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1.Opatrenia logistických firiem pri začatí spolupráce s dopravcom  
 
Cieľom je čo najširšie využívanie len preverených firiem z firemného zoznamu 
„schválených dopravcov“ :  
 
Nové firmy vždy dôkladne preveriť a podľa možnosti ( slovenské ) navštíviť, a získať z 
nezávislého a dobre prevereného zdroja referencie. 
-  Aj u známych a preverených firiem pozor pri zmene majiteľa, alebo disponenta. 
-  Kontrola poistných zmlúv poistenia zodpovednosti dopravcu u poisťovní, kontakt cez 
call-centrá príslušných poisťovní, alebo podľa ďalej uvedených mailov osôb 
zaoberajúcich sa problematikou prevencie škodového priebehu. Pracovníkov poisťovne 
je potrebné upozorniť, že ide aj o prevenciu poistenia zásielky proti strate. U poistných 
zmlúv vždy kontrolovať súhlas všetkých údajov na zmluve alebo certifikáte s originálom 
v poisťovni.  
-  Je potrebné kontrolovať aj poistné podmienky na ktoré sa zmluva odvoláva a hlavne 
dostatočnosť výšky poistného plnenia na origináli a predloženej zmluve. 
-  Kontrola koncesných listín na WEB stránke Živnostenského a Obchodného registra. 
-  Kontrola Eurolicencie 
-  Zoznam ŠPZ všetkých vozidiel prevádzkovaných dopravcom, farby a typu 
používaných  kamiónov dopravcu, mená vodičov a čísla dokladov, ktorými sa budú na 
nakládke preukazovať, povinné zmluvné poistenie a zaznamenanie týchto údajov do 
zoznamu „schválených dopravcov“. 
-  Preverovanie liniek telefónov, čísiel mobilov, faxov a mailov a ich zaznamenanie do 
zoznamu „schválených dopravcov“. 
-  U novej firmy vždy ponechať 6 mesačnú skúšobnú dobu počas ktorej jej len v núdzi 
dávame nakladať tovar nezaujímavý pre čierny trh. 
 
 
2. Opatrenia logistických firiem pri objednávaní dopravy   
 
2.1 U dopravcu zo zoznamu „schválených dopravcov“ : 
 
-  Kontrolujeme vždy po nahlásení vozidla údaje zo zoznamu (ŠPZ, typ vozidla, meno 
vodiča, číslo dokladu). 
-  V prípade rozporu, alebo neobvyklého kontaktu (neznáma osoba, sám vodič a pod.) 
kontrolujeme najprv kanál, ktorým prišiel kontakt (TF, FAX, Mail, telefón). 
-   Následne iným informačným kanálom ( na inom telefóne zo zoznamu „schválených 
dopravcov“ ), mobilom na majiteľa a pod zistíme príčinu neobvyklého kontaktu. 
-  Mimoriadny pozor pri využití firmy POPFAX. K spoločnosti POPFAX.COM bolo 
zistené, že táto spoločnosť okrem iného prevádzkuje a poskytuje službu zvanú fax mail, 
prostredníctvom ktorej je možné po prihlásení, kdekoľvek na svete zaslať formou emailu 
súbory na ktorékoľvek faxové číslo, ktoré sa na prístroji faxového čísla zobrazia 
a vytlačia ako dokument. Jedná sa o Francúzku spoločnosť, ktorá túto službu poskytuje 



od roku 2005. Uvedenú službu môže objednať  ktokoľvek bez zmluvného dojednania, je 
potrebné len vykonať registráciu, ktorá tiež nemusí byť relevantná. 
-   Ak ide o druhého dopravcu (najatého zmluvným dopravcom, s ktorým sme pôvodne v 
kontakte) a nejde naložiť iný kamión,  zabezpečíme preverenie tohto druhého dopravcu 
v rozsahu kontroly ako u neznámeho dopravcu a zabezpečíme zamedzenie 
„neutralizácie CMR“ prípadne prekládky tovaru na iný kamión. Osobitne si dávame 
pozor, ak vozidlo druhého dopravcu je tiež len najaté. 
-   Požadovať potvrdenie objednávky štandardným spôsobom a obvyklým kanálom. 
 
2.2 U dopravcu mimo zoznamu „schválených dopravcov“ : 
 
-   Snažíme sa nájsť riešenie zo záznamu schválených dopravcov. 
-   Štandardná kontrola základných dokumentov vyžiadaných cez email/fax: 

q Európska koncesia   
q Výpis z obchodného registra / živnosť ( preveriť cez www.orsr.sk a 

www.zrsr.sk ) 
q Poistenie zodpovednosti dopravcu CMR/ vnútroštátneho dopravcu. ( 

preveriť cez call centrum príslušnej poisťovne, alebo cez kontaktné osoby ) 
q Povinné zmluvné poistenie účastníka cestnej premávky – preveriť súlad 

údajov o poistení a vozidle na stránke združenia poisťovateľov  
http://www.skp.sk/en/index.php?clanek=3 

q Číslo OP vodiča, Identifikačnej karty, pasu, vodičského preukazu. ( 
preveriť v databáze ukradnutých dokladov http://www.minv.sk/?stratene-a-
odcudzene-doklady . Pozor !!! stránka neinformuje, ak doklad s Vami 
uvedeným číslom vôbec neexistuje. Len ak existuje a bol ukradnutý alebo 
stratený. 

q ŠPZ vozidla a návesu/prívesu. http://www.minv.sk/?odcudzene-mot-
vozidla 
q Ďalej môžeme preveriť cez http://natankuj.sme.sk/?go=kradeze ) 
q ukradnuté vozidlá so zahraničnými ŠPZ je možné preveriť aj na: 

http://www.idoprava.sk/Appl/WebObjects/IPortal.woa/1/wa/IDoprava
DA/cupa?name=ukradnute_auta&area=motoristi&wosid=0ffdrunuge
NAODWOFAGi1g 

q ukradnuté vozidlá podia VIN kódu sa dajú nájsť na 
http://www.iauta.sk/Appl/WebObjects/IPortal.woa/wa/IAutaDA/ 

q Preveriť na všetkých adresách, žiadne neposkytuje úplné údaje. 
q Číslo telefónu uvedeného na dokumentov a z ktorého bolo volané.(preveriť 

či je vedený na firmu a na akú ) 
-   Štandardná kontrola poistných zmlúv u osôb zaoberajúcich sa problémom : 
q   Štandardná kontrola poistných zmlúv u osôb zaoberajúcich sa problémom : 

 
UNION  zodpovednost.vznik@union.sk - neustála služba 
   jozef.sulaj@union.sk - v prípade fantoma 
ALLIANZSP  vojtech.kosik@allianzsp.sk 
UNIQA  imrich.polak@uniqa.sk 
GENERALI  sona.sklenarova@gsl.sk  
   ivan.franta@gsl.sk 
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CSOB   tomas.bleho@csob.sk 
KOOPERATIVA kostany@koop.sk 

  goga@koop.sk 
  lacko@koop.sk 
Odporúčame nepýtať sa na číslo zmluvy, telefonicky v žiadnom prípade.  
Naskenovať certifikát, alebo zmluvu, ktorú doručí dopravca, poslať ju aj na dve 
tri adresy a pýtať sa, či obsahovo 100%  súhlasí so skutočnosťou. To platí aj pre 
poisťovne v ČR. 
 

 -   Ďalšia kontrola : 
 

q Preverenie dátumu registrácie na RAAL, TIMO COM ( pri nových firmách 
mladších ako 1 rok si pýtať od dopravcu referencie a overiť minimálne u 
jedného z týchto zdrojov ) 

q Preverenie firmy u kolegov/dopravcov ktorých poznáme v meste/okrese 
podľa ECV- ŠPZ . Pýtame sa kolegov kto ho pozná, či je absolútne 
dôveryhodný a či môže overiť zadané údaje pri prihlásení . 

q Preveriť, pre aké zasielateľské firmy pracuje, koho vo tejto firme pozná a 
cez iný kontakt v príslušnej firme preveriť ako v predchádzajúcom bode. 

q Vyššie uvedené overovať vždy u firiem s kontaktmi len na mobilné 
telefóny, bez faxov, pevných liniek a s anonymnými mailovými doménami 
gmail, hotmail, atd.. Tu je mimoriadne riziko, že ide o problémovú firmu. 

q V prípade akýchkoľvek pochybností je lepšie zrušiť dohodnutú objednávku 
a nasadiť iného, prevereného dopravcu. 

 
 
3.)  Opatrenia logistických firiem zavádzané pri nakládke  
 
n Pri nakládke vždy kontrolovať súlad všetkých dokladov s faxovanými a už 

preverenými dokladmi. Ak neboli preverené postupovať ako u neznámeho dopravcu. 
n Navyše odporúčame vyžiadať si od vodiča originál T. P. - osvedčenia o evidencii 

vozidla, evidenčnej karty vozidla a preveriť súlad údajov so pristaveným vozidlom 
typ, model farba prípadne aj číslo karosérie. 

n Porovnať detaily T.P. s faxovanou kópiou. 
n Odporúča sa zhotovenie a archivácia kvalitných fotografií a videozáznamov 

nakladajúcich vodičov. 
n Ako prevencia nastrčených dopravcov a vodičov odporúčame nechať vodiča 

podpísať Vyhlásenie, ktoré je v prílohe A 
n Ak je to náhodou možné, alebo u rizikových prepráv preveriť cez terminály PZSR 

umožňujúce kontrolu Elektronických „technických preukazov“. 
n Odporúča sa do dokumentov a vodičovi dať zákaz prekládky a zákaz neutralizácie 

CMR. 
n Ďalej je nutné vždy porovnanie pokynov prijatých vodičom s pôvodnou objednávkou 

odosielateľa. 
n Colné orgány majú k dispozícii databázu PZ SR (kradnuté vozidlá, ŠPZ, doklady 

a iné). 
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Príloha A 
 
VYHLÁSENIE VODIČA  
 
Vyhlasujem, že som od môjho zamestnávateľa, prípadne objednávateľa prepravy 
obdržal pokyny na prepravu, ktoré sú plne v súlade s obsahom mnou 
podpísaného nákladného listu CMR číslo .............. .  
 
Neobdržal som žiadne pokyny, a neviem o žiadnych skutočnostiach, ktoré by 
naznačovali, že sa preprava nemá vykonať presne podľa tohto nákladného listu 
CMR . 
Som si vedomý, že naložený tovar je vlastníctvom odosielateľa a on jediný je 
oprávnený meniť pokyny na vykonanie prepravy. 
 
Zaväzujem sa prepravu vykonať sám, bez prekladania alebo zmeny vodiča, podľa 
pokynov odosielateľa uvedených v nákladnom liste CMR a akýkoľvek pokyn na 
zmenu trasy, alebo miesta vykládky odmietnem a nahlásim na : 
 
Počas prepravy budem parkovať na bezpečných parkoviskách uvedených na 
WEB stránke IRU. 
Som si ďalej vedomý, že za uvedenie nepravdy v tomto prehlásení,  vyloženie na 
inom mieste, ako je uvedené v nákladnom liste CMR, alebo odovzdaním inému 
subjektu, ako je príjemca uvedený v nákladnom liste CMR sa môžem stať 
spoluvinníkom na trestnom čine  Podvodu podľa § 221, Sprenevery podľa § 213 
Trestného  zákona,  alebo daňového či iného deliktu. 
 


