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Nové podmínky 
provozování vnitrostátní 
silniční dopravy v ČR 
od ledna 2019

DOPADY DO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
SILNIČNÍHO DOPRAVCE
Ustanovení § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, umožní v České republice použití Úmluvy 
CMR i ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě. Tato nová právní úprava se vztahuje na přepravní 
smlouvy uzavřené od 1. 1. 2019.



Novinky v právní úpravě a pojištění odpovědnosti silničních 
dopravců pro vnitrostátní přepravy

TIP!
Připojištění 
(i pro vnitrostátní přepravy)

  Náhrady škody až do fakturní 
hodnoty zásilky – Článek 24 
Úmluvy CMR

  Finančních škod (do výše 
dovozného) v důsledku prodlení 
s dodáním zásilky – Překročení 
dodací lhůty

Doporučení

  Omezení základní odpovědnosti a případné náhra-
dové povinnosti dopravce vycházející z váhy zásilky, 
nezávisle na její skutečné hodnotě (článek 23 Úmluvy 
CMR)

  Vyšší náhrada škody může být po dopravci požado-
vána při sjednání a zapsání do nákladního listu:

 –  Zvýšené hodnoty zásilky dle článku 24 Úmluvy CMR 
nebo

 –  Zvláštního zájmu na dodání zásilky dle článku 
26 Úmluvy CMR

  V případě úmyslně způsobených škod či škod způ-
sobených takovým jednáním dopravce, které soud 
pravomocně shledal za rovnocenné úmyslu, není od-
povědnost dopravce limitována váhou zásilky (článek 
29 Úmluvy CMR)

 Pozor: Úmysl je z pojištění vyloučen.

  Finanční škodu vzniklou v důsledku překročení sjed-
nané dodací lhůty je dopravce povinen nahradit jen do 
výše dovozného (článek 19 a článek 23 Úmluvy CMR)

  Reklamační lhůty (článek 30 Úmluvy CMR):
 –  Ihned při převzetí zásilky (je-li ztráta či poškození 

zásilky zjevně znatelné)
 –  7 dnů ode dne vydání zásilky (je-li ztráta či poško-

zení zásilky zjevně neznatelné)
 –  21 dnů ode dne vydání zásilky pro uplatnění nároku 

na náhradu škody za překročení dodací lhůty

  Promlčecí doba nároků vyplývajících z přeprav dle 
Úmluvy CMR je 1 rok; v případě úmyslu je promlčecí 
doba 3 roky (článek 32 Úmluvy CMR)

  Nepřejímat v přepravních smlouvách smluvní závazky nad rámec stanovený právními předpisy. Takto smluvně 
převzatá odpovědnost není kryta pojištěním

  Aby mohla být pojištěním odpovědnosti kryta fakturní hodnota převáženého zboží (nepoužije se váhový 
limit), je nutno sjednat připojištění článku 24 Úmluvy CMR a postupovat dle jeho ustanovení

  V důsledku omezení odpovědnosti silničních dopravců doporučujeme majitelům převáženého zboží uzavřít i pro 
vnitrostátní přepravy majetkové pojištění přepravy zásilek
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Náhrada škody nesmí přesahovat 8,33 SDR za 
kilogram chybějící hrubé váhy zásilky

Aktuální kurs SDR: 30,79 Kč

Váha poškozeného zboží: 8 866 kg

Hodnota poškozeného zboží: 7 000 000 Kč

Náhrada škody:
(8 866 kg x 8,33 x 30,79) =

2 273 958 Kč

SDR ........................................... zvláštní práva čerpání 

Hrubá váha zásilky ................. celková váha (netto váha + váha obalu) 
té části převážené zásilky, která byla ztracena či znehodnocena

Příklad výpočtu náhrady škody:


