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Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z o cestnej doprave

(ďalej len zákon)
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Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok obsahuje popis rozsahu činnosti pri zabezpečovaní dopravných činností
spoločnosti TTworks s.r.o. a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestnými
nákladnými vozidlami medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi
alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o
preprave vecí podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a § 765 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva
vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu sypkých a pevných stavebných materiálov,
kontajnerov, lešenia, unimobuniek, skladov, strojov, debnenia a ostatných materiálov, okrem tých
tovarov, ktoré sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre
prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých
materiálov, pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.
2. Dopravcom v zmysle § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je
spoločnosť TTworks s.r.o. so sídlom 925 92 Kajal 54, IČO: 48296503, IČ DPH: SK2120138658.

Čl. 2
Druh prepráv cestnej nákladnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Dopravca podľa tohto prepravného poriadku vykonáva nákladnú cestnú dopravu.

a) vnútroštátna cestná nákladná doprava,
b) medzinárodná cestná nákladná doprava.

2. Dopravca prepravuje náklady ako:

2.1. vozové zásielky – zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi)
jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na
hmotnosť zásielky, ak:

a) využije ložnú plochu vozidla
b) jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom alebo preto, že
to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote
c) ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj
vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo.

2.2 kusové zásielky

3. Za dokládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami (iných prepravcov)
alebo pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel dopravca vykonať bez nákladu.

4. Dopravca okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 7 zákona.
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Čl. 3
Rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Dopravca vykonáva len vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu.
2. Dopravca vzhľadom na svoju technickú základňu vykonáva prepravu:

a) stavebného materiálu
b) kontajnerov
c) unimobuniek
d) skladov
e) strojov
f) lešenia
g) debnenia
h) ostatného materiálu
3. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí a
nebezpečných odpadov.

Čl. 4
Objednávanie prepravy

1. Prepravca (odosielateľ alebo príjemca) si u dopravcu objednáva prepravu zásielky a to písomne,
ústne, e-mailom alebo telefonicky. Telefonickú alebo ústnu objednávku je potrebné na základe
vyzvania dopravcu potvrdiť písomne.
2. Objednávka sa nepoužíva v prípade, ak má dopravca s prepravcom uzatvorenú rámcovú zmluvu o
preprave veci (nákladu).
3. Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na realizáciu a vyúčtovanie prepravy, aby
mohla po prijatí plniť funkciu prepravnej zmluvy a to najmä:

a) určenie zmluvných strán – prepravca (odosielateľ alebo príjemca) a dopravca, presné
adresy, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné osoby – ich telefón a email

b) názov a adresa peňažného ústavu a číslo účtu
c) opis zásielky ( množstvo, hmotnosť, rozmery, plocha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob

nakládky
d) určenie miesta odoslania, miesta určenia, prípadne žiadanú trasu cesty, určenie času (čas

nakládky, dodaciu lehotu, čas vykládky)
e) druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už poškodená

4. Objednávka je prijatá okamžikom potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je
záväzná pre prepravcu aj v tom prípade, keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom
telefonicky.
5. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bezodkladne prepravcu.
6. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré vozidlo nemožnom v dohodnutom termíne pristaviť, je
dopravca povinný o tom bezodkladne informovať prepravcu a prípadne dojednať iný termín
pristavenia vozidla. Prepravca môže v tamto prípade od zmluvy odstúpiť.
7. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca
nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných
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km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a späť vynásobený sadzbou za 1 km podľa
cenníka platného ku dňu prepravy.
8. Po prijatí objednávky môže dopravca požadovať od prepravcu zálohu vo výške 50% z
predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je dopravca povinný prepravcovi potvrdiť.
9. Objednávka môže byť zadaná na jednu prepravu, určitý počet prepráv, alebo na určité časové
obdobie.

10. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená
za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola
prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ
povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného.

Čl. 5
Prepravná zmluva

1. Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave
veci v zmysle ust. § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
2. Ak si prepravu u dopravcu objedná fyzická osoba - nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o
preprave nákladu v zmysle § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).
3. Prepravná zmluva medzi prepravcom a dopravcom vzniká aj prijatím objednávky, ktorá bola
dopravcom prepravcovi potvrdená.
4. Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová
prepravná zmluva.
5. Zmluvou o preprave veci, alebo preprave nákladu sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná
prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ
sa zaväzuje dopravcovi, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že
zaplatí prepravné.
6. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci
dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného, doba splatnosti a forma úhrady sa dohodne
záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. zmluve o preprave veci. V prípade omeškania úhrad podľa
dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0,05% z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza
prepravný (nákladný) list.

Čl. 6
Práva a povinnosti odosielateľa

1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych
vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie
nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.
2. Odosielateľa zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v
stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená
tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne
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škody.
3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu ods. 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný
príjazd, odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť dopravcovi.
4. Odosielateľ je povinný poskytnúť prepravcovi doklady a ďalšie úradné konania a poskytnúť mu
všetky informácie, o ktoré požiada.
5. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, môže požadovať od dopravcu zastavenie
prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v
prepravnom liste.

Čl. 7
Veci vylúčené z prepravy

1. Prepravu dopravca vykonáva s vylúčením:
a) nebezpečných odpadov
b) nebezpečných vecí
c) tekutých materiálov
d) živých zvierat
e) skaziteľných potravín

Čl. 8
Hmotnosť zásielky, preťaženie

1. Dopravca je zodpovedný, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti
vozidla.
2. Odosielateľ je zodpovedný za preťaženie vozidla pri celovozovej preprave. Ak sa zistí preťaženie
vozidla, ktoré bolo zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky zo strany odosielateľa zásielky,
tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vznikli z dôvody preťaženia vozidla. Ak sa zistí
preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, musí odosielateľ zásielky
vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa zistí preťaženie vozidla až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie
nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s preťažením
vozidla znáša odosielateľ.
3. O vyložení nadváhy dopravcom, je potrebné informovať odosielateľa zásielky a zaznamenať to do
prepravného listu.
4. Ak sa podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej
prepravnej zmluve.

Čl. 9
Zodpovednosť dopravcu za škodu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi,
pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.
2. Za škodu na zásielke dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
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a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky
b) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil pri preberaní zásielky a ak bol vydaný

nákladný list, v ktorom bola vadnosť obalu poznamenaná. Ak dopravca neupozornil na vadnosť
obalu, nezodpovedá dopravca za škodu len v tom prípade, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky
poznateľná.

c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, napr. prípady vyššej moci, ako poškodenie
nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, páde lavíny a pod.

3. Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola
čo najmenšia.
4. Dopravca je povinný podať správu odosielateľovi čo v najkratšom čase o škode na zásielke, ktorá
vznikla počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Dopravca zodpovedá porušením tejto
povinnosti za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi zásielky.

5. Odosielateľ alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.

6. Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby
prepravu uskutočňoval sám.

7. Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá
písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so
zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

8. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje
požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku
a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

Čl. 10
Prepravné listiny

1. Prepravná listina sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Odosielateľ je povinný
odovzdať dopravcovi riadne vyplnenú prepravnú listinu, alebo je povinný poskytnúť dopravcovi údaje
týkajúce sa zásielky a po zapísaní dopravcom napr. do nákladného listu potvrdiť podpisom, alebo sa
môže dopravca na prepravnej listine dohodnúť inak.
2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté inak.
3. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:

a) dodací list
b) nákladný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom

c) denný záznam o prevádzke vozidla – STAZ-ka
4. Prepravná listina – denný záznam o prevádzke vozidla musí obsahovať tieto údaje:

a) názov – meno odosielateľa a príjemcu
b) obsah zásielky
c) počet kusov
d) celkovú hmotnosť zásielky
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e) miesto nakládky a miesto vykládky
f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky

5. Dopravca, odosielateľ a príjemca zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do
prepravnej listiny.

Čl. 11
Reklamačné konanie

1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu
vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu
vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku.
2. Oprávnený (prepravca) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.
3. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca) žiadať len ak ju preukázateľne
dopravcovi uhradil.

Čl. 12

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

1. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave dopravca zverejnil tento prepravný
poriadok na svojom webovom sídle (www.ttworks.sk) a je k dispozícií aj v sídle spoločnosti
TTworks s.r.o.

2. Tento prepravný poriadok je platný dňom jeho zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle
dopravcu.

3. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je
súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jeho obsah súčasťou zmluvných
práv a povinností účastníkov zmluvy.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom vydania licencie, t.j. dňom 03.10.2019. Každý
prepravca – objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom Zmluvy o preprave vecí sa s týmto
prepravným poriadkom oboznámiť.



V Galante, dňa 03.10.2019

Ing. František Tyukos

konateľ spoločnosti
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