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Pododdíl 2: Přeprava věci 
§ 2555 Základní ustanovení 

(1) Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do 
místa určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné. 
(2) Nepožádá-li odesílatel dopravce o převzetí zásilky v ujednané době a není-li ujednána do šesti měsíců od 
uzavření smlouvy, práva a povinnosti ze smlouvy zaniknou. 

§ 2556 
Odesílatel potvrdí dopravci na jeho žádost objednávku přepravy. Dopravce potvrdí odesílateli na jeho žádost 
převzetí zásilky. Potvrzení vyžadují písemnou formu. 

§ 2557 
(1) Odesílatel poskytne dopravci správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze. 

(2) Je-li k provedení přepravy zapotřebí zvláštní listiny, předá ji odesílatel dopravci nejpozději při předání zásilky k 
přepravě. 

§ 2558 
Dopravce provede přepravu do místa určení s odbornou péčí v ujednané době, a nebyla-li ujednána, bez 
zbytečného odkladu. Má se za to, že tato doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí zásilky dopravcem. 

§ 2559 Přerušení přepravy 
Nevydal-li ještě dopravce zásilku příjemci, může odesílatel přikázat, aby přeprava byla přerušena a se zásilkou 
bylo naloženo podle jeho příkazu, nahradí však dopravci účelně vynaložené náklady s tím spojené. 

§ 2560 
(1) Zná-li dopravce příjemce zásilky, zásilku mu doručí. Má-li však příjemce podle smlouvy zásilku v místě určení 
vyzvednout, oznámí mu dopravce jen ukončení přepravy a zásilku mu na požádání vydá. 
(2) Zavazuje-li smlouva dopravce, aby před vydáním zásilky vybral od příjemce určitou částku či uskutečnil jiný 
inkasní úkon, použijí se přiměřeně ustanovení o dokumentárním inkasu. 

§ 2561 
Příjemce zásilky určený ve smlouvě nabývá práva ze smlouvy, požádá-li o vydání zásilky po jejím dojití do místa 
určení, popřípadě po uplynutí doby, kdy zásilka měla do místa určení dojít. Tím okamžikem přechází na příjemce i 
právo na náhradu škody na zásilce. 

§ 2562 
Přijetím zásilky se příjemce stává ručitelem odesílatele za pohledávky dopravce ze smlouvy týkající se přepravy 
převzaté zásilky. Ručení se příjemce zprostí, prokáže-li, že o těchto pohledávkách nevěděl a ani nemusel vědět. 

§ 2563 
Dopravce zásilku příjemci nevydá, bylo-li by to v rozporu s příkazem odesílatele podle § 2559. V tom případě má 
právo nakládat se zásilkou nadále odesílatel. Určí-li odesílatel dopravci jinou osobu jako příjemce, nabývá tato 
osoba práva ze smlouvy týmž způsobem jako původní příjemce. 

Přepravné 
§ 2564 

(1) Přepravné je splatné bez zbytečného odkladu po provedení přepravy do místa určení. 
(2) Není-li výše přepravného ujednána, náleží dopravci přepravné obvyklé v době uzavření smlouvy s 
přihlédnutím k obsahu závazku. 

§ 2565 
Nemůže-li dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá, náleží mu poměrná část přepravného s 
přihlédnutím k přepravě již uskutečněné. 

Náhrada škody 
§ 2566 

(1) Dopravce nahradí škodu vzniklou na zásilce v době od převzetí zásilky dopravcem do vydání zásilky příjemci. 
To neplatí, prokáže-li, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 
(2) Povinnosti k náhradě škody se dopravce zprostí, prokáže-li, že škodu způsobili 
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a) odesílatel, příjemce nebo vlastník zásilky nebo 

b) vada či přirozená povaha zásilky, včetně obvyklého úbytku. 
(3) Způsobí-li škodu vadný obal zásilky, dopravce se povinnosti k náhradě škody zprostí důkazem, že odesílatele 
na vadu při převzetí zásilky k přepravě upozornil; byl-li vydán nákladní nebo náložný list, musí v něm být vada 
obalu poznamenána. Neupozorní-li dopravce na vadný obal, zprostí se povinnosti k náhradě škody důkazem, že 
vadu nemohl při převzetí zásilky poznat. 
(4) K ujednáním omezujícím povinnost dopravce podle odstavců 1 až 3 se nepřihlíží. 

§ 2567 
(1) Při ztrátě nebo zničení zásilky nahradí dopravce cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal. 
(2) Při poškození nebo znehodnocení zásilky nahradí dopravce rozdíl mezi cenou, kterou zásilka měla v době 
jejího převzetí dopravcem, a cenou, kterou by v této době měla zásilka poškozená nebo znehodnocená. 

§ 2568 
(1) Vznikne-li na zásilce škoda, podá dopravce odesílateli o škodě zprávu. Nabyl-li však právo na vydání zásilky již 
příjemce, podá dopravce zprávu příjemci. 
(2) Nepodá-li dopravce zprávu o škodě bez zbytečného odkladu, nahradí odesílateli, nebo příjemci škodu tím 
způsobenou. 

§ 2569 
Není-li právo na náhradu škody u dopravce uplatněno do šesti měsíců ode dne převzetí zásilky, anebo nebyla-li 
zásilka převzata, do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že 
právo bylo uplatněno opožděně. 

§ 2570 Svépomocný prodej 
Dopravce může zásilku na účet odesílatele prodat při bezprostřední hrozbě podstatné škody na zásilce, není-li čas 
vyžádat si pokyny odesílatele, anebo prodlévá-li odesílatel s nimi. 

§ 2571 
(1) Dopravce má k zásilce, dokud s ní může nakládat, zástavní právo k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy. 
(2) Vázne-li na zásilce několik zástavních práv, má zástavní právo dopravce přednost před zástavními právy dříve 
vzniklými a zástavní právo dopravce má přednost před zástavním právem zasílatele. 

Pododdíl 3: Náložný list 
§ 2572 

(1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno 
právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad 
nebo na doručitele. 
(2) Náložný list obsahuje alespoň 
a) jméno dopravce a jeho bydliště nebo sídlo, 
b) jméno odesílatele a jeho bydliště nebo sídlo, 
c) označení, množství, váhu nebo objem přepravovaných věcí, 
d) formu náložného listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl 
vydán, 
e) údaj o místě určení a 
f) místo a den vydání náložného listu a dopravcův podpis. 
(3) Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad odesílatele. 

§ 2573 
Při vydání náložného listu ve stejnopisech dopravce vyznačí na každém stejnopisu jejich počet. 

§ 2574 
Dopravce vydá odesílateli za zničený nebo ztracený náložný list nový náložný list s vyznačením, že se jedná o 
náhradní náložný list. Odesílatel nahradí dopravci škodu, vznikne-li mu zneužitím původního náložného listu. 

§ 2575 
Po vydání náložného listu má právo přerušit přepravu jen osoba oprávněná z náložného listu. Bylo-li vydáno více 
stejnopisů náložného listu, vyžaduje se předložení všech stejnopisů. 

§ 2576 
Po vydání náložného listu má právo na vydání zásilky osoba oprávněná k tomu podle náložného listu. 

§ 2577 
(1) Vůči držiteli náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky plynoucí z obsahu náložného listu nebo ze 
svých práv proti držiteli. 



(2) Vůči držiteli náložného listu se dopravce může dovolat ujednání obsažených ve smlouvě, kterou uzavřel s 

odesílatelem, jsou-li tato ujednání v náložném listu obsažena, anebo odkazuje-li na ně náložný list výslovně. 

Pododdíl 4: Společná ustanovení o přepravě osob a věcí 
§ 2578 

Podrobnější úpravu přepravy osob a věcí stanoví jiný právní předpis, zejména předpisy, kterými se stanoví 
přepravní řády, nestanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství. 

§ 2579 
Spojí-li se k provedení přepravy několik dopravců, mohou přepravní řády stanovit, který z dopravců a za jakých 
podmínek za přepravu odpovídá. 

§ 2580 
(1) Omezí-li přepravní řády povinnost dopravce k náhradě újmy na zdraví, nepřihlíží se k tomu. 
(2) Povinnost dopravců provozujících veřejnou přepravu nahradit škodu nebo jinou újmu mohou přepravními 
řády omezit jen ve zvlášť odůvodněných případech, kdy potřeba takového omezení pro vnitrostátní přepravu 
nezbytně vyplývá ze zásad platných pro mezinárodní přepravu. 

(3) Případná omezení povinnosti dopravce k náhradě újmy v přepravních řádech se nevztahují na případy újmy 
způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

§ 2581 
(1) Je-li osoba oprávněná vyzvednout zavazadlo či zásilku v prodlení s vyzvednutím věci déle než šest 

měsíců, může dopravce věc na účet této osoby prodat. Jedná-li se o věc větší hodnoty a zná-li dopravce 

adresu této osoby, vyrozumí ji předem o zamýšleném prodeji a poskytne jí dodatečnou přiměřenou lhůtu 

k vyzvednutí věci. 

(2) Přepravní řády mohou v odůvodněných případech stanovit pro vyzvednutí některých zavazadel a 

zásilek kratší lhůtu k jejich vyzvednutí, zejména jedná-li se o věci nebezpečné povahy nebo o věci, které 

se rychle kazí. 

 
Oddíl 2: Provoz dopravního prostředku 

§ 2582 
Smlouvou o provozu dopravního prostředku se provozce zavazuje přepravit náklad určený objednatelem a k 
tomu účelu vykonat alespoň jednu předem určenou cestu, anebo vykonat ve smluvené době větší počet cest, 
jak to objednatel určí, a objednatel se zavazuje zaplatit provozci odměnu. 

§ 2583 
(1) Provozce zajistí způsobilost dopravního prostředku k smluvené cestě, jeho použitelnost pro dohodnutou 
přepravu a opatří dopravní prostředek způsobilou posádkou a pohonnými hmotami a dalšími potřebnými 
věcmi. 
(2) Není-li dopravní prostředek způsobilý podle odstavce 1, nahradí provozce objednateli škodu z toho 
vzniklou, ledaže prokáže, že tuto nezpůsobilost nemohl ani při zachování potřebné péče předvídat. 

§ 2584 
Právo požadovat smluvený provoz dopravního prostředku může objednatel postoupit jiné osobě. 

§ 2585 
Přejímá-li provozce k přepravě náklad, použije se pro určení práv a povinností stran přiměřeně ustanovení 

upravující smlouvu o přepravě, pokud to povaha smlouvy o provozu dopravního prostředku připouští. 


