PREPRAVNÝ PORIADOK
CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Základné ustanovenia
1. Tento prepravny poriadok upravuje podmienky, za ktorych dopravca vykonava cestnu
nakladnu dopravu.
2. Dopravcom podľa tohto prepravneho poriadku je spoločnosť JAMICHO, s.r.o., Fraňa
Kráľa 10, 08001 Prešov
3. Prepravou podľa tohto prepravneho poriadku je premiestnenie veci, nakladov,
priemyselnych tovarov a inych požadovanych druhov tovarov v nakladnej
medzinarodnej a vnutroštatnej cestnej doprave.
4. Prevadzkova činnosť dopravcu je povinnosť vykonavať nakladnu cestnu dopravu v
sulade s tymto prepravnym poriadkom.
5. Prepravna povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak su splnene
podmienky podľa tohto prepravneho poriadku a umožňuju to prepravne podmienky,
najma technicky stav, vyťažiteľnosť vozidla a sposobilosť vodiča a nebrania tomu
pričiny, ktore nemožno odvratiť.

Rozsah, charakteristika a druhy prepráv nákladnej cestnej dopravy
vykonávanej dopravcom
1. Dopravca vykonava nakladnu cestnu dopravu v tomto rozsahu:
a) Vnutroštatna cestna nakladna doprava,
b) Medzinarodna cestna nakladna doprava.
2. Charakter vykonavanej nakladnej cestnej dopravy:
* vozove zasielky
3. Za vozove zasielky sa považuju zasielky prepravovane jednemu prepravcovi
(odosielateľovi, alebo prijemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako
2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:
a) ak je ňou využita užitočna hmotnosť alebo ložny priestor použiteho vozidla,
b) ak sa podľa dohody s prepravcom vykonava preprava zasielky zvlaštnou
samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zasielky, pripadne
vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje
c) ak sa naklada alebo vyklada zasielka z prevadzkovych dovodov na dvoch
alebo viacerych miestach
O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevadzkovych dovodov preložil
naklad na ine vozidlo.

4. Za prikladku (dokladku) sa považuje zasielka prepravovana spoločne s inymi
zasielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktora by sa inak musela vykonať bez nakladu.
5. Druhy preprav podľa technickej zakladne, najma vozoveho parku
a) Preprava priemyselnych vyrobkov a tovarov,
b) Preprava surovin a polotovarov,
c) Preprava strojov a zariadeni
d) Preprava drevnej štiepky a pilin
e) Preprava inych druhov tovarov na zaklade objednavok prepravcov.

Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave
Nákladu
1. Dopravca je povinny:
a) Vykonavať cestnu dopravu podľa tohoto prepravneho poriadku,
b) Zabezpečiť v rozsahu poskytovanych dopravnych a suvisiacich činnosti ďalšie
vybavenie potrebne na prevadzku, udržbu, technicku kontrolu, parkovanie a
garažovanie vozidiel a na starostlivosť o osadky vozidiel a o naklad,
c) Byť poisteny pre pripad zodpovednosti za škodu sposobenu prevadzkou vozidiel a
činnosťou osadok vozidiel, odosielateľom, prijemcom veci a tretim osobam.
2. Ak su splnene podmienky podľa prepravneho poriadku a umožňuju to prepravne
podmienky, najma technicky stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a
sposobilosť vodiča a nebrania tomu pričiny, ktore nemožno odvratiť, dopravca je
povinny vykonať prepravu (ďalej len „prepravna povinnosť“).
3. Náležitosti zmluvy o preprave vecí (nákladu) vychádzajú z § 610 až § 629
Obchodného
zákonníka a z § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka.
3.1. Zmluvou o preprave veci (nakladu) sa dopravca zavazuje odosielateľovi, že
prepravi vec (zasielku) z určiteho miesta (miesto odoslania) do určiteho ineho miesta
(miesta určenia) a vyda ju určenemu prijemcovi a odosielateľ sa zavazuje zaplatiť mu
odplatu (prepravne).
3.2. Dopravca je opravneny požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanu
prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je opravneny požadovať, aby mu
dopravca pisomne potvrdil prevzatie zasielky.
3.3. Podľa zmluvy može byť dopravca povinny vydať odosielateľovi pri prevzati zasielky
na prepravu naložny list.
3.4. Naložny list je listina, s ktorou je spojene pravo požadovať od dopravcu vydanie
zasielky v sulade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinny zasielku vydať osobe

opravnenej podľa naložneho listu, ak mu tato osoba naložny list predloži a potvrdi na
ňom prevzatie zasielky.
3.5. Naložny list može znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.
3.6. Prava z naložneho listu na doručiteľa sa prevadzaju odovzdanim naložneho listu
osobe, ktora ma tieto prava nadobudnuť. Prava z naložneho listu na meno možno
previesť na inu osobu podľa ustanoveni o postupeni pohľadavky. Prava z naložneho
listu vystaveneho na rad opravnenej osoby možno previesť vyplnenym, alebo
nevyplnenym rubopisom. Ak nie je v naložnom liste uvedene na či rad je vydany, plati,
že je vydany na rad odosielateľa.
3.7. Dopravca je povinny v naložnom liste uviesť:
a) Nazov a sidlo pravnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, pripadne bydlisko
fyzickej osoby dopravcu,
b) Nazov a sidlo pravnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, pripadne bydlisko
fyzickej osoby odosielateľa,
c) Označenie prepravovanej veci,
d) Udaj, či bol naložny list vydany na doručiteľa alebo na meno prijemcu, pripadne udaj,
že bol vydany na jej rad,
e) Miesto určenia,
f) Miesto a deň vydania naložneho listu a podpis dopravcu.
3.8. Dopravca je povinny vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou
starostlivosťou a v dohodnutej lehote, inak bez zbytočneho odkladu. Pri pochybnostiach
začina lehota plynuť dňom nasledujucim po prevzati zasielky dopravcom.
3.9. Ak je dopravcovi znamy prijemca zasielky, je povinny dodať zasielku prijemcovi,
alebo ak ma podľa zmluvy prijemca v mieste určenia zasielku vyzdvihnuť, oznamiť mu
ukončenie prepravy.
3.10. Ak je v zmluve určeny prijemca zasielky, nadobuda prava zo zmluvy, keď požiada
o vydanie zasielky po jej dodani do miesta určenia alebo po uplynuti lehoty, keď tam
mala dojsť. Tymto okamihom prechadzaju na prijemcu aj naroky tykajuce sa škody na
zasielke. Dopravca však zasielku prijemcovi nevyda, ak by to bolo v rozpore s pokynmi
danymi mu odosielateľom.
Ak urči odosielateľ dopravcovi inu osobu ako prijemcov, nadobuda tato osoba prava zo
zmluvy tym istym sposobom ako povodny prijemca.
3.11. Dopravca može použiť na vykonanie prepravy aj ineho dopravcu, pritom
zodpoveda, akoby prepravu uskutočňoval sam.
Postavenie objednávateľa prepravy
1. Objednavateľ prepravy, najčastejšie odosielateľ, je povinny poskytnuť dopravcovi
spravne udaje o obsahu zasielky a jeho povahe a zodpoveda za škodu sposobenu
dopravcovi porušenim tejto povinnosti.
2. Odosielateľ je povinny prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma
objednavky faxom, pripadne telefonicky, ak bude nasledne vystavena pisomna forma
objednavky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnu inač.
3. Objednavka prepravy musi byť podana tak, aby medzi dňom prevzatia objednavky

dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovne dni pokiaľ nebolo
dohodnute inak.
4. Ak su na vykonavanie prepravy potrebne osobitne listiny, je odosielateľ povinny
odovzdať ich dopravcovi najneskor pri odovzdani zasielky na prepravu. Odosielateľ
zodpoveda za škodu sposobenu dopravcovi ich neodovzdanim alebo ich
nespravnosťou.
5. Objednavateľ je povinny pri objednavani prepravy informovať dopravcu o vyššej cene
zasielky ako je bežna trhova cena.
6. Pri preprave tovaru, ktoreho cena je vyššia ako 330 000,- EUR je objednavateľ
povinny oznamiť a dokladovať dopravcovi tuto hodnotu vzhľadom na poistenie
zodpovednosti dopravcu pri preprave zasielky.
7. Objednavateľ je povinny dopravcovi na požiadanie objednavku prepravy pisomne
potvrdiť.
8. Dopravca je povinny na požiadanie odosielateľa prevzatie zasielky pisomne potvrdiť.
9. Prepravna zmluva vznika medzi objednavateľom (odosielateľom alebo prijemcom)
a dopravcom
a) Prijatim objednavky,
b) Ak ide o prepravu, ktoru nie je potrebne objednavať tak započatim prepravy,
c) Prevzatim zasielky k preprave
10. Objednavka je prijata
a) Ak dojde k ustnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase,
pripadne o sposobe vykonania požadovanej prepravy alebo
b) Okamžikom, keď pisomne, telexom, telefaxom alebo inym hodnovernym sposobom
potvrdenie dopravcom o jej prijati došlo objednavateľovi, ak žiada odosielateľ taketo
potvrdenie, je dopravca povinny vyhovieť,
c) Započatim objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednavka prijata podľa
predchadzajucich bodov.
11. Ak vyhovie dopravca navrhu prijemcu zasielky na jej ďalšiu prepravu inemu
prijemcovi vznika nova prepravna zmluva.
12. Až do vydania zasielky ma odosielateľ pravo davať za podmienok ustanovenych
tymto prepravnym poriadkom dopravcovi nove prikazy.
13. Dopravcovi prislucha dohodnuta odplata alebo ak nebola dohodnuta, odplata
obvykla v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutim na obsah zavazku dopravcu.
14. Dopravcovi vznika narok na prepravne po vykonani prepravy do miesta určenia, ak
zmluva neurčuje za rozhodnu inu cenu.
15. Ak nemože dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktore nezodpoveda, ma
narok na pomernu časť prepravneho s prihliadnutim na už uskutočnenu prepravu.
16. Prijatim zasielky prebera prijemca ručenie za uhradu pohľadavok dopravcu voči
odosielateľovi za zmluvy tykajucej sa prepravy prevzatej zasielky, ak o tychto
pohľadavkach prijemca vedel alebo musel vedieť.
17. Dopravca ma na zabezpečenie svojich narokov vyplyvajucich zo zmluvy založne
pravo k zasielke dokiaľ s ňou može nakladať.
18. Ak viazne na zasielke niekoľko založnych prav, ma založne pravo dopravcu
prednosť pred založnymi pravami prv vzniknutymi a založne pravo dopravcu ma
prednosť pred založnym pravom zasielateľa.

Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za
nedodržanie podmienok prepravy
1. Dopravca zodpoveda za škody, ktore vznikli na prepravovanej zasielke v čase od
prevzatia na prepravu až do jej vydania.
2. Dopravca za škody nezodpoveda, ak tieto boli sposobene:
a) Odosielateľom, prijemcom alebo vlastnikom zasielky,
b) Vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, vratane obvykleho ubytku, alebo
c) Vadnym obalom, na čo dopravca upozornil odosielateľa pri prevzati zasielky na
prepravu, a ak bol vydany nakladny list, bola v ňom nezhoda obalu poznamenana, ak
neupozornil dopravca na zavadny obal, nezodpoveda dopravca za škodu na zasielke
vzniknutu v dosledku nezhody len vtedy, ak zavada nebola pri prevzati zasielky
poznateľna,
d) Osobitnou povahou zasielky alebo okolnosťou, ktoru dopravca nemohol odvratiť.
3. Pri škode na zasielke vzniknutej podľa bodu 2 je dopravca povinny vynaložiť odbornu
starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
4. Dopravca je povinny urychlene podať odosielateľovi spravu o škode na zasielke
vzniknutej do jej odovzdania prijemcovi. Ak však prijemca nadobudol pravo na vydanie
zasielky, je povinny tuto spravu podať prijemcovi. Dopravca zodpoveda za škody
sposobene odosielateľovi alebo prijemcovi porušenim tejto povinnosti.
5. Ak hrozi bezprostredne podstatna škoda na zasielke a ak nie je čas vyžiadať si
pokyny odosielateľa alebo ak vaha odosielateľ s takymito pokynmi, može dopravca
zasielku vhodnym sposobom predať na učet odosielateľa.
6. Pri strate alebo zničeni zasielky je dopravca povinny nahradiť cenu, ktoru mala
stratena alebo zničene zasielka v čase, keď bola prevzata na prepravu (odovzdana
dopravcovi).
7. Pri poškodeni alebo znehodnoteni zasielky je dopravca povinny nahradiť rozdiel
medzi cenou, ktoru zasielok mala v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktoru by v
tomto čase mala poškodena alebo znehodnotena zasielka. Ak je učelne vykonať
opravu, dopravca uhradza naklady opravy.
8. Za ine škody z nakladnej cestnej dopravy, ako su škody na prepravovanej zasielke,
zodpoveda dopravca, len ak boli sposobene prekročenim dodacej lehoty.
9. Dopravca zodpoveda prepravcovi za škodu sposobenu prekročenim dodacej lehoty
len do vyšky dovozneho.
10. Za škodu sposobenu prepravcovi neuskutočnenim prepravy, o ktorej bola už
dohodnuta prepravna zmluva zodpoveda dopravca len do vyšky preukazanych vydajov
spojenych so zbytočnou pripravou zasielky k preprave.
11. Pravo na nahradu škody musi odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov
od vydania zasielky prijemcovi alebo ak k vydaniu zasielky nedošlo, do šiestich
mesiacov od prevzatia zasielky na prepravu, inak pravo zanikne.
12. Pravo na nahradu škody musi odosielateľ uplatniť u dopravcu len pisomne, pričom
svoje požiadavky musi zdovodniť. Ďalej musi pripojiť doklady preukazujuce
opravnenosť jeho naroku a spravnosť vyšky požadovanej čiastky a prislušny diel
prepravnej listiny.

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom
1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technicku zakladňu prepravuje vozove zasielky.
2. Dopravca sa prevažne zameriava na prepravu kartonovych obalov , vlnitej lepenky ,
priemyselnych vyrobkov, tovaru na paletach, a pod.
3. Ine prepravy vykonava na zaklade podrobnych objednavok prepravcov.
Veci vylúčené z prepravy
1. Z prepravy su vylučene
a) Veci, ktorych preprava je zakazana všeobecne platnymi pravnymi predpismi,
b) Nebezpečne veci v rozsahu stanovenom Europskou dohodou o preprave
nebezpečnych veci cestnou dopravou (Dohoda ADR) a zakonom NR SR č. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave.
c) Predmety, ktore svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na unosnosť,
rozmery a stav pozemnych komunikacii, ktorych ma byť pri preprave použito, sa
nehodia k preprave vozidlom cestnej dopravy
d) Rychlo sa kaziacich potravin (ATP)
e) Tekutin
f) Živych zvierat
2. Dopravca nevykonava zvlašť nadmerne a nadrozmerne prepravy, ktore by si
vyžadovali špecializovanu technicku zakladňu.
3. Ak bola podana k preprave zasielka, ktora je vylučena z prepravy alebo jej preprava
je povolena za zvlaštnych podmienok, bez toho aby bola tato povaha zasielky
dopravcovi oznamena alebo bola prevzata taka zasielka k preprave na podklade
nespravnych alebo neuplnych udajov, je odosielateľ povinny zaplatiť pokutu vo vyške
rovnajucej sa trojnasobku dohodnuteho prepravneho za vozovu zasielku a taktiež
uhradiť všetky škody, ktore tymto dopravcovi vzniknu.

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy
1. Až do vydania zasielky može odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušena
a zasielka mu bola vratena, alebo aby s ňou bolo naložene inak po dohode s
dopravcom a odosielateľ je povinny uhradiť učelne vynaložene naklady s tymto spojene.
2. Prijemca zasielky može navrhnuť, aby mu tato bola vydana na inom mieste vykladky
ako bolo dohodnute v prepravnej zmluve.
3. Prepravne a ostatne naklady spojene s realizaciou zmeny prepravnej zmluvy podľa
bodu1 hradi odosielateľ a podľa bodu 2 prijemca.
4. O navrhu zmeny prepravnej zmluvy platia ustanovenia čl. 4 bodu 2 a bodu 9.
5. Ak po dojednani prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinny
oznamiť to bez meškania dopravcovi.

6. Ak bola preprava odvolana až po vyjazde vozidla na dojednane miesto nakladky
alebo vozidlo už bolo na taketo miesto pristavene a k podaniu zasielky k preprave
nedošlo z pričiny na strane odosielateľa, prislucha dopravcovi nahrada za vynaložene
naklady s tym spojene.
7. Ak dopravca nemože vykonať dohodnutu prepravu alebo ju nemože vykonať za
dohodnutych podmienok alebo podmienok stanovenych tymto prepravnym poriadkom je
povinny to bez meškania oznamiť odosielateľovi. Ak nevyhovuju odosielateľovi nove
podmienky navrhnute dopravcom, je opravneny od prepravnej zmluvy odstupiť, od
zmluvy može odstupiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchadzajucej dohody
s odosielateľom pristavene do piatich hodin od dohodnuteho času pristavenia vozidla.
8. Ak sa vyskytne po prijati zasielky na prepravu prekažka, pre ktoru nie je možne
prepravu započať alebo v nej pokračovať alebo nie je možne vykonať vydanie zasielky
a s odosielateľom nebol vopred dohodnuty ďalši postup pre takyto pripad, je dopravca
povinny vyžiadať si bez meškania navrh odosielateľa.
9. Ak sa vyskytne prekažka v preprave, ktoru je možne odstraniť obchadzkou alebo
nahradnou prepravou, zasielka sa prepravi prijimateľovi obchadzkovou trasou alebo
nahradnou prepravou. Zvyšene dovozne podľa skutočne vykonanej prepravy može byť
učtovane len keď sa zasielka prepravuje cez obchadzkovu trasu a odosielateľa
dopravca pred prevzatim nakladneho listu a zasielky na nevyhnutnosť obchadzky
upozornil.
10. Dopravca nemusi vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekažku prechodneho razu
(napr. nutnosť preloženia zasielky) a dosiahnutie jeho navrhu by si vyžiadalo dlhšej
doby, než bude potrebna k odstraneniu prekažky.
11. Ak pominie prekažka skor, ako bol vykonany dodatočny navrh odosielateľ,
postupuje dopravca podľa povodne dohodnutych podmienok. Odosielateľ može už v
prepravnej listine dať navrh, ako so zasielkou naložiť pre pripad vzniku prekažky pri
preprave pri plneni prepravnej zmluvy.
12. Ak nie je možno podľa predchadzajucich ustanoveni zasielku vydať prijemcovi ani
vratiť odosielateľovi, obstara dopravca jej uloženie, o uloženi zasielky dopravca bez
meškania vyrozumie odosielateľa. Naklady spojene so skladovanim hradi odosielateľ.
13. Ak nevyplyva zo zmluvy niečo ine, zmluva zanika, ak odosielateľ nepožiadal
dopravcu o prevzatie zasielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od
uzavretia zmluvy.
Pravidlá balenia a označovania tovaru a úprava vzťahov počas
nakládky a vykládky
1. Zasielku alebo jej časť, ktora podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy
a manipulacie chranena pred poškodenim alebo stratou, je odosielateľ povinny podať
k preprave v riadnom obale, zodpovedajucom podmienkam v cestnej doprave.
2. Odosielateľ je povinny zabaliť riadne zasielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo,
že by bez obalu mohla počas prepravy sposobiť pre svoje vlastnosti škodu osobam
alebo na inych zasielkach a na dopravnom prostriedku, pripadne na inych zariadeniach
dopravcu.

Dopravca nepreskušava, či zasielka svojou povahou vyžaduje obal, popripade či
použity obal je vhodny pre dany druh zasielky. Odosielateľ zodpoveda za škody, ktore
vznikli chybnym alebo nedostatočnym obalom počas prepravy.
3. Odosielateľ je povinny zaistiť, aby obaly zasielky alebo jednotlivych kusov, zasielky
svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a
mechanizačnej techniky pri ložnych pracach a preprave.
4. Odosielateľ je povinny označiť zasielku alebo jej jednotlive kusy, ak to predpisuje
tento prepravny poriadok alebo je to žiaduce pre uľahčenie manipulacie so zasielkou
alebo pre odstranenie nebezpečenstva jej poškodenia pripadne jej zameny. Pri
označovani zasielok obsahujucich nebezpečne veci odosielateľ je povinny dodržať
ustanovenia Europskej dohody o medzinarodnej cestnej preprave nebezpečnych veci
(ADR) – vyhlaška č. 64/1987 Zb. v zneni neskoršich predpisov, ktora sa vzťahuje podľa
zakona NR SR č. 56/2012 Z. z.. o cestnej doprave aj na vnutroštatnu cestnu dopravu.
Preprava nebezpečnych zasielok je v sučastnosti podľa čl. 7 bodu 1, pism. b) tohto
prepravneho poriadku z prepravy vylučena.
5. Pokiaľ povaha zasielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakladky, prepravy a
vykladky určitym sposobom zachadzane alebo aby bola ukladana v určitej polohe, je
odosielateľ povinny označiť každy kus zasielky manipulačnou značkou pre označovanie
prepravnych obalov podľa platnych Slovenskych technickych noriem (STN).
6. Ak zisti dopravca pri prevzati zasielky, že zasielka nevyhovuje podmienkam na
balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne, ak odosielateľ vyhradu dopravcu k
baleniu a označovaniu zasielky zapisanu v naložnom (nakladnom) liste potvrdi, može
dopravca zasielku prevziať k preprave.
7. Dopravca je opravneny kedykoľvek preskumať, či zodpoveda zasielka zapisom
prepravcu v prepravnych dokladoch (napr. dodacom liste). Preskumanie zasielky na
mieste nakladky alebo vykladky sa vykona v pritomnosti najmenej jednej osoby, ktora
nie je pracovnikom dopravcu.
8. Ak zisti dopravca ešte pred vyjazdom vozidla z miesta nakladky, že k preprave bola
prijata zasielka vylučena z prepravy, je povinny ju vratiť odosielateľovi a odosielateľ je
povinny ju prevziať spať.
9. Ak sa zisti pri preberani zasielky taka chyba, že by jej prepravou mohla byť
sposobena škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zasielke, je dopravca
opravneny odmietnuť prijatie zasielky k preprave, ak bola chyba zistena až počas
prepravy, jazdu preruši. Pri prerušeni jazdy postupuje dopravca ako pri ostatnych
prekažkach pri preprave.
10. Ak zasielka je zložena z veľkeho počtu kusov, je dopravca povinny zisťovať ich
počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnute. Vysledok preskumania je
dopravca povinny zaznamenavať v nakladnom liste alebo vyhotoviť zapis.
11. Hmotnosťou zasielky sa rozumie hmotnosť nakladu vratane paliet, prepravnych
skriň, kontajnerov a pod. a s manipulačnymi a prepravnymi pomockami odosielateľa
prevzatymi zaroveň so zasielkou.
12. Hmotnosť zasielky zisťuje odosielateľ a zodpoveda za tento udaj, ktory sa uvadza
v nakladnom liste alebo v inych sprievodnych dokladoch.

13. Dopravca je opravneny kedykoľvek preskumať hmotnosť zasielky, hlavne ak ma
pochybnosti o spravnosti tohto udaju uvedenom zo strany odosielateľa. Hmotnosť
zisťuje uradnym važenim alebo vypočtom, ak je množstvo nakladu udane počtom
jednotlivych rovnakych kusov alebo počtom mernych jednotiek a hmotnosť jedneho
kusa zasielky alebo mernej jednotky je znama, pripadne zistena važenim.
14. Sposob preverenia hmotnosti a vysledok preverenia zaznamenava dopravca na
všetky diely nakladneho listu alebo ineho prepravneho dokladu, ktore su pri preverovani
k dispozicii.
15. Odosielateľ hradi naklady spojene so zisťovanim hmotnosti zasielky (napr. uradne
važenie a pod.)
a) Ak o zistenie hmotnosti dopravcu požiadal,
b) Ak sa odlišuje hmotnosť zasielky zistena dopravcom o viac ako 5 % od hmotnosti
uvedenej odosielateľom.
Ak o zistenie hmotnosti zasielky požiadal prijemca, je tento povinny hradiť naklady
spojene s važenim zasielky.
16. Nakladku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykladku prijemca zasielky,
pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodli inak.
17. Dopravca vykona nakladku alebo vykladku, ak ma k tomu potrebne prevadzkove
zariadenie a pracovnikov. Ak dopravca vykonava nakladku a vykladku celkom alebo
čiastočne, može za tento ukon požadovať dohodnutu uhradu.
18. Odosielateľ je povinny vykonať včas všetky opatrenia nutne k plynulej nakladke a k
ochrane zasielky pred poškodenim.
19. Prepravca (odosielateľ a prijemca) je povinny, hlavne pri opakovanych prepravach
z rovnakeho miesta nakladky alebo na rovnake miesto vykladky, zaistiť podmienky pre
bezpečnosť prace a pre hospodarne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinny
zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržovane v stave, ktory
umožňuje rychlu a bezpečnu nakladku a vykladku zasielok, zaistiť dostatočne
spevnenie všetkych ploch použivanych k jazde vozidiel vratane neverejnych
prijazdovych komunikacii a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnom stave, ako aj
dostatočne osvetlenie pracovisk.
20. Vo všeobecnosti za upevnenej nakladu na vozidle zodpoveda prepravca
(odosielateľ), lebo ten ma patrične znalosti tykajuce sa zasielky.
21. Vodič (zastupca dopravcu) je povinny sa pri nakladke zučastniť a pripadne usmerniť
rozloženie nakladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerneho zaťaženia naprav vozidla
hmotnosťou prepravovaneho tovaru a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola
ohrozena bezpečnosť a plynulosť cestnej premavky. Ak nedba odosielateľ na pokyny
zastupcu dopravcu a dojde preto k chybe v naloženi, hlavne v preťaženi vozidla, je
dopravca opravneny žiadať preloženie nakladu na vozidle alebo zloženie nakladu alebo
jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovene može odmietnuť vykonanie prepravy,
popripade obstarať riadne zloženie a uloženie nakladu na učet a nebezpečie
odosielateľa.
22. Ak zaisťuje nakladku a vykladku vozidla prepravca, je povinny dbať, aby nedošlo
k poškodeniu vozidla a inych zariadeni dopravcu. Hlavne nie je dovolene spušťať ťažšie
naklady z vačšej vyšky na vozidlo.
23. Ak dojde k vačšiemu znečisteniu ložneho priestoru vozidla pri nakladke, vykladke
alebo

prepravovanym nakladom, je prepravca povinny zaistiť po vyloženi zasielky a pri
opakovanych prepravach po ukončeni poslednej vykladky na vlastne naklady jeho
vyčistenie.
Ak prepravca nesplni tuto povinnosť, zaisti vyčistenie vozidla na jeho učet dopravca.
24. Ak je nutne vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Naklady s
dezinfekciou spojene hradi prepravca, ktoreho zasielka sposobila nutnosť dezinfekcie,
pripadne prepravca, pre ktoreho naklad je dezinfekcia vozidla predpisana zvlaštnymi
predpismi.
25. Z dovodu poškodenia zasielky pri preprave može prijemca odmietnuť prijatie
zasielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodenim stav zasielky do tej miery, že
nie je možne ju použiť k povodnemu učelu. Prijemca však nie je povinny prevziať
zasielku, pokiaľ dopravca nespiše zapis o poškodeni zasielky za pritomnosti obidvoch
zučastnenych stran. Zapis je možno urobiť aj v prepravnej listine.
26. Vyhrady voči sposobu nakladky, prekladky a vykladky zastupca dopravcu (člen
osadky vozidla) uplatni voči odosielateľovi, prijemcovi alebo inym osobam pisomnou
formou do nakladneho listu.

Prepravné listiny v cestnej nákladnej deprave
1. Prepravna listina ako prepravny doklad sprevadza zasielku až do jej vydania,
pripadne likvidacie. Prepravnu listinu je povinny riadne vyplnenu odovzdať dopravcovi
odosielateľ alebo je povinny udaje tykajuce sa zasielky dopravcovi poskytnuť a po
zapisani, napriklad dopravcom do nakladneho listu, ich podpisom potvrdiť alebo
dopravca sa može na prepravnej listine dohodnuť inak.
2. Prepravna listina sa odovzdava dopravcovi, ak nebolo dohodnute inak spolu so
zasielkou.
3. Prepravna listina musi obsahovať najmenej tieto udaje:
a) Nazov (meno) odosielateľa a prijemcu
b) Obvykle pomenovanie obsahu zasielky a jej obalu,
c) Počet kusov,
d) Celkovu hmotnosť zasielky,
e) Miesto nakladky a miesto vykladky,
f) Datum a potvrdenie prevzatia zasielky dopravcom a prijemcom
4. Prepravnou listinou vo vnutroštatnej cestnej nakladnej doprave je
a) Prepravny list vyplneny a odovzdany odosielateľom,
b) Dodaci list, pokiaľ vyhovuje uvedenym podmienkam.
5. Ak sa naklada alebo vyklada zasielka na viacerych miestach, je odosielateľ povinny
odovzdať pre každu časť zasielky samostatnu prepravnu listinu. Pre niektore druhy
preprav možu byť udaje prepravnej listiny zjednodušene.
6. Dopravca a prepravcovia zodpovedaju za spravnosť a uplnosť udajov, ktore zapisuju
do prepravnej listiny.
7. Pri preprave rychlo sa kaziacich potravin a nebezpečnych veci sa vyžaduju od
odosielateľa ďalšie doklady predpisane platnou pravnou upravou.

Postup osádky alebo iných osôb dopravcu v prípade dopravnej
nehody a iných mimoriadnych udalosti
1. Postup pri dopravnych nehodach a likvidacia nasledkov su zavisle na rozsahu
nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastneho vozidla a vozidiel ďalšich učastnikov
dopravnej nehody, poškodenia ineho majetku (komunikacie, cestovneho zariadenia a
pod.) a hlavne na zraneni osob a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode
sposobom, ktory zodpoveda stavu veci po nehode.
2. Ak bolo nevyhnutne k vyprosteniu zranenych osob pohybovať po nehode
s havarovanymi vozidlami, je nutne zaistiť stopy konečneho postavenia tychto vozidiel
po nehode a zapisať si mena a adresy svedkov a učastnikov nehody, pripadne
evidenčne čisla ich vozidiel.
3. Zakladnou povinnosťou vodiča, ktory sa stal učastnikom dopravnej nehody je:
a) Bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) Zdržať sa použitia alkoholickeho napoja alebo užitia inej navykovej latky po
nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil
alkoholicky napoj alebo užil inu navykovu latku.
c) Oznamiť tuto skutočnosť dispečerovi
4. Povinnosti osadky vozidla, ako učastnika dopravnej nehody su ďalej nasledovne:
a) Urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozena bezpečnosť cestnej premavky na
mieste dopravnej nehody.
b) Poskytnuť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenym osobam potrebnu prvu
pomoc a bezodkladne privolať odbornu zdravotnicku pomoc.
c) Urobiť potrebne opatrenia na zachranu osob alebo majetku ohrozenych dopravnou
nehodou,
d) Umožniť obnovenie cestnej premavky, najma premavky vozidiel osobnej hromadnej
dopravy,
e) Preukazať svoju totožnosť na požiadanie ineho učastnika dopravnej nehody
f) Bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzicke alebo pravnicke osoby,
ktore nie su učastnikmi dopravnej nehody, ak tymto osobam bola pri nehode
sposobena hmotna škoda o vzniknutej hmotnej škode a oznamiť im svoje osobne
udaje, ak to nie je možni, oboznamiť ich prostrednictvom policie, tato povinnosť
odpada, ak hmotna škoda bola sposobena na vozidle dopravcu, vratane
prepravovanych veci a učastnikom dopravnej nehody je jeho vodič, ktory je sposobily
take upovedomenie vykonať,
g) Ďalej postupovať podľa pokynov dispečera
5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo
k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešneho zariadenia, ak unikli nebezpečne
latky alebo ak na niektorom zo zučastnenych vozidiel vratane prepravovanych veci
alebo na inom majetku vznikla hmotna škoda zrejme prevyšujuca desať nasobok
minimalnej mzdy zamestnanca odmeňovaneho mesačnou mzdou ustanovenou
osobitnym predpisom, učastnik dopravnej nehody je povinny:
a) Ohlasiť bezodkladne dopravnu nehodu policii,
b) Zdržať sa konania, ktore by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, tyka sa to

najma premiestnenia vozidiel, ak situacia, ktora vznikla dopravnou nehodou sa musi
zmeniť, najma ak je to potrebne na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo
na obnovenie premavky predovšetkym vozidiel verejnej hromadnej dopravy osob,
učastnik dopravnej nehody je povinny vyznačiť postavenie vozidiel po vzniku
dopravnej nehody a pripadne stopy.
c) Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do prichodu policie alebo sa na toto miesto
bezodkladne vratiť po poskytnuti alebo privolani pomoci, alebo po ohlaseni
dopravnej nehody.
6. Ak škoda sposobena pri dopravnej nehode na žiadnom zo zučastnenych vozidiel,
vratane prepravovanych veci, ani na inom majetku, dosiahla vyšku ustanovenu v bode
5, učastnici dopravnej nehody su povinni postupovať podľa bodu 5, len ak sa vyslovne
nedohodli inak.
7. Osadka vozidiel dopravcu je naležite poučena ako postupovať v pripade požiaru
vozidla.
Vozidla dopravcu su vybavene predpisanymi hasiacimi pristrojmi.
8. Dopravca v pripade znečistenia alebo poškodenia komunikacie jeho vozidlami, ma za
povinnosť bez meškania odstraniť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikaciu
do povodneho stavu. Ak odstranenie znečistenia alebo poškodenia komunikacie nie je v
jeho možnostiach, je povinny to nahlasiť spravcovi komunikacie a uhradiť mu nasledne
naklady spojene s odstranenim znečistenia a s uvedenim komunikacie do povodneho
stavu.

Medzinárodná cestná nákladná doprava
1. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodneho zakonnika, maju pred narodnou
zakonnou upravou prednosť medzinarodne zmluvy, dohody a dohovory, ku ktorym sa
Slovenska republika zaviazala a ktore su pre ňu zavazne. Preto medzinarodna cestna
nakladna doprava je vykonavana dopravcom podľa medzinarodnych zmluv, dohod a
dohovorov o cestnej doprave, ktore su pre Slovensku republiku zavazne. Ide o
nasledovne zmluvy, dohody a dohovory:
1.
a) Dohovor o prepravnej zmluve v medzinarodnej cestnej nakladnej doprave (CMR) –
vyhlaška č. 11/1975 Zb.,
b) Dohovor o medzinarodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR- vyhlaška č.
144/1982 Zb.,
c) Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, Europska dohoda o
praci osadok vozidiel v medzinarodnej cestnej doprave (AETR)
d) Dohovor o spoločnom tranzitnom režime – vyhlaška č. 187/1996 Z. z. v zneni
neskoršich zmien a doplnkov,
e) Colny dohovor o ATA karnetoch na dovozny colny zaznam tovaru – vyhlaška č.
89/1963 Zb.
2. V sulade s ustanovenim § 756 Obchodneho zakonnika, aj pre oblasť medzinarodnej
cestnej dopravy tieto dohody, dohovory a zmluvy maju prednosť pred zakonnou
upravou platnou v Slovenskej republike. Tie časti jednotlivych člankov Prepravneho

poriadku, ktorych znenie je odlišne upravene v medzinarodnych zmluvach, dohodach a
dohovoroch, napriklad v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinarodnej cestnej
nakladnej doprave (CMR), sa pri prepravach v medzinarodnej cestnej doprave
nepoužiju.
3. Z hľadiska prepravneho poriadku je najdoležitejši Dohovor o prepravnej zmluve
v medzinarodnej cestnej nakladnej doprave (CMR), preto v ďalšom su uvedene
najdoležitejšie jeho ustanovenia
Dohovor CMR sa vzťahuje na každu zmluvu o preprave zasielok za odplatu cestnym
vozidlom, ak miesto prevzatia zasielky a predpokladane miesto jej dodania, ako sa
uvadzaju v zmluve, ležia v dvoch roznych štatoch, z ktorych aspoň jeden je zmluvnym
štatom Dohovoru CMR.
Dohovor CMR sa nevzťahuje:
a) na prepravy vykonavane v ramci medzinarodnych poštovych zmluv,
b) na prepravy mŕtvol,
c) na prepravy sťahovanych zvrškov.
Dohovor CMR plati pre celu trasu prepravy a nezavisle na tom, aka je dĺžka cesty v
tuzemsku a zahraniči. Po tejto stranke Dohovor CMR vyraďuje z platnosti tuzemske
pravne predpisy tykajuce sa cestnej nakladnej dopravy.
Dohovor CMR sa vzťahuje na prepravy cestnou nakladnou dopravou, pri ktorej možu
byť použite motorove vozidla, ťahače, navesove supravy, privesy a kontajnery. Tiež sa
nerobi rozdiel medzi nakladnymi a osobnymi vozidlami, pokiaľ sa nimi prevadzkuje
preprava tovaru.
Dokladom o uzavreti prepravnej zmluvy je nakladny list, ktory je vierohodnym dokladom
o uzavreti a obsahu prepranej zmluvy, ako aj o prevzati zasielky dopravcom. Ak
neexistuje nakladny list, ak sa stratil alebo ma niektore nedostatky, nedotkne sa to sice
platnosti uzavretej prepravnej zmluvy (vzťahuju sa na ňu aj naďalej ustanovenia
Dohovoru CMR), avšak jeho existencia je nevyhnutna pre niektore okolnosti, ktore
umožňuju vykonavanie Dohovoru CMR. Svedčia o tom napriklad čl. 12, 24 ,26 a ďalšie
Dohovoru CMR. Mnohokrat je tiež nakladny list jedinym dokazom o existencii uzavretej
prepravnej zmluvy.
Pre každu zasielku musi byť vystaveny samostatny nakladny list CMR. Za samostatnu
zasielku sa považuje každa zasielka odoslana jednym odosielateľom pre jedneho
prijemcu a v jednom vozidle alebo suprave. V jednom vozidle može byť niekoľko
samostatnych zasielok. Ak je potrebne zasielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo sa
jedna o rozne druhy alebo samostatne časti zasielky, maju odosielateľ alebo dopravca
žiadať o vystavenie toľko nakladnych listov, koľko vozidiel ma byť použitych alebo koľko
druhov alebo samostatnych časti zasielky sa ma nakladať.
Nakladny list musi obsahovať tieto udaje:
a) miesto a datum vystavenia,
b) meno a adresu odosielateľa,
c) meno a adresu dopravcu
d) miesto a datum prevzatia zasielky (nakladka) a miesto jej určenia (vykladka),
e) meno a adresu prijemcu (aj DIČ – daňove identifikačne čislo),
f) obvykle pomenovanie povahy prepravovanych veci (označenie tovaru) a druh obalu,

pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznavane označenie (podľa dohody
ADR)
g) počet kusov, ich zvlaštne značky a čisla
h) celkovu hmotnosť zasielky alebo inym sposobom vyjadrene množstvo tovaru, napr. v
m3 (ak je poznamka v nakladnom liste o uradnom važeni alebo počitani tovaru, musi
byť k nakladnemu listu pripojeny doklad, ktory vodič odovzda prijemcovi zasielky),
i) naklady spojene s prepravou (dovozne, vedľajšie poplatky, cla a ostatne vydaje
vznikajuce od okamžiku uzavretia zmluvy až do vydania zasielky),
j) pokyny potrebne pre colne a ine uradne jednanie (napr. uvedene vstupne a vystupne
colne urady, ktore zaroveň musia suhlasiť s udajmi uvedenymi v karnete TIR, ak sa
pri preprave použiva),
k) udaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha
ustanoveniam Dohovoru CMR.
3.8. Nakladny list musi popripade obsahovať (čiže može) ešte tieto udaje:
a) zakaz prekladky,
b) vydavky, ktore prebera odosielateľ na seba,
c) vyšku dobierky, ktora ma byť vybrata v pri dodani zasielky,
d) cenu zasielky a sumu vyjadrujucu osobitny zaujem na dodani,
e) pokyny odosielateľa dopravcovi tykajuce sa poistenia zasielky,
f) dohodnutu lehotu, v ktorej sa ma preprava uskutočniť,
g) zoznam dokladov odovzdanych dopravcovi.
3.9. Jednotlive strany, ktore sa zučastňuju na preprave možu do nakladneho listu
zapisať ešte aj ine udaje, ktore pokladaju za užitočne.
3.10. Dohovor CMR nepozna pevnu dodaciu lehotu. Dohovor len upravuje dohodnutu
lehotu a ak je taka dojednana tak je nutne ju uviesť do nakladneho listu. Inač
prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, ak nebola zasielka vydana v dojednanej
lehote, pokiaľ tato lehota nebola dojednana, ak presahuje skutočny čas prepravy s
prihliadnutim k okolnostiam a pri postupnych čiastkovych nakladkach s prihliadnutim k
času potrebnemu pre zostavenie vozovej zasielky čas, ktory je možno očakavať od
starostliveho dopravu.
3.11. Vyplnenie nakladneho listu je vecou odosielateľa. Preto tiež on zodpoveda za
spravnosť udajov obsiahnutych v nakladnom liste, a to aj vtedy, ak prislušne udaje na
žiadosť odosielateľa uvedie do nakladneho listu zastupca dopravcu. Odosielateľ
zodpoveda za všetky vydavky a škody, ktore vzniknu dopravcovi v dosledku
nepresnosti alebo neuplnosti:
a) udajov uvedenych v bode 3.7. pod pismenami b), d), e), f), g), h) a j),
b) udajov uvedenych v bode 3.8.,
c) všetkych ostatnych udajov alebo pokynov, ktore dal pre vystavenie nakladneho listu
alebo za učelom ich zaznamenania v nakladnom liste.
3.12. Je vecou dopravcu, aby zapisal do nakladneho listu udaj o tom, že preprava aj
napriek akejkoľvek opačnej doložke (inemu dojednaniu) podlieha ustanoveniam
Dohovoru CMR.
3.13. Pri prevzati zasielky k preprave dopravca preskuma spravnosť udajov v
nakladnom liste o počte kusov a ich značkach a čislach a zjavny stav zasielky a jej
obalu. Ak nema dopravca vhodne prostriedky, aby mohol preskumať spravnosť udajov

o počte kusov a ich značkach a čislach, zapište do nakladneho listu vyhrady aj s ich
odovodnenim.
Rovnako musi odovodniť všetky vyhrady, ktore urobil k zjavnemu stavu zasielky a jej
obalu. Tieto vyhrady nezavazuju odosielateľa, ibaže ich v nakladnom liste vyslovne proti
nebezpečenstvu, ktore pri cestnej preprave vznika, lebo len on ma k dispozicii odborne
znalosti o prepravovanom tovare a nie dopravca. Odosielateľ ma preto zodpovednosť aj
za bezpečne uloženie a upevnenie tovaru proti otrasom a sklzom počas jazdy.
3.14. Dopravca uvedie svoju vyhradu na prvu kopiu nakladneho listu skor než ju
odovzda odosielateľovi, je na to určena kolonka č.18 na formulari IRU nakladneho listu
CMR, ktory sa použiva aj v SR. Zoznam vyhrad použivanych dopravcom je nasledovny:
Vyhrada k vozidlu
1. Otvorene vozidlo bez plachty podľa dohody s odosielateľom
Vyhrada k baleniu tovaru
2. Nezabalene
3. Poškodeny obal
4. Nedostatočny obal
Vyhrada k počtu, označeniu a čislovaniu kusov zasielky ( sudy, vrecia, kusy atď.)
5. Kontrola nie je možna z tychto dovodov:
a) nakladku vykonal odosielateľ,
b) poveternostne podmienky,
c) veľky počet balenych kusov,
d) zaplombovany kontajner.
Vyhrada k stavu prevzateho tovaru
6. V zjavne zlom stave
7. Poškodeny
8. Premočeny
9. Zmrznuty
10. Nechraneny proti poveternostnym vplyvom a v tomto stave je prepravovany
na žiadosť odosielateľa
Vyhrada k nakladke, zabezpečenie nakladu vykladka
Nakladku a zabezpečenie nakladu realizoval:
11. Odosielateľ
12. Vodič za nevhodnych poveternostnych podmienok na žiadosť odosielateľa
Vykladku realizoval
13. Prijemca
14. Vodič za nevhodnych poveternostnych podmienok na žiadosť prijemcu.
3.15. Nakladny list je, pokiaľ nie je preukazany opak, vierohodnym dokladom o uzavreti
obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzati zasielky dopravcom. Ak nie však nakladny
list k dispozicii plati prepravna zmluva, ak je jej uzavretie preukazane inač. Ak
neobsahuje nakladny list vyhrady dopravcu s ich odovodnenim, plati pravna domnienka,
že zasielka a jej obal bola v okamžiku prevzatia v zjavne dobrom stave a že počet
kusov, ich značky a čisla sa zhodovali s udajmi v nakladnom liste. Tato pravna
domnienka sa však nevzťahuje na udaj o hmotnosti tovaru.

3.16. Odosielateľ zodpoveda dopravcovi za škody sposobene vadami obalu zasielky a
je povinny pripojiť k nakladnemu listu alebo dať dopravcovi k dispozicii doklady
potrebne k colnemu a ďalšim uradnym jednaniam vykonavanym pred vydanim zasielky
a poskytnuť mu všetky informacie o ktore požiada. Odosielateľ je opravneny disponovať
so zasielkou, hlavne može požadovať na dopravcovi zastavenie prepravy, zmenu
miesta dodania alebo vydanie zasielky inemu prijemcovi, než ktory je uvedeny v
nakladnom liste. Pravo disponovať so zasielkou zanika, ak dopravca odovzda druhy diel
nakladneho listu prijemcovi. Otazku dispozičneho prava so zasielkou je možno
vynimočne riešiť aj inym sposobom napr. podľa članku 12, odst. 3 Dohovoru CMR.
3.17. Ak je plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok stanovenych v nakladnom liste,
v dosledku prekažok v doprave z akehokoľvek dovodu nemožne, je dopravca povinny si
vyžiadať pokyny od osoby opravnenej disponovať so zasielkou (najčastejšie je to
odosielateľ, zasielateľ, vynimočne napr. prijemca).
3.18. Ak však dovoľuju okolnosti vykonanie prepravy za podmienok odchyľujucich sa od
podmienok stanovenych v nakladom liste (pripadne dispozicii) a dopravca nemohol
obdržať v primeranom čase pokyny od opravnenej osoby, dopravca ma vykonať take
opatrenia, ktore považuje za najlepšie v zaujme opravnenej osoby (napr. odvratenie
škody, ktore si vynucuje rychle jednanie). Ak sa potom čo zasielka došla na miesto
dodania vyskytnu sa prekažky v dodani, je dopravca povinny si vyžiadať pokyny
odosielateľa. Dopravca ma narok na nahradu vydavkov vzniknutych vyžiadanim alebo
vykonanim pokynov, pokiaľ tieto vydavky nevzniknu jeho zavinenim.
3.19. Vo vynimočnych pripadoch može dopravca dokonca pristupiť aj k predaju zasielky
bez toho aby vyčkal pokyny opravneneho (najčastejšie odosielateľ), ak ide o zasielky
podliehajuce rychlej skaze, alebo keď ospravedlňuje takyto postup stav zasielky, alebo
ak vydavky za uschovu su neumerne hodnote zasielky. K predaju može pristupiť ak
nedostal v priemernej lehote od opravneneho opačne pokyny. Postup pri predaji sa riadi
pravnym poriadkom a zvyklosťami miesta, kde sa zasielka nachadza. Vyťažok z predaja
po odčitani čiastok zasielku viazanych (napr. prepravne) je nutne dať k dispozicii
opravnenemu (najčastejšie odosielateľovi zasielky).
3.20. Ak bola urobena v nakladnom liste zo strany prijemcu vyhrada, že nesuhlasi počet
kusov. Zastupca dopravcu (vodič) je povinny k tejto vyhrade zaujať stanovisko.
Odovzdanim zasielky a dokladov podpisanych prijemcom konči zodpovednosť dopravcu
(vodiča) za zasielku.
3.21. Pri medzinarodnej cestnej nakladnej doprave zodpoveda dopravca za jednanie
a opomenutie svojich zastupcov a pracovnikov a všetkych ostatnych osob, ktorych
použije pri vykonavani prepravy, ako za vlastne jednanie a opomenutie za predpokladu,
že tito zastupcovia, pracovnici alebo ostatne osoby jednaju v ramci svojich pracovnych
3.22. uloh. Znamena to, že vlastnik tovaru može postupovať proti dopravcovi, s ktorym
uzavrel zmluvu o preprave, ako s prvym dopravcom, i keď škodu zavinil neskorši
(nasledovny) dopravca.
3.23. Dopravca zodpoveda za uplnu alebo čiastočnu stratu zasielky alebo za jej
poškodenie, ktore vznikne od začiatku prevzatia zasielky k preprave až do okamžiku jej
vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty bolo zavinene opravnenym prikazom,
ktory nebol zavineny nedbalosťou dopravcu, vlastnou vadou zasielky alebo
okolnosťami, ktore dopravca nemože odvratiť a ich nasledky odstraniť nie je v jeho
moci.

3.24. Dopravca nie je zodpovedny, keď v dosledku neprimeraneho naloženia zasielky
odosielateľom sa pri preprave poškodi prepravovany tovar. Dopravca nezodpoveda za
škody sposobene napr. živelnou pohromou. Dopravca sa nemože dovolavať, v snahe
zbaviť sa svojej zodpovednosti, ani zavad na vozidle, ktore bolo použite na prepravu,
ani zavineni alebo nedopatreni osoby, od ktorej si najal vozidlo alebo ich zastupcov
alebo pracovnikov.
3.25. Dopravca zodpoveda tiež za nasledky straty alebo nespravneho použitia dokladov
v nakladnom liste uvedenych a k nemu pripojenych alebo dopravcovi odovzdanych, je
však povinny nahradiť najviac čiastku, ktoru by musel uhradiť pri strate zasielky.
Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbaveny zodpovednosti, ak vznikne strata alebo
poškodenie zo zvlaštneho nebezpečia suvisiaceho s jednou alebo viacerych
nasledujucich skutočnosti:
a) použitie otvorenych vozidiel bez plachiet, ak taketo použitie bolo vyslovne dojednane
a poznamenane v nakladnom liste,
b) chybajuci obal alebo chybny obal zasielky, ktora je pre svoju povahu, ak nie je riadne
zabalena, alebo ak nie je balena vobec, je vystavena stratam alebo poškodeniu,
c) manipulacia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zasielky odosielateľom, prijemcom
alebo osobami konajucimi za odosielateľa alebo prijemcu,
d) prirodzena povaha určiteho tovaru, pre ktoru podlieha uplnej alebo čiastočnej strane
alebo poškodeniu, najma lomom, hrdzou, vnutornym kazenim, vysychanim,
unikanim, normalnym ubytkom alebo posobenim hmyzu alebo hlodavcov,
e) nedostatočne alebo chybne značky alebo čisla jednotlivych kusov zasielky,
f) preprav živych zvierat
3.26. Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zasielka nebola vydana v
dojednanej lehote a pokiaľ nebola lehota dojednana, keď skutočny čas prepravy s
prihliadnutim na okolnosti a pri čiastkovych nakladkach, najma s prihliadnutim na čas
potrebny na zostavenie vozovej zasielky presahuje čas, ktory je možno očakavať od
starostliveho dopravcu.
3.27. Opravneny može považovať zasielku bez ďalšich dokazov za stratenu, ak nebola
vydana do 30 dni po uplynuti dojednanej dodacej lehoty a pokiaľ nebola lehota
dojednana do 60 dni po prevzati zasielky dopravcom k preprave.
3.28. Ak ma dopravca povinnosť nahradiť škodu za uplnu alebo čiastočnu stratu
zasielky, vypočita sa nahrada z hodnoty zasielky v mieste, dobe jej prevzatia na
prepravu a to podľa burzovej, a ak nie je tak podľa bežnej trhovej ceny.
3.29. Pri rešpektovani burzovej ceny a ak nie je burzova cena, bežnej trhovej ceny,
pripadne všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a kvality nesmie nahrada škody
presahovať 8,33 jednotiek početnych, nazyvanych „zvlaštne prava čerpania - SDR“ za
kg chybajucej hrubej hmotnosti.“ Tieto jednotky su v kurzovom listku označovane pod
kodom XDR, ako MMR-ZPČ-SDR. Potom prepočet je: 8,33 .XDR/1kg.
3.30. Pri uplnej strate zasielky okrem uvedenej maximalnej hodnoty zasielky hradi
dopravca v plnej vyške dovozne, clo a ine vy0lohy vzniknute v suvislosti s prepravou
zasielky. Pri čiastočnej strate hradi len pomernu časť.
3.31. Ak je prekročena dojednana dodacia lehota a opravneny preukaže, že vznikla
škoda z toho dovodu, je dopravca povinny hradiť škodu len do vyšky dovozneho.
3.32. Vyššiu nahradu može sa na dopravcovi požadovať len vtedy, ak bola v nakladnom
liste uvedena cena tovaru alebo zvlaštny zaujem na dodani. Vtedy dopravca ruči do

uvedenej hodnoty tovaru.
3.33. Opravneny (odosielateľ alebo prijemca zasielky) može na dopravcovi požadovať
uroky z nahrady škody. Tieto uroky vo vyške 5% ročne sa počitaju odo dňa zaslania
pisomnej reklamacie dopravcovi, ak nebola reklamacia podana odo dňa podania žaloby
sudu.
3.34. Ak je na zaklade jednej prepravnej zmluvy vykonavana preprava postupne
niekoľkymi cestnymi dopravcami (autodopravcami), prebera každy z nich zodpovednosť
za vykonanie celej prepravy, druhy a každy ďalši dopravca sa stavaju prevzatim
zasielky
a nakladneho listu zmluvnou stranou za podmienok stanovenych nakladnym listom.
3.35. Dopravca, ktory prebera zasielku od predchadzajuceho dopravcu, odovzda
tomuto datovane a podpisane potvrdenie. Na druhy exemplar nakladneho listu je
povinny napisať
svoje meno a adresu. V pripade potreby zaznamenava na toto vyhotovenie, ako aj na
potvrdenie vyhrady pri preberani zasielky, ktore už boli vyššie uvedene. Dohovor CMR
upravuje sposob riešenia nahrady škoda pri poškodeni alebo strate zasielky aj pri
takychto prepravach. Ak škodu sposobil napr. druhy dopravca, odosielateľ ju bude
nahradu vymahať od prveho dopravcu a ten od skutočneho vinnika a pod.
3.36. Pri poškodeni alebo strate zasielky možu nastať tieto pripady:
a) Prijemca prevzal zasielku bez toho, aby spolu s dopravcom naležite zistili jej stav
s uvedenim prislušnym vyhrad. Ak ide o poškodenie alebo stratu zjavne znateľne,
reklamačna lehota je 7 dni okrem nedieľ a sviatkov odo dňa vydania zasielky.
b) Ak ide o poškodenie alebo stratu zasielky (jej) časti zjavne neznateľne, može
prijemca poslať dopravcovi pisomne zistene vyhrady do 7 dni po tomto zisteni,
nepočitajuc do tejto lehoty nedele a sviatky.
3.37. Narok na nahradu za prekročenie dodacej lehoty može byť uplatneny len vtedy,
ak bola dopravcovi zaslana pisomna vyhrada do 21 dni potom, keď bola zasielka dana
k dispozicii prijemcovi. Deň vydania zasielky alebo podľa okolnosti deň zistenia stavu
zasielky sa do vyššie uvedenych lehot nepočita.
3.38. Žalobu je vo veciach preprav podliehajucich Dohovoru CMR možno podať u
tychto sudov: zmluvne dohodnuty štat, v ktorom je sud, sud miesta pobytu žalovaneho,
sud hlavneho zavodu žalovaneho, sud miesta prevzatia zasielky resp. dodania zasielky.
3.39. Naroky z medzinarodnych preprav cestnou nakladnou dopravou, na ktore sa
vzťahuje.
Dohovor CMR sa premlčuje za jeden rok. V pripade umyslu alebo takeho zavinenia,
ktore sa podľa prava sudu, na ktorom sa pravna vec prerokuva, považuje za
rovnocenne s umyslom, je premlčacia lehota trojročna.
4. Dopravca JAMICHO, s.r.o., Fraňa Kráľa 10, 08001 Prešov ma uzavrete poistenie
zodpovednosti
vnutroštatneho cestneho dopravcu, poistenie zodpovednosti medzinarodneho cestneho
dopravcu
podľa Dohovoru CMR.

Záverečné ustanovenia
1. Obsah tohto Prepravneho poriadku je voči obchodnym partnerom odo dňa jeho
zverejnenia
a spristupnenia sučasťou navrhu na uzavretie zmluvy o preprave veci. Každy prepravca
- objednavateľ prepravy je povinny pred podpisom Zmluvy o preprave veci sa s tymto
poriadkom oboznamiť.
2. Tento Prepravny poriadok je učinny dňom 06.12.2016
3. Všetky zmeny a doplnky Prepravneho poriadku nadobudaju činnosť najskor dňom ich
zverejnenia prostrednictvom Interneho oznamenia a ich spristupnenia.
4. Ak bude Prepravny poriadok podstatne zmeneny alebo podstatne doplneny,
dopravca je povinny zabezpečiť jeho zverejnenie a spristupnenie v uplnom zneni a na
tuto skutočnosť upozorniť svojich obchodnych partnerov.
V Prešove, dňa 06.12.2016
Michal Chomič – konateľ spoločnosti

