
Komparace odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě zboží 

Abstrakt 

Rigorózní práce se věnuje analýze právní úpravy odpovědnosti dopravce v mezinárodní 

přepravě zboží, a to napříč všemi klíčovými druhy mezinárodní přepravy, přičemž tato úprava 

je poté průběžně v textu této rigorózní práce vzájemně komparována. Práce se tak snaží 

poukázat především na rozdílnou úpravu obdobných institutů v rámci dvou či více druhů 

přepravy. 

V úvodní části se rigorózní práce zabývá výkladem základních pojmů, se kterými se lze v 

mezinárodní přepravě setkat, vymezuje subjekty mezinárodní přepravy a jejich případnou 

pluralitu, práce se poté věnuje nezbytnému vymezení jednotlivých typů přepravy, tedy 

režimů, v jakých je možné mezinárodní přepravu provádět. Dále je zdůrazněna role zasílatelů 

v rámci mezinárodního obchodu a přepravy. Nelze rovněž opomenout základní smluvní typy, 

se kterými se účastníci mezinárodní přepravy mohou setkat a jejich vzájemná komparace 

v rámci tuzemské úpravy, a to nejenom z hlediska režimu odpovědnosti dopravce. 

V neposlední řadě je zmíněna charakteristika právních vztahů v mezinárodní přepravě zboží 

jakožto soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem z pohledu práva mezinárodního 

obchodu. 

Samostatná část této práce je věnována obecné koncepci odpovědnosti a jejímu pojetí 

právní naukou, neboť pochopení této koncepce je nezbytné k ucelenému pohledu na 

předmětnou problematiku. Další kapitoly druhé části obsahují pojednání o odpovědnosti 

dopravce v mezinárodní přepravě v porovnání s odpovědností dopravců v multimodální 

přepravě a je rovněž nezbytné zmínit úpravu odpovědnosti dopravce podle českého právního 

řádu, který může být dle kolizních norem rozhodným právním řádem i pro vztahy 

v mezinárodní přepravě. 

Po výše zmíněném teoretickém, ovšem pro komplexní výklad nezbytném, úvodu, 

následují části s jednotlivými druhy mezinárodní přepravy. Tyto jsou systematicky 

uspořádány, především dle jejich významu v České republice. Klíčovou roli tedy hraje 

silniční nákladní přeprava, která je řazena ihned ve třetí části. Tato rigorózní práce rovněž 

využívá silniční přepravu k podrobnému výkladu všech zvláštních institutů, se kterými se lze 

setkat i v dalších druzích přepravy, přičemž tyto nejsou opětovně vykládány, ale je odkázáno 

právě na jejich výklad v části týkající se silniční nákladní přepravy. Uvedené se samozřejmě 



netýká institutů speciálních pro to které odvětví, jejichž výklad je v dalších částech obsažen. 

Za silniční nákladní přepravou následuje přeprava železniční, letecká, námořní a nakonec 

vnitrozemská vodní. 

Vzhledem k rozsahu zvoleného tématu je v každé části týkající se daného druhu 

mezinárodní přepravy vybráno ke komparaci pouze 5 klíčových oblastí. Jako nezbytnou 

součást výkladu uvádí rigorózní práce vždy právní úpravu přepravní smlouvy pro daný druh 

přepravy, kde je možné se seznámit s nejdůležitějšími multilaterálními smlouvami, kterými se 

odpovědnost dopravců v daném oboru řídí. Poté přichází jádro této práce, a to kapitola 

analyzující vlastní odpovědnost dopravce a její základní druhy. Třetím porovnávaným 

okruhem jsou okolnosti vylučující odpovědnost dopravce. V případě, že je dopravce povinen 

k náhradě škody, práce se zabývá a komparuje rozsah odpovědnosti a limitaci náhrady škody. 

V dalších částech věnujících se železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní 

přepravě lze nalézt vždy všech 5 shora uvedených kapitol, v rámci kterých je poté právní 

úprava odpovědnosti a institutů s odpovědností dopravce souvisejících komparována 

s předešlými druhy přepravy. 

Závěrem práce by čtenář měl nabýt uceleného pohledu na oblast mezinárodní přepravy 

zboží, tedy, jaká je úprava odpovědnosti dopravce v daném odvětví, v jakých případech je 

dopravce odpovědný za škodu, ztrátu či pozdní dodání zásilky a do jaké výše je případně 

povinen k náhradě škody. 


