
DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI



PROČ MY?

• 24 let profesionálních zkušeností v oblasti firemního pojištění/bankovnictví
• osvědčení registrace u České národní banky – distributor pojištění – nejvyšší 

stupeň certifikace
• zákonem předepsané pojištění profesní odpovědnosti

• jsme odměňováni provizí od pojišťoven/bank, Vy neplatíte nic.
• likvidací pojistných událostí Vám ušetříme čas za další pracovní síly

• naše služby jsou hrazeny z provizí pojistných smluv, veškeré ostatní činnosti 
hradíme právě z těchto provizí, od Vás nepožadujeme žádné další platby

• profesionální řešení – vše je digitálně archivováno, vše se dá zpětně 
dohledat…hlášení, dokumentace, komunikace

• mobilní aplikace pro řešení události především pro řidiče – vše zajistíme



DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

• Dopravce/Zásilky/CMR/Kabotáž/ADR

• Finanční způsobilost upravuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 366/1999Sb.

• Odpovědnost dopravce, stejně jak ve vnitrostátní tak i mezinárodní přepravě, 
odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí dopravcem až do 
jejího vydání příjemci.

• Pojištění zásilek je především pro vlastníky zásilky, případně pro zasilatele z 
důvodu omezené odpovědnosti dopravce dle úmluv CMR.



DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

• Dopravce  a jeho odpovědnost, stejně jak ve vnitrostátní tak i mezinárodní 
přepravě, odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí dopravcem 
až do jejího vydání příjemci. Odpovídá za škodu od převzetí zásilky až po 
předání zásilky.

• Odpovědnost za zásilku především pro vlastníky zásilky, případně pro zasilatele 
z důvodu omezené odpovědnosti dopravce dle úmluv CMR. Zasilatel odpovídá 
za škodu od převzetí zásilky od klienta až po předání zásilky dopravci.



DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

• Externí bezpečnost dopravy & TCO
• Využívání vytěžování RAAL, TIMOCOM, TRANS.EU, espedice apod.

• Hodnocení firem + komentáře ostatních uživatelů + hodnocení poskytovatele
• Vzdělání + ověřování firem + certifikace

• Interní bezpečnost dopravy & TCO
• Využívání monitoringu vozidel 

• Vzdělávání řidičů, motivace, kontrola
• Monitoring stavu vozidla
• Informační technologie – navigace, online kamery apod.



DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

Druhy možných pojištění pro dopravní společnosti:
• odpovědnost statutárních orgánů D&O
• odpovědnost firem vůči třetím stranám (všeobecná odpovědnost, 

odpovědnost za výrobek, finanční škoda)
• finanční způsobilost dopravce
• pojištění pohledávek
• pojištění přepravy/dopravce/CMR/kabotáž
• odpovědnost zaměstnance
• pojištění vozidel
• pojištění majetku (budovy, sklady, kanceláře)



ODPOVĚDNOST 
DOPRAVCE

• Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle počtu vozidel

• Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce dle výše příjmů 
vynaložených v souvislosti s provozováním silniční nákladní dopravy (bez 
ohledu na počet vozidel)



ODPOVĚDNOST 
DOPRAVCE

• při nakládce a vykládce zboží určeného k přepravě;
• na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené 

výrobky);
• na přepravovaných použitých či porouchaných strojích a zařízeních či 

nadrozměrných nákladech;
• na přepravovaném zboží v důsledku prodlení
• pojišťuje se dle úmluvy CMR



POJIŠTĚNÍ 
ZÁSILEK

• Zásilky můžete pojistit proti všem rizikům, tj. pro případ poškození, 
zničení nebo pohřešování, která jsou způsobena nahodilými událostmi, 
jako je požár, záplava, vichřice, havárie dopravního prostředku či zřícení 
letadla.

• Pojištění je též možno sjednat pouze na vámi vybraná rizika.
• Pojištění je možné sjednat i proti škodám způsobeným přirozenou 

povahou zásilky, jako je např. vnitřní zkáza (působení povětrnostních 
vlivů, plíseň, hniloba, rez, únik tekutin), úbytek hmotnosti či objemu, 
následky negativní činnosti živočichů apod.

• pro každou jednotlivou zásilku;
• pro všechny zásilky, které firma přepravuje (rámcová smlouva).



POJIŠTĚNÍ 
ZÁSILEK

• živelní škody
• havárie dopravních prostředků vč. ztroskotání či 

pohřešování námořních lodí
• zřícení skladovacích budov
• škody při nakládce a vykládce, překládání zásilky či při 

manipulaci s ní
• odcizení zásilek, loupež
• vandalismus
• úhrada nákladů na společnou havárii
• Pojištění se dělá na hodnotu přepravovaného zboží (tzn. 

Nikoliv dle úmluvy CMR)



KABOTÁŽ

• Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v 
hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci 
jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo 
byl jinak usazen.

• a) Kabotáži musí vždy předcházet mezinárodní přeprava věcí z členského státu 
nebo ze třetí země do jiného členského státu.
b) Kabotáž může být provedena až po dodání nákladu, dovezeného v rámci 
mezinárodní přepravy, tj. až po úplném vyložení nákladu z mezinárodní 
přepravy.
c) Musí být provedena se stejným vozidlem, v případě soupravy se stejným 
motorovým vozidlem, se kterým byla provedena mezinárodní přeprava, která 
kabotáži předchází.
d) Kabotáž je možné provést buď v hostitelském členském státě, do kterého 
směřovala mezinárodní přeprava, nebo v jakémkoli jiném členském státě.



PŘÍKLADY ŠKOD

• Zpoždění dodání zboží pro klienta
• Únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození 

přečerpávacího zařízení, pád zboží při nakládce, vykládce
• Poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, 

prudkého brzdění
• Poškození rychlokazitelného zboží v důsledku poruchy chladicího 

zařízení, špatného nastavení teploty termostatu
• Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu zboží
• Vloupání do nákladového prostoru, krádeže zboží při přepravě, 

kterou zajišťuje dopravce či jím najatý smluvní partner
• Poškození převáženého zboží běženci ukrytými v nákladovém 

prostoru



DALŠÍ NÁKLADY

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení 
náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně
náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu
nahradit). Pojišťovna rovněž poskytne náhradu přiměřených a účelných
nákladů vynaložených na omezení a zamezení bezprostředně hrozících
škod.



PŘÍKLADY

Situace:
Dopravce dovezl zboží, pracovníci přepravce jej odmítli přijmout s tím, že 

už mají po pracovní době. V noci kamión odstavený na obvyklém 
stanovišti vyhořel.

Komentář
Dopravce (resp. pojišťovna) má právo požadovat náhradu své finanční 

újmy po příjemci, neboť škoda vznikla jeho prodlením.



PŘÍKLADY

Situace:
Dopravce přepravuje rychlokazitelné zboží ve vozidle s chladící nástavbou. 

Vinou chybného nastavení teploty termostatu se zboží zkazí.

Komentář:
Způsobená škoda je kryta pojištěním odpovědnosti za škodu silničního 

dopravce.



PŘÍKLADY

Situace:
100% dceřinná akciová společnost s platnou licencí na silniční nákladní 

dopravu zajišťuje přepravu zboží pro mateřskou potravinářskou firmu.

Komentář:
V případě obrácených vlastnických vztahů (dopravní společnost jako 100% 

vlastník akcií potravinářské společnosti) by pojištění nebylo možné 
uzavřít.
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Proč pojišťovny nechtějí plnit:(nejčastější důvody)
- Nevyplácet „peníze“ je cílem pojišťovny
- Škodu ze strany pojištěného zajišťuje pracovník, který se pojištěním 

denně a běžně nezabývá
- Pracovník z důvodu neznalosti udělá chyby v hlášení pojistné události,  na 

základě kterých pojišťovna nehradí
- Výběr nevhodného pojistitele (nechte si doporučit profesionálem 

pojišťovnu, která dle statistiky plní), pojišťovny s ohledem na své 
výsledky se chovají různorodě z dlouhodobého hlediska

- Nechte si zajistit tyto odborné služby profesionálem (který se touto 
tematikou zabývá denně)

- Profesionální firma má mít v základní nabídce rovněž právní služby, 
vyřizování pojistných událostí apod.



https://www.du-dega.cz
Italská 834/34, 120 00  Praha 2
Telefon: 608 022 173
Email: info@du-dega.cz


