
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
obchodnej spoločnosti ČSAD Invest Logistics, s.r.o., 

so sídlom Stará Vajnorská č. 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 082, 
ktorá ja zapísaná v obchodnom registri vedenom pri OS Bratislava v odd.: Sro, vo vl. č.: 19406/B /v ďalšom texte len ako „ČSAD“/ 

 platné pre dopravcov pri vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej prepravy na základe objednávky ČSAD 
 
  
Článok I. Základné ustanovenia 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky /v ďalšom texte len ako „VOP“/ sa vzťahujú na všetky 

právne vzťahy medzi ČSAD v postavení odosielateľa a tretími osobami v postavení dopravcu /v 
ďalšom texte len ako „dopravca“ v príslušnom gramatickom tvare/, na základe ktorých je 
dopravca povinný prepraviť tovar vo vlastníctve ČSAD a/alebo tretích osôb. 

2. Pre účely týchto VOP sa za dopravcu považuje len taká fyzická osoba podnikateľ a/alebo 
právnická osoba podnikateľ, ktorá je cestným dopravcom podľa príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení noviel. 

3. Právne vzťahy medzi ČSAD a dopravcom v prípade vnútroštátnej nákladnej cestnej prepravy sa 
riadia zmluvou o preprave veci, objednávkou vystavenou ČSAD, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom v poradí ako je uvedené. ČSAD a 
dopravca môžu svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov upraviť odlišne v 
zmluve a/alebo v objednávke. 4. Právne vzťahy medzi ČSAD a dopravcom v prípade medzinárodnej nákladnej cestnej prepravy 
sa riadia zmluvou o preprave veci, objednávkou vystavenou ČSAD, týmito Všeobecnými 
obchodnými podmienkami a Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej 
doprave (CMR), ktorý je ako medzinárodná zmluva uverejnený v zbierke zákonov    ako vyhláška 
Ministerstva zahraničných vecí pod č.: 11/1975 Zb. /v ďalšom texte len ako „Dohovor o CMR“ v príslušnom gramatickom tvare/, v poradí ako je uvedené. ČSAD a dopravca môžu svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov upraviť odlišne v zmluve a/alebo v objednávke. 

5. Prepravu tovaru ČSAD objednáva u dopravcu svojou písomnou objednávkou na vykonanie 
prepravy /v ďalšom texte len ako „objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare/, ktorú ČSAD 
doručuje dopravcovi faxom alebo elektronickou poštou. Ústne objednávky sa považujú za 
objednávku len v prípade, ak sú v lehote do 24. (dvadsaťštyri) hodín doplnené aj v písomnom 
vyhotovení doručenom dopravcovi alebo ak dopravca na základe ústnej objednávky začne 
vykonávať prepravu tovaru. 

6. Ak medzi ČSAD a dopravcom nie je uzatvorená zmluva, vznikne medzi ČSAD a dopravcom zmluvný vzťah písomným potvrdením objednávky zo strany dopravcu alebo ak dopravca na 
základe objednávky a v súlade s ňou začne vykonávať prepravu tovaru. Písomným potvrdením 
objednávky a/alebo začatím vykonávania prepravy podľa objednávky dopravca vyjadruje a potvrdzuje svoj súhlas so zmluvnými podmienkami uvedenými v objednávke ako aj s tým, aby 
sa na jeho zmluvný vzťah s ČSAD vzťahovali aj tieto VOP. 

7. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej prepravnej zmluvy, ktorá vznikne medzi ČSAD a dopravcom. 
8. Potvrdením objednávky a/alebo začatím vykonávania prepravy podľa objednávky dopravca 

vyhlasuje a zároveň ubezpečuje ČSAD, že je dopravcom, ktorý disponuje dostatočným počtom 
voľných prepravných a personálnych kapacít, ktoré sú svojím technickým stavom a 
skúsenosťami získanými v rámci nákladnej cestnej dopravy vhodné na využitie na prepravu v 
rámci plnenia záväzku dopravcu voči ČSAD podľa objednávky.  

 
Článok II. Objednávka na vykonanie prepravy, spôsob jej potvrdenia a spôsob jej doručenia 1. Objednávka na vykonanie prepravy je vyhotovená v písomnej podobe na hlavičkovom papieri 

ČSAD s jeho kompletnými identifikačnými údajmi a okrem čísla spravidla obsahuje: i. označenie dopravcu s uvedením jeho obchodného mena, sídla a prideleného 



identifikačného čísla; 
ii. určenie druhu nákladného motorového vozidla; 
iii. určenie miesta nakládky tovaru uvedeným názvu odosielateľa tovaru a presnej a úplnej 

adresy miesta nakládky, príp. bližšou špecifikáciou v prípade skladových a výrobných  areálov a parkov; 
iv. dátum a čas nakládky a iné poznámky k nakládke, príp. uvedenie kontaktnej osoby na 

nakládke; v. určenie tovaru uvedením jeho druhu, čísla, počtu balení, druhu obalu, výrobného 
označenia a prípadne hmotnosti; 

vi. určenie miesta vykládky uvedeným názvu príjemcu tovaru a presnej a úplnej adresy 
miesta vykládky, príp. bližšou špecifikáciou v prípade skladových a výrobných areálov a 
parkov; 

vii. dátum a čas vykládky a iné poznámky k nakládke, príp. uvedenie kontaktnej osoby na 
vykládke; 

viii. označenie lehoty, v ktorej má byť preprava vykonaná, ak nie je v objednávke uvedená 
lehota považuje sa za lehotu, v ktorej je dopravca povinný dopravu vykonať dátum vykládky uvedený v objednávke; 

ix. v prípade medzinárodnej nákladnej cestnej prepravy pokyn ČSAD na určenie 
zodpovednosti za stratu a poškodenie tovaru ako zásielky nad hranicu stanovenú v čl. 23 ods. 3 Dohovoru o CMR s uvedením ceny tovaru nad túto hranicu podľa čl. 24 alebo 
osobitného záujmu na dodaní podľa Čl. 26 Dohovoru o CMR a pre prípad omeškania s 
vykonaním prepravy uvedením osobitného záujmu na dodaní podľa Čl. 26 Dohovoru o CMR pričom platí, že náklady a príplatky k prepravnému spojené požiadavkami ČSAD 
podľa tohto bodu sú zahrnuté v prepravnom, ak nie je v objednávke uvedené inak; 

x. pokyn ČSAD na vybratie peňažnej sumy od príjemcu tovaru, ak ČSAD takúto požiadavku 
má pričom platí, že náklady spojené požiadavkou ČSAD podľa tohto bodu sú zahrnuté v 
prepravnom, ak nie je v objednávke uvedené inak a 

xi. prípadné odlišné dohody zmluvných strán od týchto VOP. 2. Dopravca bez meškania preskúma objednávku z hľadiska jej úplnosti a správnosti a z hľadiska  
realizovateľnosti prepravy podľa nej. Prípadné nedostatky objednávky je dopravca bez 
zbytočného odkladu povinný oznámiť ČSAD. Ak dopravca neoznámi žiadne výhrady a začne na 
základe objednávky vykonávať prepravu, má sa za to, že objednávka obsahuje všetky údaje 
potrebné na riadne vykonanie prepravy podľa nej, dopravca spĺňa všetky požiadavky a 
podmienky podľa objednávky a rovnako sa má za to, že lehoty uvedené v objednávke na 
vykonanie dopravy považuje dopravca za primerané. 

3. Prepravu podľa objednávky je dopravca povinný vykonať vo vlastnom mene vlastnými 
dopravnými prostriedkami a výlučne v právnom postavení dopravcu. Dopravca je oprávnený vykonať 
dopravu podľa objednávky cestou ďalšieho dopravcu len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ČSAD. 
 
 Článok III. Určenie dopravných prostriedkov 
1. Dopravca je povinný na vykonanie prepravy pre ČSAD zabezpečiť také dopravné prostriedky - 

cestné nákladné motorové vozidlá, ktoré sú technicky spôsobilé na prepravu tovaru uvedeného v objednávke. Náklady spojené s úpravou dopravných prostriedkov pre potreby vykonania 
prepravy podľa objednávky znáša v celom rozsahu dopravca. 

2. Dopravca je povinný zabezpečiť na vykonanie prepravy pre ČSAD odborne spôsobilé posádky 
so spôsobilosťou pre prepravu tovaru podľa objednávky. Náklady na osobitné zaškolenie 
posádok na vykonanie prepravy tovaru podľa objednávky, ak je potrebné, znáša v celom rozsahu 
dopravca. 

3. Dopravca sa zaväzuje zabezpečiť pre prevádzku dopravných prostriedkov všetky veci, 
prostriedky, vybavenie a mechanizmy, ktoré sú potrebné pre vykonanie prepravy podľa 
objednávky.  

 
Článok IV. Ďalšie povinnosti dopravcu 1. Dopravca je povinný plniť svoje povinnosti podľa objednávky s odbornou starostlivosťou pri 



súčasnom vynaložením skúseností, ktoré v oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy 
nadobudol. 
2. V rámci realizácie prepravy je dopravca povinný zabezpečovať: 

i. v termínoch a lehotách určených ČSAD v objednávke pristavenie dopravných prostriedkov do miesta nakládky na nakládku a tieto pripraviť pre naloženie tovaru, 
ii. kontrolu nákladu čo do množstva, kvality a zhody s dodacími dokladmi pri nakládke 
a pri vykládke, zabezpečiť zaznamenanie možných nezrovnalostí a poškodení nákladu v sprievodných dodacích dokladoch najme v medzinárodnom nákladnom liste CMR, 
iii. v prípade ak vyplňuje medzinárodný nákladný list dopravca, zabezpečiť jeho 
vyplnenie v súlade s objednávkou vrátane uvedenia hodnoty zásielky a osobitného záujmu 
na dodaní podľa ustanovenia Čl. 24 a 26 Dohovoru o CMR. 

3. Dopravca je povinný samostatne informovať ČSAD o pristavení nákladného prostriedku na 
nakládku o odchode z nakládky ako aj o pristavení vozidla na vykládku. Dopravca je povinný na 
základe žiadosti ČSAD kedykoľvek podať informáciou o skutočnom priebehu vykonávania 
prepravy. 

4. Dopravca je povinný zabezpečiť disponibilitu dopravných prostriedkov a posádok tak, aby bola preprava realizovaná v lehotách a spôsobom podľa objednávky, pričom v dohodnutom 
prepravnom je vždy zahrnutá aj prípadná práca počas sviatkov, nedelí a dní pracovného pokoja. 

5. Pokiaľ sa stane zrejmé, že lehota na vykonanie prepravy podľa objednávky vrátane lehoty na pristavenia vozidla na nakládku ak je v objednávke uvedená, nebude dodržaná, platí 
nasledovné: 
i. dopravca o hrozbe zmeškania lehoty, bez zbytočného odkladu informuje ČSAD, pričom zároveň uvedie predpokladanú dobu omeškania, za správnosť informácií o dobe omeškania 

nesie dopravca v celom zodpovednosť, 
ii. dopravca podnikne všetky opatrenia tak, aby preprava bola vykonaná riadne a včas podľa 

objednávky resp. s čo najmenším omeškaním. 
6. Dopravca je povinný bezodkladne informovať ČSAD o tom, že tovaru hrozí akákoľvek škoda 
a zároveň vykonať na vlastné náklady a zodpovednosť všetky opatrenia pre zníženie hrozby vzniku škody a ak sa jej vzniku nedá zabrániť, aby bola škoda čo najnižšia. 
7. ČSAD má právo žiadať zmenu druhu a spôsobu prepravy, spôsobu nakládky a vykládky ako 
aj spôsobu vydania tovaru. ČSAD má právo zmeniť druh a spôsob balenia tovaru. Týmto 
požiadavkám je dopravca povinný vždy bezodkladne vyhovieť. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak 
platí, že náklady spôsobené zmenou vyžiadanou ČSAD sú zahrnuté v prepravnom. 
8. Dopravca je povinný zabezpečiť nepretržité spojenie s posádkami použitých dopravných 
prostriedkov cez rádiové, resp. mobilné telefóny. Telefónne čísla dopravca oznámi písomne ČSAD 
pri potvrdení objednávky. 
9. V prípade nezhôd pri nakládke a vykládke dopravca bezodkladne informuje ČSAD. Dopravca 
je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci určený na prepravu všetky nezhody a nedorozumenia, ktoré vzniknú pri nakládke alebo vykládke, zaznamenali relevantným spôsobom v sprievodných 
dokladoch najmä však v medzinárodnom nákladnom liste CMR. 
10. Dopravca je povinný zabezpečiť pri plnení svojich povinností podľa objednávky taký postup svojich zamestnancov, ktorým nevznikne škoda, pričom je hlavne povinný zabezpečiť, aby jeho 
zamestnanci vždy pred odjazdom 

i. skontrolovali či sú predložené a pripojené všetky potrebné sprievodné doklady, ii. skontrolovali náklad čo do správnosti množstva a druhu, zhody s predloženými 
sprievodnými dokladmi a skontrolovali poškodenia tovaru a prípadné poškodenia vždy 
vyznačili v dokladoch najmä v medzinárodnom nákladnom liste CMR, 
iii. vždy riadne usporiadali, zaklinovali, zahákovali a celkovo zabezpečili tovar na 
dopravnom prostriedku tak, aby tovar nebol počas prepravy poškodený, aby bol 
zabezpečený proti pohybu a aby nespôsobil škodu tretím osobám; pričom ak osoby účastné 
na nakládke tovaru odmietnu splniť príkazy zamestnancov dopravcu vo vzťahu k spôsobu 
uloženia tovaru na dopravnom prostriedku, sú títo povinní takúto skutočnosť vyznačiť v 
medzinárodnom nákladnom liste CMR. Článok V. Odmena a jej vyúčtovanie, vlastníctvo 

1. Dopravca je oprávnený za riadne a včas vykonanú prepravu podľa objednávky uplatniť si u 
ČSAD nárok na zaplatenie odplaty výlučne vo výške podľa objednávky /v ďalšom texte len ako 
„prepravné“ v príslušnom gramatickom tvare/. 



2. Ak nie je v objednávke uvedené inak je prepravné dohodnuté vrátane všetkých nákladov a 
príplatkov, ktoré Dopravca vynaloží pri plnení svojich povinností podľa objednávky vrátane príplatku 
za uvedenie hodnoty zásielky na medzinárodného nákladného listu CMR a osobitného zájmu na 
dodaní podľa Cl. 24 a 26 Dohovoru o CMR a náklady na čakania a prestoje dopravných prostriedkov a ich posádok. 
3. Dopravca vyúčtuje ČSAD prepravné vo forme faktúry, ktorá musí obsahovať všetky 
náležitosti tak, aby bola spôsobilým daňovým dokladom. K faktúre dopravca vždy priloží všetky sprievodné doklady hlavne dodacie listy potvrdené príjemcom tovaru a riadne potvrdený 
medzinárodný nákladný list CMR. Faktúru je dopravca povinný doručiť ČSAD v lehote do 5 dní odo 
dňa ukončenia prepravy spolu s jej prílohami podľa tohto odseku. Dopravca je povinný uvádzať na 
faktúrach pre ČSAD číslo objednávky. 
4. Faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa objednávky a VOP, je splatná v lehote do 60 
dní odo dňa jej doručenia alebo na základe žiadosti dopravcu v lehote do 10 dní odo dňa jej 
doručenia so skontom vo výške 5% z faktúrovanej sumy vrátane DPH. 
5. Dopravca začatím vykonávania prepravy podľa objednávky berie na vedomie, že všetky veci, 
ktoré mu budú odovzdané na prepravu podľa objednávky, sú a zostávajú vo vlastníctve ČSAD alebo vlastníka tovaru, vzhľadom na ktorú skutočnosť je dopravca povinný vždy vydať tovar podľa 
objednávky. 
6. Dopravca je povinný poskytovať plnenie podľa zmluvy o preprave a objednávky riadne a včas, bez nároku na zabezpečenie protiplnenia zo strany ČSAD. 
 
 Článok VI. Zodpovednosť za škodu a poistenie 
1. Dopravca je zodpovedný za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, 
ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do jej vydania, ako aj za prekročenie 
lehoty na vykonanie prepravy podľa objednávky. Na zodpovednosť dopravcu v prípade 
medzinárodnej dopravy sa použijú príslušné ustanovenia Dohovoru o CMR a ak to prichádza do úvahy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce. Na zodpovednosť dopravcu v 
prípade vnútroštátnej dopravy sa použijú príslušné ustanovenia ustanovenia Obchodného 
zákonníka upravujúce Zmluvu o preprave vecí ako zmluvný typ a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. 
2. Ak medzinárodný nákladný list CMR vyplňuje dopravca, je zodpovedný za škodu spôsobenú 
jeho nesprávnym vyplnením a/alebo jeho vyplnením v rozpore s objednávkou. 
3. Ak dopravca poruší ktorúkoľvek svoju zákonnú povinnosť alebo zmluvnú povinnosť, ktorá 
mu vyplýva z objednávky a v dôsledku tohto porušenia vznikne ČSAD a/alebo vlastníkovi tovaru  
škoda a/alebo akejkoľvek tretej osobe zúčastnenej na preprave škoda, považuje sa takto vzniknutá 
škoda za škodu spôsobenú zavineným konaním zo strany dopravcu, za ktorú je dopravca v celom 
rozsahu zodpovedný. 
4. V prípade ak v dôsledku (i)zmeškania lehoty na vykonanie prepravy podľa objednávky alebo (ii)poškodenia alebo straty tovaru počas prepravy, bude ČSAD a/alebo vlastníkovi tovaru a/alebo 
ktorejkoľvek tretej osobe zúčastnenej na preprave spôsobená škoda, považuje sa takto spôsobená 
škoda za škodu spôsobenú zavineným konaním zo strany dopravcu, za ktorú je dopravca v celom rozsahu zodpovedný. 
5. Dopravca je povinný škodu, za ktorú je zodpovedný v plnej výške nahradiť ČSAD a/alebo 
tomu, komu bola spôsobená v lehote do 15 dní odo dňa čo ho nato ČSAD vyzve. 6. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností dopravcu vznikne vlastníkovi tovaru a/alebo 
ktorejkoľvek tretej osobe zúčastnenej na preprave škoda, a ak tieto poškodené osoby uplatnia svoj 
nárok na náhradu škody voči ČSAD, je dopravca povinný nahradiť uplatnenú škodu za ČSAD priamo 
tej poškodenej osobe, ktorá si škodu voči ČSAD uplatňuje a to v lehote do 10 dní odo dňa čo ho na 
to ČSAD vyzve. 
7. ČSAD je oprávnený svoj nárok na náhradu vlastnej škody a/alebo nárok na náhradu škody 
vlastníka tovaru a/alebo tretej osoby zúčastnenej na preprave, započítať na nárok dopravcu na 
prepravné. 
8. Dopravca je povinný mať uzatvorené platné zákonné a dobrovoľné poistenie na krytie škôd, za ktoré je ako cestný dopravca zodpovedný a to vždy minimálne v takej výške, ktorá sa rovná 
rozsahu, v akom je je zodpovedný za škodu na tovare alebo z dôvodu omeškania alebo ktorá sa 
rovná hodnote zásielky a/alebo osobitného záujmu na dodaní, ak jej ich hodnote uvedená v 



objednávke. 
 
 Článok VII. Spoločné ustanovenia pre podmienky prepravy 
1. V prípade ak so zamestnancami, ktorých dopravca používa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy ČSAD nesúhlasí, je dopravca povinný vykonať zmeny určenia podľa písomných 

požiadaviek ČSAD; náklady s tým spojené sú zahrnuté v prepravnom ak sa strany nedohodnú v 
objednávke inak. 2. Dopravca nie je oprávnený vo vzťahu k vlastníkovi tovaru a/alebo inými tretím osobám 
zúčastneným na preprave vydávať v mene ČSAD prehlásenia alebo poskytovať informácie, 
okrem prípadov ak prehlásenie alebo podanie informácie je potrebné v súvislosti s vykonávaním 
prepravy. 

3. Dopravca nie je oprávnený použiť na plnenie svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z objednávky 
tretie osoby, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ČSAD. 

4. Dopravca je povinný držať v tajnosti a opatrovať s odbornou starostlivosťou všetky podklady, 
informácie a údaje vo vzťahu k preprave podľa objednávky a vo vzťahu k podmienkam celkovej 
spolupráce medzi ním a ČSAD a medzi ČSAD a jeho obchodnými partnermi, o ktorých má dopravca vedomosť. Všetky informácie uvedené v tomto odseku označuje ČSAD za dôverné v 
zmysle ustanovenia §271 Obchodného zákonníka. Povinnosť zachovania tajomstva a 
nakladania s informáciami uvedenými v tomto odseku ako dôvernými, platí aj po vykonaní 
prepravy a/alebo po ukončení spolupráce medzi dopravcom a ČSAD. 

5. V záujme dobrých obchodných vzťahov sú dopravca a ČSAD povinní riešiť prípadné spory pri 
realizácii práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy predovšetkým dohodou. 

6. Dopravca a ČSAD sú povinní poskytnúť si navzájom súčinnosť pri uplatnení nárokov vzniknutých 
v súvislosti s prepravou. 

7. Na doručovanie sa primerane použijú príslušné ustanovenia občianskeho súdneho poriadku. 
8. Dopravca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu ČSAD započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči ČSAD na pohľadávky ČSAD voči dopravcovi. 
9. Postúpenie alebo prevod práv a povinností vyplývajúcich z prepravy podľa objednávky na tretie 

osoby je vylúčené.  
 
Článok VIII. Zmluvné pokuty 
1. Na základe výslovnej dohody dopravcu a ČSAD, v prípade ak dopravca akýmkoľvek spôsobom 

poruší svoju povinnosť 
(a) pristaviť vozidlo na nakládku riadne a včas a pripraviť ho na nakládku podľa 

Čl. IV ods. 2 bodu i. VOP; 
(b) vykonať kontrolu tovaru na nakládke a zaznamenať nezrovnalosti podľa Čl. IV 

ods. 2 bodu ii. VOP; (c) vyplniť medzinárodný nákladný list CMR v súlade s objednávkou podľa Čl. IV ods. 2 
bodu iii. VOP; 

(d) informovať o hrozbe zmeškania lehoty na vykonanie prepravy a uviesť predpokladaný čas omeškania podľa Čl. IV ods. 5 bodu i. VOP; 
(e) informovať o hroziacej škode na tovare a vykonať opatrenia na minimalizáciu škôd 

podľa Čl. IV ods. 6 VOP; (f) informovať o nezhodách na nakládke podľa Čl. IV ods. 9 VOP; 
(g) nahradiť škodu za ktorú je zodpovedný podľa Čl. VI ods. 5 VOP; 
(h) nahradiť škodu za ČSAD podľa Čl. VI ods. 6 VOP; 
(i) mať uzatvorené poistenie podľa Čl. VI ods. 8 VOP a 
(j) zachovávať mlčanlivosť podľa Čl. VII ods. 3 VOP 

je povinný zaplatiť ČSAD zmluvnú pokutu vo výške 250- EUR (slovom: dvestopäťdesiat Euro) a 
to za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku aj opakovane. 
2. Zmluvnú pokutu je dopravca povinný zaplatiť ČSAD v lehote do troch (3.) dní odo dňa, čo ho na 

jej zaplatenie ČSAD písomne vyzve. 3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ČSAD na náhradu škody v plnom rozsahu. 
 
 



Článok IX. Platnosť a účinnosť VOP 
VOP sa stávajú súčasťou právneho vzťahu medzi ČSAD a dopravcom okamihom vzniku tohto 
právneho vzťahu podľa VOP. Umožnením vzniku právneho vzťahu medzi ČSAD a dopravcom, 
dopravca potvrdzuje a vyhlasuje, že tieto VOP si riadne prečítal, boli mu doručené spolu s objednávkou, resp. sa s nimi oboznámil na webovej lokalite ČSAD, a tieto prijíma bez výhrad a  
akceptuje ich ako súčasť svojho právneho vzťahu s ČSAD. 
  
V Senci, dňa 01.01.2016 
 
 
 

_________________________ 
ČSAD Invest Logistics, s.r.o. 
Richard Lamper 
konateľ spoločnosti 


