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1. NAKLÁDKA 

 Vozidlo odosielateľa môže vstúpiť do čakacej zóny skladu FM Česká najskôr 45 minút pred 

začiatkom nakládky. 

 Vodič oznámi svoj príchod na recepcii.  

 V prípade, že vodič bude vykladať prázdne obaly, nahlási ich počet bezpečnostnej službe 

na recepcii. 

 Vodič pristaví vozidlo na avizovanú rampu a v kancelárii expedície si vyzdvihne nákladový list 

zásielky. 

 Poverený pracovník expedície FM Czech overí a zaznamená totožnosť vodiča (občiansky 

preukaz, pas), overí evidenčné číslo vozidla a ústne požiada vodiča o overenie správnosti 

oznámeného KÓDU podľa plánu nakládky. Doklady odovzdá vodičovi na prevzatie zásielky. 

 Vodič skontroluje pripravenú zásielku z hľadiska množstva a kvality, t. j. neporušenosť a 

upevnenie paliet s fóliami, počet a kvalitu paliet EUR do jednotlivých miest určenia podľa 

nákladného listu. V prípade nezrovnalostí kontaktuje príslušného zástupcu FM Czech so 

žiadosťou o nápravu. Vodič má právo odmietnuť naloženie zásielky a urobiť o tom záznam v 

nákladnom liste. 

 Vodič je povinný dohliadať na nakladanie v FM - kontrolovať vonkajší stav tovaru. Ak sa s 

paletami manipuluje nesprávne a vodič má podozrenie na poškodenie, má možnosť nechať 

palety vyložiť, skontrolovať a v prípade poškodenia nechať tovar vymeniť. Ak pracovník 

skladu odmietne vymeniť tovar, musí sa táto informácia zaznamenať a potvrdiť na 

nákladnom liste. 

 Vodič podpisom potvrdí prevzaté množstvo paliet s tovarom a EUR paliet na nákladovom liste 

FM Česká a dodacom liste zákazníka. Vodič svojím podpisom potvrdzuje súhlas s údajmi 

uvedenými na dodacom liste. 

 Nakládku v sklade FM Česká vykonáva pracovník skladu (vo výnimočných prípadoch vodič). 

 

2. PREPRAVNÉ TEPLOTY 

 

 Vodič je povinný prepravovať tovar pod riadenou teplotou 16° C (transportné podmienky 

pre čokoládové cukrovinky max. 12 ° - 16 ° C, RV max. 70%). 

 Túto teplotu musí mať vodič nastavenú už pred naložením tovaru v FM Česká. 

 

3. VYKLÁDKA 

 

 Pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy, vodič okamžite informuje dispečera 

zasielateľa, ktorý určí ďalší postup. 

 V prípade čakania na vykládke presahujúceho 2 hod. je vodič okamžite povinný informovať 

dispečera projektu. 

 Dispečer ihneď informuje pracovníkov príkazcu o dlhej dobe čakania na vykládku. 

 Dispečer informuje ihneď pracovníkmi príkazcu v prípade zdržania, dopravné nehody a 

nedodanie tovaru na miesto vykládky a ďalej sa riadi ich pokynmi. 

 Dispečer tiež ihneď informuje o vzniknutej situácii FM Česká 
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4. REKLAMÁCIE 

 

 Vodič musí mať vždy pri sebe reklamačný list. 

 Povinnosti zasielateľa v prípade reklamácií a vratiek sú popísané v pripojenom súbore. 

 Plánované vratky sú zasielané ako štandardné objednávka dopravy. 

 

 V prípade reklamácie tovaru u zákazníka je vodič povinný: 

o zabezpečiť tieto dokumenty: 

 Potvrdený a vyplnený dodací list 

 Potvrdený a vyplnený reklamačný list 

 Pri vybraných zákazníkoch hrubú príjemku (nutné kontrolovať s dodacím listom) 

 Paletový štítok (v prípade homo palety) 

 Heteroštítok (v prípade heteropalety) 

o Dohliadnuť na umiestnenie poškodeného tovaru (mimo, vnútri palety) 

o Dohliadnuť na potvrdenie informácie do RL alebo DL 

o Ak je to možné - nafotiť tovar 

  

 Reklamáciu nahlásiť  ihneď akonáhle bola zistená (ešte u zákazníka) 

 8-16 hod na reklamačné oddelenie  

 16-8 hod operatívnemu dispečerovi 

 Reklamačné oddelenie / Dispečer zasielateľa musí v prípade reklamácií viesť záznamy o 

komunikácii s vodičom. 

 

 

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 

Riešenie reklamácií pri preberaní a odovzdávaní tovaru 

 

 Každá reklamácia sa eviduje a vybavuje len s dodacím listom (ďalej len "DL") a reklamačným 

listom (ďalej je "RL) vráteným od odberateľa. 

 Každá reklamácia musí byť zapísaná na origináli dodacieho listu, prípadne na RL, ihneď pri 

preberaní tovaru (len Tesco, Globus, Interspar - DL + hrubá príjemka). Za úplnosť a správnosť 

údajov zodpovedá zasielateľ. O každej reklamácii okamžite informuje zodpovedných 

dispečerov. 

 V prípade hrubej príjemky (Tesco, Globus, Interspar), neprevzatý tovar uvedený na dodacom 

liste a neuvedený na hrubej príjemke, musí byť na DL vyznačený, či je tovar vrátený vodičovi. 

Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby vodič porovnal hrubú príjemku s DL a pri zistení rozdielu 

vystavil RL. Keď vodič RL nevystaví, všetky rozdiely medzi DL a hrubou príjemkou idú na vrub 

zasielateľa. V prípade rozdielu medzi DL a hrubou príjemkou platia údaje uvedené na hrubej 

príjemke. 

 Tlačivo RL poskytne vodičovi dispečing, odosielateľ alebo expedient FM, vodič je povinný mať 

RL vždy so sebou. 

 Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou reklamácie, v prípade chýbajúceho tovaru 

alebo zámeny tovaru, bol príslušný paletový štítok (homogénne palety, heteropalety). 
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 Zasielateľ zodpovedá za to, aby dodací list spolu s RL, paletovým štítkom a reklamovaným 

(vráteným) tovarom, resp. protokol s reklamovaným tovarom, boli vrátené do 5 pracovných 

dní od dátumu vyloženia do skladu FM Česká. V prípade nevrátenia tovaru bude toto 

fakturovaný zasielateľovi. 

 Dodatočné reklamácie (sťažnosť zákazníka dodatočne po odchode vodiča) nebudú brané ako 

chyby zo strany FM Česká ani zasielateľa (iba nezvrátiteľné a po súhlase zainteresovaných 

strán). Toto neplatí pre zámeny kartónov výrobkov. Pri nedodržaní uvedeného postupu 

nebude braný na neskoršie množstevné aj kvalitatívne reklamácie ohľad. 

 

Riešenie reklamácií u príjemcu (u zákazníka) 

 

 Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade námietok (akýkoľvek druh reklamácie) zo 

strany príjemcu vodič dokončil kontrolu všetkého tovaru. Ak sa pri detailnej prehliadke 

tovaru zistí rozdielny stav proti skutočnosti v dodacom liste, príjemca toto uvedie do DL a do 

RL. V prípade akejkoľvek reklamácie tovaru je zasielateľ povinný zabezpečiť, aby príjemca 

spolu s vodičom vyplnil RL, kde je uvedená príčina reklamácie, druh reklamovaného tovaru a 

jeho množstvo. Ďalej uvedie spolu s číslom palety uvedenom na paletovom štítku, ktorého sa 

problém týka, aj stav zabalenia palety (homogénna paleta, heterogénna paleta). Vodič a 

príjemca vyššie uvedenú skutočnosť potvrdí svojimi podpismi a pečiatkou príjemcu. 

 Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby vodič v prípade akýchkoľvek problémov a nejasností 

ihneď po dokončení prevzatia tovaru volal dispečerovi, ten potom kontaktuje FM Česká, 

ktoré je povinné najneskôr do 20 min. od vodičovho zavolania o výsledku kontroly v sklade 

informovať späť vodiča. V prípade, že sa jedná o zámenu tovaru (teda evidentnú chybu 

skladu) vodič môže odísť ihneď, avšak povinnosť informovať tu zostáva. 

 Telefonát vodiča bude zaznamenaný dispečerom zasielateľa do knihy dispečera a 

bezodkladne odovzdaný zodpovedným pracovníkom skladu príkazcu (ďalej len "ZPS")  k 

riešeniu. Odovzdanie bude ZPS FM potvrdené podpisom. 

 V období mimo pracovnú dobu bude telefonát vodiča zaznamenaný pracovníkom ZPS FM. Ak 

pracovníci FM Česká nie sú schopní reklamáciu vyriešiť, môže vodič odísť aj s odmietnutým 

tovarom a toto následne odovzdať do FM Česká k doriešeniu reklamácie príkazcom. 

 

Príjemcom písomne odmietnutý tovar, nešpecifikovaný na dodacom liste 

 

 Zasielateľ je povinný zabezpečiť, aby vodič po konzultácii s dispečingom zasielateľa (ten 

komunikuje s oddelením servisu zákazníkom príkazcu a dáva dispozície vodičovi) previezol 

tovar na určené miesto a nechal si potvrdiť jeho odovzdanie. 

 V prípade hromadného zvozu reklamácií (hromadného zvozu vráteného tovaru) do FM Česká 

informuje dispečing zasielateľa FM Česká o zvozu. 

 Príjemca do DL alebo na RL uvedie požiadavku na zvoz, prípadne že si tovar ponechal. 

 

 

 

 

Podklady odovzdávané pri uplatnení reklamácie 
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 DL s reklamáciou, riadne vyplnený RL s uvedeným číslom DL, dátumom príjmu, popisom 

skutočností a dôvodu reklamácie, podpisy vodiča a zodpovedného zástupcu príjemcu, EČ 

vozidla, meno vodiča a prípadne CODE prepravy. Zasielateľ je povinný priložiť príslušný 

paletový štítok (homo palety, hetero palety = kompletačný list palety). 

 

Vrátenie tovaru do skladu 

 

 Tovar sa prijíma len na základe potrebných dokladov Pri nesúhlase dokladu s tovarom: 

 zasielateľ priviezol tovar naviac ako mal na príslušnom DL, sklad príjemca prijme celé 

množstvo fyzicky, nie Elektronicky, vyznačí do RL a informuje príkazcu; 

 zasielateľ priviezol menej tovaru ako na RL, alebo je tovar poškodený, sklad príjemcu 

vyznačí do vyplneného RL skutočné množstvo a kvalitu tovaru. 

 Exspirované či poškodené kusový tovar musí zasielateľ vrátiť do FM Slovenská s riadnym a 

platným RL. Pokiaľ sa jedná o sporný prípad (zasielateľ nesúhlasí so zápisom alebo uvedeným 

dôvodom), požiada o stanovisko dispečera zasielateľa, ktorý následne informuje oddelenie 

servisu zákazníkom príkazcu. Vodič prípadne vyznačí do príslušnej listiny svoj odlišný 

názor.Při nedodržania uvedeného postupu nebude braný na neskoršie množstevné aj 

kvalitatívne reklamácie ohľad. 

 Zasielateľ vedie štatistiku vodičov, pri ktorých prepravách došlo k reklamácii - poškodené a 

chýbajúce tovaru. Túto štatistiku mesačne predkladá príkazcovi. 

 

Zvoz reklamácií dodatočne nahlásených zákazníkmi 

 

 Zvoz reklamácií od zákazníkov príkazcu je štandardne vykonávaný každú stredu. Oddelenie 

servisu zákazníkom príkazcu zasiela priebežne zasielateľovi reklamačné protokoly od 

zákazníkov, najneskôr každý pondelok do 15 hodín. 

 Zasielateľ zaisťuje, aby tovar od zákazníkov bol zvezený v množstve, ktoré je v súlade s 

reklamačným protokolom a v najvyššej možnej dopravnej efektivite. 

 Pri príjme tovaru zvezeného z reklamácií potvrdí FM Česká zasielateľovi príjem tovaru z 

reklamácie na "Kartu vráteného tovaru". 

 Zasielateľ nesmie zvážať väčšie množstvo určitého výrobku alebo iného druhu výrobku, než je 

uvedené v reklamačnom protokole. 
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Obr.č.1 
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Zvoz reklamácií 

 

 Vodič má povinnosť reklamovaný tovar naložiť ihneď a informovať plánovacieho dispečera o 

mieste vykládky reklamovaného tovaru. Ak to stav tovaru nedovolí (rozsypaný tovar) musí 

bezodkladne informovať dispečing HOPI a ak je to možné, zabezpečiť foto. Vodič, ktorý zváža 

tovar do FM, musí si nechať potvrdiť čas vykládky reklamovaného tovaru. 

 

 Reklamačné oddelenie / Dispečer má povinnosť prevziať všetky informácie o reklamácii, 

dohliadnuť na kompletnosť dokumentov. 

 Reklamačné oddelenie / Dispečer má za povinnosť bezodkladne všetky informácie nahlásiť 

do FM na reklamačné oddelenie. Mimo pracovného času pracovníka reklamácií FM, je 

reklamáciu potrebné nahlásiť na príjem FM. 

 Je zaslaný reklamačným pracovníkom FM plánovaciemu dispečerovi HOPI. Je povinnosťou 

dispečera reklamáciu potvrdiť alebo namietať podľa dohodnutých pravidiel. 

Limity pre zvoz tovaru späť do FM: 

• PSČ 1 až 2 - v FM musí byť nasledujúci pracovný deň do polnoci 

• PSČ 3 až 7 - v FM sa musí do dvoch pracovných dní do polnoci 

• Plánovaný zvoz - v FM sa musí do piatich pracovných dní do polnoci 

 

Reporting – dispečer 

 

Každú jednotlivú reklamácii je nutné evidovať. Údaje, ktoré je potrebné vyplniť: 

• Číslo týždňa (vždy sa musí zadávať podľa dátumu tovaru) 

• Dátum reklamácie (vždy sa musí zadávať dátum dodania tovaru) 

• Číslo E - Claim 

• Typ návesu u poškodených reklamácií 

• Zákazník 

• Druh tovaru 

• Meno vodiča 

• Popis reklamácie (nutné vyberať z rozbaľovacieho zoznamu) 

• Príčina (nutné vyberať z rozbaľovacieho zoznamu) 

• Zavinenie 

• Dátum vrátenie do FM 

• Počet dní vrátenie do FM 

• Ak je - dôvod neskorého vrátenia do FM 
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6. PALETY 

 Palety sú viazané k DL a je nevyhnutné ich vrátiť do 7 dní od dodania partnerovi. 

 

PALETOVÉ HOSPODÁRSTVO - OBEH VRATNÝCH OBALOV 

Povinnosti vodiča pri nakládke v FM Česká 

 Ak dostane vodič od plánovacieho dispečera Nestlé inštrukcie o výmene paliet, privezie 

na nakládku do FM prázdne palety určené plánovacím dispečerom. 

 V opačnom prípade musí byť ložná plocha vozidla / návesu pred naložením v FM 

prázdna. 

 Vodič kolónku "Nakládka v FM: Vrátené prázdnych paliet do FM" v nákladnej karte 

prečiarkne. 

 Po nakládke vodič potvrdí počet prevzatých paliet na dodacom liste v kolónke " 

Nakládka v FM: Odvezených paliet z FM s tovarom". Tento dodací list musí byť 

potvrdený pracovníkom FM Česká (vrátane pečiatky) a vodičom. 

 Vodič pri nakládke kontroluje kvalitu paliet a v prípade poškodenej palety požaduje od 

FM Česká výmenu (preloženie tovaru na dobrú paletu). 

 

Povinnosti vodiča u príjemcu 

1. Vodič je povinný prevziať od príjemcu iba rovnaký počet paliet, aký mu bol naložený s 

dodávkou tovaru. Palety je povinný prevziať iba suché, nepoškodené EUR, ktoré 

zodpovedajú norme ČSN. 

2. Nie-EUR a poškodené palety nesmie vodič prijať. 

3.  V prípade, že zákazník príkazca vydáva výmenou obaly v rozpore s bodmi a), b), ktoré 

vodič nesmie prijať a zákazník príkazcu odmieta zjednať nápravu alebo túto skutočnosť 

potvrdiť do DL, obráti sa vodič prostredníctvom dispečera na zástupcu príkazcu, ktorý 

stanovuje ďalšie postup. V tomto prípade vodič nezodpovedá za kvalitu svezených paliet, 

ak príkazca trvá na odvoze. 

4. Prevzaté palety vodič zaznamená na dodací list do kolónky "Prevzatie u zákazníka: 

Vrátený paliet zákazníkom". Tento údaj musí byť potvrdený príjemcom (vrátane 

pečiatky) a vodičom. 

5. V prípade, že príjemca odmietne vydať EUR palety výmennou, musí to vodič uviesť na 

dodacom liste a nechať si toto potvrdiť príjemcom. V tomto prípade musí byť kolónka 

"Prevzatie u zákazníka: Vrátený paliet zákazníkom" prečiarknuté a údaj musí byť 

potvrdený príjemcom (vrátane pečiatky) a vodičom. 

6. V prípade, že zákazník potvrdzuje nevrátené palety na "voucher", musí vodič tieto 

vouchery zabezpečiť a to pre každého príkazcu originál (voucher nesmie byť spoločný 

pre všetky príkazcu). 

7. Ak vodič vracia prázdne palety do závodu, musí si nechať potvrdiť ich prijatie na dodací 

list do kolónky "Vrátenie paliet FM / Pretek: Vrátený paliet do závodu". Tento údaj musí 

byť potvrdený pretekmi (vrátane pečiatky) a vodičom. 

8. Ak na dodací list nie je uvedený údaj o prijatí paliet, bude považované za to, že vodič 

palety nevrátil. 

9. Nie EUR palety a palety k likvidácii nebudú prijaté a tento údaj sa nikam neuvádza. 
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Zvozové miesto pre palety 

 Palety sa odovzdávajú v skladoch HOPI v Jažloviciach či v Prostějove. 

  
 

7. DODACIE LISTY, CMR - odovzdávanie dokumentov 

 

Vrátenie dodacích listov 

 

 Dodacie listy musí vodič odovzdať do 24 hodín od ukončenia prepravy v rámci CSO HOPI a 

nechať si potvrdiť odovzdanie na LLRP. 

 V prípade reklamácie musí vodič spolu s DL odovzdať aj vyplnený a potvrdený RL - viď obr. 

Č. 1. 

 Spoločne s LLRP je vodič povinný odovzdať výpis termografu pre celú dobu prepravy tovaru. 

 


