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Nové povinnos právnických osob

Změny v nákladní přepravě

Proběhla novelizace zákona o
nemocenském pojištění (zák.
č . 1 8 7 / 2 0 0 6 S b . ) . To u to
novelou se zavádí tzv. otcovská
dovolená. Velmi stručně
řečeno, otcovská dovolená
náleží, nastal-li nástup na ni v
období 6 týdnů...

V souvislos s nedávnou
novelizací zákona č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních
pro legalizaci v ýnosů z
trestné činnos a ﬁnancování
terorismu (dále „AML zákon“),
vzniká do konce letošního roku
všem právnickým osobám a...

Dne 1. ledna 2019 nabývá
účinnos velice podstatná
změna zákona č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě (dále jen
„zákon o silniční dopravě“
nebo „ZSD“), v důsledku níž
dozná vnitrostátní silniční
nákladní přeprava výrazných
změn. Novelou přijatou...

Resumé:
Otcovská dovolená
Mgr. Veronika Kaiserová

Proběhla novelizace zákona o nemocenském pojištění (zák. č. 187/2006 Sb.). Touto
novelou se zavádí tzv. otcovská dovolená. Velmi stručně řečeno, otcovská dovolená
náleží, nastal-li nástup na ni v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne
převze dítěte do péče a to v délce jednoho týdne, když počátek volí otec. Otcovská je ve
výši 70% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Bližší podmínky a kritéria
jsou stanoveny zákonem.
str. 5 - 6

Nové povinnos právnických osob od roku 2019 – zápis do evidence
skutečných majitelů
Mgr. Chris an Grym, Mgr. Matěj Košťál

Článek se zabývá povinnostmi právnických osob v souvislos se zavedením evidence
skutečných majitelů, a to v důsledku nové legisla vy v oblas opatření pro legalizaci
výnosů z trestné činnos .
str. 8 - 10

Zásadní změny ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě
Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková
Příspěvek shrnuje zásadní změny ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě, k nimž
dochází s účinnos od 1. ledna 2019. I na vnitrostátní silniční nákladní přepravu budou
aplikována některá ustanovení obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní
silniční nákladní dopravě (CMR), čímž dojde např. ke změně rozsahu odpovědnos
dopravce nebo ke změnám v uplatnění nároků z přepravní smlouvy (např. změny
prekluzivních lhůt či výrazné zkrácení promlčecí doby).
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str. 11 - 13

Summary:
Paternity leave
Mgr. Veronika Kaiserová

The Sickness Insurance Act (Act No. 187/2006 Coll.) was amended. The amendment
introduces the so-called paternity leave. To sum it up very brieﬂy, paternity leave is
available if it is taken within six weeks of the child's birth, adop on or fostering and
lastsone week, the beginning of which is chosen by the father. Fathers are en tled to
70% of their daily assessment base per calendar day. More detailed rules and condi ons
are set by the law.
str. 5 - 6

New Obliga ons of Legal En
Real Owners

es from 2019 - Entry into the Register of

Mgr. Chris an Grym, Mgr. Matěj Košťál

This ar cle deals with the obliga ons of legal en es in connec on with the
introduc on of the register of ul mate beneﬁcial owners as the result of new legisla on
on measures against the legi miza on of proceeds from crime.
str. 8 - 10

Major changes in na onal road haulage
Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková
This ar cle summarizes the major changes in the na onal road freight transport
eﬀec ve from 1 January 2019.Certain provisions contained in the Conven on on the
Contract for the Interna onal Carriage of Goods by Road (CMR Conven on) will also be
applied to the na onal road freight transport; thus, for example the extent of the
carrier's liability will be changed as well as the enforcement of claims arising out of
transport contracts (such as changes in the prescrip on period or a signiﬁcant
shortening of the limita on period).
str. 11 - 13
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Bc. Lucie Turková
Výkonná ředitelka

Vážení klienti, obchodní partneři,
po delší době Vám přinášíme vydání našeho Newsle eru, který, jak jste jistě poznali, prošel výraznou
proměnou. Snažili jsme se, aby vzhled nového časopisu a primárně jeho obsah byl pro Vás co
nejzajímavější. Pevně věříme, že se nám to alespoň trochu povedlo a v příš m roce se opět budeme
pravidelně setkávat na stránkách našeho Newsle eru.
Dovolte mi, abych se alespoň ve stručnos ohlédla za uplynulým rokem. Jaký byl? Jak se HJF dařilo a
podařilo se něco?
HJF je 28 let. Je to krásná, mladá dáma, za kterou se s chu ohlédnete. Není příliš cool ani free, ona si
zakládá na tradici. Je ve věku, kdy se poučila ze svých mladistvých nerozvážnos a vyhlíží slibné zítřky.
Je sebevědomá, klidná a velmi dobře zná své hodnoty. Je pyšná, jak na své pracovníky, tak na své
klienty. Uplynulý rok trávila čas při řešení zapeklitých kauz, analýz a rešerší. Zároveň vytvářela
strategický plán na dalších 5 let dopředu a rovněž reﬂektovala pomocí nových systémů na interní
prostřední. Absolvovala řadu ﬁremních akcí, na kterých se královsky bavila a díky celému týmu se
umís la opět jako velmi doporučovaná a doporučovaná kancelář v soutěži Právnická ﬁrma roku 2018.
Celou tu dobu se však snažila vylepšovat své služby pro ty, kteří jsou její naprostou prioritou, a to pro
Vás, naše klienty.
Doufáme, že Vás HJF v roce 2018 bavila stejně tak, jako nás. Rovněž nám dovolte, poděkovat Vám za
Vaši podporu a přízeň, neboť jen díky Vám, můžeme být náležitě pyšni na naši mladou dámu, na HJF.
Přejeme Vám krásné Vánoce a moc fajn nový rok.
Bc. Lucie Turková
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uvést, že nárok na otcovskou dovolenou vznikne i tehdy,
pokud se dítě narodí v období 6 týdnů před mto datem, tedy
v období od 21. 12. 2017 do 1. 2. 2018. Dovolenou musí
zaměstnanec nastoupit nejdéle do 6 týdnů ode dne narození
dítěte nebo ode dne převze dítěte do péče. Jak uvádí zákon v
§ 38a odst. 4: „V tomtéž případě péče o dítě náleží otcovská
jen jednou a jen jednomu z oprávněných. Otcovská náleží jen
jednou v případě, že pojištěnec pečuje o více dě narozených
současně nebo o více dě převzatých současně do péče; v
tomto případě se péče o více dě považuje za péči o jedno
dítě.“ Podmínkou nároku na otcovskou dovolenou osoby
samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby
samostatně výdělečně činné alespoň po dobu tří měsíců
bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.
Nárok má i zahraniční zaměstnanec, jestliže je účasten
nemocenského pojištění alespoň po dobu rovněž tří měsíců
bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou
dovolenou. Nárok nemají pojištěnci vykonávající pojištěnou
činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odně svobody
zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence.
Délka otcovské dovolené je jeden týden. Tato podpůrčí doba
začíná nástupem na otcovskou dovolenou. Nástup na
otcovskou nastává dnem, který otec resp. pojištěnec určí v
období šes týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne
převze dítěte do péče. Tato podpůrčí doba může skončit
dříve, pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím
nepřetržitou péči o dě z jiných než zdravotních důvodů na
straně dítěte nebo matky. V takovém případě skončí podpůrčí
doba dnem umístění dítěte do takového zařízení.

Mgr. Veronika Kaiserová,
advokátka

Otcovská dovolená
Touto formou bych Vás ráda seznámila s novelou, která
aktuálně vstoupí v účinnost. Konkrétně dnem 1. února
2018 nabývá účinnos zákon č. 148/2017 Sb., který
novelizuje zákon o nemocenském pojištění (zák. č.
187/2006 Sb.). Touto novelou se zavádí tzv. otcovská
dovolená („otcovská“). Zásadními ustanoveními k dané
problema ce jsou nové § 38a, § 38b a § 38c zákona o
nemocenském pojištění, které Vám v následujícím textu
přiblížím.
Nárok na otcovskou dovolenou podle ustanovení § 38a
zákona o nemocenském pojištění má pojištěnec, který
pečuje o dítě, jehož je otcem nebo pojištěnec, který pečuje
o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na
základě rozhodnu příslušného orgánu, pokud dítě ke dni
převze do této péče nedosáhlo 7 let věku. Otcovská
náleží, nastal-li nástup na otcovskou v období 6 týdnů ode
dne narození dítěte nebo ode dne převze dítěte do péče.
Jak jsem uvedla výše, zákon nabývá účinnos dne 1. 2.
2018 je tedy nutno
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Obdobně se postupuje, pokud rodiče o dítě přestali pečovat
a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující péči
rodičů. Otcovská náleží i v případě úmr dítěte před
uplynu m podpůrčí doby. Pokud v průběhu podpůrčí doby,
po kterou se pojištěnci vyplácí otcovská, vznikne nárok na
další otcovskou z téhož pojištění, nevyplácí se další otcovská
po dobu, po kterou trvá nárok na předchozí otcovskou. Je
však nutno říci, že podpůrčí doba se u této další otcovské
stanoví ode dne nástupu na otcovskou. Otcovská se
nevyplácí za dny pracovního klidu, pokud pojištěnci nevznikl
nárok na výplatu otcovské alespoň za jeden kalendářní den,
který měl být pro něho pracovním dnem.
V ustanovení § 38c zákona se řeší výše otcovské. Dávka se
počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství. Konkrétně
tedy výše otcovské za kalendářní den činí 70% denního
vyměřovacího základu.
V závěru je nutné uvést prak ckou poznámku, že nárok na
výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném skopise a
má přednost před nárokem na výplatu nemocenského nebo
ošetřovného. Je otázkou v jaké míře se tento ins tut uplatní
v prak ckém životě a to zejména s ohledem na výši výdělků
otců a k tomu odvozenou výši otcovské. Nicméně je zde
patrná snaha zákonodárce podporovat a prohlubovat péči o
dítě.

Mgr. Veronika Kaiserová
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PF 2019

Advokátní kancelář
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Mgr. Matěj Košťál
advokátní koncipient

Mgr. Chris an Grym
advokátní koncipient

Nové povinnos právnických osob od roku 2019
zápis do evidence skutečných majitelů
V souvislos s nedávnou novelizací zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
pro legalizaci výnosů z trestné činnos a ﬁnancování terorismu (dále „AML zákon“),
vzniká do konce letošního roku všem právnickým osobám a svěřenským fondům
povinnost uveřejnit svého skutečného majitele v nově vznikající evidenci skutečných
majitelů. V tomto krátkém článku Vás seznámíme s m, jaké dopady a povinnos pro
Vás z této legisla vní novinky vyplývají.
Základní informace
Novelizace AML zákona, provedená zákonem č. 368/2016 Sb., promítá do českého
právního prostředí stále ještě rela vně novou evropskou legisla vu v oblas boje pro
tzv. praní špinavých peněz. Cílem této legisla vy, představované především směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2015/849 (dále „IV. AML Směrnice“), je rozkry
nepřehledných, či přímo účelově zastřených vlastnických struktur právnických osob. Za
mto účelem postupně nabývá účinků celá řada mechanismů, z nichž však
pravděpodobně nejširší dopady bude mít právě vznik evidence skutečných majitelů.
Evidence skutečných majitelů je neveřejný informační systém veřejné správy. V
současné době má k údajům v této evidenci přístup pouze omezený počet subjektů, a
to především z řad veřejnoprávních orgánů (typicky správce daně, orgány činné v
trestním řízení, soudy, apod.). Jiné osoby nemohou do této evidence nahlížet,
vyhledávat v ní, ani informace v ní obsažené jinak využívat. Do budoucna je však již
téměř jisté, že evidence skutečných majitelů bude zpřístupněna veřejnos .
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Jaké nové povinnos a komu přibývají od 1.ledna2019?
Všechny právnické osoba, zapsané do obchodního rejstříku,
musí zapsat svého skutečného majitele do evidence
nejpozději do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby (včetně
např. spolků) pak mají čas do 1.ledna2021. Zápisu se přitom
nevyhnou žádné právnické osoby, a to ani v případě, že se
jedná o osobní obchodní společnos (v.o.s. a komanditní
společnos ), družstva, obecně prospěšné společnos ,
spolky, nadace, ústavy, či akciové společnos a společnos s
ručením omezeným, a to i v případě, kdy mají pouze jediného
společníka a zároveň jednatele (tzv. jednodomé společnos ).
Právnických osob se přitom netýká pouze povinnost zápis
provést, ale též průběžně údaje v evidenci skutečných
majitelů aktualizovat, a dále údaje k prokázání skutečného
majitele evidovat a archivovat po dobu 10 let poté, co
konkrétní osoba přestane být skutečným majitelem.Do
konce letošního roku je přitom možné provést zápis zdarma,
od ledna příš ho roku je pak zápis zpoplatněn částkou 1 s.
Kč.
Jak poznám skutečného majitele?
Skutečným majitelem právnické osoby je dle § 4 AML zákona
„fyzická osoba, která má fak cky nebo právně možnost
vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické
osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním
uspořádání bez právní osobnos .“ AML zákon pak pro
konkrétní situace dále uvádí více či méně konkrétní způsoby,
jak skutečného majitele určit.

spravedlnos (jus ce.cz). Do tohoto formuláře se vyplní
iden ﬁkační údaje skutečných majitelů a především údaje o
podílu na hlasovacích právech, rozdělovaných prostředcích či
jiné rozhodné skutečnos pro určení postavení skutečného
majitele právnické osoby ve smyslu AML zákona. Spolu s
návrhem na zápis údajů o skutečném majiteli musí být též
podány dokumenty, které tyto údaje dokládají. AML zákon
sice neuvádí, o jaké konkrétní podklady má v tomto případě
jít, avšak s ohledem na účel, za jakým evidence skutečných
majitelů vzniká, není pravděpodobné, že by k zápisu
skutečného vlastníka postačila pouhá čestná prohlášení, či
dokumenty obdobné.
Co hrozí při nesplnění povinnos k zápisu?
Žádný právní předpis v současné době za neprovedení zápisu
skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce.
Právnické osobě tak pro případ nezapsání údajů o jejím
skutečném majiteli nehrozí pokuta, ani zrušení s likvidací (jak
tomu je v současnos v některých jiných zemích Evropské
unie); i v tomto případě se však v budoucnu se zavedením
sankcí počítá. Otázkou zůstává pouze jejich výše, případně
podoba. Neprovedení zápisu skutečného majitele ale může
mít nepřímé nega vní důsledky dle jiných právních předpisů.
V oblas veřejných zakázek je například možné vyloučit
účastníka zadávacího řízení z důvodu nezapsání údajů o
skutečném majiteli do evidence, či v oblas insolvencí, kde je
možné za nesdělení údajů o skutečném majiteli znemožnit
výkon hlasovacích práv spojených s pohledávkou.

Další vedlejší nega vní důsledek neprovedení zápisu
skutečného majitele souvisí se skutečnos , že povinné osoby
dle AML zákona (typicky banky, spořitelní a úvěrová družstva,
pojišťovny a jiné ﬁnanční ins tuce) mají povinnost zjišťovat a
ověřovat údaje o skutečném majiteli svých smluvních
partnerů. V případě absence zápisu v evidenci skutečných
majitelů tedy lze očekávat komplikace při jednání s těmito
Jak probíhá zápis do evidence skutečných majitelů?
ins tucemi, v krajním případě pak i odmítnu služeb,
Zápis do evidence skutečných majitelů probíhá skrze předem vypovězení smluv, nebo hlášení na Finanční analy cký úřad.
připravený formulář, dostupný na stránkách ministerstva
V jednotlivých případech však nemusí být určení skutečného
majitele jednoduchou záležitos , neboť pokaždé je nutné
vyhodno t nejen zákonnou úpravu, ale též zakladatelské
právní jednání, jakož i reálný stav vlastnické struktury, vedlejší
dohody související s ovládáním a ﬁnančními toky, apod.
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Závěr
S ohledem na výše uvedené nezbývá než konstatovat, že evidence skutečných
majitelů, jakož i další povinnos související s evropskou legisla vou v oblas
po rání prak k směřujících k legalizaci výnosů z trestné činnos , budou
nejspíše v budoucnu velkým fenoménem, se kterým bude jistě souviset řada
problémů. Již dnes přitom neuvedení skutečného majitele s sebou pro
právnické osoby přináší řadu nega vních důsledků, které se jistě budou
neustále rozšiřovat. Po zvážení všech okolnos nám tedy nezbývá než
doporučit zápis do evidence skutečných majitelů provést.
Mgr. Chris an Grym
Mgr. Matěj Košťál

Advoká tnı́ kancelá ř Hartmann, Jelın
́ ek, Frá ň a
a partneř i, s.r.o.
PRAHA
Sokolovská 5/49
Praha 8 - Karlín
186 00
Tel.: +420 225 000 400
Fax: +420 225 000 444
E-mail: recepcepha@hjf.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Malé náměs 124
Hradec Králové
500 03
Tel.: +420 495 534 081
Fax: +420 493 814 911
E-mail: recepcehk@hjf.cz

některých ustanovení CMR bude rozhodné, kdy došlo k
uzavření přepravní smlouvy. V souvislos s mto je tak třeba
zejména u přeprav realizovaným krátce po 1. lednu 2019
věnovat pozornost tomu, kdy byla přepravní smlouva
uzavřena.

Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková
advokátka

Zásadní změny ve vnitrostátní silniční
nákladní přepravě
Dne 1. ledna 2019 nabývá účinnos velice podstatná změna
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „zákon o
silniční dopravě“ nebo „ZSD“), v důsledku níž dozná
vnitrostátní silniční nákladní přeprava výrazných změn.
Novelou přijatou zákonem č. 304/2017 Sb. to ž bylo do ZSD
vloženo nové ustanovení § 9a, které zní: „Ustanovení o
uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnos
dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné
postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní
smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) se
použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na
smlouvu o přepravě věci, práva a povinnos při přepravě
věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na
odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k
jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.“
Tímto tedy dojde i ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě k
použi některých ustanovení vyhlášky ministra zahraničních
věcí č. 11/1975 Sb., Úmluvy o přepravní smlouvě v
mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „CMR“),
přičemž podle čl. II odst. 5 zákona č. 304/2017 Sb. pla , že §
9a ZSD se nepoužije na přepravní smlouvy uzavřené přede
dnem 1.1.2019, a tedy pro aplikaci
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Zkrácení promlčecí doby, změny prekluzivních lhůt
Jednou ze zcela zásadních změn, kterou ust. § 9a ZSD
(jakožto zvláštní úprava mající přednost před ust. § 2555 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„OZ“) upravujícím smlouvu o přepravě jakožto právní
normou obecnější) přináší, je výrazné zkrácení promlčecí
doby. Do 31.12.2013se nároky ze smlouvy o přepravě věci
promlčovaly v jednoleté promlčecí lhůtě (ust. § 107 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník; ust. § 399zákona č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník), od 1.1.2014, kdy nabyl
účinnos OZ, pak jsou nároky ze smluv o přepravě
promlčovány v obecné, tedy tříleté, promlčecí době. Podle
čl. 32 CMR se však nároky z přeprav promlčují za jeden rok,
pouze v případě úmyslu nebo takového zavinění, které se
podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává,
považuje za rovnocenné úmyslu (dle českého práva tedy
zavinění ve formě hrubé nedbalos ) se nároky z přeprav
promlčují za tři roky.
S účinnos ust. §9a ZSD se tak budou veškeré nároky z
přeprav (to včetně přepravného, které je zahrnuto pod ust.
čl. 32 odst. 1 písm. c) CMR) promlčovat zásadně v jednoleté
promlčecí době, přičemž zároveň je nutno správně určit
počátek běhu promlčecí doby. Ta při částečné ztrátě zásilky,
při jejím poškození nebo při překročení dodací lhůty počíná
běžet dnem vydání zásilky, při úplné ztrátě zásilky počíná
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zásilky počíná běžet třicátým dnem po uplynu dohodnuté
dodací lhůty, a nebyla-li dodací lhůta dohodnuta, pak
šedesátým dnem po převze zásilky dopravcem, ve všech
ostatních případech pak počíná běžet uplynu m tří měsíců
ode dne uzavření přepravní smlouvy (u přepravného tak není
rozhodná splatnost faktury stanovená dopravcem, jak se
řada dopravců mylně domnívá).
Dle současné právní úpravy (ust. § 2569 OZ) je přitom třeba
právo na náhradu škody u dopravce uplatnit do šes měsíců
od dne převze zásilky, popř. do šes měsíců od dne, kdy
měla být zásilka doručena, avšak doručena nebyla, jinak soud
v případě, kdy dopravce namítne, že právo bylo uplatněno
opožděně, toto právo nepřizná. Z textace ust. § 9a ZSD však
nelze učinit jednoznačný závěr o tom, zda bude toto
ustanovení po 1.1.2019 zcela nahrazeno komplexní úpravou
reklamace dle CMR (zvolenou formulací ust. § 9a ZSD to ž
zákonodárce nevymezil výslovně, která konkrétní ustanovení
CMR mají být nadále používána, a pouze obecně odkázal na
názvy jednotlivých kapitol CMR, čímž vnesl do aplikace CMR v
rámci vnitrostátní silniční nákladní přepravy řadu otázek,
které budou nepochybně v rámci judikatury řešeny). Přitom
podle CMR není vůbec třeba právo na náhradu škody uplatnit
u dopravce (relevantní reklamace u dopravce je však
způsobilá stavět běh promlčecí doby), to s výjimkou nároků
na náhradu škody za překročení dodací lhůty, které
prekludují (zanikají) v případě, že dopravci není nejpozději do
21 dnů od vydání zásilky do dispozice příjemci zaslána
písemná výhrada.
Při překročení dodací lhůty je tedy pro zachování nároku na
náhradu škody nezbytné (od 1.1.2019) konat rychle vůči
dopravci a nejpozději do 21 dnů od vydání zásilky do
dispozice příjemci mu zaslat písemnou výhradu. I v případě
ostatních nároků (nejen u překročení dodací lhůty) však lze
pro jistotu (do doby, kdy bude na jisto postaveno, jak bude ze
strany českých soudů na tento problém nahlíženo)
doporučit, aby bylo právo na náhradu škody uplatněno i u
dopravce (do šes měsíců od dne převze zásilky nebo do
šes měsíců od dne, kdy měla být zásilka doručena), jak
ukládá ust. § 2569 OZ. Zároveň pak lze doporučit, aby
případná žaloba byla podána v promlčecí lhůtě dle CMR, to
bez ohledu na případnou reklamaci ve smyslu CMR, neboť
není za m zřejmé ani to, zda bude aplikovatelné ust. čl. 32
odst. 2 CMR o stavění běhu promlčení doby.

důsledky aplikace CMR ve vztahu k odpovědnos dopravce
za způsobenou škodu. Dle ust. § 2566 OZ pla , že dopravce
nahradí škodu vzniklou na zásilce v době od převze zásilky
dopravcem do vydání zásilky příjemci, tedy za škodu na
zásilce odpovídá bez ohledu na zavinění. Současně OZ
dopravci dává možnost se této objek vní odpovědnos
zpros t. I dle CMR je dopravce odpovědný za úplnou nebo
částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které
vznikne od okamžiku převze zásilky k přepravě až do
okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty
(čl. 17 odst. 1 CMR). Důvodů, pro něž je dopravce této
odpovědnos zproštěn, je však dle CMR více. Skutečnost,
že vzniklá škoda má původ v některém z tzv. liberačních
důvodů, prokazuje (shodně jako dle OZ) dopravce, u
důvodů vyjmenovaných v ust. čl. 17 odst. 4 CMR však (ve
spojení s čl. 18 odst. 2 CMR) dopravci postačí, když osvědčí
(nemusí prokazovat), že podle okolnos případu mohla
ztráta nebo poškození zásilky vzniknout z jednoho nebo z
několika zvláštních nebezpečí uvedených v článku 17 odst.
4 CMR. Pak se má za to, že ztráta nebo poškození zásilky
vznikly z těchto nebezpečí a je to oprávněný, kdo musí
případně prokázat, že škoda nebyla způsobena ani zcela ani
zčás některým z těchto nebezpečí.
Dalším omezením odpovědnos dopravce za škodu je
limitace výše škody, za kterou dopravce odpovídá. Obecně
je hranice výše škody hrazená dopravcem stanovena v ust.
čl.23 CMR, dle něhož se náhrada škody vypočte z hodnoty
zásilky v místě a době jejího převze k přepravě(hodnota
zásilky se určuje podle burzovní ceny, není-li burzovní cena,
pak podle běžné tržní ceny a není-li ani tato, pak podle
obecné hodnoty zboží stejné povahy a jakos ).
Současně však ust. čl. 23 odst. 3 CMR stanoví horní hranici
pro náhradu škody, která nesmí přesahovat 8,33
zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící hrubé
hmotnos . Dle odst. 7 čl. 23 CMR je tato zúčtovací jednotka
zvláštním právem čerpání (ZPČ, Special Drawing Rights =
SDR) tak, jak je deﬁnováno Mezinárodním měnovým
fondem (např. ke dni 20.11.2018činil kurz 1 XDR = 31,608
Kč). Pro stanovení maximální výše náhrady škody je tedy
rozhodná hmotnost zásilky. Zejména u zboží vysoké
hodnoty a nízké hmotnos je tedy (pro odesílatele) vhodné
využít možnos předpokládaných CMR, jimiž lze maximální
výši náhrady škody zvýšit.
Vedle této náhrady škody se pak dle ust. čl. 23 odst. 4 CMR
hradí dovozné, clo a jiné výlohy vzniklé v souvislos s
přepravou zásilky, a to při úplné ztrátě v plné výši a při
částečné ztrátě poměrným dílem, přičemž jiné škody se
nehradí, zejména nelze dle CMR po dopravci žádat např.
ušlý zisk, náklady prohlídky poškozené zásilky při přepravě,
náklady vynaloženo v souvislos s opravou zásilky aj.

Omezení odpovědnos dopravce
Další a možná pro smluvní strany smlouvy o přeprav ještě
výraznějšími změnami opro stávající právní úpravě jsou
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Současně je třeba upozornit, že pokud vznikla škoda z
důvodu, že byla překročena dodací lhůta, je dopravce
povinen hradit škodu jen do výše dovozného (čl. 23 odst. 5
CMR).
Odesílatel však může využít možnos předvídané ust. čl. 23
odst. 6 CMR, které umožňuje požadovat vyšší náhradu škody
v případě, že byla dle článku 24 CMR udána cena zásilky
(„Odesílatel může, zapla -li dohodnutý příplatek k
přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující
hranici stanovenou v článku 23 odst. 3 a v takovém případě
nahrazuje udaná cena tuto hranici“) nebo byl dle čl. 26 CMR
udán zvláštní zájem na dodání („Odesílatel může, zapla -li
dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě
částku zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její
ztráty nebo poškození anebo překročení dodací
lhůty“).Pokud je sjednán zvláštní zájem na dodání, je
dopravce povinen nahradit nejen škodu na zásilce dle
obecných, nýbrž i (samozřejmě do sjednané výše) i ty
(prokázané) škody, které by jinak nahrazovat nemusel (např.
právě ušlý zisk).
K tomuto je pak vhodné připomenout, že obě tyto poznámky
musí být uvedeny v dokumentech (v nákladním listě) a
nepostačuje např. jen jejich zmínka v objednávce nebo
fak cká úhrada příplatku, což bývá velmi časté pochybení
vedoucí k uplatnění základní hranice výše nahrazované
škody.

V souvislos se shora uvedenou problema ckou formulací ust.
§ 9a ZSD pak vyvstává otázka, zda se lze v rámci vnitrostátní
silniční nákladní dopravy od shora uvedených (a ustanovením
§ 9a ZSD aplikovatelných) ustanovení ujednání CMR odchýlit či
nikoli. V ust. čl. 41 odst. 1 CMR je sice uvedeno, že všechna(až
na výslovně uvedené výjimky) ujednání, která se přímo nebo
nepřímo odchylují od ustanovení CMR, jsou neplatná a právně
neúčinná, z textu ust. § 9a ZSD však nelze dovodit, že by bylo
právě toto ustanovení uvedené v kapitole VII. CMR do právní
úpravy vnitrostátní silniční nákladní dopravy přejato. Z tohoto
důvodu se lze domnívat, že je možné se od této úpravy jakožto
od dispozi vní odchýlit(a sjednat tak i vyšší odpovědnost
dopravce za škodu, smluvní pokutu za porušení povinnos
upravených CMR aj.),v odborné veřejnos však zaznívají i
názory opačné, a proto do doby judikaturního řešení této
otázky lze doporučit, aby pro sjednání vyšší odpovědnos
dopravce (než 8,33 zúčtovacích jednotek za kilogram chybějící
hrubé hmotnos dle ust. čl. 23 odst. 3 CMR) bylo využito
možnos udání ceny zásilky čl. 24 CMR nebo udání zvláštního
zájmu na dodání dle čl. 26 CMR, popř. aby bylo využito
komerčního majetkového pojištění přepravovaného zboží.
Pro úplnost je pak třeba dodat, že shora uvedené omezení
dopravcovy odpovědnos se (dle ust čl. 29 odat. 1 CNR)
neuplatní v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo
takovým zaviněním, které se považuje za rovnocenné úmyslu,
přičemž za zavinění rovnocenné úmysluje třeba považovat
hrubou nedbalost, jakožto nedbalost nejvyšší intenzity, blížící
se zavinění úmyslnému. Současně přitom pla , že dopravci se
přičítá i to, že se jednání nebo zavinění dopus li zástupci nebo
pracovníci dopravce nebo jiné osoby použité jím k provedení
přepravy a jestliže jednali v rámci svých pracovních úkolů.

Závěr
V souvislos se shora uvedenou problema ckou formulací
ust. § 9a ZSD pak vyvstává otázka, zda se lze v rámci
vnitrostátní silniční nákladní dopravy od shora uvedených (a
ustanovením § 9a ZSD aplikovatelných) ustanovení ujednání
CMR odchýlit či nikoli. V ust. čl. 41 odst. 1 CMR je sice
uvedeno, že všechna(až na výslovně uvedené výjimky)
ujednání, která se přímo nebo nepřímo odchylují od
ustanovení CMR, jsou neplatná a právně neúčinná, z textu
ust. § 9a ZSD však nelze dovodit, že by bylo právě toto
ustanovení uvedené v kapitole VII. CMR do právní úpravy
vnitrostátní silniční nákladní dopravy přejato. Z tohoto
důvodu se lze domnívat, že je možné se od této úpravy
jakožto od dispozi vní odchýlit(a sjednat tak i vyšší
odpovědnost dopravce za škodu, smluvní pokutu za porušení
povinnos upravených CMR aj.),v odborné veřejnos však
zaznívají i názory opačné, a proto do doby judikaturního
řešení této otázky lze doporučit, aby pro sjednání vyšší
odpovědnos dopravce (než 8,33 zúčtovacích jednotek za
kilogram chybějící hrubé hmotnos dle ust. čl. 23 odst. 3
CMR) bylo využito možnos udání ceny zásilky čl. 24 CMR
nebo udání x
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Od 1.1.2019 se výrazně mění podmínky ve vnitrostátní silniční
nákladní přepravě, když nejvýraznější změny spočívají ve
zkrácení promlčecí doby pro uplatnění nároků u soudu z tří let
na jeden rok, v zavedení prekluzivní lhůty v trvání 21 dnů pro
škody vzniklé v souvislos s opožděným dodáním zásilky, v
rozšíření liberačních důvodů dopravce pro zproštění se
odpovědnos a v omezení jeho odpovědnos co do výše
náhrady škody. Do doby judikaturního řešení některých otázek
aplikace CMR (souběžná použitelnost ust. § 2569 OZ, vliv
reklamace na stavění promlčecí doby, možnost odchýlit se od
úpravy odpovědnos dopravce aj.)na vnitrostátní silniční
nákladní přepravu je přitom oběma stranám smlouvy o
přepravě nutno doporučit zvláštní opatrnos , a to již od
okamžiku sjednávání podmínek smlouvy až po případné
soudní řešení vzájemných nároků.

Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková
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