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Medical Logistic spol, s. r. o.  so sídlom v Banskej na ulici Pod Rybou 5, podľa 
§4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky .56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

 
 

vydáva 
 
 
 
 

PREPRAVN   PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  
DOPRAVY 

 
Oddiel I 

Základné ustanovenia 
 

 
lánok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Tento prepravn  poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na 
uzavretie prepravnej zmluvy. 
 

(2) Dopravcom pod a tohto prepravného poriadku je spolo nos  Medical Logistic, 
spol, s.r.o., Pod Rybou 5, SK - 974 01 Banská Bystrica, ktorá podniká 
v cestnej nákladnej doprave na základe rozhodnutia KÚ v Banskej Bystrici pod 
íslom BBMN004221010000, zo d a 11.4.2018. 

  
 

(3) Prepravou pod a tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, 
priemyseln ch tovarov a in ch po adovan ch druhov tovarov v  medzinárodnej a 
vnútro tátnej cestnej nákladnej doprave. 

 

 
lánok 2 

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovan ch dopravn ch 
slu ieb 

 
 
(1) Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu 

 
a) vnútro tátna cestná nákladná doprava, 
b) medzinárodná cestná nákladná doprava. 
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(2) Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy 
• vozové zásielky, 
• kusové zásielky. 

 
 

(3) Za vozové zásielky sa pova ujú zásielky prepravované jednému prepravcovi 
(odosielate ovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnos  je vy ia ako 
2500 kg alebo bez zrete a na jej hmotnos : 
 

a) ak je ou vyu itá u ito ná hmotnos  alebo lo n  priestor pou itého vozidla,  
b) ak sa pod a dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvlá tnou samostatnou 

jazdou vozidla alebo preto, e povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy 
v po adovanej lehote si to vy aduje, 

c) ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkov ch dôvodov na dvoch alebo 
viacer ch miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkov ch 
dôvodov prelo il náklad na iné vozidlo. 

(4) Za dokládku sa pova uje  zásielka prepravovaná spolo ne s in mi zásielkami alebo 
pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykona  bez nákladu. 

 
 

lánok 3 
Vymedzenie prepravovan ch vecí dopravcom 

 
(1) Dopravca vzh adom na svoju teraj iu technickú základ u prednostne prepravuje vozové 

zásielky, ale vykonáva tie  prepravu kusov ch zásielok. 
 

(2) Druhy prepráv pod a technickej základne, najmä vozového parku 
 

a) preprava nákladu na paletách, 
b) preprava potravín, 
c) preprava in ch druhov tovarov na základe objednávok prepravcov, 
d) Preprava lie iv, 
e) Preprava nebezpe n ch vecí v zmysle Dohody ADR, 

 
 

(3) Iné prepravy vykonáva  na základe podrobn ch objednávok prepravcov. 
 

lánok 4 
Veci  vylú ené z prepravy 

(1) Z prepravy sú vylú ené 
 
a) veci, ktor ch preprava je zakázaná v eobecne platn mi právnymi predpismi, 
b) nebezpe né veci triedy 1 (v bu né látky a predmety), triedy 7 (rádioaktívny materiál), 

pod a lenenia stanoveného Európskou dohodou o preprave nebezpe n ch vecí 
cestnou dopravou (Dohoda ADR). 
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c) predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnos ou vzh adom na u ito nú hmotnos , 
rozmery vozidiel a stav pozemn ch komunikácií, ktor ch má by  pri preprave pou ito, 
sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu, 

d) veci vysokej resp. a ko vy íslite nej hodnoty (umelecké zbierky, staro itnosti a pod.). 
 

(2) Dopravca vzh adom na svoju teraj iu technickú základ u neprepravuje ivé zvieratá. 
 

(3) Dopravca nevykonáva zvlá  nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vy adovali 
pecializovanú technickú základ u. 

 
(4) Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylú ená z prepravy alebo jej preprava je 

povolená za zvlá tnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi 
oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo 
neúpln ch údajov, je odosielate  povinn  zaplati  pokutu vo v ke rovnajúcej sa 
trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku. 

 

 
 

lánok 5 
Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce  

odosielate a a príjemcu vecí s dopravcom 
 

(1) Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpe ia, aby boli zmluvne dohodnuté 
dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady  . 561/2006 o harmonizácii 
niektor ch právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa t kajú cestnej dopravy.  Ide 
najmä o dodr iavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielate a  a vykladacích 
miest príjemcu, dodr iavanie  asov nakládky a vykládky tak, aby vodi i dopravcu mohli 
dodr iava   re im práce t kajúci sa doby jazdy, prestávok, denn ch a t denn ch 
odpo inkov. 

(2) Zásielku alebo jej as , ktorá pod a svojej povahy vy aduje, aby bola po as prepravy a 
manipulácie chránená pred po kodením alebo stratou, je odosielate  povinn  poda  
k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave. 

(3) Odosielate  je povinn  zabali   riadne zásielku tie  vtedy, ak existuje nebezpe enstvo, e 
by bez obalu mohla po as prepravy spôsobi  pre svoje vlastnosti kodu osobám alebo na 
in ch zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na in ch zariadeniach dopravcu. 
Dopravca nepreskú ava, i zásielka svojou povahou vy aduje obal, poprípade i pou it  
obal je riadny. Odosielate  zodpovedá za kody, ktoré vznikli chybn m alebo 
nedostato n m obalom po as prepravy na ostatn ch prepravovan ch zásielkach alebo 
vozidle. 

(4) Odosielate  je povinn  zaisti , aby obaly zásielky alebo jednotliv ch kusov zásielky svojimi 
rozmermi, kon trukciou a pevnos ou umo ovali pou itie paletiza nej a mechaniza nej 
techniky pri lo n ch prácach a preprave. 

(5) Odosielate  je povinn  ozna i  zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento 
prepravn  poriadok alebo je to potrebné pre u ah enie manipulácie so zásielkou alebo 
pre odstránenie nebezpe enstva jej po kodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave 
kusov ch zásielok je odosielate  povinn  ka dú zásielku zrete ne a nezmazate ne ozna i  
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adresou odosielate a a príjemcu. Pri ozna ovaní zásielok obsahujúcich nebezpe né veci 
odosielate  je povinn  dodr a  ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej 
preprave nebezpe n ch vecí (ADR).  

(6) Pokia  povaha zásielky  vy aduje, aby s ou bolo po as nakládky, prepravy a vykládky 
ur it m spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v ur itej polohe, je odosielate   
povinn  ozna i  ka d  kus zásielky manipula nou zna kou pre ozna ovanie prepravn ch 
obalov pod a platn ch Slovensk ch technick ch noriem (STN) prípade in ch noriem 
(napr. IMO ak zásielka bude prepravovaná aj  námornou dopravou). 

(7) Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, e zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a 
ozna ovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielate  v hradu dopravcu k baleniu a 
ozna ovaniu zásielky zapísanú v  nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade 
potvrdí, mô e dopravca zásielku prevzia  k preprave. 

(8) Dopravca je oprávnen  kedyko vek preskúma , i zodpovedá zásielka zápisom prepravcu 
v prepravn ch dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky 
na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá 
nie je pracovníkom dopravcu. 

(9) Ak zistí dopravca e te pred v jazdom vozidla z miesta nakládky, e k preprave bola 
prijatá zásielka vylú ená z prepravy, je povinn  ju vráti  odosielate ovi a odosielate  je 
povinn  ju prevzia  spä .  

(10) Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, e by jej prepravou mohla by  
spôsobená koda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca 
oprávnen  odmietnu  prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená a  po as 
prepravy, jazdu preru í. Pri preru ení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatn ch  
preká kach pri preprave. 

(11) Odosielate  zásielky je povinn  dopravcovi odovzda  zásielku v stave spôsobilom na 
prepravu po pozemn ch komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo 
sa zistila jej chyba pod a ods. 10, dopravca mô e jej prijatie na prepravu odmietnu .  
Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdr aním vozidla pri nakládke alebo 
náklady spojené s preru ením prepravy pod a ods. 10 je povinn  odosielate  zásielky 
dopravcovi uhradi . 

(12) Ak zásielka je zlo ená z ve kého po tu kusov, je dopravca povinn  zis ova  ich po et, 
len vtedy ak to bolo s odosielate om dohodnuté v prepravnej zmluve. V sledok 
preskúmania je dopravca povinn  zaznamenáva  v nákladnom liste alebo vyhotovi  zápis. 

(13) Hmotnos ou zásielky sa rozumie hmotnos  nákladu vrátane paliet, prepravn ch skrí , 
kontejnerov a pod. a s  manipula n mi a prepravn mi pomôckami odosielate a 
prevzat mi zárove  so zásielkou. 

(14) Hmotnos  zásielky zis uje odosielate  a zodpovedá za tento údaj, ktor  sa uvádza 
v nákladnom liste alebo v in ch sprievodn ch dokladoch. 

(15) Dopravca je oprávnen  kedyko vek preskúma  hmotnos  zásielky, hlavne ak má 
pochybnosti o správnosti  tohto údaju zo strany odosielate a. Hmotnos  zis uje úradn m 
vá ením alebo v po tom, ak je mno stvo nákladu udané po tom jednotliv ch rovnak ch 
kusov alebo po tom mern ch jednotiek a hmotnos  jedného kusa zásielky alebo mernej 
jednotky je známa, prípadne zistená vá ením. 
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(16) Spôsob preskúmania hmotnosti a v sledok preskúmania  zaznamenáva dopravca na 
v etky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní 
k dispozícii. 

(17) Odosielate  hradí náklady spojené so zis ovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné 
vá enie a pod.) ak o zistenie hmotnosti po iadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak 
sa odli uje hmotnos  zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej 
odosielate om. 

(18) Ak o zistenie hmotnosti zásielky po iadal príjemca, je tie  povinn  hradi  náklady 
spojené so zis ovaním hmotnosti zásielky. 

(19) Odosielate  v SR si je vedom , e ak uvedie bez vedomia vodi a vozidla alebo jeho 
prevádzkovate a , pri nakladaní tovaru prekro í najvä iu prípustnú celkovú hmotnos  
vozidla, najvä iu prípustnú hmotnos  jazdnej súpravy, najvä iu prípustnú celkovú 
hmotnos  prípojného vozidla alebo najvä iu prípustnú hmotnos  pripadajúcu na nápravy 
vozidla, mô e by  pod a zákona NR SR . 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskor ích predpisov  sankcionovan  zo strany Policajného zboru. 

(20) Ak dopravca zistí prekro enie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozlo enie 
zavinené odosielate om e te v mieste odoslania, je odosielate  povinn   vykona  
vylo enie asti zásielky resp. jej prelo enie. Ak to dopravca zistí a  po as prepravy napr. 
z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky,  je oprávnen  vykona  vylo enie asti 
zásielky resp. jej prelo enie na ú et a nebezpe ie odosielate a zásielky. O tom, e 
zásielka sa bude preklada  resp. as  vyklada  je dopravca povinn  informova  
odosielate a zásielky a tieto úkony je povinn  zaznamena  aj v prepravnom doklade. Na 
prepravu vylo enej asti zásielky  je odosielate  povinn  vystavi  samostatnú  objednávku 
prepravy. 

(21) Odosielate  je povinn  presne pecifikova  v prepravnej zmluve miesto nakládky 
a vykládky (presnú adresu) a tie  oznámi  dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd 
ur it ch nákladn ch vozidiel resp. v ur itom ase  na miesto nakládky resp. vykládky. 
Napríklad i miesto nele í v nízkoemisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd 
nákladn ch vozidiel s ur itou celkovou hmotnos ou, s ur it m za a ením na nápravy 
a pod. Odosielate  tie  je povinn  uvies  dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom ase je 
mo né vykonáva  vykládku. 

(22) Nakládku vo v eobecnosti zabezpe uje odosielate  a vykládku príjemca zásielky, 
pokia  sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.  

(23) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemo no 
urobi  mimo cesty. Náklad sa musí zlo i  a nalo i  o najr chlej ie a tak, aby nebola 
ohrozená bezpe nos  cestnej premávky. 

(24) Osádka vozidla z h adiska prepravnej zmluvy nemá povinnos  zabezpe ova  
nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak 
má k tomu potrebné prevádzkové  zariadenie a pracovníkov a je to  v prepravnej zmluve 
v slovne dohodnuté a za dohodnut  príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla 
dopravcu z h adiska predpisov o bezpe nosti práce nemô e pou íva   manipula né 
zariadenia prepravcov pokia  nebola z ich prevádzkou za kolená a s písomn m súhlasom 
prepravcov. 
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(25) Odosielate  je povinn  vykona  v as v etky opatrenia nutné k plynulej nakládke a 
k ochrane zásielky pred po kodením. Prepravca (odosielate  a príjemca) je povinn  
zabezpe i  podmienky pre bezpe nos  práce a pre hospodárne vyu itie vozidiel 
dopravcu. Hlavne je povinn  zaisti , aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli 
udr ované v stave, ktor  umo uje r chlu a bezpe nú nakládku a vykládku zásielok, 
zaisti  dostato né spevnenie v etk ch plôch pou ívan ch k jazde vozidiel vrátane 
neverejn ch príjazdov ch komunikácií a ich udr ovanie v zjazdnom a bezpe nostnom 
stave, ako aj dostato né osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel. 

(26) Vo v eobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielate ), 
lebo ten má patri né znalosti t kajúce sa zásielky. Odosielate  zásielky  je povinn  
poskytnú  presné informácie o zásielke t kajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotliv ch 
kusov. Ak má odosielate a vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu 
v cestnej nákladnej doprave je povinn  ich dopravcovi v dostato nom predstihu pre 
zahájením prepravy poskytnú  v jazyku, ktorému dopravca rozumie. 

(27) Vodi  (zástupca dopravcu) je povinn  sa pri nakládke zú astni  a prípadne usmerni  
rozlo enie nákladu na vozidle napr. z h adiska rovnomerného za a enia náprav  vozidla 
prepravovan m tovarom a z h adiska toho aby pri preprave  nebola ohrozená bezpe nos  
a plynulos  cestnej premávky. Ak nedbá odosielate  na pokyny dopravcu a dôjde preto 
k chybe v nalo ení, hlavne v pre a ení vozidla, je dopravca oprávnen  iada  prelo enie 
nákladu na vozidle alebo zlo enie nákladu alebo jeho asti. Ak nie je dopravcovi 
vyhovené mô e odmietnu  vykonanie prepravy, poprípade obstara  riadne zlo enie a 
ulo enie nákladu na ú et a nebezpe enstvo odosielate a. 

(28) Ak zabezpe uje  nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinn  dba , aby nedo lo 
k po kodeniu vozidla a in ch zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spú a  a ie 
náklady z vä ej v ky na vozidlo. 

(29) Ak dôjde k vä iemu zne isteniu lo ného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke 
alebo prepravovan m  nákladom, je prepravca povinn  zaisti  po vylo ení zásielky a pri 
opakovan ch prepravách po ukon ení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho 
vy istenie. Ak prepravca nesplní túto povinnos , zaistí vy istenie vozidla na jeho ú et 
dopravca. 

(30) Ak je nutné vykona  dezinfekciu vozidla, zabezpe uje ju dopravca. Náklady 
s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnos  dezinfekcie. 

(31) Ak je po adované vymytie cisternového vozidla alebo cisternového kontajnera pred 
nakládkou iného druhu nákladu je povinn  túto skuto nos  prepravca dopravcovi oznámi  
v objednávke prepravy alebo rámcovej prepravnej zmluve. Náklady spojené s vymytím 
hradí prepravca. 

(32) Z dôvodu po kodenia zásielky pri preprave mô e príjemca odmietnu  prijatie zásielky 
alebo jej asti len vtedy, ak sa zmenil po kodením stav zásielky do tej miery, e nie je 
mo né ju pou i  k pôvodnému ú elu. Príjemca v ak nie je povinn  prevzia  zásielku, 
pokia  dopravca nespí e zápis o po kodení zásielky za prítomnosti obidvoch 
zú astnen ch strán. Zápis je mo no urobi  aj v prepravnej listine. 

(33) V hrady vo i spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca ( len osádky vozidla) 
uplatní vo i odosielate ovi, príjemcovi alebo in m osobám písomnou formou napríklad do 
nákladného listu. 
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(34)  Za as zdr ania dopravcu pri nakládke, vykládke alebo colnom konaní sa pova uje, 
pokia  nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté inak,  as od po adovaného asu 
pristavenia vozidla dopravcu na nakládku vykládku alebo colné konanie, a  po za atie 
nakládky, vykládky alebo colné konanie a ka dé dopravcom nezavinené preru enie 
t chto prác vrátane vystavenia prepravn ch a coln ch  dokladov k zásielke. Za as  
zdr ania mô e dopravca po adova  finan nú náhradu po tyroch hodinách za ka dú 

al iu za atú hodinu tridsa  euro. Maximálna suma za dvadsa tyri hodín akania nesmie 
by  vy ia ako tristosedemdesiat euro za ka dé za até dvadsa tyri hodinové obdobie. 

 
 

 
 
 
 

Oddiel II 
Spôsob uzavretia a platnos  zmluvy 

o preprave vecí vo vnútro tátnej cestnej 
nákladnej doprave 

 
lánok 6 

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútro tátnej cestnej nákladnej 
doprave 

 

(1) Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikate sk  subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy 
o preprave bude sa riadi  ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí pod a 
zákona . 513/1991 Zb. Obchodn  zákonník. 

(2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielate ovi, e prepraví vec 
(zásielku) z ur itého miesta (miesto odoslania) do ur itého iného miesta (miesto 
ur enia), a odosielate  sa zaväzuje zaplati  mu odplatu (prepravné). 

(3) Dopravca je oprávnen  po adova , aby mu odosielate  potvrdil po adovanú prepravu 
v prepravnom doklade, a odosielate  je oprávnen  po adova , aby mu dopravca 
písomne potvrdil prevzatie zásielky. 

(4) Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielate  povinn  
odovzda  ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielate  
zodpovedá za kodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním t chto listín alebo ich 
nesprávnos ou. 
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(5) Ak nevypl va zo zmluvy nie o iné, zmluva zaniká, ak odosielate  nepo iadal dopravcu 
o prevzatie zásielky v ase ur enom v zmluve, inak do iestich mesiacov od 
uzavretia zmluvy. 

(6) Dopravca je povinn  prepravu vykona  do miesta ur enia s odbornou starostlivos ou v 
dohodnutej lehote, inak bez zbyto ného odkladu. Pri pochybnostiach za ína lehota 
plynú  d om nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom. 

(7) Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinn  doru i  mu zásielku, alebo ak 
má pod a zmluvy príjemca zásielku v mieste ur enia vyzdvihnú , oznámi  mu 
ukon enie prepravy. 

(8) Dokia  dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielate  oprávnen  po adova , 
aby preprava bola preru ená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ou bolo 
nalo ené inak, a uhradí ú elne vynalo ené náklady s t m spojené.  

(9)  Ak zmluva ur uje, e pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu ur itú 
pe a nú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskuto ní in  inkasn  úkon, platia 
primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich  
zákona . 513/1991 Zb. Obchodn  zákonník). 

Ak si prepravu vecí objedná  u dopravcu fyzická osoba nepodnikate , dôjde k uzavretiu 
zmluvy o preprave nákladu pod a §765 a nasledujúceho  zákona . 40/1964 Zb. Ob iansky 
zákonník v znení neskor ích predpisov. 
 

 
  lánok 7 

Povinnosti objednávate a prepravy a príjemcu zásielky 
 

(1) Objednávate  prepravy naj astej ie odosielate  je povinn  poskytnú  dopravcovi správne 
údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za kodu spôsobenú dopravcovi 
poru ením tejto povinnosti. 

(2) Odosielate  je povinn  prepravu u dopravcu si objedna . Posta uje aj forma objednávky 
e-mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma 
objednávky pokia  sa dopravca s odosielate om nedohodnú iná . 

(3) Objednávku prepravy je mo no vystavi  na jednu prepravu alebo ur it  po et prepráv. Ak 
sa prepravy budú opakova  a preprava bude trva  dlh ie obdobie je vhodnej ie medzi 
dopravcom a objednávate om prepravy uzatvori  rámcovú prepravnú zmluvu.  

(4) Objednávka prepravy musí obsahova  údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie 
faktúry pod a platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí 
objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahova  nasledovné údaje: 

a) obchodné meno objednávate a prepravy, adresu, I O, I  DPH, e-mail, íslo telefónu 
a pod a potreby aj iné kontaktné údaje, 

b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnos  (hmotnos  vrátane obalu a aj palety), 
po et kusov, rozmery, po iadavky na upevnenie a pod.), 

c) miesto odoslania a miesto ur enia zásielky (presnú adresu), 

d) ak je po adovan  tak aj as nakládky a as vykládky, 

e) pri zásielkach prepravovan ch do opravy aj informácie o druhu a rozsahu po kodenia. 
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f) dohodnutú odplatu za vykonanie  prepravy (cenu za prepravu). 

 

(5) Objednávka prepravy musí by  podaná tak, aby medzi d om prevzatia objednávky 
dopravcom a d om po adovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokia  nebolo 
dohodnuté inak. 

(6) Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielate  povinn  odovzda  
ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielate  zodpovedá za 
kodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnos ou. 

(7) Objednávate  je povinn  pri objednávaní prepravy informova  dopravcu o vy ej cene 
zásielky ako je be ná trhová cena. 

(8) Pri preprave tovaru, ktorého cena je vy ia ako  350.000   je objednávate  povinn  
oznámi  a dokladova  dopravcovi túto hodnotu vzh adom na poistenie zodpovednosti 
dopravcu pri preprave zásielky.  

(9) Dopravca je povinn  na po iadanie odosielate a prevzatie zásielky písomne potvrdi . 

(10) Prepravná zmluva vzniká medzi objednávate om (odosielate om alebo príjemcom) a 
dopravcom 

a) prijatím objednávky, 

b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednáva  tak za iatkom prepravy, 

c) prevzatím zásielky k preprave. 

 

(11) Objednávka je prijatá 

a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielate a o rozsahu, ase, 
prípadne o spôsobe vykonania po adovanej prepravy alebo 

b) okam ikom, ke  písomne, e-mailom, faxom alebo in m hodnovern m spôsobom 
potvrdenie dopravcom o jej prijatí do lo objednávate ovi; ak iada odosielate  takéto 
potvrdenie, je dopravca povinn  vyhovie , 

c) za iatkom objednanej prepravy dopravcom pokia  nebola objednávka prijatá pod a 
predchádzajúcich bodov. 

 

(12) Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej al iu prepravu inému príjemcovi 
vzniká nová prepravná zmluva. 

(13) Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy mô e dopravca 
po adova  od objednávate a prepravy  zlo enie zálohy a  do v ky 80 % z dohodnutej 
ceny resp. predbe nej ceny za prepravu. Dopravca je povinn  prijatie zálohy nále ite 
potvrdi  a vystavi  po adované da ové doklady (napr. zálohovú faktúru). 

(14) A  do vydania zásielky má odosielate  právo dáva  za podmienok ustanoven ch t mto 
prepravn m poriadkom dopravcovi nové príkazy. 

(15) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá 
v ase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu. 
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(16) Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta ur enia, ak 
zmluva neur uje za rozhodnú inú cenu. 

(17) Ak nemô e dopravca dokon i  prepravu pre skuto nosti, za ktoré nezodpovedá, má 
nárok na pomernú as  prepravného s prihliadnutím na u  uskuto nenú prepravu. 

(18) Ak je v zmluve ur en  príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, ke  po iada o 
vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta ur enia alebo po uplynutí lehoty, ke  tam mala 
dôjs . T mto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky t kajúce sa kody na 
zásielke. Dopravca v ak zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi 
dan mi mu odosielate om.                 V tomto prípade má na alej právo naklada  so 
zásielkou odosielate . Ak ur í odosielate  dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda 
táto osoba práva zo zmluvy t m ist m spôsobom ako pôvodn  príjemca. 

(19) Prijatím zásielky preberá príjemca ru enie za úhradu poh adávok dopravcu vo i 
odosielate ovi za zmluvy t kajúcej sa prepravy  prevzatej zásielky, ak o t chto 
poh adávkach príjemca vedel alebo musel vedie . 

(20) Dopravca má na zabezpe enie svojich nárokov vypl vajúcich zo zmluvy zádr né   právo 
k zásielke,  dokia  s ou mô e naklada . 

(21) Ak viazne na zásielke nieko ko zádr n ch práv, má zádr né právo dopravcu prednos  
pred zádr n mi právami vzniknut mi predt m. 

(22) Zádr né právo dopravcu má prednos  pred zádr n m právom zasielate a. 

 

 

lánok 8 
Zodpovednos  dopravcu za kodu na zásielke a  za nedodr anie podmienok prepravy 

 
(1) Dopravca zodpovedá za kodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom 

a  do jej vydania príjemcovi, iba e ju dopravca nemohol odvráti  pri vynalo ení 
odbornej starostlivosti. 

(2) Za kodu na zásielke v ak dopravca nezodpovedá, ak preuká e, e bola spôsobená: 
 
 

a) odosielate om, príjemcom alebo vlastníkom zásielky, 

b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky v ítane obvyklého úbytku,  

c) okolnos ou, ktorú dopravca nemohol odvráti ; ide tu o prípady vy ej moci 
napríklad po kodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, po iari, pádu lavíny 
a pod. 

d) vadn m obalom, na ktor  dopravca upozornil odosielate a pri prevzatí zásielky na 
prepravu, a ak bol vydan  nákladn  list, bola v om vadnos  obalu poznamenaná; 
ak neupozornil dopravca na vadnos  obalu, nezodpovedá dopravca za kodu na 
zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnos  nebola pri 
prevzatí zásielky poznate ná. Dopravca má právo zapísa  v hrady k obalu a stavu 
zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho listu, ktor  ostáva u odosielate a 
zásielky. 
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(3) Pri kode na zásielke vzniknutej pod a odseku (2) je dopravca povinn  vynalo i  
odbornú starostlivos , aby koda bola o najmen ia. 

(4) Pri strate alebo zni ení zásielky je dopravca povinn  nahradi  cenu, ktorú zásielka 
mala v ase, ke  bola odovzdaná dopravcovi. 

(5) Pri po kodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinn  nahradi  rozdiel 
medzi cenou, ktorú mala zásielka v ase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by  v 
tomto ase mala po kodená alebo znehodnotená zásielka. 

(6) Pri zmluve o preprave nákladu pod a Ob ianskeho zákonníka je dopravca povinn  
strate alebo zni ení zásielky nahradi  cenu, ktorú mala stratená alebo zni ená 
zásielka v ase, ke  bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinn  zná a  ú elne 
vynalo ené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zni enej 
zásielky. Pri po kodení alebo iasto nej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o 
ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je ú elné vykona  opravu, uhrádza dopravca 
náklady opravy. Dopravca za uvedené kody zodpovedá do hodnoty 10 000,- EUR na 
základe poistenia zodpovednosti za kodu cestného dopravcu.. Dopravca je povinn  vykona  
prepravu s odbornou starostlivos ou a v ur enej lehote. Za iné kody z nákladnej 
prepravy, ako sú kody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli 
spôsobené prekro ením dodacej lehoty. Dopravca za kodu spôsobenú prekro ením 
dodacej lehoty zodpovedá do v ky prepravného. Odosielate  alebo príjemca musia 
kodu spôsobenú dopravcovi jednozna ne preukáza . 

(7) Dopravca je povinn  ur chlene poda  odosielate ovi správu o kode na zásielke 
vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak v ak príjemca nadobudol právo na 
vydanie zásielky, je povinn  túto správu poda  príjemcovi. Dopravca zodpovedá za 
kodu spôsobenú odosielate ovi alebo príjemcovi poru ením tejto povinnosti. 

(8) Ak hrozí bezprostredne podstatná koda na zásielke a ak nie je as vy iada  si 
pokyny odosielate a alebo ak váha odosielate  s tak mi pokynmi, mô e dopravca 
zásielku vhodn m spôsobom preda  na ú et odosielate a. 

(9) Dopravca mô e svoj záväzok plni  pomocou al ieho dopravcu a zodpovedá pritom, 
akoby prepravu uskuto oval sám. 

(10)   Za kodu spôsobenú  odosielate ovi neuskuto nením prepravy, o ktorej bola 
u  dohodnutá  písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do v ky 
preukázan ch v dajov spojen ch so zbyto nou prípravou zásielky k preprave. 

(11)  Právo na náhradu kody musí odosielate  uplatni  u dopravcu len písomne, 
pri om svoje   po iadavky musí zdôvodni . alej musí pripoji  doklady preukazujúce 
oprávnenos  jeho nároku a správnos  v ky po adovanej iastky a príslu n  diel 
prepravného dokladu.  

(12)   Právo na náhradu kody musí odosielate  uplatni  u dopravcu do iestich 
mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedo lo, do  
iestich mesiacov od    prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.  

 

 
 
 

lánok 9 
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Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy 
 

 
(1) A  do vydania zásielky mô e odosielate  po adova , aby doprava bola preru ená a zásielka mu 

bola vrátená, alebo aby s ou bolo nalo ené inak po dohode s dopravcom a odosielate  je povinn  
uhradi  ú elne vynalo ené náklady s t mto spojené. 

 
(2) Príjemca zásielky mô e navrhnú , aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky. 
 
(3) Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy  pod a ods. 1 hradí 

odosielate  a pod a ods. 2 príjemca. 
 
(4) O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tie  ustanovenia l. 7.  
 
(5) Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielate  povinn  oznámi  to 

bez me kania dopravcovi.  
 
(6) Ak bola preprava odvolaná a  po v jazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo u  

bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedo lo z prí iny na strane 
odosielate a, prislúcha dopravcovi náhrada za vynalo ené náklady s t m spojené. 

 
(7) Ak dopravca nemô e vykona  dohodnutú prepravu alebo ju nemô e vykona  za dohodnut ch 

podmienok alebo podmienok stanoven ch t mto prepravn m poriadkom, je povinn  to bez 
me kania oznámi  odosielate ovi. Ak nevyhovujú odosielate ovi nové podmienky navrhnuté 
dopravcom, je oprávnen  od prepravnej zmluvy odstúpi ; od zmluvy mô e odstúpi  tie  vtedy, ak 
nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielate om pristavené do troch hodín od 
dohodnutého asu pristavenia vozidla. 

 
Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu preká ka, pre ktorú nie je mo né prepravu 
zapo a  alebo v nej pokra ova  alebo nie je mo né vykona  vydanie zásielky a 
s odosielate om nebol dohodnut  al í postup pre tak to prípad, je dopravca povinn  
vy iada  si bez me kania návrh odosielate a. 

Dopravca  nemusí vyrozumie  odosielate a, ak ide o preká ku prechodného rázu (napr. 
nutnos  prelo enia zásielky) a  dosiahnutie jeho návrhu by si vy iadalo dlh ej doby, ne  
bude potrebná k odstráneniu preká ky. 

Ak pominie preká ka skôr, ako bol vykonan  dodato n  návrh odosielate a, postupuje 
dopravca pod a pôvodne dohodnut ch podmienok. Odosielate  mô e u  v prepravnej 
listine da  návrh, ako so zásielkou nalo i  pre prípad vzniku preká ky pri preprave pri 
plnení prepravnej zmluvy. 

Ak nie je mo no pod a predchádzajúcich ustanovení zásielku vyda  príjemcovi ani vráti  
odosielate ovi, obstará dopravca jej ulo enie; o ulo ení zásielky dopravca bez me kania 
vyrozumie   odosielate a. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielate  

 
 

  
lánok 10 

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave 
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(1) Prepravná listina ako prepravn  doklad sprevádza zásielku a  do jej vydania, prípadne 

likvidácie. Prepravnú listinu je povinn  riadne vyplnenú odovzda  dopravcovi odosielate  
alebo je povinn  údaje t kajúce sa zásielky dopravcovi poskytnú  a po zapísaní 
napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdi  alebo dopravca sa 
mô e na prepravnej listine dohodnú  inak. 

(2) Prepravná listina  sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu                               
so zásielkou. 

(3) Prepravná listina musí obsahova  najmenej tieto údaje: 
a) názov (meno) odosielate a a príjemcu, 

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu, 
c) po et kusov, 
d) celkovú hmotnos  zásielky, 
miesto nakládky a miesto vykládky, 
e) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom, 
f) miesto pre v hrady dopravcu. 

(4) Prepravnou listinou vo vnútro tátnej  cestnej nákladnej doprave je 

a) prepravn  list vyplnen  a odovzdan  odosielate om, 

b) dodací list, pokia  vyhovuje uveden m podmienkam. 
 

(5) Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacer ch miestach, je odosielate  povinn  
odovzda  pre ka dú as  zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy 
prepráv mô u by  údaje prepravnej listiny zjednodu ené. 

(6) Dopravca a prepravcovia (odosielate  a príjemca) zodpovedajú za správnos  a úplnos  
údajov, ktoré zapisujú  do prepravnej listiny.  

(7) Dopravca má právo zapísa  do prepravnej listiny v hrady dopravcu k druhu pou itého 
vozidla na základe po iadavky objednávate a prepravy, stave zásielky, jej obalu, po tu 
kusov a spôsobu nakládky. 

(8) Pri preprave potravín a preprave nebezpe n ch vecí  sa vy adujú od odosielate a 
al ie doklady predpísané platnou právnou úpravou, ktoré sú uvedené v al ích 

oddieloch prepravného poriadku. 
 

 

 

 

Oddiel III 
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Spôsob uzavretia a platnos  zmluvy 

o preprave vecí v medzinárodnej cestnej 
nákladnej doprave 

 
 
 

lánok 11 
Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí 

 

(1) Vzh adom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka pre oblas  medzinárodnej 
dopravy tieto dohody, dohovory a zmluvy majú prednos  pred zákonnou úpravou 
platnou v Slovenskej republike. Tie asti jednotliv ch lánkov prepravného poriadku, 
ktoré sú upravené v medzinárodn ch zmluvách, dohodách a dohovoroch, napríklad 
v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), 
vyhlá ka Ministerstva zahrani n ch vecí . 11/1975 Zb. v znení neskor ích zmien a 
doplnkov, odli ne, sa  pri prepravách v medzinárodnej cestnej doprave nepou ijú. 

(2) Dohovor CMR sa vz ahuje na ka dú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestn m 
vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa 
uvádzajú v zmluve, le ia v dvoch rôznych tátoch, z ktor ch aspo  jeden je zmluvn m 
tátom Dohovoru CMR.  

(3) Dohovor CMR sa  nevz ahuje : 

a) na prepravy vykonávané v rámci medzinárodn ch po tov ch zmlúv, 
b) na prepravy m tvol, 
c) na prepravy s ahovan ch zvr kov.  

(4) Dohovor CMR platí pre celú trasu prepravy a nezávisle na tom, aká je d ka cesty                              
v Slovenskej republike a v zahrani í. Po tejto stránke Dohovor CMR vyradzuje z 
platnosti vnútro tátne právne predpisy. 

(5) Dohovor CMR sa vz ahuje na prepravy cestnou nákladnou dopravou, pri ktorej mô u 
by  pou ité motorové vozidlá, aha e, návesové súpravy, prívesy a kontajnery.  

 
lánok 12 

Povinnosti objednávate a prepravy a príjemcu zásielky 
(1) Objednávate  prepravy naj astej ie odosielate  zodpovedá dopravcovi za kody 

spôsobené vadami obalu zásielky a je povinn  pripoji  k nákladnému listu alebo da  
dopravcovi  k dispozícií doklady potrebné k colnému a al ím úradn m jednaniam 
vykonávan m pred vydaním zásielky a poskytnú  mu v etky informácie o ktoré po iada.  
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(2) Odosielate  je oprávnen  disponova  so zásielkou, hlavne mô e po adova  na dopravcovi 
zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie zásielky inému príjemcovi, 
ne  ktor  je uveden  v nákladnom liste.  

(3) Právo disponova  so zásielkou zaniká ak dopravca odovzdá druh  diel nákladného listu 
príjemcovi a ten potvrdí prijatie zásielky.  

 

 
lánok 13 

Prepravné listiny v medzinárodnej cestnej nákladnej  doprave 
 

(1) Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladn  list, ktor  je vierohodn m 
dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky 
dopravcom. Ak neexistuje nákladn  list, ak sa stratil alebo má niektoré nedostatky, 
nedotkne sa to síce platnosti uzavretej prepravnej zmluvy (vz ahujú sa na u aj 
na alej ustanovenia Dohovoru CMR), av ak jeho existencia je nevyhnutná pre 
niektoré okolnosti, ktoré umo ujú vykonávanie Dohovoru CMR a dôkaznú moc 
v prípade sporov. Medzinárodn  nákladn  list je tie  dôkazov o mieste nakládky 
a vykládky a pri prechode coln ch hraníc je povinn m dokladom.  

(2) Pre ka dú zásielku musí by  vystaven  samostatn  nákladn  list CMR. Za samostatnú 
zásielku sa pova uje ka dá zásielka odoslaná jedn m odosielate om pre jedného 
príjemcu a v jednom vozidle alebo súprave. V jednom vozidle mô e by  nieko ko 
samostatn ch zásielok. Ak je potrebné zásielku nalo i  na nieko ko vozidiel, alebo  ide 
o rôzne druhy alebo samostatné asti zásielky, majú odosielate  alebo dopravca 
právo iada  o vystavenie to ko nákladn ch listov, ko ko vozidiel má by  pou it ch 
alebo ko ko druhov alebo samostatn ch asti zásielky sa má naklada .   

(3) Nákladn  list musí obsahova  tieto údaje: 

a) miesto a dátum vystavenia, 

b) meno a adresu odosielate a, 

c) meno a adresu dopravcu, 

d) miesto a dátum prevzatia zásielky (nakládka) a miesto jej  ur enia (vykládka), 

e) meno a adresu príjemcu (aj DI  - da ové identifika né íslo), 

f) obvyklé pomenovanie povahy prepravovan ch vecí (ozna enie  tovaru) a druh obalu; pri 
veciach nebezpe nej povahy ich  v eobecne uznávané ozna enie ( pod a dohody ADR), 

g) po et kusov, ich zvlá tne zna ky a ísla, 

h) celkovú hmotnos  zásielky alebo in m spôsobom vyjadrené  mno stvo tovaru, napr. v m3 
(ak je poznámka v nákladnom  liste o úradnom vá ení alebo po ítaní tovaru, musí by  k 
nákladnému listu pripojen  doklad, ktor  vodi  odovzdá  príjemcovi zásielky), 

i) náklady spojené s prepravou (dovozné, ved aj ie poplatky,  cla a ostatné v daje 
vznikajúce od okam iku uzavretia  zmluvy a  do vydania zásielky), 
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j) pokyny potrebné pre colné a iné úradné jednanie (napr. uvedené vstupné a v stupné 
colné úrady, ktoré  zárove  musia súhlasi  s údajmi uveden mi v karnete TIR,  ak sa pri 
preprave pou íva alebo v in ch coln ch dokladov), 

k) údaj o tom, e preprava aj napriek akejko vek opa nej  dolo ke podlieha ustanoveniam 
Dohovoru CMR.    

 

(4) Nákladn  list musí poprípade obsahova  ( i e mô e) e te tieto údaje: 

a) zákaz prekládky, 

b) v davky, ktoré preberá odosielate  na seba, 

c) v ku dobierky, ktorá má by  vybratá v pri dodaní zásielky, 

d) cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitn   záujem na dodaní, 

e) pokyny odosielate a dopravcovi t kajúce sa poistenia zásielky, 

f) dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskuto ni , 

g) zoznam dokladov odovzdan ch dopravcovi. 

(5) Jednotlivé strany, ktoré sa zú ast ujú na preprave mô u do nákladného listu zapísa  
e te aj iné údaje, ktoré pokladajú za u ito né. 

(6) Vyplnenie nákladného listu je vecou odosielate a. Preto tie  on zodpovedá za 
správnos  údajov obsiahnut ch v nákladnom liste, a to aj vtedy, ak príslu né údaje na 
iados  odosielate a uvedie do nákladného listu zástupca dopravcu. Odosielate  

zodpovedá za v etky v davky a kody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku 
nepresnosti alebo neúplnosti: 

a)  údajov uveden ch v odseku  3  pod písmenami b),d),e),f),g),h) a j), 

b)  údajov uveden ch v odseku 4, 

c)  v etk ch ostatn ch údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu 
alebo za ú elom ich zaznamenania v nákladnom liste. 

(7) Pri prevzatí zásielky k preprave dopravca preskúma správnos  údajov v nákladom 
liste o po tu kusov a ich zna kách a íslach a zjavn  stav zásielky a jej obalu. Ak 
nemá dopravca vhodné prostriedky, aby mohol preskúma  správnos  údajov o po tu 
kusov a ich zna kách a íslach, zapí e do nákladného listu v hrady aj s ich 
odôvodnením. Rovnako musí odôvodni  v etky v hrady, ktoré urobil k zjavnému stavu 
zásielky a jej obalu.  

(8) Dopravca uvedie svoju v hradu na prvú kópiu nákladného listu skôr ne  ju odovzdá 
odosielate ovi, je na to ur ená kolónka .18 na formulári nákladného listu CMR. 
Zoznam naj astej ie pou ívan ch v hrad dopravcom je nasledovn : 

V hrada k vozidlu 

1. Otvorené vozidlo bez plachty pod a dohody s odosielate om 

V hrada k baleniu tovaru 

2. Nezabalené 
3. Po koden  obal 
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4. Nedostato n  obal 

V hrada k po tu, ozna eniu a íslovaniu kusov zásielky (sudy, vrecia, kusy at .) 

5. Kontrola nie je mo ná  z t chto dôvodov: 
a) nakládku vykonal  odosielate , 
b) poveternostné podmienky, 
c) ve k  po et balen ch kusov, 
d) zaplombovan  kontajner. 

V hrada k stavu prevzatého tovaru 

1. V zjavne zlom stave 
2. Po koden  
3. Premo en  
4. Zmrznut  
5. Nechránen  proti poveternostn m  vplyvom a v tomto stave je prepravovan  na iados   

odosielate a 

V hrada k nakládke, zabezpe eniu nákladu  vykládke 

Nakládku a zabezpe enie nákladu realizoval: 

1. Odosielate  
2. Vodi  za nevhodn ch poveternostn ch podmienok  na iados  odosielate a 

Vykládku realizoval: 

1. Príjemca 
2. Vodi  za nevhodn ch poveternostn ch  podmienok na iados  príjemcu 

Dopravca mô e formulova  a uvies  do kolónky 18 nákladného listu CMR alebo in m 
vhodn m spôsobom aj iné v hrady. 

 

(9) Nákladn  list je, pokia  nie je preukázan  opak vierohodn m dokladom o uzavretí obsahu 
prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak nie v ak nákladn  list k 
dispozícií platí prepravná zmluva, ak je jej uzavretie preukázané iná .  

 

 

 
lánok 14 

Zodpovednos  dopravcu za kodu na zásielke a  za nedodr anie podmienok prepravy 
 

(1) Dopravca zodpovedá za úplnú alebo iasto nú stratu zásielky alebo za jej po kodenie, 
ktoré vznikne od okam iku prevzatia zásielky k preprave a  do okam iku jej vydania, ako 
aj za prekro enie dodacej lehoty. Dopravca sa neberie na zodpovednos , ak je strata 
zásielky, jej po kodenie alebo prekro enie dodacej lehoty bolo zavinené oprávnen m 
príkazom, ktor  nebol zavinen  nedbalos ou dopravcu, vlastnou vadou zásielky alebo 
okolnos ami, ktoré dopravca nemô e odvráti  a ich následky odstráni  nie je v jeho moci. 
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(2) Dopravca je pod a Dohovoru CMR zbaven  zodpovednosti, ak vznikne strata alebo 
po kodenie zo zvlá tneho nebezpe ia súvisiaceho s jednou alebo viacer ch 
nasledujúcich skuto ností: 

a) pou itie otvoren ch vozidiel bez plachiet, ak takéto  pou itie bolo v slovne dojednané a 
poznamenané v nákladnom  liste, 

b) ch bajúci obal alebo chybn  obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne 
zabalená, alebo ak nie je balená vôbec, je vystavená  stratám alebo po kodeniu, 

c) manipulácia, nalo enie, ulo enie alebo vylo enie zásielky  odosielate om, príjemcom 
alebo osobami konajúcimi za odosielate a alebo príjemcu, 

d) prirodzená povaha ur itého tovaru, pre ktorú podlieha  úplnej alebo iasto nej strate alebo 
po kodeniu, najmä  lomom, hrdzou, vnútorn m kazením, vys chaním, unikaním, 
normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov, 

e) nedostato né alebo chybné zna ky alebo ísla jednotliv ch  kusov zásielky, 

f) preprava iv ch zvierat.   

(3) Oprávnen  mô e pova ova  zásielku bez al ích dôkazov za stratenú, ak nebola vydaná 
do 30 dní po uplynutí dojednanej dodacej lehoty a pokia  nebola lehota dojednaná do 60 
dní po prevzatí zásielky dopravcom k preprave. 

(4) Ak má dopravca povinnos  nahradi  kodu za úplnú alebo iasto nú stratu zásielky, 
vypo íta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste, dobe jej prevzatia na prepravu a to 
pod a burzovej, a ak nie je tak pod a be nej  trhovej ceny.  

(5) Náhrada kody nesmie presahova  8,33 jednotiek po etn ch, naz van ch "zvlá tne práva 
erpania- SDR" za kg ch bajúcej alebo po kodenej hrubej hmotnosti zásielky. Hodnotu 

SDR vo i Eur a ostatn m menám vyhlasujem Medzinárodn  menov  fond (www.imf.org). 
i e berie sa kurz SDR vo i Eur v de  prevzatia zásielky dopravcom na prepravu. 

(6) Ak je prekro ená dojednaná dodacia lehota a oprávnen  preuká e, e vznikla koda z 
tohto dôvodu, je dopravca povinn  hradi  kodu len do v ky dovozného. 

(7) al ie podrobnosti t kajúce sa zodpovednosti dopravcu sú uvedené v Dohovore 
o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR). 

(8) alobu je vo veciach prepráv podliehajúcich Dohovoru CMR mo no poda  vo i 
dopravcovi, ktor  vydal tento prepravn  poriadok len na tátnom súde na území 
Slovenskej republiky. 

 
lánok 15 

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy 
(1) Ak je plnenie prepravnej zmluvy pod a podmienok stanoven ch v nákladnom liste,                             

v dôsledku preká ok v doprave z akéhoko vek dôvodu nemo né, je dopravca povinn  si 
vy iada  pokyny od osoby oprávnenej disponova  zo zásielkou (naj astej ie je to 
odosielate , zasielate , v nimo ne napr. príjemca).  

(2) Ak v ak dovo ujú okolnosti vykonanie prepravy za podmienok odchy ujúcich sa od 
podmienok stanoven ch v nákladnom liste (prípadne dispozícií) a dopravca nemohol 
obdr a  v primeranom ase pokyny od oprávnenej osoby, dopravca má vykona  také 
opatrenia, ktoré pova uje za najlep ie v záujme oprávnenej osoby (napr. odvrátenie 
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kody, ktoré si vynucuje r chle jednanie). Ak sa potom o zásielka do la na miesto 
dodania vyskytnú sa preká ky v dodaní, je dopravca povinn  si vy iada  pokyny 
odosielate a. Dopravca má nárok na náhradu v davkov vzniknut ch vy iadaním alebo 
vykonaním pokynov, pokia  tieto v davky nevzniknú jeho zavinením. 

(3)  
Vo v nimo n ch prípadoch mô e dopravca dokonca pristúpi   aj k predaju zásielky bez 
toho aby vy kal pokynov oprávneného (naj astej ie odosielate ), ak sa jedná o zásielky 
podliehajúce r chlej skaze alebo ke  ospravedl uje tak to postup stav zásielky alebo ak 
v davky za úschovu sú neúmerné hodnote zásielky. K predaju mô e pristúpi  ak nedostal 
v primeranej lehote od oprávneného opa né pokyny. Postup pri predaji sa riadi právnym 
poriadkom a zvyklos ami miesta, kde sa zásielka nachádza. V a ok z predaja po od ítaní 
iastok zásielkou viazan ch (napr. prepravné) je nutné da  k dispozícii oprávnenému 

(naj astej ie odosielate ovi zásielky). 

 

 

 

 

Oddiel IV 
 

Preprava nebezpe n ch vecí 
 

lánok 16 
Základné ustanovenie k preprave nebezpe n ch vecí 

 
(1) V cestnej doprave mo no prepravova  len nebezpe né veci, ktor ch prepravu povo uje 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná  (Európskou dohodou 
o preprave nebezpe n ch vecí cestnou dopravou – ADR alej len "dohoda ADR");  to 
neplatí, ak ide o 

a) prepravu nebezpe n ch vecí vo vojenskom obvode alebo v inom uzavretom priestore 
ozbrojen ch síl vozidlom ozbrojen ch síl alebo o prepravu nebezpe n ch vecí v 
kolóne vozidiel ozbrojen ch síl po predpísanej trase prepravy a pod trval m doh adom 
odosielate a,  

b) prepravu v bu nín vozidlami ozbrojen ch síl alebo vozidlami ozbrojen ch 
bezpe nostn ch zborov pod ich trval m doh adom po celej trase prepravy,  

c) asovo obmedzené dopravné operácie s jednozna ne ur en mi nebezpe n mi 
vecami, a to aj so zakázan mi, ktoré individuálne v nimo ne povolil dopravn  správny 
orgán za dodr ania podmienky, e nie je ohrozená bezpe nos , alebo 

d) prepravu vozidiel vyraden ch z evidencie motorov ch vozidiel bez akumulátora, z 
ktor ch nevytekajú prevádzkové kvapaliny a neuniká hor av  plyn. 
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(2) Prepravu nebezpe n ch vecí na území Slovenskej republiky mo no uskuto ni  len 
spôsobom a za podmienok ur en ch v dohode ADR a ustanoven ch zákonom NR SR . 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave. 

(3) Prepravu nebezpe n ch vecí mo no uskuto ni  len typovo schválen m vozidlom a s 
pou itím obalov, nádob, cisterien a kontajnerov, ktoré sú schválené a ozna ené. Osobitné 
predpisy 1, ktoré ustanovujú typové bezpe nostné po iadavky na vozidlá a prepravné 
zariadenia a spôsoby ich pou ívania, usklad ovania, istenia, dezinfekcie a 
dekontaminácie a pravidlá manipulácie a prepravy v bu nín, rádioaktívnych látok, 
chemick ch látok, biologick ch a in ch nebezpe n ch odpadov, iv ch mikroorganizmov 
a geneticky modifikovan ch organizmov, musia by  dodr ané pri balení a inej manipulácii 
pred prepravou, pri nakládke, po as prepravy a pri vykládke nebezpe n ch vecí.  
 

(4) Dopravca vymenoval jedného bezpe nostného poradcu,  má potrebnú technickú 
základ u, vozidlá a prepravné zariadenia pod a odseku 3 a osádky vozidiel a al ie 
osoby zú astnené na nakládke, vykládke alebo inej manipulácii s nebezpe n mi vecami, 
ktoré boli za kolené bezpe nostn m poradcom.  
 

(5) Osádky vozidiel dopravcu  zú astnené na preprave nebezpe n ch vecí dodr iavajú 
pravidlá manipulácie a prepravy, bezpe nostné opatrenia ur ené na manipuláciu s nimi a 
na ich prepravu, dodr iavajú  pokyny bezpe nostného poradcu, a ak do lo k dopravnej 
nehode alebo inej havárii s únikom nebezpe n ch vecí, majú za povinnos   minimalizova  
rozsah kôd na zdraví udí a zvierat, na majetku a na ivotnom prostredí. 
 

(6) Ka d  ú astník nakládky, manipulácie prepravy a vykládky nebezpe n ch vecí je povinn  
správa  sa tak, aby nezvy oval predvídate né nebezpe enstvo hroziace z 
prepravovan ch nebezpe n ch vecí. 

 

 
 
 

lánok 17 
Povinnosti odosielate a a príjemcu nebezpe n ch vecí 

 
(1) Odosielate  nebezpe n ch vecí je povinn  odovzda  na prepravu zásielku nebezpe n ch 

vecí, ktorá je v súlade s po iadavkami tohto zákona, a  

                                                
1    Napríklad § 22 a  26 zákona Slovenskej národnej rady . 51/1988 Zb. o banskej innosti, v bu ninách a o tátnej 

banskej správe , v znení neskor ích predpisov, § 23 a 24 zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektor ch zákonov v znení neskor ích predpisov, § 8 a  10 zákona . 151/2002 Z. z. o pou ívaní genetick ch 
technológií a geneticky modifikovan ch organizmov v znení neskor ích predpisov, § 14 a 15 zákona . 541/2004 Z. z. 
o mierovom vyu ívaní jadrovej energie (atómov  zákon) a o zmene a doplnení niektor ch zákonov v znení zákona . 
21/2007 Z. z., § 13 a 45 zákona . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektor ch zákonov v znení neskor ích predpisov, § 16 zákona . 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemick ch 
látok a chemick ch zmesí na trh a o zmene a doplnení niektor ch zákonov (chemick  zákon), § 4 zákona . 119/2010 
Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektor ch zákonov 
v znení neskor ích predpisov. 
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a) presved i  sa, i nebezpe né veci sú správne zatriedené, a preveri , i ich preprava 
cestnou dopravou je povolená,  

b) poskytnú  dopravcovi informácie a údaje, a ak je to potrebné, po adované prepravné 
a sprievodné doklady,  

c) uvies  do prepravného dokladu údaje po adované Dohodou ADR, 

d) pou íva  len obaly, nádoby na vo ne lo ené látky a cisternové vozidlá, snímate né 
cisterny, batériové vozidlá, viac lánkové kontajnery na plyn, prenosné cisterny a 
cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu príslu n ch látok a sú 
ozna ené predpísan m spôsobom,  

e) dodr iava  predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,  

f) zabezpe i , aby vyprázdnené, nevy istené a neodplynené cisterny alebo 
vyprázdnené, nevy istené vozidlá a kontajnery na vo ne lo ené látky boli primerane 
ozna ené bezpe nostn mi zna kami a aby vyprázdnené, nevy istené cisterny boli 
uzavreté a predstavovali rovnak  stupe  nepriepustnosti, ako plné cisterny. 
 

(2) Ak odosielate  nebezpe n ch vecí koná na príkaz tretej strany, povinnosti pod a odseku 1 
má tretia strana vo i odosielate ovi nebezpe n ch vecí. 

(3) Príjemca nebezpe n ch vecí je povinn : 

a) zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpe i  pred tretími osobami a bezpe ne ju 
uskladni ,  

b) obhliadnu  zásielku, i prepravné obaly nemajú zjavné po kodenie, netesnos  alebo 
trhliny a i zásielka je v súlade so sprievodn mi dokladmi a s ostatn mi po iadavkami 
pod a dohody ADR,  
c) zabezpe i  manipuláciu s prepravn mi obalmi a  do ich vy istenia alebo odplynenia. 

(4) Odosielate  , príjemca a ka d , kto sa podie a na preprave nebezpe n ch vecí balením, 
plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou, pri ktorej by mohlo dôjs  k úniku 
nebezpe n ch vecí alebo k ohrozeniu ivota alebo zdravia udí alebo zvierat, po kodeniu 
majetku alebo ohrozeniu ivotného prostredia, je povinn  vymenova  jedného alebo 
nieko k ch bezpe nostn ch poradcov a ulo i  im v súlade s po iadavkami dohody ADR 
konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpe n ch vecí zabezpe ova . 

 

(5) Ostatní ú astníci prepravy nebezpe n ch vecí, ktorí sa podie ajú na ich balení, nakládke, 
plnení a istení cisterien a in ch prepravn ch zariadení a vykládke, sú povinní plni  
povinnosti a dodr iava  opatrenia pod a dohody ADR a manipuláciou s nebezpe n mi 
vecami poveri  len zamestnancov za kolen ch bezpe nostn m poradcom. 

 
 
 

lánok 18 
Povinnosti dopravcu pri preprave nebezpe n ch vecí 

 
(1) Dopravca je povinn  zabezpe i  prepravu nebezpe n ch vecí v súlade s po iadavkami  

zákona . 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, najmä 
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a) preveri , i je povolené nebezpe né veci ur ené na prepravu prepravova  cestnou 
dopravou,  

b) overi , i odosielate  poskytol pred za iatkom prepravy predpísané informácie k 
prepravovan m nebezpe n m veciam, i sa v dopravn ch jednotkách nachádzajú 
predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierov ch dokladov pou íva elektronické 
spracovanie údajov alebo elektronická v mena údajov, i sú údaje k dispozícii po as 
prepravy spôsobom, ktor  je prinajmen om rovnocenn  papierovej dokumentácii,  

c) vizuálne sa presved i , i vozidlo a náklad nemajú zjavné po kodenia, netesnosti 
alebo trhliny a i nech ba niektorá sú as  v stroja typovo schváleného vozidla,  

d) presved i  sa, i neuplynula lehota nasledujúcej skú ky cisternov ch vozidiel, 
batériov ch vozidiel, snímate n ch cisterien, prenosn ch cisterien, cisternov ch 
kontajnerov a viac lánkov ch kontajnerov na plyn,  

e) overi , i vozidlo nie je pre a ené,  
f) overi , i boli na vozidlo pripevnené bezpe nostné nálepky a predpísané ozna enia, 
g) zabezpe i , aby sa vo vozidle nachádzala osobitná v bava predpísaná písomn mi 

pokynmi pre prípad nehody. 

(2) Dopravca je povinn  zabezpe i  aby osádka vozidla bola preukázate né oboznámená 
s písomn mi pokynmi pre prípad nehody a im aj porozumela. 
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Oddiel V 

Preprava potravín 
 

lánok 19 
Základné ustanovenie k preprave potravín 

(1) Cestnou nákladnou dopravou  je mo no prepravova   skazite né  potraviny  pod a 
po iadaviek Dohody  o medzinárodn ch prepravách skazite n ch potravín a o 
pecializovan ch prostriedkoch ur en ch na tieto prepravy (ATP), Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 852/2004 o hygiene potravín,  Zákona NR SR 
. 152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacich predpisov. 

(2) Ak je nevyhnutné otvori  dopravn  alebo prepravn  prostriedok, napr. za ú elom 
vykonania kontroly, je nutné zaisti , aby potraviny neboli vystavené postupu alebo 
podmienkam, ktoré sú v rozpore s ustanovením Dohody ATP a Medzinárodného 
dohovoru o harmonizácii hrani n ch kontrol pri preprave tovaru. 

(3) Teplota uveden ch zmrazen ch a hlboko zmrazen ch potravín v Dohode ATP 
ur en ch pre okam ité al ie spracovanie v mieste ur enia smie by  postupne 
zvy ovaná po as prepravy tak, aby dosiahla v mieste ur enia teplotu  ur enú 
odosielate om v prepravnom doklade. Táto teplota nesmie by  vy ia ne  maximálna 
teplota predpísaná pre ten ist  druh potravín uvedená v prílohách Dohody ATP pre 
teplotné podmienky pri preprave niektor ch druhov potravín, ktoré nie sú ani 
v zmrazenom ani v hlboko zmrazenom stave. 

(4) Disponova  so skazite n mi potravinami, ak do lo v priebehu prepravy k nesplneniu 
predpísan ch teplotn ch podmienok,  je mo né za podmienky vydania povolenia 
príslu ného orgánu zmluvného tátu k al ej dispozícii s tovarom v súlade 
s hygienick mi po iadavkami. 

(5) Po iadavky Dohody ATP sa nevz ahujú na prepravy potravín, ktoré nie sú ur ené na 
udskú spotrebu.  

(6) Dopravca nezodpovedá za kvalitu a zdravotnú nezávadnos   potravín, ktoré preberá 
od odosielate a na prepravu. 
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lánok 20 
Povinnosti dopravcu pri preprave potravín 

(1) Dopravca je povinn   vybra  a pou íva  na prepravu potravín zmrazen ch a hlboko 
zmrazen ch potravín, uveden ch  v prílohách  Dohody ATP, tak   dopravn  alebo 
prepravn  prostriedok, aby po as prepravy maximálna teplota potravín v iadnej ich 
asti neprekro ila teploty  uvedené v prílohách Dohody ATP.  

(2) Dopravca je povinn  ma   platn  certifikát o zhode dopravného a prepravného 
prostriedku s po iadavkami dohody ATP pri preprave potravín, ktoré sú v prílohách 
dohody ATP, v dopravnom prostriedku. Pri ostatn ch potravinách to musí by  
dohodnuté v prepravnej zmluve. 

(3) Dopravca musí  zabezpe i   umiestnenie  na dopravn ch alebo prepravn ch 
prostriedkoch rozli ovacie zna ky a údaje pod a príloh Dohody ATP. Zna ky musia 
by  odstránené, akonáhle dopravn  alebo prepravn  prostriedok prestane zodpoveda  
normám uveden m v prílohe I Dohody ATP. 

(4) Dopravca musí zabezpe i  aby dopravn  alebo prepravn  prostriedok pou ívan  na 
prepravu hlboko zmrazen ch potravín bol  vybaven  vhodn m registra n m 
prístrojom pre monitorovanie v ast ch a pravideln ch intervaloch teploty vzduchu 
vnútri lo ného priestoru. Záznamy teploty získané t mto spôsobom musia by  
ozna ené dátumom  a dopravca ich musí uschováva  po dobu najmenej jedného roka 
alebo dlh ie pod a charakteru potravín resp. po iadaviek dohodnut ch v prepravnej 
zmluve.  

(5) Ak odosielate   alebo príjemca (pod a toho kto prepravnú zmluvu uzatvára) pecifikujú  
v prepravnej  zmluve  po iadavky na istenie a dezinfekciu lo ného priestoru 
dopravného alebo prepravného prostriedku a doklady, ktoré  budú toto osved ova , 
dopravca je povinn  istenie alebo dezinfekciu zabezpe i   a po adovan  doklad na 
po iadanie odosielate a alebo príjemcu predlo i . Náklady spojené s istením alebo 
dezinfekciou  spravidla hradí ten kto túto slu bu po aduje, pokia  nie je v prepravnej 
zmluve dohodnuté iná . 

(6) Dopravca, ak  prepravuje potraviny a zlo ky na ich v robu, je povinn  dodr iava  
ustanovenia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 852/2004 o hygiene 
potravín a Zákona NR SR . 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskor ích zmien 
a doplnkov: 

a) zabezpe i  prepravu potravín a zlo iek na ich v robu v spôsobil ch a 
vhodne vybaven ch dopravn ch a prepravn ch prostriedkoch tak m 
spôsobom, aby sa zachovala ich bezpe nos  a kvalita,  

b) dba  na istotu dopravn ch a prepravn ch prostriedkov a vykonáva  ich 
dezinfekciu,  

c) pou íva  pri preprave len také dopravné a prepravné prostriedky, ktor ch 
steny a ostatné asti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z 
nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyv ujú bezpe nos  
alebo kvalitu potravín a sú hladké, ahko istite né a dezinfikovate né,  

d) zabezpe i  ú innú ochranu prepravovan ch potravín pred hlodavcami, 
vtákmi, hmyzom, prachom a in m zne istením a  prepravova  ich za tak ch 
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podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezv ila alebo nezní ila ich 
teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvni  bezpe nos  a kvalitu potravín.  

 
 

 
 

lánok 21 
Povinnosti odosielate a a príjemcu pri preprave potravín 

 
 

(1) Odosielate   musí zabezpe i  aby prepravn  doklad obsahoval  názov potraviny, i je 
hlboko zmrazená alebo zmrazená a e je ur ená pre okam ité al ie spracovanie 
v mieste ur enia.  

(2) Odosielate   je povinn  prilo i  k prepravnému dokladu v etky potrebné ostatné 
doklady, ktoré majú sprevádza  konkrétny druh potravín pri preprave. 

(3) Odosielate ,  ak to bude vy adova  , musí po iadavku na teplotu lo ného priestoru 
dopravného alebo prepravného prostriedku uvies  aj pri preprave potravín, ktoré nie 
sú uvedené v prílohách Dohody ATP do objednávky prepravy, zmluvy o preprave 
alebo prepravného dokladu, ktor  obdr í dopravca v dostato nom predstihu pred 
prepravou. 

(4) Odosielate   je povinn  zabezpe i   takú teplotu potravín, ktoré odovzdáva dopravcovi 
na prepravu, akú po aduje aby dopravca dodr al pri preprave. 

(5) Odosielate   je povinn , ak to vy aduje,  v prepravnej  zmluve  uvies  po iadavky na 
istenie a dezinfekciu lo ného priestoru dopravného alebo prepravného prostriedku 

a doklady, ktoré bude od dopravcu o istení a dezinfekcii po adova . 
(6) Kontrola a meranie teplôt potravín odosielate om alebo príjemcom  musí by  

vykonávaná tak, aby potraviny neboli vystavené ne iaducim podmienkam z h adiska 
bezpe nosti a kvality potravín. Kontrola a meranie musia by  vykonávané pred 
nakládkou alebo vykládkou  potravín. Tieto postupy nesmú by  normálne pou ívané 
po as prepravy, iba ak by existovali vá ne pochybnosti o vhodnosti teplôt potravín 
s predpísan mi teplotami. 

(7) Pokia  je to mo né, kontrola teploty pri preprave potravín  príjemcom,  musí prihliada  
k údajom získan m monitorovacím zariadením  po as jazdy pred v berom t chto 
nalo en ch skazite n ch potravín pre vzorkovacie a meracie postupy. Pristúpi  
k meraniu teplôt potravín   pri vykládke sa mô e len v tom prípade, pokia  existujú 
rozumné pochybnosti o dodr aní riadenej teploty po as prepravy. 
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Oddiel VI 

   Závere né ustanovenia 
 

lánok 22 
Reklama né konanie 

 

(1) Reklama né lehoty a preml acie doby na uplat ovanie nárokov odosielate a alebo 
príjemcu vypl vajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútro tátnu 
cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom 
zákonníku a Ob ianskom zákonníku. 

(2) Reklama né lehoty a preml acie doby na uplat ovanie nárokov odosielate a alebo 
príjemcu vypl vajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre 
medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve 
v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR). 

(3) Oprávnen  (prepravca alebo zasielate ) musí reklamova  u dopravcu v etky práva 
vypl vajúce z prepravy písomne. 

(4) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnen  (prepravca alebo zasielate ) 
iada  len ak ju preukázate ne  dopravcovi uhradil.  

 

 
lánok 23 

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnos  
 

(1) Pod a zákona NR SR . 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  dopravca zverejnil tento 
prepravn  poriadok na svojom webovom sídle (www.medical logistic.sk  a je k dispozícií 
aj v sídle dopravcu.  

(2) Tento prepravn  poriadok je platn  od 1.7.2016 

(3) Pod a zákona NR SR . 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  zverejnen  prepravn  poriadok 
je sú as ou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho 
obsah sú as ou zmluvn ch práv a povinností ú astníkov zmluvy. 

(4) Objednávate   prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy  o preprave  vecí resp. 
nákladu povinn  sa s t mto prepravn m poriadkom oboznámi . 

 
 

 
lánok 24 

Zmeny v prepravnom  poriadku cestnej nákladnej dopravy 
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(1) V etky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné  d om ich zverejnenia 
a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu. 

(2) Ak bude prepravn  poriadok podstatne zmenen  alebo podstatne doplnen , dopravca 
zabezpe í  jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení. 

 
 

                     V Banskej Bystrici,   d a 1.12.2017 

 

Meno a priezvisko  tatutárneho zástupcu:     Du an Frzon, konate  
 

 

  

                                                                         ..........................................................                        
                                             podpis 

 

 

 

 

Meno a priezvisko vedúceho dopravy: Miroslav Porub an 

 

 

 

                                                                           ......................................................... 

 podpis 


