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Úvodné ustanovenia  
 

1.1. Spoločnosť EURIS, spol. s r.o. (ďalej iba dopravca) podnikajúci v cestnej doprave vydáva podľa § 4 
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov tento prepravný poriadok 
pre nákladnú cestnú dopravu.  
 

1.2. Tento prepravný poriadok obsahuje podmienky dopravcu potrebné na uzavretie zmluvy o 
preprave veci a jej obsah v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.  
 

1.3. Prepravný poriadok v jednotlivých článkoch a odsekoch obsahuje ustanovenia predpisov o 
cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu , ustanovenia Občianskeho zákonníka 
o zmluve o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových 
vzťahoch a o zmluve o preprave veci.  
 

1.4. Dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu podľa tohto 
prepravného poriadku a podľa dohody s objednávateľmi prepravy.  
 

1.5. Dopravca dbá, aby sa prepravy uskutočňovali s čo najhospodárnejším využitím dopravných 
prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na 
urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác.  

 
2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy  
 

2.1. Nákladná cestná doprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy 
o preprave veci (tovaru), objednávky na prepravu, prípadne inej zmluvy, podľa prepravného 
poriadku a tarify.  
 

2.2. Dopravca vykonáva dopravu prostredníctvom vlastných nákladných vozidiel triedy N1, N2 a 
prívesov O2.  
 

2.3. Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje:  
- vozové zásielky  
- kusové zásielky  
- prikládky  

 
2.4. Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné 

doklady k nákladu prepravovaného jednému odosielateľovi, jednému prijímateľovi, jednou 
jazdou bez ohľadu na hmotnosť, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky nákladu.  
 

2.5. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami, pre druhého alebo 
ďalšieho prepravcu.  
 

2.6. Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších prepravcov, pokiaľ mu to 
dovoľuje ložný priestor a užitočná hmotnosť vozidla. Dopravca má právo rozhodovať o počte, 
objeme a hmotnosti prikládok. Toto právo nemožno dopravcovi odobrať.  
 

2.7. Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú odseky 2.4-6, sa považujú za kusové.  
 

2.8. Podľa druhu prepráv dopravca vykonáva podľa svojej technickej základne:  
- dopravu štandardných zásielok vo vnútroštátnej doprave 
- dopravu štandardných zásielok v medzinárodnej doprave 
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3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu  
 

3.1. Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého 
miesta do určitého iného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.  
 

3.2. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza potvrdením objednávky odosielateľa dopravcom. 
Objednávka je záväzná pre objednávateľa, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená 
dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany objednávateľa, dopravca má 
nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku.  
 

3.3. Objednávku prepravy možno urobiť písomne (faxom, e-mailom) ústne (osobne, telefonicky). Pri 
ústnej a telefonickej objednávke je objednávateľ povinný bez vyzvania dopravcu potvrdiť 
objednávku aj písomne. Pri sporoch platia záznamy dopravcu, pokiaľ odosielateľ nedokáže opak.  
 

3.4. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na vyúčtovanie 
prepravného, najmä:  

- identifikačné údaje odosielateľa (meno, adresa, kontaktné údaje, meno zodpovednej osoby)  
- presný a plný názov bankového spojenia, názov a číslo účtu  
- druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné manipulovanie a 

zaistenie,  
- počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery  
- miesto a čas nakládky a vykládky  
- prepravné - dohodnutá cena za prepravu  
- splatnosť faktúry (ak nie je v objednávke určená, splatnosť určí dopravca; spravidla 30 dní)  
 

3.5. Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť objednávateľa.  
 

4. Práva a povinnosti dopravcu   
 

4.1. Dopravca  sa  zaväzuje pristaviť motorové vozidlo včas a v stave spôsobilom na vykonanie 
 prepravy a so spôsobilou posádkou, a umožniť pracovníkom objednávateľa kontrolu vozidla pri 
 príchode aj odchode.   

 
4.2. V prípade, že stanovené  miesto prevzatia tovaru je pre vozidlo dopravcu nedostupné a 

objednávateľ prepravy na to dopravcu včas neupozorni, môže dopravca účtovať objednávateľovi 
pomernú časť dohodnutého prepravného.   

 
4.3. Dopravca je povinný vykonať prepravu do dohodnutého miesta určenia v dohodnutej lehote s 

odbornou starostlivosťou. V prípade, že nemôže vykonať dopravu v dohodnutom termíne pre 
skutočnosti za ktoré nezodpovedá, je  dopravca o tom povinný upovedomiť objednávateľa a 
dopravu vykonať bez zbytočného odkladu. 

 
4.4. Dopravca je povinný zabezpečiť tovar na ložnej ploche vozidla tak, aby nedošlo k jeho 

samovoľnému posunu a následnému poškodeniu alebo znehodnoteniu. 
 

4.5. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanom tovare počas prepravy a príčinou 
vzniku škody je jeho neodborná starostlivosť. 

 
4.6. Pri poškodení tovaru uhrádza dopravca sumu o ktorú bol tovar znehodnotený.   
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4.7. Dopravca má právo odmietnuť vykonať prepravu tovaru, ku ktorému neboli zo strany 
objednávateľa včas odovzdané úplné a správne prpravné doklady.   

 
4.8. Dopravca môže splniť svoj záväzok pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby 

prepravu uskutočňoval sám.  
 
5. Práva a povinnosti objednávateľa  
 

5.1. Objednávateľ pripraví tovar k dohodnutému termínu nakládky tak, aby pri nakládke nebolo 
potrebné tovar triediť a manipulovať na prepravné rozmery. 
 

5.2. Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je objednávateľ povinný tieto riadne 
označiť.  
 

5.3. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo 
určitým spôsobom, odosielateľ je povinný upozorniť na to vodiča dopravcu. K tomu má právo 
požadovať od neho podpísanie zápisu o prevzatí takejto informácie. 
 

5.4. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.  
 

5.5. Objednávateľ je  oprávnený  požadovať od  dopravcu  písomné  potvrdenie  prevzatia  tovaru  v 
 stave  objektívne  merateľnom  pri  nakládke. 
 

5.6. Objednávateľ je  oprávnený  disponovať zásielkou  počas  prepravy,  zastaviť prepravu,  prípadne 
 zmeniť miesto  dodania.  
 

5.7. Objednávateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené na prevádzkových prostriedkoch alebo 
na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuté z tohto dôvodu, 
s výnimkou prípadu, ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a 
dopravca nemal k tomu výhrady.  
 

5.8. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a ich včasné 
odovzdanie dopravcovi najneskôr však pri odovzdaní tovaru na prepravu.  Za  manipuláciu 
s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič dopravcu. 
 

5.9. Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Objednávateľ 
zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania dokladov alebo 
potrebných informácií alebo ak sú doklady a informácie neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o 
nedostatok zavinený dopravcom.  

 
5.10. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy, objednávateľ je povinný 

oznámiť to bez meškania dopravcovi.  
 

5.11. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednaná preprava nebola zo strany 
dopravcu riadne vykonaná.   

 
6. Vymedzenie vecí vylúčených z dopravy  
 

6.1. Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci, ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú zvláštne a 
osobitné zabezpečenie ich prepravy a ak za okamžitých podmienok a stavu technickej základne, 
vozového parku a personálu dopravca tieto osobitné podmienky nemôže zabezpečiť .  
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6.2. Z dôvodu technickej základne a špecializácie dopravcu sú z prepravy vylúčené veci:  
- živé zvieratá 
- rýchloskaziteľné potraviny 
- nadrozmerné náklady 
- nebezpečné materiály  podliehajúce ADR 

 
7. Vymedzenie prednostne prepravovaných vecí  
 

7.1. Dopravca prednostne vykonáva vlastné prepravy.  
 
8. Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky vozidla dopravcu  
 

8.1. Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej doprave, dopravca jedná priamo alebo 
prostredníctvom svojich zástupcov, pracovníkov a iných osôb v rozsahu ich splnomocnenia .  
 

8.2. Pri plnení prepravných úloh zastupuje dopravcu vodič vozidla povereného vykonávaním 
objednanej prepravy, ktorý je zároveň v pracovnom vzťahu s dopravcom.  
 

8.3. Vodič je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:  
- dávať pokyny zamestnancom objednávateľa z hľadiska spôsobu zaistenia a uloženia zásielky na 

vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy  
- vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia  
- žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka  
- vyjadriť sa za dopravcu do nákladného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky  
- podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného listu v mene dopravcu  
- vyjadriť sa ku škode na zásielke u objednávateľa a prijímateľa  
- jednať s policajnými orgánmi  
- vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam bezpečnej a spoľahlivej 

prepravy.  
 

8.4. Zamestnanci a zástupcovia objednávateľa a príjemcu tovaru sú povinní:  

- naložiť, vyložiť zásielku riadne a včas. Včas pokiaľ nie je dohodnuté inak, znamená, že vozidlo 
bude naložené, vyložené do 2 hodín od pripravenosti dopravcu pristaviť vozidlo k nakládke, 
vykládke.  

- podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky  
- pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti , podpísať vodičovi zápis o škodovej 

udalosti  
- preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru bez okolkov  
- byť nápomocní pri pohybe vozidla v mieste nakládky a vykládky, vydať vodičovi presné pokyny  
- byť nápomocní vodičovi pri mimoriadnych udalostiach  
- zabezpečiť správnosť a úplnosť prepravných listín a osobitných dokladov.  
 
9.  Záverečné ustanovenia  
 
9.1.  Tento prepravný poriadok je voči objednávateľom a príjemcom odo dňa jeho zverejnenia a 
sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.  
 
9.2.  Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 23.09.2014. Všetky zmeny a dodatky 
prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť ich dňom schválenia konateľom dopravcu.  
 
9.3. Dopravca je povinný sprístupniť platný prepravný poriadok na svojej internetovej stránke. 

 


