina (Srbská republika) 82 Luxemburg 
50 Bosna a Hercegovina (Chorvátska muslimská 

federácia) 
83 Taliansko 

51 Po sko 84 Holandsko 
52 Bulharsko 85 vaj iarsko 
53 Rumunsko 86 Dánsko 
54 esko 87 Francúzsko 
55 Ma arsko 88 Belgicko 
56 Slovensko 91 Tunis 
60 Írsko 92 Al ír 
65 Macedónsko 93 Maroko 
70 Anglicko 94 Portugalsko 
71 panielsko 96 Irán 
72 Srbsko a ierna Hora   97 Síria 
73 Grécko 98 Libanon 
74 védsko 99 Irak 
75 Turecko   
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4.2 V oblasti SMGS 
 

      
 

eleznice Azerbajd anskej republiky   57 
eleznice Bieloruskej republiky 21 
eleznice Bulharskej republiky 52 
eleznice ínskej udovej republiky 33 
eleznice Estónskej republiky 26 
eleznice Grúzie   28 
eleznice Iránskej islamskej republiky 96 
eleznice Kaza skej republiky 27 
eleznice Kórejskej udovodemokratickej republiky 30 
eleznice Kirgizskej republiky 59 
eleznice Loty skej republiky 25 
eleznice Litovskej republiky 24 
eleznice Ma arskej republiky 55 
eleznice Moldavskej republiky 23 
eleznice Mongolska 31 
eleznice Po skej republiky 51 
eleznice Ruskej federácie 20 
eleznice Tad ickej republiky 66 
eleznice Turkmenistanu 67 
eleznice Uzbeckej republiky 29 
eleznice Ukrajiny 22 
eleznice Vietnamskej socialistickej republiky 32 
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Príloha 3 
(k bodu 9) 

 
 

Zoznam miest nového podania 
 
 
Poznámka: 
 

- Za as nového podania sa pova uje as prevzatia tovaru a nákladného listu CIM/SMGS 
následn m dopravcom v mieste nového podania, ktor  sa potvrdzuje dátumovou pe iatkou 
v st pci 30 nákladného listu CIM/SMGS. 

 
- T mto prevzatím sa zásielka pova uje za dodanú na základe prvej prepravnej zmluve. 

 
 
1 Zásielky zo tátov, v ktor ch platia Jednotné právne predpisy CIM   
 

1.1 Bulharsko 
 
Svilengrad 
Kulata 
 
1.2 Irán 
 
Sarachs 
 
1.3 Litva 
 
Sastokaj 
Draugiste 

 
1.4 Loty sko 
 
……… 
 
1.5 Ma arsko 
 
Eperjeske 
Záhony 
 
1.6 Po sko 
 
Malaszewice 
Medyka 
Slawkow LHS 
 
1.7 Rumunsko 
 
Cristesti Jijja  
Dornesti 
Galac Larga 
Halmeu 
 
1.8 Slovenská republika 
 

ierna nad Tisou 
Ma ovce 

Dobrá TKD
1) 

 

                                                        
1) otvorené len pre ve ké kontajnery 
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1.9 Ukrajina 
 
Batevo 
Djakovo 
Jagodin 
Mostiska II 

op 
Vadul-Siret 
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2 Zásielky zo tátov, v ktor ch platí SMGS  
 
 

2.1 Bulharsko 
 
Svilengrad  
Kulata 
 
2.2 Irán 
 
Razi 
 
2.3 Litva 
 
Sastokaj 
Draugiste 
 
2.4 Loty sko 
 
……………….. 
 
2.5 Ma arsko 
 
Eperjeske 
Záhony  
 
2.6 Po sko 
 
Malaszewice 
Medyka 
Slawkow LHS 
 
2.7 Rumunsko 
 
Cristesti Jijja  
Dornesti 
Galati Larga 
Halmeu 
 
2.8 Slovensko 
 

ierna nad Tisou 
Ma ovce 

Dobrá TKD
2) 

 
2.9 Ukrajina 
 
Mostiska II 
Jagodin 

op 
Batevo 
Djakovo 
Vadul Siret 
 

 

                                                        
2) otvorené len pre ve ké kontajnery 
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 Príloha 4 

   (k bodu 14.1) 
 
 

Zoznam adries slu obní, na ktoré sa zasielajú iadosti o povolenie a súhlas na 
prepravu zásielky 
 
Povolenie v súlade s bodmi 14.2.1a  14.2.4 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

Wiessrussische Eisenbahn 
 

BC 

Adresa:  
Lenin Straße, 17, Minsk, 220030 
Republik Weissrussland 
Beförderungsdienst (BC) 

lefon: (+375 17) 225 49 04 
Fax: (+375 17) 225 49 23 
E-mail: dgnal@upr.mnsk.rw.by 

lefon: (+375 17) 225 46 22; (+375 17) 225 46 13 
Fax: (+375 17) 225 46 12; (+375 17) 225 46 19 
E-mail: mpa@upr.mnsk.rw.by 
            moi@upr.mnsk.rw.by 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

Bulgarische Eisenbahnen 
 

BDZ 

Adresa: 
Sofia, 1080 Ivan Vazov Straße 3 
BDZ EAD 
Betriebsdirektion 

lefon: (+359 2) 932 41 95; . (+3592) 887572906 
Fax: (+359 2) 987 03 17 
E-mail: danibdz@abv.bg 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 
Georgische Eisenbahn GR 

 
dresa: 

Georgien, Tbilisi 
(15 Tamar Mepe ave.Tbilisi. Georgia) 

lefon: (99532) 564445 
Fax: (99532) 952292 
E-mail: Gkavlelaschvili@railway.ge 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 
Litauische Eisenbahnen LG 

 
Adresa: 
Hauptabteilung Güterverkehr 
M. Lit 

dresse: Mindaugo Straße 12/14, LT-03603 
Vilnius 
Republik Litauen 

lefon: +370 52693100 
Fax: +370 52692719 
        +370 52123683 
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Dopravca Skrátené ozna enie 

 
elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. ZSSK CARGO 

Adresa: 
1. Cierna nad Tisou  
 

elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. 
Úsek prevádzky  
Sekcia V chodoslovenské prekladiská        

ierna nad Tisou  
elezni ná 1 

076 43 ierna nad Tisou 
Slovenská republika 
 

lefon ++421 56 6212309 
Fax:       ++421 56 6350538 
e-mail: OPC.SPED@zscargo.sk 
 

KD Dobrá 
elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. 

Úsek obchodu  
Oddelenie intermodálnej prepravy  
TKD Dobrá 
Terminálska 1, 
076 41 Dobrá 
Slovenská republika 
 

lefón ++421 56 6212441 
Fax:       ++421 56 6212251 
e-mail: tkddobra.zastupca@zscargo.sk 
 
  

Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Grup Feroviar Roman S.A. (GFR) GFR S.A. 
 

Adresa: 
Calea Victoriei, no 114, District 1, Bucharest 
Operating department 
Mr. Adrian Andon, Operating Manager 
adrian.andon@gfr.ro 
Tel: 004021 3183090 
Fax: 004021 3183091 
 

Calea Victoriei, no 114, District 1, Bucharest 
Commercial department 
Mr. Amedeo Neculcea, Chief office 
amedeo.neculcea@gfr.ro 
Tel: 004021 3183090 
Fax: 004021 3183091 
  

Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Societa National  de Transport Feroviar de 
Marf   

(CFR MARF  S.A.) 
 

Adressa: 
……………….. 
…………………… 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 
Staatliche Eisenbahnverwaltung 
 

UZ 

Adresa: 
Hauptabteilung für Güterbeförderungen 
Twerskaya Straße 7 Kiew-150, MSP 03680 
Fax:          (+38044) 528 54 18, (+38044) 465 12 53 
E-mail:    nechay@uz.gov.ua 
 
Bemerkungen 
Bewilligungen gemäß den Punkten 14.2.1 b), c), d) 
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Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Aktiengesellschaft Polnische Eisenbahnen  PKP PLK S.A. 
 

Adresa: 

Verkehrsleitzentrum  
Targowa Straße 74 
03-734 Warschau 
tel. (0-22) 473-35-67 
fax (0-22) 473-35-68 
e-mail: a.etmanowicz@pkp.com.pl;h.stachurko@pkp.com.pl 
 

Bemerkungen 

Bewilligungen gemäß den Punkten 14.2.1. a), b), c), d), g)  
 

Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Aktiengesellschaft PKP Cargo  PKP CARGO S.A. 
 

Adresa: 

Marketing- und Bedienungszentrum für die Kundschaft aus Zentral- und Osteuropa   
Grójecka Straße 17 
02-021 Warschau  
tel. (0-22) 474-25-03 
fax (0-22) 474- 46-57 
e-mail: czz3@pkp-cargo.pl; czz4@pkp-cargo.pl 
 

Bemerkungen 

Bewilligungen gemäß den Punkten 14.2.1. e), f), h), 14.2.2, 14.2.3  14.2.4 
 

Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung 
PKP LHS  

PKP LHS Sp. z o.o. 

Adresa: 

PKP LHS Sp. z o.o. 
Szczebrzeska Straße 11 
Zamo  
tel. (0-84) 677-73-14 
fax (0-84) 6385236 
e-mail: info@pkp-lhs.pl 
 

Bemerkungen 

14.2.1. a), b), c), d), g)  auf dem Abschnitt Slawkow LHS – Hrubieszow LHS 
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Súhlas v súlade s bodom 14.3.1 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 

Bulgarische Eisenbahnen                        BDZ            
 

Adresa:  
Sofia, 1080 Ivan Vazov Straße 3 
BDZ EAD 
Betriebsdirektion 

lefon: (+359 2) 932 41 95; . (+3592) 887572906 
Fax: (+359 2) 987 03 17 
E-mail: danibdz@abv.bg 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 
Georgische Eisenbahn GR 

 
dresa:  

Georgien, Tbilisi 
(15 Tamar Mepe ave.Tbilisi. Georgia) 

lefon: (99532) 564445 
Fax: (99532) 952292 
E-mail: Gkavlelaschvili@railway.ge 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 
Litauische Eisenbahnen LG 

 
Adresa: 
Hauptabteilung Güterverkehr 
M. Lit 

drea:  
Mindaugo Straße 12/14, LT-03603 
Vilnius 
Republik Litauen 
 

lefon: +370 52693100 
Fax: +370 52692719 
        +370 52123683 
 
Dopravca Skrátené ozna enie 

 
elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. ZSSK CARGO 

Adresa: 
ierna nad Tisou  

 
 

elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. 
Úsek prevádzky  
Sekcia V chodoslovenské prekladiská 

ierna nad Tisou  
elezni ná 1 

076 43 ierna nad Tisou 
Slovenská republika 
 

lefón ++421 56 6212309 
Fax:       ++421 56 6350538 
e-mail: OPC.SPED@zscargo.sk 
 

KD Dobrá 
 
 

elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. 
Úsek obchodu  
Oddelenie intermodálnej prepravy  
TKD Dobrá 
Terminálska 1 
076 41 Dobrá 
Slovenská republika 
 

lefón ++421 56 6212441 
Fax:       ++421 56 6212251 
e-mail: tkddobra.zastupca@zscargo.sk 
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Ma ovce  
 

elezni ná spolo nos  Cargo Slovakia, a.s. 
Úsek prevádzky 
Sekcia prevádzky a prepravy  
Stredisko nákladnej prepravy 
079 01 Ma ovce 
Slovenská republika 

 
e-mail: Colny.Matovce@zscargo.sk 
Telefón: ++421 56 6382928 

el. tel:   910 – 84 - 309 
Fax:    ++421 56 6382928 
-   

Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Aktiengesellschaft Polnische Eisenbahnen  PKP PLK S.A. 

Adresa: 

Verkehrsleitzentrum  
Targowa

 

Straße 74 
03-734 Warschau  
tel. (0-22) 473-35-67 
fax (0-22) 473-35-68 
e-mail: a.etmanowicz@pkp.com.pl; h.stachurko@pkp.com.pl 
 

Bemerkungen 

Bewilligungen für die außergewöhnlichen Sendungen 
 

Dopravca Skrátené ozna enie 
 

Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung 
PKP LHS  

PKP LHS Sp. z o.o. 

Adresse 

PKP LHS Sp. z o.o. 
ul. Szczebrzeska 11 
Zamo  
tel. (0-84) 677-73-14 
fax (0-84) 6385236 
e-mail: info@pkp-lhs.pl 
 

Bemerkungen 

Bewilligungen für die außergewöhnlichen Sendungen auf dem Abschnitt: Slawkow LHS - Hrubieszow LHS  
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Príloha 5 

(k bodu19) 
 
Vzor nákladného listu CIM/SMGS 
(formát: A 4) 
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1

Vyplní odosielateľ Čo sa hodí, označte krížikom – �ужное отметить крестиком
�аполняется отправителем (stĺpce  - 21, 22, 25, 66 – �рафы)

1 Odosielateľ (meno, poštová adresa, štát)1
Отправитель (�аименование, адрес, страна)1

Prvopis nákladného listu
Оригинал накладной

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Prijímateľ (meno, poštová adresa, štát)
�олучатель (�аименование, адрес, страна)

Vyhlásenia odosielateľa
�аявления отправителя

Referenčné číslo odosielateľa/číslo dohody
�сылка отправителя/№ договора

Sprievodné listiny priložené odosielateľom
�окументы, приложенные отправителем

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Miesto určenia
�есто доставки

Štát/železnica – �трана/�елезная дорогаStanica určenia – �танция назначения

Obchodné podmienky – �оммерческие условия

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/železnicu –  Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги

Miesto prevzatia
�есто приёма

Faktúrovanie tranzitu – �ранзитное фактурирование
a) SMGS – ����

Pomenovanie tovaru
�аименование груза

RID/Príloha 2 k SMGS 
���/�риложение 2 к ���� áno

да

Kód NHM/GNG 
�од HXM/���

Preskúšanie
�роверка 

Nákladný list CIM/SMGS
�акладная ���/����

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Cena tovaru
�енность груза

�
бо

ры

B
50 51 58

52 53

54

Po
pl

at
ky

59 Kód výplatného 
záznamu
�од оплаты

60 Smerovacie cesty – �аршруты

61 Colné konanie – �аможенное оформление

62 Komerčná zápisnica CIM č. 
�оммерческий акт ��� №

63 Predĺženie dodacej lehoty CIM – Удлинение срока доставки ���

mesiac - deň
�есяц – день

Kód – �од od – от do – до miesto – �есто

64 Vyhlásenia dopravcu – �аявления перевозчика 65 Iný dopravcovia –  �ругие перевозчики

Meno, adresa – �аименование, адрес

30 Miesto a čas nového podania
�есто и время переотправки

Trať – �иния

Povaha
� качестве

66 a) Zmluvný dopravca – �оговорной перевозчик 67 Dátum príchodu –  �ата прибытия 68 Dané k dispozícii
�редоставлен

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

71 Potvrdenie prijímateľa o odbere
�одтверждение получения

69 Identifikácia zásielky
�дентификация
отправки

Miesto a dátum vystavenia nákladného listu –  �есто и дата оформления накладной

Podpis
�одпись 

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

Štát – �трана

Podacie číslo
№ отправки

Stanica – �танция

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Stanica odoslania – �танция отправления

17

18

23

28

55 56 57

37

Dátum, podpis – �ата, подпись

spísaná  kým
�оставлен 

27

b) Trať CIM Cez – через
�иния ���

14

dodacie číslo –  № получения

49

49

Dopravný podnik
�еревозчик 
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Mimoriadna zásielka
�еобычная отправка

21

áno
да

b) Zjednodušený tranzitný režim 
Упрощённая процедура для железнодорожных отправок

podpis – �одпись

Kód hlavného zodpovedného
�од основного ответственного лица

29 Miesto nového podania2 – �есто переотправки2

Hmotnosť tovaru 
po prekládke
�асса груза 
после перегрузки

Colné záznamy
Отметки таможни

26

2006-09-01

Štát/železnica – �трана/�елезная дорога

Číslo vozňa – № вагона19 48

Hmotnosť zistená odosielateľom
�асса определена
отправителем

24 Hmotnosť zistená železnicou
�асса определена железной
дорогой

Zásielka
Отправка

25 vozňová
повагонная 

kontajnerová
контейнерная

Znaky, značky
�наки, марки

Obal 
Упаковка

Počet kusov
�исло мест

Tovar
�руз

Plomby – �ломбы

70 Dátumová pečiatka stanice odoslania
�алендарный штемпель станции отправления

39

38

Pri preprave podľa CIM 
a taktiež  v prípade odchýľnej do-
hody sa musia dodržiavať platné
právne predpisy. Okrem toho sa
používajú všeobecné podmienky do-
pravcu. 
Pri preprave podľa SMGS 
platia ustanovenia SMGS.

�ри перевозке по ���, также и в
случае противоречивого
соглашения, должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ���. �роме того,
применяются общие условия
перевозчика. 
�ри перевозке по ����
применяются предписания ����.

X
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73 Preprava –  �ообщение

84

75
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

74

=

=

=

H E
=

94

98

95

99

96

100

80 Položka číslo
№ позиции

81
Trieda
�ласс 

82 Sadzba
�тавка

83 Účtovná hmotnosť (kg)
�асчётная 
масса (кг)

88 Vyúčtovanie prepravného s odosielateľom
�асчёты с отправителем

89 Vyúčtovanie prepravného s prijímateľom
�асчёты с получателем

90 Čiastka v
�умма в

91 Čiastka v
�умма в

92 Čiastka v
�умма в

93 Čiastka v
�умма в

=

84

76
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84

77
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

78

=

=

=

H E
=

94

102

96

103

97

104

=

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 

98 100 101
105

110 Prepočítací kurz –  �урс пересчёта

odosielacej železnice –  �ороги отправления železnice určenia –  �ороги назначения

Spolu
�сего 

106 107 108 109

111 Záznamy na výpočet dovozného –   Отметки о расчётах платежей 107ʼ Spolu na vyúčtovanie s odosielateľom (slovami)  –   �сего взыскать с отправителя (прописью)

109ʼ Spolu na vyúčtovanie s prijímateľom (slovami) –  �сего взыскать с получателя (прописью)

112 Dodatočne na vyúčtovanie s odosielateľom – �ополнительно взыскать с отправителя

Podpis – �одпись

Podpis – �одпись

2006-09-01

119 Pečiatka stanice, ktorá vážila –  �темпель станции взвешивания

Podpis – �одпись

1Prvopis nákladného listu
Оригинал накладной

1) Pre zásielky zo štátov, v ktorých platia Jednotné právne predpisy CIM:  odosielateľ  v nákladnom liste je
odosielateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a zároveň prijímateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a odosiela-
teľom podľa prepravnej zmluvy SMGS
Pre zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS: odosielateľ v nákladnom liste je odosielateľom podľa preprav-

nej zmluvy SMGS a zároveň prijímateľom podľa  prepravnej zmluvy SMGS a odosielateľom podľa prepravnej
zmluvy CIM 

2) Miesto zmeny režimu právneho usmernenia prepráv CIM a SMGS. Dané miesto nového podania je zároveň 

– v preprave CIM g SMGS: miestom dodania podľa CIM a stanicou odoslania podľa SMGS
– v preprave SMGS g CIM: stanicou určenia podľa SMGS a miestom prijatia tovaru podľa CIM 

1) �ля отправок из государств, применяющих �диные правовые предписания ���: отправитель в
накладной является отправителем по договору перевозки ��� и одновременно получателем по
договору перевозки ��� и отправителем по договору перевозки ����.
�ля отправок из государств, применяющих ����: отправитель в накладной является отправителем по
договору перевозки ���� и одновременно получателем по договору перевозки ���� и отправителем
по договору перевозки ���.

2) �есто изменения режима правового регулирования перевозок по ��� 
и ����. �анное место переотправки одновременно является также
– в сообщении ��� R ����: местом доставки согласно ��� и станцией отправления согласно

����,
– в сообщении ���� R ���: станцией назначения согласно ���� 

и местом приёма груза согласно ���.



2

Vyplní odosielateľ Čo sa hodí, označte krížikom – �ужное отметить крестиком
�аполняется отправителем (stĺpce  - 21, 22, 25, 66 – �рафы)

1 Odosielateľ (meno, poštová adresa, štát)1
Отправитель (�аименование, адрес, страна)1

Karta
�орожная ведомость

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Prijímateľ (meno, poštová adresa, štát)
�олучатель (�аименование, адрес, страна)

Vyhlásenia odosielateľa
�аявления отправителя

Referenčné číslo odosielateľa/číslo dohody
�сылка отправителя/№ договора

Sprievodné listiny priložené odosielateľom
�окументы, приложенные отправителем

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Miesto určenia
�есто доставки

Štát/železnica – �трана/�елезная дорогаStanica určenia – �танция назначения

Obchodné podmienky – �оммерческие условия

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/železnicu –  Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги

Miesto prevzatia
�есто приёма

Faktúrovanie tranzitu – �ранзитное фактурирование
a) SMGS – ����

Pomenovanie tovaru
�аименование груза

RID/Príloha 2 k SMGS 
���/�риложение 2 к ���� áno

да

Kód NHM/GNG 
�од HXM/���

Preskúšanie
�роверка 

Nákladný list CIM/SMGS
�акладная ���/����

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Cena tovaru
�енность груза

�
бо

ры

B
50 51 58

52 53

54

Po
pl

at
ky

59 Kód výplatného 
záznamu
�од оплаты

60 Smerovacie cesty – �аршруты

61 Colné konanie – �аможенное оформление

62 Komerčná zápisnica CIM č. 
�оммерческий акт ��� №

63 Predĺženie dodacej lehoty CIM – Удлинение срока доставки ���

mesiac - deň
�есяц – день

Kód – �од od – от do – до miesto – �есто

64 Vyhlásenia dopravcu – �аявления перевозчика 65 Iný dopravcovia –  �ругие перевозчики

Meno, adresa – �аименование, адрес

30 Miesto a čas nového podania
�есто и время переотправки

Trať – �иния

Povaha
� качестве

66 a) Zmluvný dopravca – �оговорной перевозчик 67 Dátum príchodu –  �ата прибытия 68 Dané k dispozícii
�редоставлен

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

71 Potvrdenie prijímateľa o odbere
�одтверждение получения

69 Identifikácia zásielky
�дентификация
отправки

Miesto a dátum vystavenia nákladného listu –  �есто и дата оформления накладной

Podpis
�одпись 

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

Štát – �трана

Podacie číslo
№ отправки

Stanica – �танция

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Stanica odoslania – �танция отправления

17

18

23

28

55 56 57

37

Dátum, podpis – �ата, подпись

spísaná  kým
�оставлен 

27

b) Trať CIM Cez – через
�иния ���

14

dodacie číslo –  № получения

49

49

Dopravný podnik
�еревозчик 
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Mimoriadna zásielka
�еобычная отправка

21

áno
да

b) Zjednodušený tranzitný režim 
Упрощённая процедура для железнодорожных отправок

podpis – �одпись

Kód hlavného zodpovedného
�од основного ответственного лица

29 Miesto nového podania2 – �есто переотправки2

Hmotnosť tovaru 
po prekládke
�асса груза 
после перегрузки

Colné záznamy
Отметки таможни

26

2006-09-01

Štát/železnica – �трана/�елезная дорога

Číslo vozňa – № вагона19 48

Hmotnosť zistená odosielateľom
�асса определена
отправителем

24 Hmotnosť zistená železnicou
�асса определена железной
дорогой

Zásielka
Отправка

25 vozňová
повагонная 

kontajnerová
контейнерная

Znaky, značky
�наки, марки

Obal 
Упаковка

Počet kusov
�исло мест

Tovar
�руз

Plomby – �ломбы

70 Dátumová pečiatka stanice odoslania
�алендарный штемпель станции отправления

39

38

Pri preprave podľa CIM 
a taktiež  v prípade odchýľnej do-
hody sa musia dodržiavať platné
právne predpisy. Okrem toho sa
používajú všeobecné podmienky do-
pravcu. 
Pri preprave podľa SMGS 
platia ustanovenia SMGS.

�ри перевозке по ���, также и в
случае противоречивого
соглашения, должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ���. �роме того,
применяются общие условия
перевозчика. 
�ри перевозке по ����
применяются предписания ����.

X



73 Preprava –  �ообщение

84

75
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

74

=

=

=

H E
=

94

98

95

99

96

100

80 Položka číslo
№ позиции

81
Trieda
�ласс 

82 Sadzba
�тавка

83 Účtovná hmotnosť (kg)
�асчётная 
масса (кг)

88 Vyúčtovanie prepravného s odosielateľom
�асчёты с отправителем

89 Vyúčtovanie prepravného s prijímateľom
�асчёты с получателем

90 Čiastka v
�умма в

91 Čiastka v
�умма в

92 Čiastka v
�умма в

93 Čiastka v
�умма в

=

84

76
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84

77
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

78

=

=

=

H E
=

94

102

96

103

97

104

=

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 

98 100 101
105

110 Prepočítací kurz –  �урс пересчёта

odosielacej železnice –  �ороги отправления železnice určenia –  �ороги назначения

Spolu
�сего 

106 107 108 109

111 Záznamy na výpočet dovozného –   Отметки о расчётах платежей 107ʼ Spolu na vyúčtovanie s odosielateľom (slovami)  –   �сего взыскать с отправителя (прописью)

109ʼ Spolu na vyúčtovanie s prijímateľom (slovami) –  �сего взыскать с получателя (прописью)

112 Dodatočne na vyúčtovanie s odosielateľom – �ополнительно взыскать с отправителя

Podpis – �одпись

Podpis – �одпись

2006-09-01

119 Pečiatka stanice, ktorá vážila –  �темпель станции взвешивания

Podpis – �одпись

2Karta
�орожная ведомость

1) Pre zásielky zo štátov, v ktorých platia Jednotné právne predpisy CIM:  odosielateľ  v nákladnom liste je
odosielateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a zároveň prijímateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a odosiela-
teľom podľa prepravnej zmluvy SMGS
Pre zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS: odosielateľ v nákladnom liste je odosielateľom podľa preprav-

nej zmluvy SMGS a zároveň prijímateľom podľa  prepravnej zmluvy SMGS a odosielateľom podľa prepravnej
zmluvy CIM 

2) Miesto zmeny režimu právneho usmernenia prepráv CIM a SMGS. Dané miesto nového podania je zároveň 

– v preprave CIM g SMGS: miestom dodania podľa CIM a stanicou odoslania podľa SMGS
– v preprave SMGS g CIM: stanicou určenia podľa SMGS a miestom prijatia tovaru podľa CIM 

1) �ля отправок из государств, применяющих �диные правовые предписания ���: отправитель в
накладной является отправителем по договору перевозки ��� и одновременно получателем по
договору перевозки ��� и отправителем по договору перевозки ����.
�ля отправок из государств, применяющих ����: отправитель в накладной является отправителем по
договору перевозки ���� и одновременно получателем по договору перевозки ���� и отправителем
по договору перевозки ���.

2) �есто изменения режима правового регулирования перевозок по ��� 
и ����. �анное место переотправки одновременно является также
– в сообщении ��� R ����: местом доставки согласно ��� и станцией отправления согласно

����,
– в сообщении ���� R ���: станцией назначения согласно ���� 

и местом приёма груза согласно ���.



5 3CIM
���

SMGS
����

Vyplní odosielateľ Čo sa hodí, označte krížikom – �ужное отметить крестиком
�аполняется отправителем (stĺpce  - 21, 22, 25, 66 – �рафы)

1 Odosielateľ (meno, poštová adresa, štát)1
Отправитель (�аименование, адрес, страна)1

Druhopis nákladného listu
�убликат накладной

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Prijímateľ (meno, poštová adresa, štát)
�олучатель (�аименование, адрес, страна)

Vyhlásenia odosielateľa
�аявления отправителя

Referenčné číslo odosielateľa/číslo dohody
�сылка отправителя/№ договора

Sprievodné listiny priložené odosielateľom
�окументы, приложенные отправителем

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Miesto určenia
�есто доставки

Štát/železnica – �трана/�елезная дорогаStanica určenia – �танция назначения

Obchodné podmienky – �оммерческие условия

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/železnicu –  Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги

Miesto prevzatia
�есто приёма

Faktúrovanie tranzitu – �ранзитное фактурирование
a) SMGS – ����

Pomenovanie tovaru
�аименование груза

RID/Príloha 2 k SMGS 
���/�риложение 2 к ���� áno

да

Kód NHM/GNG 
�од HXM/���

Preskúšanie
�роверка 

Nákladný list CIM/SMGS
�акладная ���/����

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Cena tovaru
�енность груза

�
бо

ры

B
50 51 58

52 53

54

Po
pl

at
ky

59 Kód výplatného 
záznamu
�од оплаты

60 Smerovacie cesty – �аршруты

61 Colné konanie – �аможенное оформление

62 Komerčná zápisnica CIM č. 
�оммерческий акт ��� №

63 Predĺženie dodacej lehoty CIM – Удлинение срока доставки ���

mesiac - deň
�есяц – день

Kód – �од od – от do – до miesto – �есто

64 Vyhlásenia dopravcu – �аявления перевозчика 65 Iný dopravcovia –  �ругие перевозчики

Meno, adresa – �аименование, адрес

30 Miesto a čas nového podania
�есто и время переотправки

Trať – �иния

Povaha
� качестве

66 a) Zmluvný dopravca – �оговорной перевозчик 67 Dátum príchodu –  �ата прибытия 68 Dané k dispozícii
�редоставлен

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

71 Potvrdenie prijímateľa o odbere
�одтверждение получения

69 Identifikácia zásielky
�дентификация
отправки

Miesto a dátum vystavenia nákladného listu –  �есто и дата оформления накладной

Podpis
�одпись 

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

Štát – �трана

Podacie číslo
№ отправки

Stanica – �танция

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Stanica odoslania – �танция отправления

17

18

23

28

55 56 57

37

Dátum, podpis – �ата, подпись

spísaná  kým
�оставлен 

27

b) Trať CIM Cez – через
�иния ���

14

dodacie číslo –  № получения

49

49

Dopravný podnik
�еревозчик 
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Mimoriadna zásielka
�еобычная отправка

21

áno
да

b) Zjednodušený tranzitný režim 
Упрощённая процедура для железнодорожных отправок

podpis – �одпись

Kód hlavného zodpovedného
�од основного ответственного лица

29 Miesto nového podania2 – �есто переотправки2

Hmotnosť tovaru 
po prekládke
�асса груза 
после перегрузки

Colné záznamy
Отметки таможни

26

2006-09-01

Štát/železnica – �трана/�елезная дорога

Číslo vozňa – № вагона19 48

Hmotnosť zistená odosielateľom
�асса определена
отправителем

24 Hmotnosť zistená železnicou
�асса определена железной
дорогой

Zásielka
Отправка

25 vozňová
повагонная 

kontajnerová
контейнерная

Znaky, značky
�наки, марки

Obal 
Упаковка

Počet kusov
�исло мест

Tovar
�руз

Plomby – �ломбы

70 Dátumová pečiatka stanice odoslania
�алендарный штемпель станции отправления

39

38

Pri preprave podľa CIM 
a taktiež  v prípade odchýľnej do-
hody sa musia dodržiavať platné
právne predpisy. Okrem toho sa
používajú všeobecné podmienky do-
pravcu. 
Pri preprave podľa SMGS 
platia ustanovenia SMGS.

�ри перевозке по ���, также и в
случае противоречивого
соглашения, должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ���. �роме того,
применяются общие условия
перевозчика. 
�ри перевозке по ����
применяются предписания ����.

X



5 3Druhopis nákladného listu
�убликат накладной

CIM
���

SMGS
����

73 Preprava –  �ообщение

84

75
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

74

=

=

=

H E
=

94

98

95

99

96

100

80 Položka číslo
№ позиции

81
Trieda
�ласс 

82 Sadzba
�тавка

83 Účtovná hmotnosť (kg)
�асчётная 
масса (кг)

88 Vyúčtovanie prepravného s odosielateľom
�асчёты с отправителем

89 Vyúčtovanie prepravného s prijímateľom
�асчёты с получателем

90 Čiastka v
�умма в

91 Čiastka v
�умма в

92 Čiastka v
�умма в

93 Čiastka v
�умма в

=

84

76
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84

77
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

78

=

=

=

H E
=

94

102

96

103

97

104

=

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 

98 100 101
105

110 Prepočítací kurz –  �урс пересчёта

odosielacej železnice –  �ороги отправления železnice určenia –  �ороги назначения

Spolu
�сего 

106 107 108 109

111 Záznamy na výpočet dovozného –   Отметки о расчётах платежей 107ʼ Spolu na vyúčtovanie s odosielateľom (slovami)  –   �сего взыскать с отправителя (прописью)

109ʼ Spolu na vyúčtovanie s prijímateľom (slovami) –  �сего взыскать с получателя (прописью)

112 Dodatočne na vyúčtovanie s odosielateľom – �ополнительно взыскать с отправителя

Podpis – �одпись

Podpis – �одпись

2006-09-01

119 Pečiatka stanice, ktorá vážila –  �темпель станции взвешивания

Podpis – �одпись

1) Pre zásielky zo štátov, v ktorých platia Jednotné právne predpisy CIM:  odosielateľ  v nákladnom liste je
odosielateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a zároveň prijímateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a odosiela-
teľom podľa prepravnej zmluvy SMGS
Pre zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS: odosielateľ v nákladnom liste je odosielateľom podľa preprav-

nej zmluvy SMGS a zároveň prijímateľom podľa  prepravnej zmluvy SMGS a odosielateľom podľa prepravnej
zmluvy CIM 

2) Miesto zmeny režimu právneho usmernenia prepráv CIM a SMGS. Dané miesto nového podania je zároveň 

– v preprave CIM g SMGS: miestom dodania podľa CIM a stanicou odoslania podľa SMGS
– v preprave SMGS g CIM: stanicou určenia podľa SMGS a miestom prijatia tovaru podľa CIM 

1) �ля отправок из государств, применяющих �диные правовые предписания ���: отправитель в
накладной является отправителем по договору перевозки ��� и одновременно получателем по
договору перевозки ��� и отправителем по договору перевозки ����.
�ля отправок из государств, применяющих ����: отправитель в накладной является отправителем по
договору перевозки ���� и одновременно получателем по договору перевозки ���� и отправителем
по договору перевозки ���.

2) �есто изменения режима правового регулирования перевозок по ��� 
и ����. �анное место переотправки одновременно является также
– в сообщении ��� R ����: местом доставки согласно ��� и станцией отправления согласно

����,
– в сообщении ���� R ���: станцией назначения согласно ���� 

и местом приёма груза согласно ���.



4

Vyplní odosielateľ Čo sa hodí, označte krížikom – �ужное отметить крестиком
�аполняется отправителем (stĺpce  - 21, 22, 25, 66 – �рафы)

1 Odosielateľ (meno, poštová adresa, štát)1
Отправитель (�аименование, адрес, страна)1

Návestie
�ист выдачи груза

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Prijímateľ (meno, poštová adresa, štát)
�олучатель (�аименование, адрес, страна)

Vyhlásenia odosielateľa
�аявления отправителя

Referenčné číslo odosielateľa/číslo dohody
�сылка отправителя/№ договора

Sprievodné listiny priložené odosielateľom
�окументы, приложенные отправителем

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Miesto určenia
�есто доставки

Štát/železnica – �трана/�елезная дорогаStanica určenia – �танция назначения

Obchodné podmienky – �оммерческие условия

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/železnicu –  Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги

Miesto prevzatia
�есто приёма

Faktúrovanie tranzitu – �ранзитное фактурирование
a) SMGS – ����

Pomenovanie tovaru
�аименование груза

RID/Príloha 2 k SMGS 
���/�риложение 2 к ���� áno

да

Kód NHM/GNG 
�од HXM/���

Preskúšanie
�роверка 

Nákladný list CIM/SMGS
�акладная ���/����

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Cena tovaru
�енность груза

�
бо

ры

B
50 51 58

52 53

54

Po
pl

at
ky

59 Kód výplatného 
záznamu
�од оплаты

60 Smerovacie cesty – �аршруты

61 Colné konanie – �аможенное оформление

62 Komerčná zápisnica CIM č. 
�оммерческий акт ��� №

63 Predĺženie dodacej lehoty CIM – Удлинение срока доставки ���

mesiac - deň
�есяц – день

Kód – �од od – от do – до miesto – �есто

64 Vyhlásenia dopravcu – �аявления перевозчика 65 Iný dopravcovia –  �ругие перевозчики

Meno, adresa – �аименование, адрес

30 Miesto a čas nového podania
�есто и время переотправки

Trať – �иния

Povaha
� качестве

66 a) Zmluvný dopravca – �оговорной перевозчик 67 Dátum príchodu –  �ата прибытия 68 Dané k dispozícii
�редоставлен

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

71 Potvrdenie prijímateľa o odbere
�одтверждение получения

69 Identifikácia zásielky
�дентификация
отправки

Miesto a dátum vystavenia nákladného listu –  �есто и дата оформления накладной

Podpis
�одпись 

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

Štát – �трана

Podacie číslo
№ отправки

Stanica – �танция

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Stanica odoslania – �танция отправления

17

18

23

28

55 56 57

37

Dátum, podpis – �ата, подпись

spísaná  kým
�оставлен 

27

b) Trať CIM Cez – через
�иния ���

14

dodacie číslo –  № получения

49

49

Dopravný podnik
�еревозчик 
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Mimoriadna zásielka
�еобычная отправка

21

áno
да

b) Zjednodušený tranzitný režim 
Упрощённая процедура для железнодорожных отправок

podpis – �одпись

Kód hlavného zodpovedného
�од основного ответственного лица

29 Miesto nového podania2 – �есто переотправки2

Hmotnosť tovaru 
po prekládke
�асса груза 
после перегрузки

Colné záznamy
Отметки таможни

26

2006-09-01

Štát/železnica – �трана/�елезная дорога

Číslo vozňa – № вагона19 48

Hmotnosť zistená odosielateľom
�асса определена
отправителем

24 Hmotnosť zistená železnicou
�асса определена железной
дорогой

Zásielka
Отправка

25 vozňová
повагонная 

kontajnerová
контейнерная

Znaky, značky
�наки, марки

Obal 
Упаковка

Počet kusov
�исло мест

Tovar
�руз

Plomby – �ломбы

70 Dátumová pečiatka stanice odoslania
�алендарный штемпель станции отправления

39

38

Pri preprave podľa CIM 
a taktiež  v prípade odchýľnej do-
hody sa musia dodržiavať platné
právne predpisy. Okrem toho sa
používajú všeobecné podmienky do-
pravcu. 
Pri preprave podľa SMGS 
platia ustanovenia SMGS.

�ри перевозке по ���, также и в
случае противоречивого
соглашения, должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ���. �роме того,
применяются общие условия
перевозчика. 
�ри перевозке по ����
применяются предписания ����.

X



113 Záznamy  železnice –  Отметки железной дороги

114 Komerčná zápisnica SMGS  –  �оммерческий акт ���� Dátumová pečiatka
�алендарный штемпель

Komerčná zápisnica č.
�оммерческий акт №

spísaná stanicou
составлен станцией

dôvod spísania
составлен по причине

Podpis
�одпись

dátum
дата

115 Predĺženie dodacej lehoty – Удлинение срока доставки ����

do
до

hodina 
час 

od
от

hodina
час 

Stanica
�танция
Zdržanie pre-za – �адержка из-за

do
до

hodina
час 

od
от

hodina
час 

Stanica
�танция
Zdržanie pre za – �адержка из-за

116 Pečiatky pohraničných priechodových staníc –  �темпель пограничных станций перехода

2006-09-01

119 Pečiatka stanice, ktorá vážila –  �темпель станции взвешивания

Podpis – �одпись

117 Vyrozumenie prijímateľa o príchode zásielky
Уведомление получателя о прибытии груза

118 Vydanie tovaru prijímateľovi
�ыдача груза получателю

Tovaru prevzal (podpis a dátum)
�руз получил (подпись, дата)

4Návestie
�ист выдачи груза

1) Pre zásielky zo štátov, v ktorých platia Jednotné právne predpisy CIM:  odosielateľ  v nákladnom liste je odosiela-
teľom podľa prepravnej zmluvy CIM a zároveň prijímateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a odosielateľom podľa pre-
pravnej zmluvy SMGS
Pre zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS: odosielateľ v nákladnom liste je odosielateľom podľa prepravnej zmlu-
vy SMGS a zároveň prijímateľom podľa  prepravnej zmluvy SMGS a odosielateľom podľa prepravnej zmluvy CIM 

2) Miesto zmeny režimu právneho usmernenia prepráv CIM a SMGS. Dané miesto nového podania je zároveň 

– v preprave CIM g SMGS: miestom dodania podľa CIM a stanicou odoslania podľa SMGS
– v preprave SMGS g CIM: stanicou určenia podľa SMGS a miestom prijatia tovaru podľa CIM 

1) �ля отправок из государств, применяющих �диные правовые предписания ���: отправитель в
накладной является отправителем по договору перевозки ��� и одновременно получателем по
договору перевозки ��� и отправителем по договору перевозки ����.
�ля отправок из государств, применяющих ����: отправитель в накладной является отправителем по
договору перевозки ���� и одновременно получателем по договору перевозки ���� и отправителем
по договору перевозки ���.

2) �есто изменения режима правового регулирования перевозок по ��� 
и ����. �анное место переотправки одновременно является также
– в сообщении ��� R ����: местом доставки согласно ��� и станцией отправления согласно

����,
– в сообщении ���� R ���: станцией назначения согласно ���� 

и местом приёма груза согласно ���.



3 5CIM
���

SMGS
����

Vyplní odosielateľ Čo sa hodí, označte krížikom – �ужное отметить крестиком
�аполняется отправителем (stĺpce  - 21, 22, 25, 66 – �рафы)

1 Odosielateľ (meno, poštová adresa, štát)1
Отправитель (�аименование, адрес, страна)1

Odberný list/Colný list
�ист уведомления о пробитии груза/
�аможня

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Prijímateľ (meno, poštová adresa, štát)
�олучатель (�аименование, адрес, страна)

Vyhlásenia odosielateľa
�аявления отправителя

Referenčné číslo odosielateľa/číslo dohody
�сылка отправителя/№ договора

Sprievodné listiny priložené odosielateľom
�окументы, приложенные отправителем

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Miesto určenia
�есто доставки

Štát/železnica – �трана/�елезная дорогаStanica určenia – �танция назначения

Obchodné podmienky – �оммерческие условия

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/železnicu –  Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги

Miesto prevzatia
�есто приёма

Faktúrovanie tranzitu – �ранзитное фактурирование
a) SMGS – ����

Pomenovanie tovaru
�аименование груза

RID/Príloha 2 k SMGS 
���/�риложение 2 к ���� áno

да

Kód NHM/GNG 
�од HXM/���

Preskúšanie
�роверка 

Nákladný list CIM/SMGS
�акладная ���/����

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Cena tovaru
�енность груза

�
бо

ры

B
50 51 58

52 53

54

Po
pl

at
ky

59 Kód výplatného 
záznamu
�од оплаты

60 Smerovacie cesty – �аршруты

61 Colné konanie – �аможенное оформление

62 Komerčná zápisnica CIM č. 
�оммерческий акт ��� №

63 Predĺženie dodacej lehoty CIM – Удлинение срока доставки ���

mesiac - deň
�есяц – день

Kód – �од od – от do – до miesto – �есто

64 Vyhlásenia dopravcu – �аявления перевозчика 65 Iný dopravcovia –  �ругие перевозчики

Meno, adresa – �аименование, адрес

30 Miesto a čas nového podania
�есто и время переотправки

Trať – �иния

Povaha
� качестве

66 a) Zmluvný dopravca – �оговорной перевозчик 67 Dátum príchodu –  �ата прибытия 68 Dané k dispozícii
�редоставлен

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

71 Potvrdenie prijímateľa o odbere
�одтверждение получения

69 Identifikácia zásielky
�дентификация
отправки

Miesto a dátum vystavenia nákladného listu –  �есто и дата оформления накладной

Podpis
�одпись 

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

Štát – �трана

Podacie číslo
№ отправки

Stanica – �танция

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Stanica odoslania – �танция отправления

17

18

23

28

55 56 57

37

Dátum, podpis – �ата, подпись

spísaná  kým
�оставлен 

27

b) Trať CIM Cez – через
�иния ���

14

dodacie číslo –  № получения

49

49

Dopravný podnik
�еревозчик 
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Mimoriadna zásielka
�еобычная отправка

21

áno
да

b) Zjednodušený tranzitný režim 
Упрощённая процедура для железнодорожных отправок

podpis – �одпись

Kód hlavného zodpovedného
�од основного ответственного лица

29 Miesto nového podania2 – �есто переотправки2

Hmotnosť tovaru 
po prekládke
�асса груза 
после перегрузки

Colné záznamy
Отметки таможни

26

2006-09-01

Štát/železnica – �трана/�елезная дорога

Číslo vozňa – № вагона19 48

Hmotnosť zistená odosielateľom
�асса определена
отправителем

24 Hmotnosť zistená železnicou
�асса определена железной
дорогой

Zásielka
Отправка

25 vozňová
повагонная 

kontajnerová
контейнерная

Znaky, značky
�наки, марки

Obal 
Упаковка

Počet kusov
�исло мест

Tovar
�руз

Plomby – �ломбы

70 Dátumová pečiatka stanice odoslania
�алендарный штемпель станции отправления

39

38

Pri preprave podľa CIM 
a taktiež  v prípade odchýľnej do-
hody sa musia dodržiavať platné
právne predpisy. Okrem toho sa
používajú všeobecné podmienky do-
pravcu. 
Pri preprave podľa SMGS 
platia ustanovenia SMGS.

�ри перевозке по ���, также и в
случае противоречивого
соглашения, должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ���. �роме того,
применяются общие условия
перевозчика. 
�ри перевозке по ����
применяются предписания ����.

X



Odberný list/Colný list
�ист уведомления о пробитии груза/
�аможня 3 5CIM

���
SMGS
����

113 Záznamy  železnice –  Отметки железной дороги

114 Komerčná zápisnica SMGS  –  �оммерческий акт ���� Dátumová pečiatka
�алендарный штемпель

Komerčná zápisnica č.
�оммерческий акт №

spísaná stanicou
составлен станцией

dôvod spísania
составлен по причине

Podpis
�одпись

dátum
дата

115 Predĺženie dodacej lehoty – Удлинение срока доставки ����

do
до

hodina 
час 

od
от

hodina
час 

Stanica
�танция
Zdržanie pre-za – �адержка из-за

do
до

hodina
час 

od
от

hodina
час 

Stanica
�танция
Zdržanie pre za – �адержка из-за

116 Pečiatky pohraničných priechodových staníc –  �темпель пограничных станций перехода

2006-09-01

119 Pečiatka stanice, ktorá vážila –  �темпель станции взвешивания

Podpis – �одпись

117 Vyrozumenie prijímateľa o príchode zásielky
Уведомление получателя о прибытии груза

118 Vydanie tovaru prijímateľovi
�ыдача груза получателю

Tovaru prevzal (podpis a dátum)
�руз получил (подпись, дата)

1) Pre zásielky zo štátov, v ktorých platia Jednotné právne predpisy CIM:  odosielateľ  v nákladnom liste je odosiela-
teľom podľa prepravnej zmluvy CIM a zároveň prijímateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a odosielateľom podľa pre-
pravnej zmluvy SMGS
Pre zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS: odosielateľ v nákladnom liste je odosielateľom podľa prepravnej zmlu-
vy SMGS a zároveň prijímateľom podľa  prepravnej zmluvy SMGS a odosielateľom podľa prepravnej zmluvy CIM 

2) Miesto zmeny režimu právneho usmernenia prepráv CIM a SMGS. Dané miesto nového podania je zároveň 

– v preprave CIM g SMGS: miestom dodania podľa CIM a stanicou odoslania podľa SMGS
– v preprave SMGS g CIM: stanicou určenia podľa SMGS a miestom prijatia tovaru podľa CIM 

1) �ля отправок из государств, применяющих �диные правовые предписания ���: отправитель в
накладной является отправителем по договору перевозки ��� и одновременно получателем по
договору перевозки ��� и отправителем по договору перевозки ����.
�ля отправок из государств, применяющих ����: отправитель в накладной является отправителем по
договору перевозки ���� и одновременно получателем по договору перевозки ���� и отправителем
по договору перевозки ���.

2) �есто изменения режима правового регулирования перевозок по ��� 
и ����. �анное место переотправки одновременно является также
– в сообщении ��� R ����: местом доставки согласно ��� и станцией отправления согласно

����,
– в сообщении ���� R ���: станцией назначения согласно ���� 

и местом приёма груза согласно ���.



6

Vyplní odosielateľ Čo sa hodí, označte krížikom – �ужное отметить крестиком
�аполняется отправителем (stĺpce  - 21, 22, 25, 66 – �рафы)

1 Odosielateľ (meno, poštová adresa, štát)1
Отправитель (�аименование, адрес, страна)1

Účtovný list
�ист уведомления об отправке груза

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Prijímateľ (meno, poštová adresa, štát)
�олучатель (�аименование, адрес, страна)

Vyhlásenia odosielateľa
�аявления отправителя

Referenčné číslo odosielateľa/číslo dohody
�сылка отправителя/№ договора

Sprievodné listiny priložené odosielateľom
�окументы, приложенные отправителем

E-Mail – Электронная почта

Tel. – �ел.

Fax – �акс

Miesto určenia
�есто доставки

Štát/železnica – �трана/�елезная дорогаStanica určenia – �танция назначения

Obchodné podmienky – �оммерческие условия

Záznamy nezáväzné pre dopravcu/železnicu –  Отметки, необязательные для перевозчика/железной дороги

Miesto prevzatia
�есто приёма

Faktúrovanie tranzitu – �ранзитное фактурирование
a) SMGS – ����

Pomenovanie tovaru
�аименование груза

RID/Príloha 2 k SMGS 
���/�риложение 2 к ���� áno

да

Kód NHM/GNG 
�од HXM/���

Preskúšanie
�роверка 

Nákladný list CIM/SMGS
�акладная ���/����

42

46

43

47

40

44

41

45

A
50 51 58

52 53

54 55 56 57

Cena tovaru
�енность груза

�
бо

ры

B
50 51 58

52 53

54

Po
pl

at
ky

59 Kód výplatného 
záznamu
�од оплаты

60 Smerovacie cesty – �аршруты

61 Colné konanie – �аможенное оформление

62 Komerčná zápisnica CIM č. 
�оммерческий акт ��� №

63 Predĺženie dodacej lehoty CIM – Удлинение срока доставки ���

mesiac - deň
�есяц – день

Kód – �од od – от do – до miesto – �есто

64 Vyhlásenia dopravcu – �аявления перевозчика 65 Iný dopravcovia –  �ругие перевозчики

Meno, adresa – �аименование, адрес

30 Miesto a čas nového podania
�есто и время переотправки

Trať – �иния

Povaha
� качестве

66 a) Zmluvný dopravca – �оговорной перевозчик 67 Dátum príchodu –  �ата прибытия 68 Dané k dispozícii
�редоставлен

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

71 Potvrdenie prijímateľa o odbere
�одтверждение получения

69 Identifikácia zásielky
�дентификация
отправки

Miesto a dátum vystavenia nákladného listu –  �есто и дата оформления накладной

Podpis
�одпись 

mesiac – deň – hodina
�есяц – день – время

Štát – �трана

Podacie číslo
№ отправки

Stanica – �танция

1 29–

4

2

3

5

6

7

9

8

10 11 12

13

15

20 22

16

Stanica odoslania – �танция отправления

17

18

23

28

55 56 57

37

Dátum, podpis – �ата, подпись

spísaná  kým
�оставлен 

27

b) Trať CIM Cez – через
�иния ���

14

dodacie číslo –  № получения

49

49

Dopravný podnik
�еревозчик 
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Mimoriadna zásielka
�еобычная отправка

21

áno
да

b) Zjednodušený tranzitný režim 
Упрощённая процедура для железнодорожных отправок

podpis – �одпись

Kód hlavného zodpovedného
�од основного ответственного лица

29 Miesto nového podania2 – �есто переотправки2

Hmotnosť tovaru 
po prekládke
�асса груза 
после перегрузки

Colné záznamy
Отметки таможни

26

2006-09-01

Štát/železnica – �трана/�елезная дорога

Číslo vozňa – № вагона19 48

Hmotnosť zistená odosielateľom
�асса определена
отправителем

24 Hmotnosť zistená železnicou
�асса определена железной
дорогой

Zásielka
Отправка

25 vozňová
повагонная 

kontajnerová
контейнерная

Znaky, značky
�наки, марки

Obal 
Упаковка

Počet kusov
�исло мест

Tovar
�руз

Plomby – �ломбы

70 Dátumová pečiatka stanice odoslania
�алендарный штемпель станции отправления

39

38

Pri preprave podľa CIM 
a taktiež  v prípade odchýľnej do-
hody sa musia dodržiavať platné
právne predpisy. Okrem toho sa
používajú všeobecné podmienky do-
pravcu. 
Pri preprave podľa SMGS 
platia ustanovenia SMGS.

�ри перевозке по ���, также и в
случае противоречивого
соглашения, должны соблюдаться
стандартные правовые
предписания ���. �роме того,
применяются общие условия
перевозчика. 
�ри перевозке по ����
применяются предписания ����.

X



73 Preprava –  �ообщение

84

75
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

74

=

=

=

H E
=

94

98

95

99

96

100

80 Položka číslo
№ позиции

81
Trieda
�ласс 

82 Sadzba
�тавка

83 Účtovná hmotnosť (kg)
�асчётная 
масса (кг)

88 Vyúčtovanie prepravného s odosielateľom
�асчёты с отправителем

89 Vyúčtovanie prepravného s prijímateľom
�асчёты с получателем

90 Čiastka v
�умма в

91 Čiastka v
�умма в

92 Čiastka v
�умма в

93 Čiastka v
�умма в

=

84

76
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84

77
Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

H E=

=

=

85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

94 96

98 100

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 
80 81 82 83

102 103 104 105

Dovozné z
�ровозная плата от

do
до  

Doplňujúce poplatky
�ополнительные сборы

78

=

=

=

H E
=

94

102

96

103

97

104

=

84 85 86 87
Km – �м Tarifa – �ариф Spolu

�того 

98 100 101
105

110 Prepočítací kurz –  �урс пересчёта

odosielacej železnice –  �ороги отправления železnice určenia –  �ороги назначения

Spolu
�сего 

106 107 108 109

111 Záznamy na výpočet dovozného –   Отметки о расчётах платежей 107ʼ Spolu na vyúčtovanie s odosielateľom (slovami)  –   �сего взыскать с отправителя (прописью)

109ʼ Spolu na vyúčtovanie s prijímateľom (slovami) –  �сего взыскать с получателя (прописью)

112 Dodatočne na vyúčtovanie s odosielateľom – �ополнительно взыскать с отправителя

Podpis – �одпись

Podpis – �одпись

2006-09-01

119 Pečiatka stanice, ktorá vážila –  �темпель станции взвешивания

Podpis – �одпись

6Účtovný list
�ист уведомления об отправке груза

1) Pre zásielky zo štátov, v ktorých platia Jednotné právne predpisy CIM:  odosielateľ  v nákladnom liste je
odosielateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a zároveň prijímateľom podľa prepravnej zmluvy CIM a odosiela-
teľom podľa prepravnej zmluvy SMGS
Pre zásielky zo štátov, v ktorých platí SMGS: odosielateľ v nákladnom liste je odosielateľom podľa preprav-

nej zmluvy SMGS a zároveň prijímateľom podľa  prepravnej zmluvy SMGS a odosielateľom podľa prepravnej
zmluvy CIM 

2) Miesto zmeny režimu právneho usmernenia prepráv CIM a SMGS. Dané miesto nového podania je zároveň 

– v preprave CIM g SMGS: miestom dodania podľa CIM a stanicou odoslania podľa SMGS
– v preprave SMGS g CIM: stanicou určenia podľa SMGS a miestom prijatia tovaru podľa CIM 

1) �ля отправок из государств, применяющих �диные правовые предписания ���: отправитель в
накладной является отправителем по договору перевозки ��� и одновременно получателем по
договору перевозки ��� и отправителем по договору перевозки ����.
�ля отправок из государств, применяющих ����: отправитель в накладной является отправителем по
договору перевозки ���� и одновременно получателем по договору перевозки ���� и отправителем
по договору перевозки ���.

2) �есто изменения режима правового регулирования перевозок по ��� 
и ����. �анное место переотправки одновременно является также
– в сообщении ��� R ����: местом доставки согласно ��� и станцией отправления согласно

����,
– в сообщении ���� R ���: станцией назначения согласно ���� 

и местом приёма груза согласно ���.



 

  1 

 
Príloha 6 

(k bodu 14.2.3) 
 

Po iadavky na obaly 
 
 
1 V eobecné ustanovenia 
 

Ak povaha tovaru si vy aduje obal  (pozri l. 9 § 1 SMGS), odosielate  ho musí zabali  tak m 
spôsobom, aby bol po as prepravy chránen  proti úplnej alebo iasto nej strate a po kodeniu 
a nemohol ohrozova  udí, po kodi  prevádzkové prostriedky a in  tovar.    
 
Po iadavky, ktor m musia obaly vyhovova , závisia od druhu tovaru, hmotnosti, ve kosti, tvaru, 
zlo enia a povahy nakladaného tovaru. Po iadavky alej závisia od druhu zásielky, prepravnej 
vzdialenosti, ako aj od podmienok na pou itie obalu, i ide o jednoú elov  alebo viacú elov  
obal. Osobitne dôle ité je tie , i sú kusy spojené do objemnej ích celkov. Rozmery obalov majú 
by , pod a mo nosti, prispôsobené ve kosti v menn ch paliet t.j. 800 x 1200 mm. 
 
Nalo ená paleta sa mô e pova ova  za dostato ne zabezpe enú nákladovú jednotku iba vtedy, 
ak je tovar k palete pripevnen  tak, aby sa vylú ila mo nos  vypadnutia tovaru (previazan , s 
v pl ovou vrstvou, obal z umelej fólie a pod.). 
 
Za pomocné prepravné prostriedky sa pokladajú kontajnery, ohradové palety, ploché palety a im 
podobné. V t chto alebo na t chto prepravn ch prostriedkoch musia by  jednotlivé kusy v dy 
spo ahlivo upevnené. 
 
Obaly jednotliv ch kusov musia vyhovova  t mto po iadavkám. Ich kon trukcia musí u ah ova  
manipuláciu s tovarom a umo ova  bezpe nú nakládku (stohovanie). 
 
Pre obaly na nebezpe n  tovar platia ustanovenia RID a Prílohy 2 k Dohode SMGS. 

 
2 Debny 
 

Debnami sa rozumejú obaly uzatvorené zo v etk ch strán, zhotovené z dosiek, preglejky, umelej 
hmoty, kovu alebo z kombinovan ch hmôt, napr. drevovláknitá lepenka. Závesy, uzávery, dr adlá 
a im podobné musia by  pokia  je to mo né zapustené, klince a skrutky nesmú vy nieva , preto e 
podobné vy nievajúce asti predstavujú nebezpe enstvo pre in  tovar. Lemovacie pásky z ocele 
alebo umelej hmoty podstatne zvy ujú trvanlivos  debien. a ké debny musia by  zospodu 
vybavené drven mi hranolmi, pre mo nos  manipulácie pomocou zdvi n ch vozíkov. 
Zosil ovacie li ty  musia by  na dne a veku prekladané, aby pri stohovaní do seba zapadali a 
zabezpe ovali dobrú stabilitu.  
 
V prvom rade debny sú ur ené na balenie a kého a krehkého tovaru. Ú elnos  pou itia debien 
nezávisí len  od ich pevnosti, ale aj v rovnakej miere od spôsobu rozmiestnenia tovaru vo vnútri 
debny (ulo enie, tesniace vlo ky). 

 
3 Debna s priehradkami 
 

Pod pojmom debna s  priehradkami sa rozumejú samostatné rámové kon trukcie z dosiek a 
Iatiek. Hlavn mi znakmi debny s priehradkami sú pevné rohové spoje a  uhloprie ne umiestnené 
latky, ktoré podstatne zvy ujú pevnos . Zv enie pevnosti sa mô e dosiahnu  olemovaním 
oce ovou páskou. Debna s priehradkami musí ma  takú pevnú kon trukciu, aby mohla by  
stohovate ná.  
 

a ké debny s priehradkami musia by  zospodu vybavené dreven mi hranolmi, pre mo nos  
manipulácie pomocou vysokozdvi n ch vozíkov. Tovar vo vnútri debien s priehradkami musí by  
rovnomerne rozmiestnen  . 
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4 katule z hladkej a vlnitej lepenky 
 

katule z hladkej a vlnitej lepenky svojimi vlastnos ami a ve kos ou musia zodpoveda  hmotnosti 
a povahe prepravovaného tovaru. Dostato n  vnútorn  obal, rozmery katule a jej stav (nov  
obal alebo pou it  obal) sú dôle ité kritéria na posúdenie, i sú katule z hladkej lepenky alebo 
vlnitej lepenky spôsobilé na prepravu. Je potrebné bra  do úvahy, i je tovar samonosn  alebo 
nie, i spôsob spojenia stien katule a uzatvorenia zodpovedajú po iadavkám prepravy. 

 
5 katule z umelej hmoty (expandovaného polystyrénu a podobn ch hmôt) 
 

Pri pou ití tvarovan ch dielcov z expandovaného polystyrénu a jemu podobn ch hmôt ako jedin  
obal pre ur it  tovar je potrebné dba  na to, aby hrany a rohy neboli naru ené alebo  odlomené. 
Tvarované dielce musia by  spo ahlivo spojené. 

 
6 Sudy 
 

Sudy mô u byt' vyrobené z kovu, umelej hmoty alebo dreva. Skrutkové  uzávery musia spo ahlivo 
zatvára , s ahovacie-uzatvárajúce uzávery sudov s vekami sa musia fiksova . Zátky v otvoroch 
musia by  chránené, napr. plechov mi títkami. 
 
Sudy s kvapalinami, ktoré sa po as prepravy mô u kvasi , musia byt' vybavené vhodn mi 
uzávermi, ktoré umo ujú unikaniu plynov, ale zabra ujú vytekaniu tekutín. Takéto  uzávery 
musia ma  z vonkaj ej strany zrete ne v razne ozna enie. Takéto sudy musia by  po as 
prepravy a pri skladovaní ozna ené nálepkou 11 pod a Prílohy 6 k SMGS. 

 
7 Bubny 
 

Fibrov  bubon je cylindrická nádoba, ktorej plá  pozostáva z nieko k ch vrstiev zlepeného 
papiera. Dno a veká sa rovnako skladajú z viac listového papiera, zlepenej preglejky, plechu 
alebo z kombinácie t chto hmôt. Plá  a spodok musia by  spojené kovov mi páskami. Veká 
musia byt' fiksované pomocou s ahovacích-uzatvárajúcich uzáverov. 
 
Fibrové bubny sú vhodné tie  na prepravu pastovit ch produktov alebo skvapalnen ch plynov pri 
podmienke, e vnútorné steny sú impregnované alebo vybavené vhodn m  materiálom z umelej 
hmoty. 

 
8 Vedrá z umelej hmoty 
 

Vedrá z umelej hmoty musia byt' vybavené  priliehajúcimi a fiksujúcimi vekami. Vedrá z umelej 
hmoty sa pou ívajú na prepravu suchého alebo pastovitého tovaru. 
 

9 Nádoby z bieleho plechu alebo hliníka (bubny, nádoby, kanvy) 
 
Bubny, nádoby a kanvy z kovu sú predov etk m ur ené na prepravu a skladovanie kvapaln ch, 
pastovit ch a prá kov ch tovarov. 
 
Bubny a nádoby musia byt' zaopatrené hermeticky uzavierate n mi a fixujúcimi vekami. Za 
ú elom fiksácie viek sa pou ijú dookola s ahujúce prispôsobujúcu oce ové pásky, alebo 30 mm 
iroké priliehajúce pásy. 

 
Kanvy musia byt' za opatrené tesne uzavierate n mi skrutkov mi vekami. Veká kanví so irok m 
hrdlom musia byt' zabezpe ené rovnako ako veká nádob. 

 
10 Vrecia 
 

Vrecia z textiln ch tkanín  (juty, anu a pod.). 
 
Vrecia z hust ch a odoln ch tkanín sa v eobecne pova ujú za vhodné na prepravu tovaru,  
odolného vo i prachu, zápachu a vlhkosti. 
 
Vrecia zo sie ovín nie sú vlastn mi obalmi prepravovan ch tovarov a slú ia iba na spojenie 
ur it ch tovarov do vä ích celkov. 
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11 Vrecia z papiera alebo z umelej hmoty 
 

Vrecia z papiera alebo z umelej hmoty sú ur ené na prepravu such ch prá kov ch a 
granulovan ch tovarov. Papierové vrecia sa musia sklada  najmenej z troch vrstiev papiera 
silného 70 g/m2 a vrecia z umelej hmoty musia byt' z fólie o hrúbke najmenej 0,2 mm. Vrecia pre 
prepravu cennej ích tovarov sa musia sklada  z vä ieho po tu vrstiev papiera, ktoré  mô u byt' 
impregnované bitumenom, oblepené syntetick m materiálom alebo sú silikonované, alebo majú  
hrub iu fóliu. 
 
Vrecia sa pova ujú za neú elné na balenie pre tovaru, citlivého na tlak, alebo pre tovar, ktor  pri 
nepatrnom po kodení vriec sa pod vplyvom vzduchu a prachu stane bezcenn m. 
 
Vrecia sa musia bezpe ne uzavrie . Nesmú sa samovo ne rozviaza . 

 
12 ochy, zvitky, balíky 
 

ochy, zvitky a balíky mô u byt' prijaté na prepravu, ak obsahujú tovar, ktor  je odoln  proti 
mechanickej námahe (stla enie, údery, nárazy, otrasy) a zne isteniu, a je obalen  dostato ne 
odoln mi hmotami a bezpe ne uzavret . 
Obaly ochov mô u byt' tie  zhotovené z kombinácií obalov ch hmôt. Spevnenie sa dá dosiahnu  
dreven m Iatením. Nevyhnutné je ich zviazanie alebo spojenie obru ami. 
Nezávisle od toho, musia by  kopy pevne obviazané. 
Obal z jednoduchého baliaceho papiera, tkaniny, vlnitej lepenky, umelej fólie sa nemô e 
pova ova  za dostato n  obal. 

 
13 Ve ké sklenené nádoby 
 

Sklené nádoby mô u by  pova ované za dostato n  obal len vtedy, ak je sklená nádoba s 
elastickou vypchávkou pevne ulo ená do nepriepustného ochranného obalu a opatreného vekom 
a dr adlami. Vypchávka musí byt' rovnomerne rozlo ená a ma  hrúbku najmenej 4 cm. 
 
Ochrann  obal musí ma  priemer dna najmenej: 
- 60 % jeho najvä ieho rozmeru sklenenej nádoby 
- 50 % jeho celkovej v ky sklenenej nádoby. 
 
Hmotnos  jedného kusa nesmie prekro i  75 kg. Ochrann  obal musí byt' ozna en  nálepkami 11 
a 12 pod a Prílohy 6 SMGS. 

 
14 Klietky pre zvieratá 
 

Klietky musia byt' dostato ne pevné, ma  súvislú podlahu a by  zhotovené tak, aby bol zaru en  
stály prístup vzduchu. Odstupy mre ov ch ty í musia byt' také, aby zvieratá nemohli prestr i  
iadnu as  tela. Dvere a veká musia byt' zabezpe ené tak, aby bolo vylú ené ich samovo né 

otvorenie. 
 
15 Ko e 
 

Balenie do ko ov mo no pova ova  za dostato né, ak sú ko e z pevného pletiva, ktoré 
zabezpe uje neporu enos  prepravovan ch tovarov a uzávery sú skon truované tak, aby bol 
vylú en  prístup k tovaru v ase prepravy. 
 
Odolnos  obalu musí zodpoveda  hmotnosti tovaru. Dr adlá a podlahy musia ma  byt' tak odolné, 
aby sa pri normálnej manipulácií nepo kodili. 
 
Ak ko e obsahujú tovar, ktor  neznesie iadny tlak, musia byt' zaopatrené odoln m vekom, aby 
ich bolo mo né postavi  na seba bez po kodenia tovaru. 
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