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Štruktúra semináru

Všeobecná časť:

 Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Právne vzťahy so zahraničnými obchodnými partnermi (rozhodné právo, miestna 

príslušnosť súdov, vymáhanie pohľadávok a pod.)

 Právne vzťahy so spotrebiteľmi 

Osobitná časť, zameraná na cestnú dopravu:

 Právna úprava a podmienky prepravy osôb (autobusová preprava, výkon taxislužby 

alebo inej odplatnej dopravy v zahraničí ...)

 Právna úprava a podmienky prepravy tovaru (medzinárodná kamiónová doprava, 

zasielateľstvo/špedícia, kabotáž ...)

 Kontrola výkonu autodopravy v krajinách EÚ (príklady z praxe – priestupkové 

a správne konanie, možné sankcie ...)
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Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

Voľný pohyb služieb – možnosť podnikať aj bez zriadenia pobočky alebo

obchodného zastúpenia na území iného členského štátu – právny rámec

subjektivity poskytovateľa služieb sa nemení (podlieha tuzemskej verejnej moci

a štátnym autoritám, pracovnoprávne podmienky podľa tuzemského zákonníka

práce, tuzemské daňové predpisy a pod.) – dočasný charakter pôsobenia

Koreluje k slobode usádzania sa, t.j. sústavnej činnosti na území iného

členského štátu – pre určité odvetvia sa vyžaduje tzv. europas, vykonávanie

podnikateľskej činnosti na území iného členského štátu prebieha

prostredníctvom zriadenia pobočky, obchodného zastúpenia alebo založenia

nového právneho subjektu (podlieha zahraničnej verejnej moci a jej legislatíve)
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Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Právne vzťahy so zahraničnými obchodnými partnermi (rozhodné 

právo, miestna príslušnosť súdov, vymáhanie pohľadávok a pod.)

Oblasť obchodných vzťahov s medzinárodným prvkom je súčasťou

právneho odvetvia „medzinárodné právo súkromné“ – zmluvné strany si v

drvivej väčšine prípadov môžu sami zvoliť/vybrať tzv. rozhodné právo,

t.j. právnym poriadkom akého štátu sa bude ich vzájomný vzťah riadiť, ale

aj voľbu právomoci súdnych orgánov

Pozor – častokrát sa táto voľba uskutočňuje menej formálnymi

spôsobmi (závisí od odvetvia resp. obchodných zvyklostí) – napr.

prevzatím objednávky, vyplnením formuláru a pod. <= odkaz na obchodné

podmienky druhej zmluvnej strany

V rámci obchodných vzťahov medzi podnikateľmi nemá žiaden z nich

postavenie tzv. slabšej strany => nutná opatrnosť pri vstupe do

zmluvných vzťahov!
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Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Právne vzťahy so zahraničnými obchodnými partnermi (rozhodné 

právo, miestna príslušnosť súdov, vymáhanie pohľadávok a pod.)

Na zabezpečenie efektívnejšieho vymáhania práva v prostredí EÚ boli 

prijaté nasledovné nariadenia:

 nariadenie „Brusel I“ (č. 1215/2012 – prepracované znenie nariadenia č.

44/2001) o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych

a obchodných veciach (rozhodnutie vydané v jednom členskom štáte sa

uplatňuje automaticky aj v inom členskom štáte, akoby nešlo o dva

rôzne štáty)

- musia byť splnené viaceré podmienky (vyhlásenie o vykonaní

musí byť doručené druhému účastníkovi, ktorý sa môže brániť)

- prekážky pre uznanie sa skúmajú iba na základe námietok

účastníka

- neuplatňuje sa napr. na colné/daňové právo, konkurz,

rozhodcovské konanie a pod.
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Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Právne vzťahy so zahraničnými obchodnými partnermi (rozhodné 

právo, miestna príslušnosť súdov, vymáhanie pohľadávok a pod.)

 nariadenie ES 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre

nesporné nároky (napr. rozsudok pre uznanie, zmeškanie, platobný

rozkaz, schválený zmier, notárska zápisnica ...)

 nariadenie ES 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o

platobnom rozkaze (formulárové konanie)

 nariadenie ES 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo

veciach s nízkou hodnotou sporu (tzv. bagateľné veci – istina do 2.000 €

bez príslušenstva)
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Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Právne vzťahy so spotrebiteľmi 

Za spotrebiteľa je považovaná iba fyzická osoba, ktorá nevstupuje do

právneho vzťahu v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti,

zamestnania alebo povolania (slabšia strana, „laik“) => rámci obchodných

vzťahov medzi podnikateľmi sa prísna spotrebiteľsko-právna úprava

nepoužije

Pri cezhraničných právnych vzťahoch so spotrebiteľmi sa uplatňuje právny

rámec, ktorý musí zodpovedať eurolegislatívnym požiadavkám + národnej

právnej úprave (ak stanovuje prísnejšie kritériá)

V prípade výkonu podnikateľskej činnosti na základe voľného pohybu

služieb (bez zriadenia pobočiek alebo obchodných zastúpení v zahraničí)

platí ako rozhodné domovské právo subjektu, poskytujúceho služby (ak nie

je dojednané niečo iné)



Poisťovňa právnej ochrany skupiny ERGO 801/02/2017

Základné podmienky pre cezhraničný výkon podnikateľskej činnosti

 Právne vzťahy so spotrebiteľmi 

Pozor – možnosť spotrebiteľa podať žalobu na súde vo svojom

domovskom štáte (miestna príslušnosť daná na výber)

Cezhraničné spotrebiteľské spory mimosúdne pomáha riešiť Európske

spotrebiteľské centrum => kontakt na subjekt „ADR“ (Alternative Dispute

Resolution - alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov)

Všeobecné obchodné podmienky = „alfa a omega“ pre bližšiu právnu

úpravu vzájomného vzťahu, okrem právnych podmienok informačné

povinnosti poskytovateľa služieb

V rámci cestnej dopravy relevancia iba v Cestovnom/Prepravnom poriadku

(cestujúci = spotrebiteľ)
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Regulované odvetvie – vyžaduje sa (euro)licencia

 Sociálna legislatíva (osádky vozidiel) – kontroly (polícia, inšpektoráty 

práce)

 Pracovnoprávne vzťahy 

 Technický stav vozidiel - kontroly (polícia)

 Zodpovednosť vodiča a dopravcu
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Licenčné predpoklady (zákon 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov + vykonávacia vyhláška 124/2014 Z.z.)

Osobná doprava:

Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako

taxislužbu (max. 1+8 miest na sedenie)

Autobusovú dopravu možno prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú

pravidelnú alebo príležitostnú

Prevádzkovať autobusovú dopravu možno len autobusmi alebo autokarmi.

Prevádzkovanie osobnej dopravy podľa odseku 1 vozidlami s

obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča je prevádzkovaním

taxislužby (právny titul – zmluva o preprave)

Vnútroštátna autobus. doprava – dopravná licencia (max. 10 rokov,
obnoviteľná)

Medzinárodná autobus. doprava – Licencia Spoločenstva (max. 5 rokov,
obnoviteľná) – príležitostná doprava tzv. jazdný list
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Licenčné predpoklady (zákon 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov + vykonávacia vyhláška 124/2014 Z.z.)

Legislatívne požiadavky na prevádzkovanie cestnej dopravy:

vek minimálne 21 rokov a bezúhonnosť. V prípade právnickej osoby túto

podmienku musí spĺňať jej štatutárny orgán, spoločník a vedúci dopravy

oprávnenie na podnikanie a zápis v Obchodnom registri (aj v prípade

fyzickej osoby - živnostníka) – netreba pre výkon taxislužby

finančná spoľahlivosť - 9 000 € za prvé nákladné vozidlo a 5 000 € za

každé ďalšie nákladné vozidlo (taxislužba 1 000 €)

odborná spôsobilosť - preukázanie vzťahu s držiteľom osvedčenia o

odbornej spôsobilosti na cestnú nákladnú dopravu a menovacieho dekrétu za

vedúceho dopravy,

technická základňa – miesto, kde je možné vykonávať údržbu nákladných

vozidiel, ich parkovanie... Priestorové nároky sa odvíjajú od počtu vozidiel.

Pre každé vozidlo je stanovená plocha minimálne 60 m2.
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Licenčné predpoklady (zákon 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov + vykonávacia vyhláška 124/2014 Z.z.)

Legislatívne požiadavky na prevádzkovanie cestnej dopravy:

prepravný poriadok – dokument a zároveň smernica, ktorá upresňuje

pravidlá podnikania v nákladnej cestnej doprave podľa § 4 zákona č.

56/2012 o cestnej doprave

vlastníctvo vozidiel – žiadateľ musí preukázať, že je vlastníkom vozidiel

uvedených v návrhu na vydanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej

cestnej dopravy. Vlastníctvo vozidiel sa preukazuje prostredníctvom kúpnych,

leasingových zmlúv alebo nájomných zmlúv a priložených fotokópii

technických preukazov týchto vozidiel.
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

Dopravca musí plniť požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa 

cestnej dopravy stanovené zákonom č. 56/2012 Z. z. a nariadením (ES) 

č. 1071/2009.

Prevádzkovať medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v členských štátoch

(ES) môže dopravca, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa

nariadenia (ES) č. 1072/2009. Miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja,

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje a odníma:

 povolenia na výkon povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy

podľa zákona č. 56/2012 Z. z. a nariadenia (ES) č. 1071/2009 (ďalej len

„povolenie na výkon povolania“)

 licencie Spoločenstva

 odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné

povolenia pridelené príslušným orgánom tretieho štátu dopravcom so

sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len

„zahraničné prepravné povolenie“).
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Licenčné predpoklady (zákon 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov + vykonávacia vyhláška 124/2014 Z.z.)

Vykonávať taxislužbu/prepravu mikrobusom môže iba držiteľ koncesie (max.
na 10 rokov, možnosť obnoviť/predĺžiť). Koncesia oprávňuje dopravcu
ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území
vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia
vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej
republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na
územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta
v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové
miesto je v cudzine.

Cezhraničná taxislužba – neexistuje model jednotnej Licencie Spoločenstva
=> bilaterálne dohody bez potreby ďalších povolení za predpokladu:

okružné jazdy za zatvorenými dverami

„nakladacie jazdy“ alebo prázdne spiatočné jazdy

počas jazdy na území iného štátu sa nesmie nastupovať ani vystupovať
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Sociálna legislatíva 

Legislatívne upravená vo viacerých právnych predpisoch – nariadenia EÚ (č.

ES 561/2006, ES 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave), Európska

dohoda o práci osádok vozidiel v medz. cestnej doprave AETR a zákony SR

(z.č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,

z.č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave)

Dodržiavane sociálnej legislatívy je na európskej úrovni prísne kontrolované

Výklad niektorých pravidiel nebol úplne jednotný (napr. dovolenkové lístky –

rozdielne výklady v Rakúsku /na lístku – do r. 2016/, Anglicku /na tachografe/)

Sankcionovaný za nedodržiavanie soc. legislatívy môže byť tak vodič ako

zamestnanec, ako aj dopravná spoločnosť ako zamestnávateľ

Pokuty až do výšky niekoľko tisíc € v závislosti od konkrétnej krajiny (najvyššie

pokuty má Francúzsko, Taliansko, Belgicko)
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Pracovnoprávne vzťahy

Špecifikum výkonu práce vodiča – mzda + náhrada mzdy („diéty“)

Pomerne častá nižšia úroveň pracovnoprávneho povedomia na oboch

stranách – zneužívanie (neplatné skončenia pracovného pomeru, náhrada

škody, nevyplatenie mzdy resp. jej náhrady v správnej výške a pod.)

Nový prvok – zásady minimálnej mzdy, uplatňovanej ako nástroj v boji proti

sociálnemu a mzdovému dumpingu – GER, FRA, ITA, AUT – výkladové

otázky

Riziko zamestnávania zahraničných vodičov – akúkoľvek náhradu škody je

možné súdne vymáhať iba v krajine ich trvalého bydliska

„Práca na živnosť“ – potenciálne obchádzanie zákona (práca vodiča má

klasické znaky výkonu závislej práce)



Poisťovňa právnej ochrany skupiny ERGO 1701/02/2017

Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Pracovnoprávne vzťahy

Požiadavky na odmeňovanie vyslaných zamestnancov v rovnakej výške,

ako je minimálna mzda, určená pre domácich zamestnancov

GER – „MiLoG“ (od 01.01.2015)

FRA – „Loi Macron“ (zákon platí od AUG 2015, ale vykonávací predpis až

od 01.07.2016 – dovtedy „tolerančné obdobie“ bez pokút)

ITA – zákon z júna 2016, účinný od 27.12.2016 (zatiaľ iba na kabotáž)

AUT – zákon z júna 2016, účinný od 01.01.2017 (minim. mzda je

upravovaná v kolektívnych zmluvách pre jednotlivé odvetvia)

Nevzťahuje na na čisto tranzitnú dopravu – ak je však vykonaná po ceste

nakládka/vykládka, už je to považované za výkon práce!
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Kabotáž

Nariadenie (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej

cestnej dopravy na medzinárodný trh zjednotilo podmienky

vykonávania kabotáže. Od mája 2010 platia ustanovenia tohto

nariadenia pre všetky členské štáty EÚ, ktoré ustanovuje, že každý

dopravca vykonávajúci prepravu v prenájme alebo za úhradu, ktorý

je držiteľom licencie Spoločenstva je oprávnený vykonávať kabotáž,

ak splní nasledujúce podmienky:

 po dodaní tovaru prepravovaného v rámci medzinárodnej cestnej

nákladnej dopravy z iného štátu do hostiteľského členského

štátu EÚ môže uskutočniť s tým istým vozidlom najviac tri

následné kabotážne prepravy, pričom posledná vykládka počas

kabotážnej prepravy pred opustením hostiteľského štátu sa musí

uskutočniť do siedmich dní od poslednej vykládky v hostiteľskom štáte,

 najviac jednu kabotážnu prepravu počas troch dní, ktoré nasledujú po

vstupe prázdneho vozidla na územie hostiteľského členského štátu.
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Technický stav vozidiel

V zahraničí sú časté kontroly vozidiel z krajín bývalej Východnej Európy –

výkon kontroly na mieste

V prípade podozrenia z nevyhovujúceho technického stavu je vozidlo za

asistencie polície odtiahnuté do autorizovaného servisu a odborne

prehliadnuté – okrem pokuty tak dopravcovi môžu vzniknúť ďalšie náklady

Častokrát sú na mieste vykonávané políciou nariadené opravy na

odstránenie (údajných) nedostatkov – náklady na opravu musia byť

uhradené, inak je vozidlo podrobené zádržnému právu!

Na spochybnenie účtovanej ceny za opravu je často potrebné predložiť

znalecký posudok (potreba disponovať pôvodnými dielmi!)
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Technický stav vozidiel

Jediným možným spôsobom, ako v prípade priaznivého znaleckého

posudku namietať dôvodnosť resp. výšku účtovanej opravy, je podať

žalobu voči servisu v jeho domovskom štáte <= možná rozhodcovská

doložka prípadne iné určenie miestnej príslušnosti na objednávkových

formulároch!

Okrem prípadnej žaloby voči zahraničnému servisu je možné právne

postupovať aj voči domácemu servisu, ak je nositeľom garancie za

(ne)vyhovujúci technický stav (kalibrácia meracích zariadení, účinnosť

bŕzd, emisie a pod.)
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Zodpovednosť dopravcu a vodiča

Dopravca ako prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla (objektívna zodpovednosť) – vodič nie je

solidárne civilnoprávne zodpovedný, ak v momente vedenia vozidla

vykonával prácu pre zamestnávateľa

Časté riziko – vodič nenahlási zamestnávateľovi škodu (regres PZP

poisťovne – nenahlásenie do 30 dní od dátumu nehody) – vodič sa o

spôsobenej škode ani nemusí dozvedieť <= nepriame strety, nebadateľné

poškodenia na návese a pod.

Zodpovednosť CMR (čiastočná/úplná strata alebo poškodenia zásielky,
prekročenie dodacej lehoty)
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Niektoré zaujímavé prípady z praxe – priestupkové / správne 

konanie

Vodič prevážal v kamióne cigarety výrazne nad povolený limit – vodič bol

zadržaný colnou správou, vozidlo (ťahač + náves) boli odstavené do

úschovy, dopravnej firme hrozili sankcie za omeškanie s vykládkou

Vodič šiel dodávkou – mikrobusom, ktorý už nepoužíval na podnikateľskú

činnosť, za svojou manželkou do Talianska. Naspäť vzal so sebou na

požiadanie známeho niekoľko mladých ľudí – policajná kontrola ho

obvinila z nelegálneho prevádzkovania taxislužby – zadržanie vozidla,

vodičského preukazu, hrozba vysokej pokuty

Nepredloženie eurolicencie (v prípade kópie musí ísť o úradnú kópiu

príslušného ministerstva) – zadržanie vozidla, vysoká pokuta (ITA – do

4.000 €)
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Niektoré zaujímavé prípady z praxe – priestupkové / správne 

konanie

Utečenci v nákladnom priestore (donedávna prakticky iba UK) –

zodpovedný môže byť zamestnávateľ (zbaví sa zodpovednosti, ak

preukáže, že vodič bol riadne zaškolený, že firma má riadne fungujúci

systém kontroly a školení), ako aj vodič – za každý spáchaný

priestupok sa následná pokuta zvyšuje; výšku pokuty pre vodiča je

možné znížiť s ohľadom na jeho sociálne (zárobkové) pomery

Možnosť nechať si preveriť zabezpečenie vopred (predloženie

podkladov – preukázanie plnenie povinností, námatkové kontroly –

štatút „spoľahlivého“ dopravcu)

Možné znehodnotenie tovaru v dôsledku prítomnosti cudzích osôb v

nákladnom priestore – otázka možnej zodpovednosti dopravcu za takto

vzniknutú škodu
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Špecifiká podnikania v medzinárodnej cestnej doprave

 Niektoré zaujímavé prípady z praxe – priestupkové / správne 

konanie

Prípady duplikovanej zodpovednosti – za priestupok zodpovedá

zamestnávateľ aj/alebo vodič

Prísne posudzovanie prekročenia povolených rozmerov napr. vo

Švajčiarsku (max. povolená výška vozidla prekročená o 2-3 cm =

pokuta viac ako 1.000 CHF)

Pokuty za nevhodne upevnený/rozložený náklad (aj keď vodič nemohol

uloženie nákladu ovplyvniť – zodpovednosť je daná na vodičovi – musí

dať výhradu do tlačiva CMR – možnosť vymáhať od

odosielateľa/špedičnej firmy)
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Ďakujem za pozornosť

sulik@das.sk


