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Abstrakt 

KoričováVanessa: Zabezpečenie prepravy tovaru firmou HD Logistics, s. r.o. (Komplexná 

odborná práca). Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava. Konzultant 

Ing. Pavla Čaplová, Bratislava 2021. 

Témou práce je zabezpečenie prepravy nákladu ovocia a zeleniny. Cieľom práce je objasniť 

problematiku prepravy potravín a zdokonaliť vedomosti o podmienkach prepravy potravín. 

Práca je rozdelená na dve časti a to na teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti 

práce sú vysvetlené dohovory CMR a ATP, podmienky prepravy potravín a požiadavky na 

prepravu skaziteľných potravín. Praktická časť sa zaoberá konkrétnou prepravou. Práca 

obsahuje 4 tabuľky, 3 obrázky a súčasťou práce sú aj prílohy – prílohy nie sú priložené, 

pretože obsahujú osobné údaje dotknutých osôb.
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Úvod 
 

Túto tému komplexnej odbornej práce som si vybrala kvôli tomu, aby som porovnala 

teoreticky nadobudnuté vedomosti s praxou. 

Nosnou časťou práce je v teoretickej časti práce Dohovor CMR a Dohovor ATP o preprave 

rýchlo skaziteľných potravín. Osobitnú kapitolu som venovala podmienkam prepravy 

potravín. 

Praktická časť sa zameriava na presný rozpis pracovnej činnosti vodiča a popis prepravy od 

objednávky až po fakturáciu. 

Cieľom tejto práce je zdokonaliť moje vedomosti o danej tematike. 

Výstupom  komplexnej odbornej prace je zakladač s dokumentáciou. Práca vznikla na základe 

spolupráce s pánom Moravcom z firmy HD Logistics, s. r. o. 
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1 Základné pojmy 
 
SDR- jednotná menová a účtovná jednotka používaná v rámci 

Medzinárodnéhomenovéhofondu. Najprv bola tvorená súborom rôzne vážených 16 svetových 

mien, od roku 1981 bola tvorený len 5 menami: USD 42%, DEM 19%, JPY 13%, FRF 13% a 

GBP 13%. 

PK SR- potravinový kódex Slovenskej republiky 

Dopravca- fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú 

dopravu. Podobne ustanovuje Zákon o cestnej doprave (č. 56/2012 Z.z.). Dopravca je 

prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo 

iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti v 

nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave. 

Dovozné- cena za prepravu vecí 

Clo- povinná peňažná platba vyberaná pri prechode tovaru cez colnú hranicu v osobitnom 

konaní príslušnými štátnymi orgánmi.  

Dodacia lehota-na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky 

dodávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Hrubá hmotnosť zásielky- hmotnosť prepravovaného tovaru vrátane obalu, ale bez 

hmotnosti prepravovanej jednotky 

H2O-chemická zlúčeninavodíka a kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na 

Zemi. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. V 

prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: v pevnom (sneh, ľad), v kvapalnom (voda) a v 

plynnom (vodná para). 
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2 Dohovor CMR a ATP 

2 . 1  Doh ov o r  C M R 

 
Dohovor CMR bol uzatvorený v roku 1956 v Ženeve. V našej republike, ktorá bola vtedy 

súčasťou Československej socialistickej republiky, začal tento dohovor platiť koncom roku 1974 

a po prvýkrát bol publikovaný vyhláškou ministra zahraničných vecí  č. 11/1975. V roku  1978 bol 

v Ženeve podpísaný Protokol k dohovoru CMR, ktorý upravoval článok 23. popisujúci náhrady 

škody. Národná rada SR ratifikovala tento protokol koncom roku 2007. V Zbierke zákonov bol 

publikovaný v oznámení č. 163/2008.  

Dohovor CMR postupne ratifikovala väčšina európskych krajín, ale členmi sú aj neeurópske 

štáty. Členovia sú Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bosna 

a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Malta, 

Mongolsko, Maroko, Čierna Hora, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, 

Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Irán 

a Veľká Británia. 

Základným účelom dohovoru  je  podporiť rozvoj medzinárodného obchodu. Z praktického 

hľadiska to má veľmi veľký význam pre dopravcov aj prepravcov, lebo keby takýto dohovor 

neexistoval, všetko by sa riadilo národnými predpismi. 

O medzinárodnú prepravu sa jedná vtedy, keď je miesto nakládky v inom štáte, ako miesto 

vykládky. Aby sa Dohovor CMR dal aplikovať pri medzinárodnej preprave tovarov, musí byť buď 

miesto nakládky alebo miesto vykládky v štáte, ktorý je signatárom tohto dohovoru. 

Štyri  výnimky, kedy sa preprava nemôže uskutočniť podľa Dohovoru CMR aj napriek tomu, že ide 

o medzinárodnú prepravu: 

 Pri preprave poštových zásielok, ktoré podliehajú medzinárodným poštovým dohovorom 

 Pri preprave telesných pozostatkov – mŕtvych osôb 
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 Pri preprave sťahovaných zvrškov – čiže všetkého, čo si človek berie so sebou, keď sa 

sťahuje z jedného miesta na iné – nábytku, elektrických spotrebičov, oblečenia a bytových 

doplnkov 

 Pri preprave vozidiel po vlastných kolesách. 

Nákladný list CMR 

Dokladom o uzatvorení prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom je medzinárodný 

nákladný list. Ak nákladný list chýba alebo má nedostatky alebo sa stratil, nie je tým existencia 

alebo právoplatnosť prepravnej zmluvy dotknutá a vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia 

dohovoru CMR, ak je jej uzavretie preukázané inak.  

Každý nákladný list má bežne 5 a niekedy až 7 samo-prepisovacích listov. 

 Prvý červený list je určený odosielateľovi a je dokladom pre odosielateľa, že tovar bol 

odovzdaný dopravcovi na prepravu. 

 Druhý modrý list je určený príjemcovi tovaru, aby vedel, koľko tovaru má od dopravcu 

prevziať. 

 Tretí zelený list je určený dopravcovi, je zároveň dokladom, potvrdzujúcim, že tovar bol 

odovzdaný príjemcovi. 

 Štvrtý a piaty čierny list slúžia na účely fakturácie. 

 Šiesty a siedmy čierny list slúžili najmä pre potreby colných úradov v minulosti. 

V nákladnom liste CMR sú uvedené povinné údaje: 

 miesto a dátum vystavenia a prevzatia zásielky a miesto jej určenia 

  meno a adresu odosielateľa, dopravcu a príjemcu 

 pomenovanie prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich 

všeobecne uznávané označenie, 

 počet kusov, ich zvláštne značky a čísla, 
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 hrubá hmotnosť zásielky  

 náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá) 

 pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania 

  údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam 

tohto Dohovoru. 

Zodpovednosť dopravcu začína v momente, keď prevezme tovar na prepravu a končí v momente 

vydania tovaru príjemcovi. Dopravca zodpovedá za poškodenie alebo stratu zásielky počas 

prepravy a tiež za prekročenie dodacej lehoty.  

Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma: 

 správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach, 

 zjavný stav zásielky a jej obalu. 

2 . 2  Po i s t en i e  z odpo v edn os t i  C M R 

Zodpovednosť cestného dopravcu vo vnútroštátnej preprave: dopravca zodpovedá za 

prepravovaný cudzí tovar v plnej výške.Ak dôjde k: 

 strate alebo zničeniu nákladu, 

 poškodeniu alebo znehodnoteniu zásielky, 

 prekročeniu dohodnutej dodacej lehoty. 

Pri vnútroštátnej preprave poistenie nie je povinné, ale z dôvodu vysokého rizika je vhodné. 

Zodpovednosť cestného dopravcu podľa dohovoru CMR 

 Zodpovednosť za čiastočnú alebo úplnú stratu zásielky 

 Zodpovednosť za čiastočné alebo úplne poškodenie zásielky 

 Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR 

Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo 

stratu tovaru, prepravovaného na základe CMR, stanovená Dohovorom o prepravnej zmluve v 
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medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Zodpovednosť dopravcu vyplýva z jeho 

základného záväzku, uskutočniť dohodnutú prepravu z miesta odoslania do miesta určenia. 

Dohovor CMR definuje, že dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky 

alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do 

okamihu jej vydania. Zodpovednosť dopravcu je taktiež stanovená aj za prekročenie dodacej 

lehoty. 

Podľa Dohovoru CMR je zodpovednosť dopravcu za prepravovaný tovar napevno definovaná 

ako 8,33x SDR x počet kilogramov poškodeného alebo chýbajúceho nákladu vrátane obalu. SDR 

je menová jednotka Medzinárodného menového fondu. 

Začiatok plynutia zodpovednosti dopravcu: 

Pre stanovenie zodpovednosti cestného dopravcu je dôležité určiť začiatok plynutia 

zodpovednosti. Pokiaľ ide o škodu na zásielke, jej stratu alebo prekročenie dodacej lehoty, nie 

je možné jednoznačne vinu prisúdiť dopravcovi. V praxi sa ale vychádza z predpokladu, že 

pokiaľ dôjde na zásielke ku škode v čase, keď bola zásielka v starostlivosti dopravcu, je 

zodpovednosť stanovená dopravcovi, bez toho aby sa skúmalo jej zavinenie. Tejto 

zodpovednosti sa môže dopravca zbaviť jedine uplatnením vyviňujúcich dôvodov, ktoré sú 

striktne stanovené v Dohovore CMR: 

 Chybný alebo chýbajúci obal na zásielke 

 Nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky 

Ukončenie plynutia zodpovednosti dopravcu 

Plynutie zodpovednosti dopravcu sa nekončí prostým pristavením zásielky do miesta určenia. 

Plynutie zodpovednosti dopravcu končí dodaním zásielky, to znamená až časovým 

okamžikom, v ktorom je umožnené oprávnenému príjemcovi alebo jeho splnomocnenému 

zástupcovi získať faktickú dispozíciu nad zásielkou. Zodpovednosť dopravcu ale nekončí v 

prípade, ak zásielka bola vydaná neoprávnenej osobe. Až riadnym dodaním zásielky je 

ukončená preprava a splnená prepravná zmluva a až v tomto okamihu dopravcovi vzniká 

nárok na zaplatenie prepravného. 

Podľa Dohovoru CMR dopravca je zbavený svojej zodpovednosti za škodu taktiež v prípade, 

ak škoda na zásielke vznikla z dôvodov vyššej moci, to znamená z dôvodov, ktoré dopravca 
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nemohol predvídať a ani odvrátiť ich vplyv. V praxi sú však súdy vo vzťahu k dopravcom 

veľmi prísne pri stanovení vyviňujúcich dôvodov, na čo poukazujú praktické skúsenosti 

z riešenia prípadov a rozsudkov súdov. 

2 . 3D oho vo r  A T P 

 
ATP je zmluva OSN z roku 1970, ktorá stanovuje normy pre medzinárodnú prepravu potravín 

podliehajúcich skaze medzi štátmi, ktoré ju ratifikujú. Aktualizácia bola niekoľkokrát 

aktualizovaná a od roku 2016 má 50 zmluvných strán, z ktorých väčšina je v Európe alebo 

strednej Ázii. 

Každé vozidlo, ktoré má byť použité na prepravu skaziteľných potravín musí byť označené 

certifikačným štítkom s predpísanými údajmi. Dohoda ATP sa vzťahuje tak na cestnú, ako aj 

na železničnú a námornú dopravu do 150 km. Dohoda ATP sa nevzťahuje na prepravu iného 

tovaru ako sú skaziteľné potraviny.  

 

Medzi dôležité výnimky pri preprave rýchloskaziteľných potravín patrí to, že sa na prepravy 

podľa dohovoru ATP nevzťahuje zákaz jázd počas sviatkov alebo víkendov. Je to v záujme čo 

najrýchlejšieho dodania produktov spotrebiteľovi. Ostatné nákladné vozidlá nad 7,5 t celkovej 

hmotnosti majú v tom čase zákaz jazdy. 

PK SR( Potravinový kódex Slovenskej republiky) stanovuje požiadavky na: 

 Zdravotnú neškodnosť a hygienu potravín 

 Zloženie a kvalitu potravín 

 Technologické postupy používané vo výrobe 

 Balenie potravín 

 Manipuláciu s potravinami 

 Zásady odberu vzoriek. 

 

Hygienické požiadavky PK SR je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába alebo 

s nimi manipuluje a týkajú sa hygieny budov, výrobných miestností, predajní aj 

zamestnancov. 

Medzi najdôležitejšie požiadavky PK SR na vozidlá patrí: 

 Vozidlá musia mať osvedčenie od štátnej veterinárnej správy 
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 Vozidlá musia byť označené tak, aby bolo jasné, že prepravujú potraviny 

 Osádka musí mať zdravotný preukaz. 

 

Pri preprave potravín je používaný systém HACCP, tento systém umožňuje analýzu všetkých 

možných nebezpečenstiev. Cieľom tohto systému je zaistiť bezchybnosť potravín 

a minimalizovať zdravotné nebezpečenstvo. 

 

Každé vozidlo, ktoré používame pri preprave potravín musí prejsť kontrolou: 

 pred uvedením do prevádzky 

 periodicky aspoň raz za 6 rokov 

 v prípade, keď o to požiada orgán štátnej správy.  

Čistenie a dezinfekcia dopravných  prostriedkov: 

 predčistenie 

 opláchnutie –H2OZPs teplotou cca + 50 °C 

 hlavné čistenie = čistiace+ dezinfekčné prostriedky 

 kontaktná lehota /na pôsobenie tej chémie/ 

 záverečné opláchnutie –H2Os teplotou cca + 50 °C 

 osušenie  

3 Podmienky prepravy potravín 
 
Obrázok1: Ilustračné obrázky prepravovaných potravín  

 

Zdroj: https://tesco.sk/ 

Každý výrobca (prepravca) si určuje sám teplotné podmienky, podľa ktorých by mali byť 

rôzne potraviny prepravované. Záleží iba na druhu potravín. Zabezpečí, aby počas prepravy 

nebola prekročená výrobcom (prepravcom) stanovená teplota. 
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Potraviny, pri ktorých je treba použiť špeciálne vozidlo alebo dopravný prostriedok, sa delia 

na dve skupiny: 

 potraviny zmrazené alebo hlboko zmrazené 

  potraviny ktoré nie sú zmrazené. 

 

 

Tabuľka1: Teplotné podmienky pre vybrané druhy potravín. 

Skupina Teplota Potraviny 

 

  

1. skupina (zmrazené 

a hlboko zmrazené 

potraviny) 

- 20 °C zmrzlina & koncentrované ovocné šťavy 

- 18 °C zmrazené/hlbokozmrazené ryby, rybie výrobky, 

kôrovce, mäkkýše 

- 14 °C  maslo a iné zmrazené tuky 

- 12 °C zmrazené vnútornosti, vaječné žĺtka, hydina - divina 

- 10 °C mrazené mäso & ostatné mrazené potraviny 

Zdroj:https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/6284-dohoda-atp-dohoda-o-preprave-
rychloskazitelnych-potravin/ 

Tabuľka2: Teplotné podmienky pre vybrané druhy potravín. 

Skupina Teplota Potraviny 

 

  

  

2. skupina (nezmrazené 

potraviny) 

+ 3 °C vnútornosti 

+ 4 °C divina, hydina, králiky 

+ 4 °C mlieko v cisternách určené na priamu spotrebu, 

mliečne výrobky 

+ 6 °C maslo, mlieko pre potravinársky priemysel, mäsové 

výrobky (okrem tých čo sú upravené solením, 

uvedením...) 

+ 7 °C všetko mäso okrem vnútorností 

Zdroj:https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/6284-dohoda-atp-dohoda-o-preprave-
rychloskazitelnych-potravin/ 

3 . 1 Pož iad av ky  na  v o z id lá  u r č en é  n a  p r ep ra vu  skaz i t eľn ý ch  
p ot r av ín  

Na prepravu sa používajú špeciálne prostriedky a preprava  nesmie trvať viac ako 48 hodín. 
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Špeciálne prostriedky sú rozdelené do týchto skupín: 

 I – izotermický dopravný prostriedok : ich stena je zostavená z tepelne izolovaných 

stien vrátane dverí podláh aj steny. Zabraňuje sa tým výmene tepla medzi vnútorným 

a vonkajším povrchom skrine.  

 R – chladený dopravný prostriedok : je to dopravný prostriedok, ktorý používa iný 

zdroj chladu ako je strojové zariadenie (prírodný/suchý ľad napr.). Umožňuje znižovať 

teplotu vnútri prázdnej skrine a udržať ju pri vonkajšej teplote + 30 °C najviac na 

úrovni + 7 °C. 

 F – chladiaci a mraziaci dopravný prostriedok: je dopr. prostriedok so strojovým 

zariadením, ktoré umožňuje udržiavať teplotu vo vnútri pri vonkajšej teplote +/ - 30 

°C 

 C – vyhrievací dopr. prostriedok: je vybavený vykurovacím zariadením na zvýšenie 

teploty vo vnútri skrine najmenej počas 12 hodín, minimálne na stálej úrovni +12 °C. 

Obrázok 2: Označovanie vozidiel 

Certifikačný štítok                Certifikačná značka 

 

Zdroj:https://www.google.com/search?q=oznacovanie+vozidiel&client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk00Crzrw4NRYBCe0a4Lk3LUVtlAFmQ:1613739279893&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=2ahUKEwjwxqak__XuAhXpxIsKHUD2CxwQ_AUoAXoECAcQAw&biw=1920&bih=966 

3 . 2M oni t o ro van i e  t e p l o t y  

 
 Každé vozidlo musí byť vybavené vhodným registračným prístrojom na priebežné 

kontrolovanie teploty vzduchu a v nákladnom priestore- termografom. 

Každý záznamový prístroj musí byť natrvalo označený na puzdre záznamového prístroje 

nasledujúcimi údajmi: 
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 Odkaz na STN EN 12830:2003 

 názov výrobcu alebo obchodná značka, 

 individuálna identifikácia výrobku, 

 vhodnosť pre skladovanie (S) alebo prepravu (T) 

 druh klimatického prostredia (A, B, C alebo D) 

 trieda presnosti (1 alebo 2) 

Merací rozsah musí byť vhodný pre použitie alebo pre použité chladiace zariadenie. Vo 

všetkých prípadoch musí zodpovedať týmto medziam: 

 dolná medzná hodnota musí byť menšia alebo rovnaká – 25 °C 

 horná medzná hodnota musí byť menšia alebo rovnaká + 15 °C 

Monitorovanie teploty produktov na kontrolu sa vykonáva buď priamo alebo nepriamo. 

Priame meranie je buď deštruktívne alebo nedeštruktívne. 

Pri chladených potravinách sa nedeštruktívne meranie vykonáva medzi debnami alebo medzi 

balením a malo by byť urobené so sondou s plochou hlavicou, ktorá umožňuje dobrý kontakt 

s povrchom, má nízku termálnu hmotnosť a vysokú tepelnú vodivosť. Umiestnenie tejto 

sondy by malo umožniť dostatočný tlak na dosiahnutie dobrého tepelného kontaktu, 

a dostatočná hĺbka vsunutia sondy by mala minimalizovať chyby vodivosti. Pri deštruktívnom 

meraní by mala byť použitá pevná sonda s ostrým hrotom. Sonda by mala byť vsunutá do 

stredu potravinového balíka a po dosiahnutí teploty teplotu treba odčítať a zaznamenať. 

Pri mrazených potravinách sa nedeštruktívne meranie vykonáva rovnako ako pri chladených 

potravinách. Deštruktívne sa vykonáva tak, že najskôr sa do mrazeného výrobku musia 

vyvŕtať otvory do ktorých sa vsunie sonda. Priemer vyhĺbeného otvoru by mal byť 

prispôsobený sonde a vhodne uzatvorený. Hĺbka do ktorej bude vsúvaná sonda je závislý od 

druhu výrobku. 

Povolené tolerancie pri meraní teploty sú: 

Prevádzkové– v prípade zmrazených potravín alebo rýchlo zmrazených potravín krátky 

vzostup teploty do 3°C k teplote ustanovenej v prílohe 2 ATP a kapitole 2.3 tejto práce je 

povolený pre povrchovú teplotu potravín. 
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Metodologické– nedeštruktívnym meraním sa môže povoliť tolerancia teploty max. o 22 °C 

po porovnaní odčítanej teploty k skutočnej nameranej teplote výrobku, osobitne vzhľadom 

k hrúbke dosiek obalu. Táto tolerancia sa nepoužije pri deštruktívnom meraní. 

 

 

 

Obrázok 3: Postup kontroly teploty. 

Zdroj:http://www.svetdopravy.sk/monitorovanie-teploty-v-loznom-priestore-nakladneho-vozidla/ 

Obrázok 4: Postup kontroly teploty ako odporúčanie pre inšpekciu rýchlo zmrazených 

potravín aj pred naložením aj počas vykládky. 

 

Zdroj:http://www.svetdopravy.sk/monitorovanie-teploty-v-loznom-priestore-nakladneho-vozidla/ 

4 Charakteristika firmy 
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Firma HD Logistics s. r. o. vznikla 31.08.2005 na Slovensku. Pôvodný názov firmy bol HD 

Logistic s. r. o. a neskôr sa zmenil názov na HD Logistics s. r. o.  

HD Logistics s. r. o. 
Obrázok 5: Logo firmy 

Zdroj: https://www.finstat.sk/35952547 

Prvé sídlo na Slovensku mala v roku 2005 v Bratislave na Grösslingovej ulici 4. V Bratislave 

sídlila do roku 2010 a potom sa firma presťahovala do Senca, kde sídlila do mája 2019. 

Potom sa firma na Slovensku zlikvidovala a sídlo jej ostalo iba v Nemecku, kde je hlavná 

pobočka. Firma v Senci so sídlom Železničná 56, 903 01 Senec. Firma HD Logistics s. r. o. sa 

venuje nákladnej cestnej doprave.  

Po jej likvidácií firma funguje iba v Nemecku, kde má svoj vozidlový park, kancelárie a 

zamestnancov.  

Firma v Nemecku je omnoho rozsiahlejšia ako bola firma v Senci. V Nemecku majú viac ako 

20 zamestnancov  a vozidlový park majú tiež väčší, pretože sa všetky vozidlá presunuli zo 

Senca do Nemecka. V Nemeckom vozidlovom parku majú 15 vozidiel. Firma prepravuje 

všetky typy prepráv. Prepravujú potraviny, mramor, stavebný materiál, oblečenie, elektroniku 

a mnoho ďalšieho.  
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5 Riešenie konkrétnej prepravy 

5 . 1  Ob j edn ávk a  p re p ra vy  

Daniel Schreiner kontaktoval špedičné oddelenie HD Logistics s. r. o. na telefónne číslo 

02/44888846.  Cez telefonický rozhovor sa dohodli obe strany o prepravných požiadavkách 

prepravcu. Medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená zmluvná preprava na základe 

telefonického rozhovoru. Prepravca určil miesto nakládky a miesto vykládky a spôsob 

uskutočnenia týchto procesov. Prepravca žiada o vykonanie prepravy ovocia a zeleniny. 

Zasielateľské oddelenie dopravcu ihneď kontaktovalo dispečerské oddelenie o požiadavkách 

prepravcu. Spolu s požiadavkami na prepravu boli dispečerovi poskytnuté všetky kontakty 

a údaje o prepravcovi. Dispečer vystavilobjednávku číslo 034/04/2020 príloha1. 

5 . 2  Po ž i ada vk y  p re p ra v cu  na  p re pr av u  

 
Prepravca určil miesto nakládky na adresu Pribilinská ul. Bratislava a miesto vykládky n 

adresu Durisolstrasse1 Achau, ďalej prepravca už spomenul, že sa budú prepravovať jablká, 

čerešne a fazuľa, tak mal požiadavku vyčistiť vozidlo a potreboval k tomu aj doklad. Doklad 

očistení vozidla sa nachádza v prílohe 6. Zdôraznil aj to, aby vozidlo bolo vybavené 

uhoľníkmi ZP- 22ks a gurtňami ZP- 11ks. Ku faktúre vyžaduje aj potvrdený dodací list 

o prevzatí zásielky. Faktúrasa nachádza v prílohe 4 adodací list v prílohe 2. 

5 . 3V ýb e r  d op ra vné h o  p r os t r i edku  na  p r ep ra vu  

 
Tým že dispečer dopravcu svojou profesionalitou v odbore a na základe svojich skúseností 

požiadal o poskytnutie informácií a o spôsobe nakládky a vykládky zabezpečil vhodný výber 

dopravného prostriedku. Dopravca vybralizotermické skriňové vozidlo s užitočnou 

hmotnosťou 24 ton značky MAN, ktoré má evidenčné číslo SC384EB a príves, ktorý má 

evidenčné číslo SO329CZ. Daný výber dopravných prostriedkov bol veľmi dôležitý. 

5 . 4U sku to čn en ie  pr e p ra vy  

 
Prepravu vykoná vodič Imrich Višník.  Zmluvné strany sa dohodli, že dňa 6.4.2020 dopravca 

začne prepravný proces. Dopravca mal nakládku vo firme LeierBaustoffe SK, s. r. o., 

Pribylinská 3, 831 04 Bratislava o 8:00 Nakládka tovaru trvala do 9:00. Povinnosťou vodiča 

je prekontrolovať stav zásielky a overiť správnosť údajov uvedených v dokladoch 

k prepravnej zásielke. Tovar musí byť na vozidle bezpečnostne upevnený, aby počas jazdy 
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nedošlo k poškodeniu tovaru. Vodič po nakládke smeroval na vykládku do Nemecka. Z 

Bratislavy vyštartoval o 9:00 a do Nemecka mal príchod po 3 hodinách o 12:00. Vykládka 

bola vo firme LeierBaustoffeGmbH, Durisolstrasse 1, 2481 Achau od 12:00 do 13:00. 

Prehľadný rozpis činnosti vodiča uvádzam v tabuľke 3 a mapa trasy je zakreslená na obrázku 

6. 

 

 

 

Obrázok 6: Mapa trasy  

https://www.google.sk/maps 

Tabuľka 3:  Prehľad činnosti vodiča 

Dátum Čas Činnosť vodiča Celkový čas 

6.4.2020 8:00-9:00 Nakládka vo firme LeierBaustoffeSK s. r. o., 1 hod. 
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5 . 5 Fak tu rá c i a  p r ep r av y  

 
Odberateľ LeierBaustoffe SK s. r. o.zaplatil za prepravu celkovú sumu 264,00€. Platbu 

uhradil prevodným príkazom. Sadza za 1km/2,20€. Fakturácia prepravy sa nachádza v prílohe 

4. 

5 . 6  Vyh odn ot en i e  p r ep ra vy  

 
Preprava sa uskutočnila dňa 6.4. 2020. vodič nákladného vozidla prešiel 750 ložených 

kilometrov a 770 prázdnych kilometrov. Preprava nákladu trvala spolu 9 hod. a 30 min.. vodič 

mal 45 minútovú prestávku.  Nakládka mu trvala 1 hod. a vykládka tiež 1 hod. Cena za 1 

ložený kilometer bolo 2,20€, fakturovaná cena za prepravu bez DPH je 220,22€ a s DPH 

264,00€. 

Tabuľka 4: Vyhodnotenie prepravy 

Ložené km 750km 

Prázdne km 770km 

Súčiniteľ využitia jázd 49% 

Čas trvania prepravy 9 hod. 30 min. 

Čas prestávky 45 min. 

Čas nakládky 1 hod. 

Čas vykládky 1 hod. 

Cena za 1 jeden ložený km 2,20€ 

Pribylinská ul. 83 104 Bratislava 

6.4.2020 9:00-12:00 Cesta z nakládky na vykládku(750km) 3 hod. 

6.4.2020 12:00-13:00 Vykládka vo firme LeierBaustoffeGmbH, 

Durisolstrasse1, 2481 Achau 

1 hod. 

6.4.2020 13:00-13:45 Obedová prestávka vodiča 45 min. 

6.4.2020 13:45-17:15 Cesta do Senca do firmy HD Logistics s. r. o. 

(770km) 

3h. 30 min. 

6.4.2020 17:15-17:45 Odovzdanie dokumentov a vozidla 30 min. 

6.4.2020 17:45 Ukončenie jazdy vodiča 9h. 45 min. 
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Fakturovaná cena za prepravu 220,00€ bez DPH 

264,00€ S DPH 

 

Vodič sa pri preprave  riadil nariadením 561/2006 o harmonizácií niektorých právnych 

predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú 

nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 

3820/85 

Maximálny čas vedenia vozidla: 

– denný           9 hodín, 2 krát týždenne 10 hodín (max. 6 dní v týždni) 

– týždenný     56 hodín 

– 14-denný     90 hodín 

Maximálny neprerušený čas vedenia vozidla:4,5 hodiny 

Minimálny čas prerušenia vedenia vozidla: 45 minút alebo 2 prestávky,  jedna 15 minút  a 

druhá 30 minút v rámci 4,5 hod. vedenia vozidla 

Minimálny denný čas odpočinku (rozumie sa v každom časovom úseku 24 hodín): 

– 1 vodič: 11 hodín – možnosť skrátenia 3 x týždenne na 9 hodín, 

   – odpočinok sa môže rozdeliť na dve časti počas 24 hodín s tým, že jedna časť trvá 

najmenej 9 nepretržitých hodín a druhá časť  3 hodiny; odpočinok sa predlžuje na 12 hodín 

Týždenný čas odpočinku vrátane denného odpočinku (v časovom úseku od pondelku 0.00 h. 

do nedele 24.00 h): 

45 hodín s možnosťou skrátenia na 24 hodín. Skrátenie sa musí vyrovnať pred koncom 3. 

týždňa a môže byť len raz za dva týždne. 
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6 Záver 

    Cieľom práce bolo  objasniť problematiku konkrétnej prepravy. Vzhľadom na povinnú 

štruktúru komplexných odborných prác aj táto práca obsahuje povinné náležitosti. 

 Pri tvorbe práce boli používané odborné pojmy. Najpoužívanejšie odborné pojmy pri riešenej 

problematike boli vysvetlené v práci. Pri tvorbe práce boli použité informácie o riešenej 

problematike z príslušnej vedy, ktorá sa zaoberá s touto problematikou.  

Cieľ práce bol splnený v práci bola opísaná konkrétna preprava od firmy HD Logistics, s. r. o. 

a bol v nej opísaný dohovor CMR a dohovor ATP. v teoretickej časti je tiež spomenuté ako 

správne prepravovať potraviny, pri akej teplote a tiež čo musí spĺňať vozidlo, aby sa mohlo 

používať na prepravu potravín. V práci bolo zistené, akú správnu teplotu treba používať pri 

preprave rôznych potravín.  

V prílohách práce sa nachádzajú doklady o preprave, ktoré sa týkajú opisovanej prepravy, 

alebo opisovanej spoločnosti týkajú. Vo fotodokumentácie sú znázornené postup kontroly 

teploty, a postup kontroly teploty ako odporúčanie pre inšpekciu rýchlo zmrazených potravín 

aj pred naložením aj počas vykládky logo firmy HD Logistics, s. r. o. a mapa trasy. 

 Práca, ako aj časť práce sa dá využiť v predmete cestná doprava a preprava alebo colná 

náuka. 
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Slovník kľúčových odborných pojmov 

Carrier- a natural or legal person operating transport for hire or reward- dopravca 

Company- is a term that refers to the trade name under which a particular company stands-

Firma  

Consignor- summary name for the sender and recipient- prepravca 

Damage to goods - poor handling of goods during transport of goods-Poškodenie tovaru 

Delivery period- for the delivery of goods begins to run from the date of confirmation of the 

order by the supplier, unless the parties have agreed otherwise-Dodacia lehota  

Duty- is a mandatory cash payment collected when goods cross a customs border-Clo 

Food-is a basic foodstuff, a substance containing nutrients, a product of plant or animal 

production of agriculture intended for human consumption- potravina 

Invoice- is an accounting document that captures a certain exchange relationship, such as the 

sale of goods, of two legal entities- faktúra 

Loading - loading goods into a vehicle- nakládka  

Means of transport-is the general name for the various types of transport equipment used to 

transport people or goods- dopravnýprostriedok 

Packaging- is a protective coating, a protective material on objects, especially goods, a 

substance that surrounds something, lining it.- obal 

Price- is the exchange value agreed upon in the purchase and sale of goods between the buyer 

and the seller- Cena  

Shipment- It is one or more items shipped together from the sender to the recipient- zásielka 

Tax- is payment of natural or legal persons, which is enforceable, non-refundable, usually 

non-purpose, determined by law and regularly recurring, and collected by the state and local 

authorities in favor of public budgets and special-purpose funds to cover public expenditures 

in a predetermined amount and exactly specified maturity date- Daň 
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Weight-is a property resp. a measure of the properties of all objects of a material nature as 

well as physical fields- hmotnosť 

 

 

 

 

 

 


