
Úvod 

10 doporučení z právní praxe 

Kapitola I. Mezinárodní silniční nákladní doprava a přepravní p rávo . . 

Kapitola II. Čím se řídí mezinárodní silniční nákladní doprava 
2.1. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 

dopravě (CMR), vyhl. č. 11/1975 Sb 
2.2. Národní právo - jako podpůrná právní úprava těch otázek, které 

Úmluva CMR neřeší a které si účastníci přepravní smlouvy 
nesjednali odlišně v mezích své smluvní volnosti 

2.3. Přepravní smlouva 
2.4. Obchodní zvyklosti 

Kapitola III. Přepravní smlouva 
3.1. Právní povaha přepravní smlouvy 
3.2. Účastníci přepravní smlouvy 
3.3. Vznik přepravní smlouvy 
3.4. Náležitosti přepravní smlouvy jako právního úkonu 
3.5. Výklad ujednání v přepravní smlouvě 
3.6. Podstatné části přepravní smlouvy 
3.7. Pravidelná ujednání v přepravní smlouvě 
3.8. Základní povinnosti dopravce a odesílatele 

Kapitola IV. Smlouva zasilatelská 
4.1. Právní povaha zasilatelské smlouvy 
4.2. Forma zasilatelské smlouvy 
4.3. Podstatné a pravidelné obsahové náležitosti zasilatelské 

smlouvy 
4.4. Základní povinnosti zasilatele a příkazce 
4.5. Odpovědnost zasilatele 
4.6. Samovstup zasilatele do přepravní smlouvy 
4.7. Zánik zasilatelské smlouvy 

Kapitola V. Ostatní smlouvy v silniční dopravě 
5.1. Smlouva o nájmu dopravního prostředku 
5.2. Smlouva o provozu dopravního prostředku 
5.3. Smlouva o skladování 
5.4. Smlouvy smíšené, atypické 



Kapitola VI. Nakládka 
6.1. Přistavení vozidla k nakládce 
6.2. Odpovědnost za nakládku, resp. vykládku 
6.3. Kontrola zásilky dopravcem na nakládce 

Kapitola VII. CMR-nákladní list 
7.1. Právni povaha CMR-nákladního listu 
7.2. Forma CMR-nákladního listu 
7.3. Obsah CMR-nákladního listu 

Kapitola VIII. Dispoziční oprávnění odesílatele a příjemce 
se zásilkou 

8.1. Právní základ dispozičního oprávnění odesílatele a příjemce... 
8.2. Obsah a rozsah dispozičního oprávnění 
8.3. Komentář k některým podmínkám a předpokladům výkonu 

dispozičního oprávnění 

Kapitola IX. Překážky při přepravě 
9.1. Překážky v průběhu přepravy 
9.2. Překážky při dojití zásilky příjemci 
9.3. Náhrada výloh vzniklých dopravci 

Kapitola X. Převzetí zásilky příjemcem - reklamace 
10.1. Dodání zásilky příjemci 
10.2. Právní domněnka vydání zásilky v řádném stavu 
10.3. Společné zjištění škody, resp.ztráty zásilky 
10.4. Výhrada příjemce k poškození a ztrátě zásilky 
10.5. Výhrada při překročení dodací lhůty 

Kapitola XI. Odpovědnost dopravce za osoby použité 
k plnění přepravní smlouvy 

11.1. Právní úprava a věcný rozsah odpovědnosti dopravce 
za jiné osoby 

11.2. Osobní rozsah odpovědnosti 

Kapitola XII. Odpovědnost dopravce 
12.1. Úvod k odpovědnosti dopravce 
12.2. Časový a věcný rozsah odpovědnosti dopravce za ztrátu 

a poškození zásilky 
12.3. Ztráta a poškození zásilky 
12.4. Obecné vyvinující důvody z odpovědnosti dopravce 
12.5. Privilegované (přednostní) vyvinující důvody z odpovědnosti 

dopravce 



12.6. Odpovědnost dopravce za překročení dodací lhůty 
12.7. Spoluodpovědnost dopravce 

Kapitola XIII. Další příklady odpovědnosti dopravce a odesílatele 
v Úmluvě CMR 

13.1. Odpovědnost dopravce za tzv. Paramount - klausuli 
13.2. Odpovědnost dopravce za ztrátu či nesprávné použití 

dokladů 
13.3. Odpovědnost dopravce za neprovedení příkazů 
13.4. Odpovědnost dopravce za výběr uschovatele zásilky 
13.5. Odpovědnost dopravce za dobírku 
13.6. Odpovědnost odesílatele za nepřesné či neúplné vyplnění 

CMR-nákladního listu 
13.7. Odpovědnost odesílatele za škody z vadného balení 
13.8. Odpovědnost odesílatele za doklady a informace 
13.9. Odpovědnost odesílatele za informační povinnost při přepravě 

nebezpečného zboží 

Kapitola XIV. Rozsah náhradové povinnosti dopravce 
14.1. Odškodnění v případě úplné a částečné ztráty zásilky 
14.2. Odškodnění v případě poškození zásilky 
14.3. Odškodnění v případě překročení dodací lhůty 
14.4. Sjednání vyšší hodnoty zásilky nebo částky zvláštního zájmu . . 
14.5. Úroky ze škody 
14.6. Kvalifikovaná odpovědnost dopravce podle cl. 29 

Úmluvy CMR 

Kapitola XV. Spory v mezinárodní kamionové dopravě 

Kapitola XVI. Promlčení nároků v mezinárodní silniční nákladní 
dopravě 

16.1. Právní úprava promlčení 
16.2. Promlčení v případě částečné ztráty nebo poškození zásilky 

a při překročení dodací lhůty 
16.3. Počátek promlčecí doby při úplné ztrátě zásilky 
16.4. Počátek běhu promlčení ve všech ostatních případech 
16.5. Stavění běhu promlčecí doby písemnou reklamací 
16.6. Prodloužení promlčecí doby 

Kapitola XVII. Vybrané právní problémy v mezinárodní kamionové 
dopravě 

17.1. Odstoupení od přepravní smlouvy - „storno objednávky" 
17.2. Smluvní pokuta 



17.3. Pojištění odpovědnosti dopravce a likvidace 
pojistných událostí 

17.4. Právní pomoc v mezinárodní kamionové dopravě 

Přílohy 
1. Text Úmluvy CMR 
2. Výňatek z obchodního zákoníku (přepravní právo) 

a) Smlouva zasilatelská (§ 601-609) 
b) Smlouva o přepravě věci (§ 610-629) 
c) Smlouva o nájmu dopravního prostředku (§ 630-637) 
d) Smlouva o provozu dopravního prostředku (§ 638-641) 
e) Smlouva o skladování (§ 527-535) 

3. Vzor přepravní smlouvy 

Přehled použité a citované odborné literatury 


