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Komentář ke Všeobecným přepravním podmínkám Sdružení automobilových 
dopravců ČESMAD BOHEMIA 

 
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA je největším spolkem tuzemských 

dopravců, podnikajících ve vnitrostátní a mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě. Sdružení je 
oborovým spolkem, který díky dlouholetým zkušenostem v oboru hraje důležitou roli při tvorbě a 
úpravě legislativy a je také členem Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU), jež byla založena v Ženevě 
23. 3. 1948. Sdružení dlouhodobě přispívá svojí školící činností ke znalostem v oboru silniční dopravy 
a v odborné sekci nákladní silniční dopravy se zaměřuje jak na osvětu předpisů, platících pro 
mezinárodní silniční nákladní dopravu, tj. zejména Úmluva CMR (vyhl. 11/1975 Sb.), tak i předpisů 
pro vnitrostátní nákladní silniční dopravu. 

Sdružení v roce 2006 dosáhlo úspěchu při snaze začlenit Protokol č.1 k Úmluvě CMR do 
českého právního řádu; tento protokol byl zveřejněn sdělením MZV č. 108/2006 Sb.m.s.. Na poli 
vnitrostátní silniční nákladní dopravy se Sdružení snažilo o novou právní úpravu silničního 
přepravního řádu, která by odpovídala skutečným obchodním podmínkám v silniční dopravě. Do 
31. prosince 2013 platil pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu silniční přepravní řád - 
vyhl. č. 133/1964 Sb. V současnosti však žádný silniční přepravní řád neexistuje, neboť původní byl 
zrušen Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Ministerstvo dopravy ČR zatím nový silniční přepravní 
řád nevydalo. 

Sdružení se rozhodlo změnit současnou situaci, která je pro dopravce velmi komplikovaná, 
neboť kromě obecné úpravy smlouvy o přepravě věci v §2550 Občanského zákoníku neexistuje žádný 
právní předpis, jenž by upravoval podrobněji podmínky silniční nákladní dopravy. Dopravci nemají 
reálnou možnost uzavírat smlouvy o přepravě věci v tak podrobném rozsahu, aby bylo zřejmé, jaké 
povinnosti má odesílatel a jaké povinnosti má dopravce. Ve smyslu §1751 odst. 3 Občanského 
zákoníku tedy vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA všeobecné přepravní podmínky (VPP) jako 
oborové podmínky vypracované odbornou a zájmovou organizací. Tyto podmínky nemohou nahradit 
chybějící silniční přepravní řád. Ale do doby, než Ministerstvo dopravy ČR vydá nový silniční přepravní 
řád, budou sloužit pro upřesnění podmínek ve smlouvě o přepravě věci pro mezinárodní i vnitrostátní 
dopravu. Smluvní strany mají ve VPP jednoznačně určený postup, jak správně postupovat, a mohou 
pouze upravit ty vztahy, kde se chtějí odchýlit od těchto všeobecných oborových přepravních 
podmínek.  

Při vzniku těchto VPP Sdružení respektovalo novou právní úpravu smlouvy o přepravě věci, 
upravenou v §2550 a násl. Občanského zákoníku. Jak z ustanovení zákona, tak i z důvodové zprávy 
k tomuto zákonu jednoznačně vyplývá vůle zákonodárce zachovat v podstatné míře právní stav 
platný do 31. 12. 2013 a ve smyslu § 2580 odst. 2 Občanského zákoníku včlenit do vnitrostátní 
přepravy i zásady platné pro mezinárodní přepravu, tedy u silniční nákladní přepravy včlenit do 
vnitrostátní přepravy principy Úmluvy CMR.  Z tohoto důvodu jsou vykládána ustanovení nového 
Občanského zákoníku shodným způsobem, jako byla předchozí právní úprava, kde bylo jednoznačně 
zakázané zužovat rozsah odpovědnosti dopravce, dle § 622 Obchodního zákoníku, ale bylo dovoleno 
měnit rozsah náhradové povinnosti dopravce ve smyslu § 624 Obchodního zákoníku. Při tvorbě 
těchto podmínek byl zohledněn i obsah a principy silničního přepravního řádu pro nákladní dopravu 
platného do 31. 12. 2013, které se osvědčily a které se shodují s principy Úmluvy CMR. 

Jelikož se jedná o obchodní podmínky vypracované zájmovou organizací, lze je zahrnout do 
přepravní smlouvy pouhým odkazem na tyto podmínky např.: „Smluvní vztahy z přepravní smlouvy 
se řídí všeobecnými přepravními podmínkami Sdružení automobilových dopravců ČESMAD 
BOHEMIA.“  
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Vzhledem k tomu, že rozsah úpravy podmínek přepravy je širší, než by někdo očekával, 
doporučujeme použít podrobnější odkaz „Smluvní vztahy mezi odesílatelem a dopravcem se řídí 
Všeobecnými přepravními podmínkami Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, kde 
jsou stanoveny podrobné podmínky vykonávání pro mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží, úprava 
práv a povinností jednotlivých smluvních stran, například odpovědnost smluvních stran, rozsah 
náhradové povinnosti dopravce, úpravy zjevných a nezjevných vad zásilky, promlčecí lhůty či obsah 
reklamace přepravy.“ 
 
§1 – preambule 
§2 - §4 definuje základní pojmy a vztahy v silniční nákladní dopravě. Byl definován i pojem 
„přepravce“, neboť řada osob za přepravce považovala dopravce, ale silniční přepravní řád vyhl. č. 
133/1964 Sb. označoval tímto pojmem odesílatele.  Aby nedocházelo k omylům, byl tento pojem 
definován i v těchto podmínkách. 
§5 - §6 – jelikož Občanský zákoník klade na smlouvu o přepravě věci (dále jen přepravní smlouvu) 
minimální požadavky, které ve skutečnosti nemohou zaručit hladký průběh přepravy, je zde uvedeno, 
jaké údaje by měla přepravní smlouva obsahovat. 
§7 – dnešní doba znamená, že zákazník při výběru hledá způsob silniční přepravy, který by byl pro něj 
nejvíce ekonomicky výhodný. Obsahem přepravní smlouvy je i pokyn zadavatele přepravy k určení 
typu vozidla, jež má být použito, počet řidičů a i případné bezpečnostní pokyny. Zadavatel přepravy 
tedy sám určuje v přepravní smlouvě způsob provedení přepravy věci. Následně dochází ke sporům, 
kdy zadavatel, byť profesionální speditér, se domnívá, že při pokynu dopravci provést přepravu 
plachtovým vozidlem s jedním řidičem bude tento řidič nepřetržitě dohlížet na zásilku, což není 
proveditelné, neboť řidič je člověk limitovaný svými fyziologickými potřebami. V tomto ustanovení 
jsou definované standardy druhů silniční nákladní dopravy tak, aby bylo jednoznačné, jak zadavatel 
požadoval provést přepravní smlouvu a následně určit, zda také při volbě postupoval s odbornou péčí 
s ohledem na druh zásilky. 
§8 – zavádí přepravní doklad, jenž obsahuje údaje nákladního listu CMR a kde je dána možnost, aby 
byly v průběhu přepravy zaznamenány všechny podstatné údaje nutné pro provedení přepravy. 
§9 - §10 – upravuje přepravu nebezpečných zásilek. 
§11 – upravuje povinnosti k balení a označení zásilky, aby bylo možné určit, jak má být se zásilkou 
nakládáno při přepravě. 
§12 – úprava vychází z faktu, že pouze odesílatel je zboží znalec a musí znát natolik vlastnosti zásilky, 
aby mohl provést bezpečně naložení, zabezpečení a vyložení zásilky. 
§13 – řada osob se domnívá, že existuje nějaký předpis, který stanovuje paušální částky za zdržení 
vozidla, zde je tedy jednoznačně upraveno, že tyto paušály musí být sjednány v přepravní smlouvě. 
§14 – vychází ze zásad Úmluvy CMR, neboť pouze odesílatel má možnost zajistit potřebné doklady 
pro provedení zásilky a nelze po dopravci spravedlivě požadovat kontrolu správnosti a úplnosti 
dokladů. 
§15 – podrobněji upravuje podmínky sjednávání přepravní smlouvy a z důvodu právní jistoty zavádí 
povinnost sjednávat smluvní pokuty a sliby odškodnění v písemné formě, neboť se jedná o tak 
závažné právní instrumenty, že je nutné pro zachování právní jistoty sjednávat je v písemné formě. 
§16 -  v praxi dochází k sjednávání rámcových přepravních smluv. Toto ustanovení zdůrazňuje 
skutečnost, že pro posouzení splnění náležitosti objednávky přepravy ve smyslu těchto všeobecných 
podmínek je nutné zohlednit i znění rámcové smlouvy, neboť až spojením obou dokumentů, tj. 
jednotlivé objednávky přepravy a rámcové smlouvy, dojde k vytvoření smlouvy o přepravě věci ve 
smyslu §2550 Občanského zákoníku.   
§17 - §18 řeší problematiku přepravního dokladu, tj. odpovědnost za jeho vyplnění a jeho důkazní 
sílu. 
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§19 - §20 řeší důsledky porušení povinností z přepravní smlouvy. 
 
 
 
§21 – upravuje otázky výkonu dispozičního práva k zásilce; je převzata úprava pro mezinárodní 
silniční nákladní dopravu. S ohledem na narůstající počet falešných spedic je vhodné, aby tato přísná 
úprava platila i pro vnitrostátní přepravu. 
§22 – upravuje otázky úplaty za přepravu,  zohledňuje praxi a dochází ke změně úpravy přepravného 
obsaženého v Občanském zákoníku. Zde považujeme za vhodnější, aby zůstalo dopravci zachováno 
právo na plné přepravné, pokud jsou zadavatelem přepravy změněny jednostranně podmínky 
provádění přepravy. Úprava krácení nároků na přepravné a následně vymáhání náhrady škody za 
nedodržení přepravní smlouvy dopravcem na zadavateli jsou příliš komplikované a zbytečně by 
vznikalo mnoho bagatelních soudních sporů (tj. do 10.000,-Kč). 
§23 – tato úprava odpovídá Úmluvě CMR a je zde snaha o určitou úpravu nových principů 
Občanského zákoníku, kdy práv ze smlouvy se může dovolávat i třetí strana, v jejíž prospěch byla 
smlouva uzavřena. 
§24 – obecné ustanovení k dobírkám, kde se zdůrazňuje skutečnost, že platby v hotovosti jsou 
omezeny zákonem. 
§25 – zde je stanoven obecný princip dodací lhůty.  
§26 – úprava odpovídá režimu Úmluvy CMR, jenž je v této oblasti kogentní (tj. nemohou si strany 
sjednat změnu) a ve vnitrostátní přepravě může sloužit pro jednoznačnou definici, kdy již není 
povinen příjemce čekat na doručení zásilky a může zásilku považovat za ztracenou. 
§27 – řeší postup dopravce, pokud nastanou překážky v dodání zásilky. 
§28 – zde je zaveden režim odpovídající zásadám mezinárodní dopravy, kde dopravce odpovídá za 
překročení dodací lhůty pouze do výše dovozného, a do 31. 12. 2013 platil stejný princip i pro 
vnitrostátní dopravu. Je tedy vhodné, aby se úprava opět sjednotila, neboť by byla ČR zřejmě jediným 
státem, kde by dopravce odpovídal za škody z překročení dodací lhůty neomezeně. 
§29 – s ohledem na rozšíření možností uplatňování mimosmluvních škod v Občanském zákoníku je 
důležité, aby existovala úprava i pro možnosti uplatňování mimosmluvních nároků. 
§30 – povinnost dopravce oznámit škodu na zásilce vyplývá z právních předpisů a zde se upřesňuje 
postup dopravce. 
§31 – úprava zjevných a nezjevných vad není nyní pro vnitrostátní přepravy upravena, proto je nutné 
tuto oblast upravit. Pro sjednocení principů mezinárodní a vnitrostátní dopravy byla použita 
koncepce z mezinárodní silniční nákladní dopravy. 
§32 - upravuje povinnost dopravce hradit náklady na minimalizaci škody. 
§33 - upravuje náležitosti reklamace dle § 2569 Občanského zákoníku. 
§34 - řeší princip důkazního břemene, kdy se zavádí i pro vnitrostátní přepravy institut „zvláštních 
nebezpečí“, která odůvodňují snazší možnost dopravce zprostit se své odpovědnosti, ale zachovávají 
právo poškozeného prokázat, že odpovědnost dopravce je v daném případě dána. 
§35 – řeší důsledky úmyslného jednání dopravce nebo hrubě nedbalé jednání, kdy se dopravce 
následně nemůže již dovolávat omezené náhradové povinnosti nebo přenášení důkazní povinnosti. 
§36 – zdůrazňuje odpovědnost odesílatele v některých konkrétních případech, aby bylo zřejmé, že 
odesílatel musí těmto věcem věnovat náležitou pozornost. 
§37 – řeší případy, kdy dopravce má konat přepravu s neúplnou zásilkou na pokyn odesílatele, kdy 
tento pokyn odesílatele by neměl ovlivnit výši přepravného, protože se jedná o případ, kdy sám 
odesílatel se vzdal svého práva na přepravu celé sjednané zásilky. 
§38 – obecná odpovědnost dopravce za škody na zásilkách, vyplývající z platné legislativy. 
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§39 – omezení náhradové povinnosti dopravce při škodách na zásilce. Je převzata úprava z Úmluvy 
CMR, kdy lze i z vůle zákonodárce vyjádřené v Občanském zákoníku dovozovat, že požaduje 
sjednocení úpravy pro mezinárodní a pro vnitrostátní přepravu, což s ohledem na právo cizích 
dopravců vykonávat v ČR kabotážní přepravy je naprosto správné. 
§40 – zde je rozšířena možnost požadovat po dopravci vyšší náhradu škody nejen při mezinárodních 
přepravách, ale i při vnitrostátních přepravách, za podmínek jednoznačného smluvního ujednání a 
zápisů v přepravním dokladu. 
§41 – řeší případy přepravy palet, kdy není reálné, aby dopravce podrobně srovnával, zda dovezené 
palety po vykládce (vyměněné palety) jsou stejné kvality, jako byly původní palety, na nichž bylo při 
nakládce umístěno přepravované zboží. 
§42 – rozšíření principu zvláštního zájmu na dodání platného pro mezinárodní přepravy i na případy 
vnitrostátních přeprav. 
§43 – obdobně jako ustanovení čl. 23 odst. 4 Úmluvy CMR specifikuje dané ustanovení náhradovou 
povinnost dopravce za škody související s poškozením, zničením nebo ztrátou zásilky. 
§44 – sjednocuje promlčecí lhůty pro nároky na náhradu škody z přepravy na standardní promlčecí 
lhůtu jeden rok a na speciální promlčecí lhůtu tři roky. Jedná se o promlčecí lhůtu platnou pouze pro 
nároky na náhradu škody, ale jak ve vztahu oprávněného vůči dopravci, tak ve vztahu dopravce vůči 
odesílateli. 
§45 – stanovuje působnost českého právního řádu pro smluvní vztah. 
§46 – rozšiřuje možnost na vedení soudních sporů i podle sídla dopravce. 
§47 – obsahuje závěrečná ustanovení řešící vztahy těchto VPP k ostatním právním předpisům nebo 
jiným přepravním podmínkám. 
§48 – účinnost VPP 
 
 
 
Mgr. Martin Laipold 
13. května 2014 
 


