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Úvod 

Odvětví mezinárodní přepravy zboží je nepostradatelnou součástí světového 

obchodu a spotřeby. Lze říct, že posláním mezinárodní přepravy zboží je spojit výrobu, 

obchod a spotřebu zboží. Snaha výrobců a obchodníků uspokojit vysokou poptávku 

zákazníků z celého světa nutně vede i ke zvýšené poptávce po přepravě zboží k jeho 

odběratelům, přičemž se současným stavem mezinárodní přepravy zboží vzdálenost 

mezi obchodními partnery již přestala hrát roli.
1
 Významným kritériem tak stále zůstává 

druh zásilky, na základě kterého odesílatelé volí vhodný druh přepravy, čas, za který 

odesílatel či příjemce požaduje mít zásilku v místě dodání a v neposlední řadě i 

přepravné, které je zákazník ochoten za přepravu uhradit. Mezinárodní přeprava však 

není pouze významným článkem ve vztahu prodávajícího a kupujícího, ale tím, že 

usnadňuje mezinárodní obchod zboží, tak se nepřímo projevuje také v národním 

hospodářství států, zejména těch, které mají podstatnou část hospodářství založenou na 

výrobě a následném vývozu svých produktů do zahraniční. 

Při tak velkém rozsahu mezinárodního obchodu je téměř jisté, že při přepravě zboží 

dochází k jeho poškození, a to ať už z viny dopravce či osob, za které dopravce 

odpovídá, nebo z objektivních příčin, na vůli dopravce nezávislých. Právě otázka 

odpovědnosti dopravce je určitým východiskem všech unifikačních úprav mezinárodní 

přepravy zboží. Každý druh mezinárodní přepravy má však také svá specifika, pro která 

je v celkovém řetězci mezinárodní přepravy nepostradatelný, proto se tato rigorózní 

práce zabývá problematikou odpovědnosti dopravce v celé šíři napříč jednotlivými 

druhy mezinárodní nákladní přepravy a nikoli pouze izolovaně jedním druhem, navíc 

tyto jednotlivé druhy, resp. úpravu odpovědnosti dopravce, v nich navzájem komparuje. 

Téma odpovědnosti dopravce v konkrétním druhu mezinárodní přepravy je však 

dostatečně široké a jistě by bylo možné věnovat celou rigorózní práci pouze vybranému 

druhu přepravy, mnoho kvalifikačních prací na toto téma je toho důkazem. 

Tato rigorózní práce je však pojata jako všeobecný úvod do problematiky 

odpovědnosti dopravce v jednotlivých druzích mezinárodní přepravy. Práce je členěna 

na 7 částí. V úvodních kapitolách se práce zabývá výkladem základní terminologie 

                                                 
1
 NOVÁK, Radek a kol. Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasilatelství. 1. vydání. Praha. C. H. 

Beck, 2018, s. 10. 
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užívané v mezinárodní přepravě, která je nezbytná k orientaci v dále uvedené 

problematice odpovědnosti dopravců. Jedná se zejména o rozlišení jednotlivých 

subjektů, které se na přepravě mohou podílet, typů přepravy, následuje výklad 

jednotlivých smluvních závazkových vztahů, se kterými se lze v mezinárodní přepravě 

setkat. Vzhledem ke skutečnosti, že nosným tématem práce je odpovědnost dopravce 

v mezinárodní přepravě, je nezbytné se zabývat také bližším výkladem pojmu 

odpovědnost. 

Další části práce jsou již věnovány jednotlivým druhům mezinárodní 

přepravy s tím, že u každého druhu přepravy se práce zabývá nejprve úvodem do 

konkrétního druhu přepravy, s ohledem na jeho specifika vycházející převážně z 

historického vývoje i samotných možností, které konkrétní druh přepravy 

nabízí. V každé z těchto částí pak práce navazuje unifikační úpravou přepravní smlouvy 

pro konkrétní druh přepravy na mezinárodně právní úrovni, případně procesem, kterým 

byla ta která úprava přijímána. Dále výklad přechází k meritu rigorózní práce, 

tedy vlastní úpravě odpovědnosti dopravce, a to včetně zvláštních druhů odpovědnosti 

dopravce. V případě odpovědnosti je nutné rovněž zmínit i důvody, které vedou ke 

zproštění či částečnému zproštění povinnosti dopravce k náhradě škody. Odpovědnost 

dopravce za zničení, ztrátu, poškození či zpoždění je ve všech druzích mezinárodní 

přepravy zakotvena jako odpovědnost limitovaná. Rigorózní práce se tedy věnuje dále 

tomu, jak je napříč těmito druhy odpovědnost dopravců omezena a v jakých případech 

lze tuto limitovanou odpovědnost prolomit. V průběhu výkladu shora popsaných 

institutů tyto práce vzájemně komparuje s unifikační úpravou jiného druhu mezinárodní 

přepravy. 

Výklad práce je zprvu zaměřen na silniční nákladní přepravu jako hlavní a 

nejdůležitější druh přepravy na území Evropské unie v současné době. Silniční přeprava 

slouží rovněž jako určitý referenční druh přepravy, na jehož úpravě tato práce 

vysvětluje většinu klíčových institutů a terminologie souvisejících s odpovědností 

dopravce, které jsou aplikovatelné i v dalších druzích přepravy, proto je práce již dále 

nezmiňuje, resp. odkazuje na výklad silniční nákladní přepravy. Následně jsou zmíněny 

další druhy mezinárodní nákladní přepravy a jejich úprava odpovědnosti dopravce, 

která je komparována především se silniční přepravou, ale také mezi sebou navzájem. 
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Zmíněny jsou výhody a nevýhody toho kterého druhu přepravy právě z pohledu 

odpovědnosti dopravce v konkrétním druhu mezinárodní nákladní přepravy. 

S ohledem na rozsah tématu této práce není možné se podrobně věnovat více 

úmluvám upravujícím tentýž druh mezinárodní přepravy, proto vždy byla vybrána ta 

úmluva, která je v daném druhu přepravy významnější, zejména proto, že ji přijalo více 

států nebo je novější, ale především vždy ta úprava, kterou je Česká republika vázána. 

Může se zdát, že odpovědnost dopravce v jednotlivých druzích mezinárodní 

přepravy má mnoho společného, tato rigorózní práce si klade za cíl poukázat nejen na 

tyto shodné znaky, ale především na ty skutečnosti, kde se jednotlivé mezinárodní 

úpravy rozcházejí. Za tímto účelem je použita především metoda deskripce institutů 

podstatných pro vlastní téma práce, analytická metoda a následně komparativní metoda 

k porovnání konkrétních úprav mezinárodní přepravy zboží. Práce vychází především 

z odborné tuzemské a zahraniční literatury, článků či statí publikovaných 

k předmětnému tématu, ale i ze zdrojů dostupných na odborných webových portálech. 

V neposlední řadě je pracováno s judikaturou, kdy především zahraniční judikatura 

představuje bohatý zdroj informací. Neméně významný zdroj představují texty 

samotných právních předpisů, tedy unifikačních úmluv pro jednotlivé druhy 

mezinárodní nákladní přepravy.  
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1 Obecně k problematice 

1.1 Základní terminologie mezinárodní přepravy 

Mezinárodní přeprava je definována jako přeprava prováděná na základě jedné 

přepravní smlouvy mezi místy nakládky a vykládky, které leží v jiném státě a přeprava 

tak probíhá přes hranice států, popřípadě místo nakládky a vykládky leží ve stejném 

státě, ale samotná přeprava mezi těmito místy je realizována přes území jiného státu.
2
 

Tato obecná definice pak bývá dále upřesňována v jednotlivých mezinárodních 

úmluvách upravujících závazkové vztahy pro konkrétní druhy přepravy, 

které v úvodních článcích zmiňují právě rozsah jejich aplikace. Opakem je přeprava 

vnitrostátní, při které se nejenom místo nakládky a vykládky nachází ve témže státě, ale 

přeprava mezi těmito místy nepřekročí hranice onoho státu. 

Před vlastním výkladem předmětné problematiky odpovědnosti 

dopravce v mezinárodní přepravě zboží napříč jednotlivými druhy mezinárodní 

přepravy je vhodné v úvodu této práce definovat základní pojmy, se kterými se 

lze v odvětí mezinárodní přepravy setkat. 

1.1.1 Doprava a přeprava 

Stěžejním a v praxi stále často chybně užívaným pojmem je doprava a s ním 

zaměňovaný pojem přeprava. Doprava je definovaná jako činnost, při které se dopravní 

prostředek pohybuje po dopravní cestě, a právě tímto přesunem dochází k vytváření 

užitečného efektu jako určitého imateriálního a neoddělitelného produktu pracovní 

činnosti dopravce. Přepravu lze s ohledem na výše uvedené vymezit jako produkt 

dopravy, který vzniká okamžitou spotřebou užitečného efektu vzniklého z přesunu 

dopravního prostředku vlastní přepravou ať už osob, zvířat či zboží.
3
 

Podle dělení těchto pojmů lze analogicky dělit i základní subjekty přepravy. 

Dopravcem je osoba, právnická či fyzická, která uskutečňuje přemístění dopravního 

prostředku v prostoru a čase, je to tedy provozovatel dopravy a často i zároveň vlastník 

                                                 
2
 POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 243. 

3
 ŽEMLIČKA, Zdeněk a MYNÁŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava. Vyd. 1. Praha: Pro dopravní 

vzdělávací institut vydal Nadatur, 2008, s. 10. 
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či nájemce dopravního prostředku, se kterým dopravu provozuje.
4
 Dopravci se však 

neomezují pouze na vlastní přepravu zboží, ale poskytují služby s přepravou související 

jako je „nakládka, vykládka, překládka, kontejnerizace, paletizace, skladování, 

paketizace, balení, pojišťovací služby, celní služby atd.“
5
 Osoba, pro kterou je přeprava 

uskutečňována, kdo spotřebovává užitečný efekt vytvořený činností dopravce, se 

nazývá přepravcem. Terminologií zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) je dle ustanovení o přepravě věci v § 2555 a násl. dopravce 

osobou zavázanou odesílateli přepravit věc jako zásilku z místa odeslání do místa 

určení. Občanský zákoník pak přepravce označuje buď jako odesílatele nebo příjemce 

zásilky. 

Takové dělení lze aplikovat i na hmotné právo, kdy dopravním právem rozumíme 

odvětví veřejného práva, tedy soubor předpisů zejména správního práva, které regulují 

podmínky provozování dopravy, povinnosti provozovatelů dopravních prostředků, 

technické požadavky na dopravní prostředky, ale i působnost správních orgánů na úseku 

dopravy. Přepravní právo je oproti tomu odvětvím práva soukromého. Hlavní náplní 

přepravního práva je tedy úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran 

přepravní smlouvy, zejména jejich odpovědnosti, možnosti vyvinění a rozsahu náhrady 

případné škody.
6
 

1.1.2 Unimodální přeprava 

Přepravu lze členit na jednotlivé druhy podle toho, po jaké dopravní cestě se 

uskutečňuje, a rozlišujeme tak přepravu silniční, železniční, leteckou, námořní a 

vnitrozemskou vodní. Při přepravě zásilky z místa odeslání do místa určení někdy 

postačí využít pouze jednoho druhu přepravy, typicky u mezinárodní silniční přepravy, 

která je v tomto ohledu nejflexibilnější, protože dopravce dokáže vyzvednout zásilku 

přímo u odesílatele a přepravit ji nákladním vozidlem k příjemci. Zatímco u ostatních 

druhů jsou odesílatel i příjemce vázáni na dopravní terminály příslušné danému druhu 

                                                 
4
 NOVÁK 2018 op. cit, s. 15. 

5
 Tamtéž s. 17. 

6
 KROFTA, Jiří. Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2015, s. 20. 
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přepravy, ať jde o nádraží, letiště či přístavy, a v takových případech je mnohem 

vhodnější a někdy i nutné jednotlivé přepravní druhy kombinovat. 

Přepravuje-li dopravce na jeden nákladní list z místa odeslání do místa dodání 

zásilku s využitím pouze jednoho druhu přepravy, hovoříme o unimodální přepravě.
7
 

Takový systém přepravy je značně omezený a nevyhovuje požadavkům kladeným na 

dopravce odesílateli, a proto je využíván hlavně ve vnitrostátní přepravě. 

1.1.3 Multimodální přeprava 

Opakem unimodální přepravy, a mnohem častějším způsobem mezinárodní 

přepravy v moderním mezinárodním obchodě, je multimodální přeprava. Zásilka je 

přepravována od odesílatele k příjemci prostřednictvím dvou a více druhů přepravy na 

základě jedné hlavní přepravní smlouvy uzavřené s hlavním dopravcem
8
 a odesílateli je 

vyhotoven hlavním dopravcem pouze jeden multimodální nákladní list.
9
 Smyslem 

takové přepravy je obstarat mezinárodní door-to-door přepravu
10

 pouze na základě 

jedné přepravní smlouvy.
11

 Tato přepravní smlouva bývá také někdy nazývána jako 

multimodální přepravní smlouva a spočívá v závazku hlavního dopravce provést nebo 

obstarat přepravu zboží kombinací alespoň dvou druhů mezinárodní přepravy a závazku 

odesílatele zaplatit přepravné.
12

 Jak hlavní dopravce svůj závazek splní, záleží na jeho 

přepravní kapacitě a možnostech, může provést celou přepravu sám svými vlastními 

dopravními prostředky, má-li je k dispozici.
13

 Mnohem častěji však přenechá alespoň 

část přepravy jinému dopravci, který je vůči hlavnímu dopravci v pozici poddopravce. 

Typicky na přepravním úseku toho druhu přepravy, pro který nedisponuje příslušným 

                                                 
7
 Unimodal transport [online]. [cit. 4. 11. 2018]. Dostupné z: https://baselogistics.com/en/knowledge-

base/unimodal-transport/. 
8
 Hlavní dopravce se v multimodální přepravě rovněž označuje jako operátor multimodální přepravy 

(Multimodal Transport Operator – MTO). 
9
 BENEŠ, Vlastislav. Zahraniční obchod: [příručka pro obchodní praxi]. Praha: Grada, 2004, s. 253. 

10
 Systém přepravy „z domu do domu“, dopravce vyzvedne zboží na adrese určené odesílatelem a doručí 

jej příjemci na sjednané místo. Výhodou je, že ani odesílatel, ani příjemce nemusí vážit cestu na terminál 

dopravce za účelem odeslání či vyzvednutí zboží. 
11

 GLASS, David. Freight Forwarding and Multi Modal Transport Contracts, Second Edition. Informa 

Law, 2013, s. 4. 
12

 HOEKS, Marian. Multimodal Transport Law: The Law applicable to the Multimodal Contract for the 

Carriage of Goods. 1. ed. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2010, s. 50. 
13

 Difference between intermodal and multimodal transport [online]. [cit. 4. 11. 2018]. Dostupné z: 

https://shippingandfreightresource.com/difference-between-intermodal-and-multimodal-transport/. 
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dopravním prostředkem nebo se dopravci taková přeprava nevyplatí z ekonomických 

důvodů. Hlavní dopravce uzavírá s těmito poddopravci separátní smlouvy o přepravě, 

ale odesílateli odpovídá z multimodální smlouvy o přepravě za celý úsek 

přepravy z místa odeslání do místa určení právě a pouze hlavní dopravce, bez ohledu na 

to, který z poddopravců škodu skutečně způsobil.
14

 Dále je o odpovědnosti 

dopravce v multimodální přepravě pojednáno v kapitole 2.3 této práce. 

1.1.4 Intermodální přeprava 

Intermodální přepravou rozumíme využití dvou či více druhů přepravy v jejich 

vzájemné kombinaci tak, aby došlo k vytvoření integrovaného dopravního řetězce, který 

umožní dosažení provozně a nákladově efektivního dodání zboží do místa určení.
15

 Jde 

tedy o přepravu zboží v jedné unifikované přepravní jednotce, ve které zůstává zboží 

uloženo po celou dobu transportu tak, aby nemuselo být při změně jednotlivých 

přepravních druhů vykládáno a nakládáno na jiné dopravní prostředky.
16

 Intermodální 

způsob přepravy tvoří zvláštní skupinu v rámci multimodální přepravy, opět je zde více 

dopravců, o kterých hovoříme jako o společných dopravcích, ale odlišný je způsob, 

jakým jsou přepravní smlouvy uzavřeny. Odesílatel totiž uzavírá smlouvu o 

přepravě s každým jednotlivým dopravcem, který přepraví zásilku pouze po části z celé 

trasy přepravy.
17

 Odesílateli je rovněž vyhotoven každým dopravcem nákladní list, 

zatímco při multimodální přepravě odesílatel disponuje pouze jedním multimodálním 

nákladním listem od hlavního dopravce, se kterým uzavřel smlouvu o přepravě.
18

 

Uvedený způsob realizace přepravy však klade vysoké požadavky na logistickou 

schopnost zasílatele či odesílatele v tom smyslu, aby na sebe jednotliví dopravci 

obsluhující daný úsek dopravní cesty navazovali, aby došlo včas k přeložení zboží na 

jiný dopravní prostředek a řešení dalších obtíží, které činí tento způsob přepravy pro 

odesílatele administrativně náročnější. 

                                                 
14

 HOEKS 2010 op. cit., s. 5. 
15

 LOWE, David. Intermodal Freight Transport. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, s. 1. 
16

 Economic Commission for Europe (UN/ECE). Terminology of Combined Transport. New York a 

Geneva, 2001, s. 17. 
17

 WILSON, John. Carriage of goods by sea. 7th edition. New York: Pearson/Longman, 2010, s. 253. 
18

 Intermodal transportation and containerization [online]. [cit. 4. 11. 2018]. Dostupné z: https:// 

transportgeography.org/?page_id=1768. 
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1.1.5 Kombinovaná přeprava 

Kombinovaná přeprava je definována jako část intermodální přepravy, kde hlavní 

úsek přepravy je realizován po železnici, moři či vnitrozemských vodních cestách nebo 

letecky. Počáteční úsek od odesílatele k terminálu a finální úsek 

přepravy z terminálu k příjemci jsou obsluhovány silniční přepravou, přičemž tyto 

úseky mají být co nejkratší.
19

 Nejde však o samostatný druh přepravy, ale o úhel 

pohledu na způsob kombinace jednotlivých druhů přepravy. Hovoříme-li o 

kombinované přepravě, jedná se vždy o intermodální či multimodální přepravu podle 

toho, jaké shora uvedené definiční znaky jsou naplněny. Zatímco multimodální a 

intermodální přeprava vyjadřují kombinaci libovolných přepravních druhů při přepravě 

zásilky a intermodální přitom ještě klade důraz na používání více druhů zároveň, tak 

kombinovaná přeprava je užším pohledem na kombinování pouze určitých přepravních 

druhů. V první řadě se klade důraz na co nejkratší počáteční a finální úsek silniční 

přepravy.
20

 Tyto pojmy se ale nevylučují a pokud hovoříme o intermodální či 

multimodální přepravě, můžeme rovněž hovořit o kombinované přepravě. 

Jelikož dochází ke kombinaci nejméně dvou dopravních druhů, kde hlavní roli 

hraje zejména přeprava železniční, námořní či vnitrozemská vodní a silniční přeprava je 

využívána především na svoz zásilek od odesílatelů a jejich následný rozvoz k cílovému 

příjemci, vyvinuly se postupem doby systémy, jak snadněji jednotlivé přepravní druhy 

kombinovat. Kontejnerizace, jako základní způsob usnadnění kombinace přepravních 

druhů, je popsána podrobněji v dalším bodě této kapitoly.  

Přepravní druhy je možné kombinovat i tak, že je využíváno dvou dopravních 

prostředků z odlišných druhů přepravy zároveň. Zejména jde o systém Ro – La,
21

 který 

je kombinací silniční a železniční přepravy a v rámci kterého jsou přepravovány 

nákladní vozy či pouze návěsy se zásilkou na speciálních nízkopodlažních vagonech, na 

které najíždějí v určených Ro – La depech. Takový systém s sebou přináší jisté výhody 

v podobě možnosti řidičů dodržet povinné bezpečnostní přestávky, příznivý dopad na 

zatížení pozemních komunikací a životní prostředí. Naopak nevýhodu představuje tzv. 

                                                 
19

 Economic Commission for Europe (UN/ECE). Terminology of Combined Transport. New York a 

Geneva, 2001. ISBN 92-1-00213-4. S.18. 
20

 PERNICA, Petr. Doprava a zasílatelství. Praha: ASPI Publishing, 2001, s. 338. 
21

 Z německého „Rollende Landstrasse“ či anglického „Rolling motorway“. 
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„mrtvá váha“, což je hmotnost vlastních nákladních vozů, která zabírá část váhové 

kapacity vlaku, kterou by mohl dopravce užít k přepravě dalšího zboží, takto pro 

dopravce netvoří žádný užitek. Další nevýhodou, která je pro dopravce stěžejní, je cena 

Ro – La systému. Tento způsob kombinované přepravy je dražší než silniční doprava, 

která je flexibilnější a není závislá na zvláštních překladových depech.
22

 

V kombinované přepravě je dále využíván systém Ro – Ro,
23

 představující 

kombinaci silniční či železniční přepravy s námořní přepravou. Na loď, která je pro 

tento systém přepravy připravena, jsou nakládány celé nákladní vozy případně vagony 

včetně zásilky, aniž by bylo v přístavu s touto zásilkou jakkoliv manipulováno. 

Nákladní vozy, resp. vagony vjíždějí po vlastních kolech přes plošinu přímo na loď a po 

doplutí pokračují dále z přístavu do místa vykládky. 

Dalším, a zřejmě také nejvyužívanějším systémem kombinované přepravy, je 

systém Lo – Lo,
24

 který spočívá v přeložení samotné zásilky uložené v přepravní 

jednotce z dopravního prostředku, který jej dopravil do příslušného terminálu, ať už 

jde o vlakový terminál či přístav, na další dopravní prostředek, tedy vlak či loď, a to za 

pomoci jeřábu. Přepravní jednotkou v tomto systému je nejčastěji kontejner, ale lze se 

setkat i s překládáním celých výměnných nástaveb (cisternové a bulkové kontejnery) či 

intermodálních návěsů upravených pro manipulaci jeřábem.
25

 

Kombinovanou přepravu dělíme na doprovázenou a nedoprovázenou. Doprovází-li 

řidič nákladního vozidla toto vozidlo i při přepravě jiným druhem přepravy, 

typicky v systému Ro – La, je řidič nákladního vozidla v lůžkové části vlaku. 

U nedoprovázené přepravy se překládá a dále přepravuje pouze samotná zásilka jako je 

tomu například v systému Lo – Lo.
26

 

                                                 
22

 NOVÁK, Jaroslav. Kombinovaná přeprava. Páté rozšířené vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 
2015, s. 37 – 41. 
23

 „Roll on – Roll off“ jako horizontální způsob naložení zásilky. 
24

 „Lift on – Lift off“ jako vertikální způsob naložení zásilky. 
25

 NOVÁK 2018 op. cit., s. 96. 
26

 MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva a SATO, Alexej. Mezinárodní obchodní operace. 6. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2014, s. 172. 
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1.1.6 Kontejnerová přeprava 

Pro intermodální, resp. multimodální přepravu, je charakteristická přeprava 

zboží v unifikované přepravní jednotce, ve které je během přepravního procesu uloženo 

tak, že se jeho podoba, obsah ani celková hmotnost nemění.
27

 Unifikovanou přepravní 

jednotkou rozumíme především kontejner, ale také paletu, výměnnou nástavbu či 

silniční návěs.
28

 Kontejnerová přeprava je pro dopravce jednou z možností, jak 

efektivně přepravit zboží. V mezinárodní přepravě zboží jde o možnost velmi 

využívanou a široce rozšířenou právě díky jednoduchosti, s jakou může zásilka v 

podobě kontejneru měnit jednotlivé dopravní prostředky aniž by zboží uložené 

v kontejneru muselo být překládáno. Kontejnerová přeprava umožňuje propojení 

především námořní či vnitrozemské vodní přepravy s přepravou silniční a železniční, 

proto zboží přepravované v kontejnerech není omezeno pouze na přepravu mezi 

přístavy (port-to-port), ale lze jej snadno přepravit mezi dvěma místy ve vnitrozemí 

(door-to-door).
29

 

K rozvoji kontejnerové přepravy vedla potřeba zjednodušit námořní přepravu na 

dlouhých trasách, především pak manipulaci se zásilkou v přístavu a při jejím ukládání 

na nákladní loď. Před zavedením kontejnerů bylo třeba zásilku po jednotlivých kusech 

uložit na loď, což obnášeno nutnost demontáže a opětovné montáže větších zásilek 

přímo v přístavech. Takový proces si žádal početnou pracovní sílu, ale také čas. Často 

při takové manipulaci v přístavech docházelo k poškození a ztrátám zásilek. K vývoji 

kontejnerové přepravy do dnešní podoby došlo po druhé světové válce v návaznosti na 

zkušenosti americké armády s přepravou vojenské techniky přes oceán na tehdejší 

bojiště do Evropy či Pacifiku. Už zde se začaly objevovat náznaky unifikace ocelových 

přepravních jednotek, které byly lehce manipulovatelné jeřáby v přístavech.
30

 Podstatou 

kontejnerové přepravy je právě zjednodušení a zrychlení celého manipulačního procesu 

tak, že zboží je loženo do kontejneru odesílatelem, popř. dopravcem v místě nakládky, 

následně je v kontejneru přepraveno do terminálu, kde mění druh přepravy, např. 

                                                 
27

 NOVÁK 2018 op. cit., s. 87. 
28

 GLASS 2013 op. cit., s. 6. 
29

 RAMBERG, Jan. The Law of Transport Operators in International Trade. Norstedts Juridik, 2005, s. 

22. 
30

 ROŽEK, Petr. Námořní doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, s. 38-39. 
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přístav či vlakové nádraží. Zde je zboží stále uložené v kontejneru, přeloženo na jiný 

dopravní prostředek systémem Lift off – Lift on a dále pokračuje po přepravní trase do 

místa vykládky.
31

 Používání kontejnerů usnadňuje manipulaci se zásilkou, neboť již 

není nutné překládat samotné zboží, ale celou přepravní jednotku, čímž se také snížil 

podíl zboží poškozeného manipulací. Odstraněním některých manipulačních a 

odbavovacích procesů došlo také ke snížení nákladů na přepravu a její celkové 

zrychlení.
32

 Výhodou kontejnerů oproti ostatním unifikovaným přepravním jednotkám 

je nižší mrtvá váha
33
, kterou dopravce převáží. Další výhodou systému kontejnerizace je 

efektivnější využití kapacity lodí v námořní přepravě, které jsou přizpůsobeny pro co 

nejvyšší kapacitu TEU
34

 a celkové kapacity přepravních terminálů. 

Ve snaze standardizovat kontejnerovou přepravu pro většinu zásilek došlo k vývoji 

jednotlivých variant kontejnerů, kdy z původních standardních 20’DC
35

 a 40’DC 

kontejnerů se vyvinuly kontejnery pro nadměrné zásilky typu High Cube se zvýšenou 

světlou výškou, Flat Rack kontejnery pouze s bočnicemi a sklopnými čely nebo 

Platform plošinové kontejnery. Pro zásilky obtížně manipulovatelné, jejichž hmotnost 

či tvar vyžadují nakládku jeřábem, pak byly vyvinuty kontejnery typu Open 

Top s otevřeným vrchem zakrytým pouze plachtou, nebo Hard Top se zpevněným 

odnímatelným vrchem. Pro tekuté zásilky Tank kontejnery v podobě cisterny, které 

mohou být vybaveny zařízením pro řízení teploty. Pro zboží vyžadující přirozenou 

cirkulaci vzduchu během přepravy se používají izotermické Ventilated 

kontejnery s ventilačními otvory a pro zboží vyžadující řízenou teplotu jsou určeny 

chladící Reefer kontejnery vybavené vlastním chladícím agregátem. Je však nutné, aby 

na nakládku byl přistaven již v předchlazeném stavu, neboť chladící agregát slouží 

pouze k udržení požadované teploty.
36

 

                                                 
31

 GLASS 2013 op. cit., s. 4-6. 
32

 HOEKS 2010 op. cit., s. 1-2. 
33

 Mrtvá váha je hmotnost, kterou dopravce přepravuje a která nutně obsadí část kapacity dopravního 

prostředku jinak využitelnou k přepravě zboží. Jde o váhu samotné unifikované přepravní jednotky. 
34

 Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) je jednotkou užívanou v kontejnerové přepravě, udávající kapacitu 

kontejnerové přepravy, nejčastěji se uvádí kapacita plavidel, či přístavů. 1 TEU představuje jeden 

kontejner o délce dvaceti stop. In: MACHKOVÁ 2014 op. cit., s. 174. 
35

 Dry Cargo kontejner pro všeobecné použití, pro zásilky nevyžadující speciální přepravní podmínky. 
36

 NOVÁK, Jaroslav. Kombinovaná přeprava. Páté rozšířené vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 
2015, s. 37, 113-120. 
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Vzhledem k tomu, že kontejner není jednorázovým obalem, ale znovu použitelnou 

přepravní jednotkou, přináší užívání kontejnerů určitá úskalí. Jde především o nutnost 

kontroly kontejnerů před samotnou nakládkou. Jakékoliv vady v podobě poškození 

kontejneru, pachů po předchozí zásilce, vlhka nebo zbytků zásilky v kontejnerech 

mohou mít negativní vliv na zboží dále v kontejneru přepravované. 

Vývoj kontejnerizace s sebou přinesl také potřebu speciálních dopravních 

prostředků, které bylo třeba přizpůsobit standardizovaným přepravním jednotkám tak, 

aby byla maximálně využita přepravní kapacita těchto dopravních prostředků. Ať jde o 

návěsy silničních nákladních vozů, vagony či velkokapacitní kontejnerové lodě. Tyto 

dopravní prostředky, přizpůsobená překladiště spolu s kontejnerem jako unifikovanou 

přepravní jednotkou, tvoří základní prvky charakterizující celý systém přepravy – 

kontejnerovou přepravu zboží. 

Podle využití kontejneru jako přepravní jednotky rozlišujeme kontejnerovou 

přepravu celokontejnerových zásilek,
37

 která je využívaná především odesílateli, kteří 

potřebují přepravit větší množství zboží schopného zaplnit celý ložný prostor 

kontejneru. Zaplnit celý ložný prostor kontejneru však není podmínkou tohoto způsobu 

přepravy, spíše jde o pronájem celého prostoru kontejneru bez ohledu na jeho zaplnění a 

je na odesílateli, aby zvážil náklady na takovou přepravu oproti jiným možnostem 

přepravy. Druhou formou kontejnerové přepravy je sběrná služba
38

 jako přeprava 

jednotlivých kusových zásilek.
39

 Tato forma přepravy je využívána v případech, kdy 

odesílatel není schopen zaplnit celý ložný prostor kontejneru sám, přičemž přeprava ne 

zcela naloženého kontejneru nebo letecká přeprava kusové zásilky se mu ekonomicky 

nevyplatí a zároveň je ochoten akceptovat delší dobu přepravy, než se sběrný kontejner 

naplní zásilkami jiných odesílatelů. Podstatou sběrné služby kontejnerové přepravy je 

tedy postupná konsolidace zásilek různých odesílatelů do jednoho kontejneru.
40

 

                                                 
37

 Full Container Load (FCL). 
38

 V případě sběrné služby v mezinárodní nákladní přepravě se jedná o přepravu kusových zásilek od 

více odesílatelů v jedné zemi k různým příjemcům v jiné zemi. Tyto zásilky jsou dopravcem 

konsolidovány v třídících centrech zpravidla v zemi odeslání, odkud jsou v pravidelných linkách posílány 

do země určení a zde jsou opět v logistickém centru roztříděny a rozvedeny příjemcům. Výhodou je 

relativně krátká přepravní doba a cena přepravného, na které se odesílatelé vlastně skládají, podle 

množství, velikosti a váhy jejich zásilek. 
39

 Less than Container Load (LCL). 
40

 NOVÁK 2018 op. cit., s. 91. 
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1.1.7 Mnohost subjektů v mezinárodní přepravě zboží 

Jak vyplývá z bodu věnovanému multimodální přepravě, smluvní dopravce, se 

kterým uzavírá odesílatel přepravní smlouvu, nemusí být vždy jediným dopravcem, 

který přepravu bude vykonávat. Dopravce se smlouvou o přepravě věci v souladu s 

ustanovením § 2555 občanského zákoníku zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako 

zásilku z místa odeslání do místa určení. Dopravce může ke splnění svého závazku 

z přepravní smlouvy použít dalších osob, ačkoli to občanský zákoník přímo v úpravě 

závazků ze smluv o přepravě nestanoví. Tento postup vyplývá z obecné úpravy o plnění 

závazků, konkrétně pak z ustanovení § 1935 občanského zákoníku, které stanoví, že 

„plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.“ Z obecných 

ustanovení o plnění závazků tedy vyplývá, že dlužník by měl plnit dluh především 

osobně, ale může ke splnění svého závazku použít i jiné osoby, pokud takový způsob 

plnění neodporuje povaze závazku či smluvním ujednáním. Je tedy nerozhodné, jak 

dlužník svůj dluh splní, třeba i prostřednictvím jiné osoby, je však třeba, aby jej splnil 

na své náklady a nebezpečí řádně a včas, jak stanoví § 1908 odst. 2 občanského 

zákoníku.
41

 

Důvodem, proč hlavní dopravce nechává přepravu zcela či zčásti provést jiného 

dopravce, může být nedostatečná kapacita volných dopravních prostředků, kterými 

hlavní dopravce disponuje, nedostatek řidičů, nevhodný typ dopravního prostředku pro 

přepravu určitého druhu zboží, chybějící povolení k přepravě některých zásilek
42

 nebo 

jednoduše proto, že hlavní dopravce neobsluhuje cílovou destinaci
43

. 

                                                 
41

 HULMÁK, Milan, a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 

Komentář 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 951. 
42

 Například může jít o přepravu nebezpečných věcí dle Evropské dohody o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí ze dne 30. 9. 1957 (dále jen „Dohoda ADR“), vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR), dle Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) ze dne 1. 11. 1974 (dále 

jen „Úmluva SOLAS“), sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 52/1995 Sb., o sjednání Mezinárodní 

úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu ČSSR k Protokolu 1978 

k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, nebo dle Řádu pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí – RID, přípojek C k Úmluvě o mezinárodní 

železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění pozměňovacího protokolu ze 3. 6. 1999, sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb., o sjednání protokolu z 3. 6. 1999 o změně Úmluvy o 

mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. 5. 1980. 
43

 Mnohostranná povolení CEMT (Evropská konference ministrů dopravy, resp. Mezinárodní dopravní 

fórum (CEMT/ITF)). 
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Jak již bylo uvedeno, hlavní dopravce se tím, že závazek ze smlouvy o přepravě 

splní pomocí jiného dopravce, nezbavuje odpovědnosti za provedení přepravy a 

odpovídá za případnou škodu jako by prováděl přepravu sám.
44

 Je třeba však rozlišit 

právní postavení a vztah k hlavnímu dopravci, odesílateli a příjemci u různých druhů 

plurality dopravců. 

Provádí-li přepravu na jedné přepravní trase postupně vedle sebe více dopravců tak, 

že hlavní dopravce se zaváže odesílateli přepravit zásilku z místa odeslání do místa 

určení, ale fakticky provede přepravu pouze na části přepravní trasy a přepravou na 

zbytku trasy pověří jiného dopravce, hovoříme v takovém případě o následném, resp. 

postupném dopravci, který od hlavního dopravce přebírá zásilku včetně nákladního 

listu a odpovídá společně s hlavním dopravcem za provedení celé přepravy.
45

 Jde o 

případy upravené např. v čl. 34 Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě
46

 (dále jen „Úmluva CMR“), dle kterých, je-li na základě jedné 

přepravní smlouvy prováděna přeprava postupně několika silničními dopravci, přejímá 

každý z nich odpovědnost za provedení celé přepravy; druhý a každý další dopravce se 

stávají převzetím zásilky a nákladního listu smluvní stranou za podmínek stanovených 

nákladním listem. Úpravu postupné přepravy pro letecké dopravce obsahuje 

ustanovení čl. 36 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

přepravě
47

 (dále jen „Montrealská úmluva“), podle kterého, jde-li o přepravu ve smyslu 

čl. 1 odst. 3 této úmluvy
48

 prováděnou postupně několika dopravci, každý dopravce, 

který přijme cestující, zavazadla nebo náklad, podléhá pravidlům stanoveným touto 

úmluvou a je považován za jednu ze stran přepravní smlouvy do té míry, na jakou část 

přepravy jemu svěřené se přepravní smlouva vztahuje. Za společné dopravce se tedy 

                                                 
44

 NOVÁK, Radek. Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 140. 
45

 SEDLÁČEK, Pavel, FLORIÁN, Michal. Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2017, s. 16-17. 
46

 Publikována pod č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 

dopravě (CMR). 
47

 Publikována pod č. 123/2003 Sb. m. s., sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení 

některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě. 
48

 Článek 1 odst. 3 Montrealské úmluvy „Přeprava, která má být provedena postupně několika dopravci, 

se pro účely této úmluvy považuje za jednu nepřerušenou přepravu, pokud byla stranami zamýšlena jako 

jediný výkon, a to bez ohledu na to, zda byla sjednána ve formě jediné smlouvy a nebo několika smluv, a 

nepozbývá proto své mezinárodní povahy pouze jen tím, že jedna smlouva nebo několik smluv bude 

plněno zcela v rámci území jednoho státu“. 
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považují jak hlavní dopravce, tak každý následný dopravce. Tím, že následný dopravce 

přebírá zásilku a nákladní list, stává se smluvní stranou původní smlouvy o přepravě 

uzavřené mezi odesílatelem a hlavním dopravcem a jak hlavní dopravce, tak následný 

dopravce přebírají odpovědnost za celou přepravu, a tím tedy i za případnou škodu.
49

 

Od společných dopravců je třeba odlišit případ, kdy hlavní dopravce pověří jiného 

dopravce provedením přepravy, aniž by se alespoň z části podílel sám na provedení této 

přepravy. V takovém případě hovoříme o poddopravci. Hlavní dopravce vůči 

poddopravci vystupuje v postavení odesílatele, sám poddopravce je pak pouze na 

základě smlouvy o přepravě ve smluvním vztahu s hlavním dopravcem, 

nikoli s původním odesílatelem, který je naopak sám ve smluvním vztahu s hlavním 

dopravcem. Poddopravce pak může pověřit provedením přepravy dalšího 

poddopravce v řadě, čímž dochází k řetězení poddopravců. Poslední z poddopravců, 

který přepravu fakticky provádí, je označován jako provádějící dopravce. 

Rozdíl v právním postavení poddopravce a následného dopravce spočívá ve skutečnosti, 

že následný dopravce musí převzít zásilku i nákladní list a stává se smluvní stranou 

původní smlouvy o přepravě, což neplatí o poddopravci.
50

 

Dále se lze setkat s případy, kdy hlavní dopravce vlastním jménem, ale na účet 

odesílatele a na jeho pokyn, pověří provedením přepravy na části přepravní trasy jiného 

dopravce, kterého označujeme jako mezidopravce. Zbylou část přepravní cesty 

zpravidla vykoná hlavní dopravce sám. Oproti postavení následného dopravce, resp. 

společných dopravců, se tento případ liší tím, že hlavní dopravce i mezidopravce 

odpovídají společně za provedení celé přepravy, ovšem hlavní dopravce vystupuje vůči 

mezidopravci jako zasílatel, který pro odesílatele obstarává vlastním jménem a na jeho 

účet přepravu zásilky v souladu s ustanovením § 2471 občanského zákoníku, 

proto v části, ve které přepravu provádí mezizasílatel, odpovídá hlavní dopravce 

odesílateli jako zasílatel.
51

 

Při provádění intermodální přepravy, jak bylo již shora uvedeno, odesílatel uzavírá 

smlouvy s jednotlivými dopravci vždy pro konkrétní část přepravní trasy, tyto 

                                                 
49

 FLORIÁN, Michal. Problematika postavení poddopravců v nákladní přepravě. Právo v přepravě a 

zasilatelství, 2020, č. 2., s. 9. 
50

 HANDL, Vladimír. Následný a provádějící dopravce. Právo v přepravě a zasilatelství, 2020, č. 2., s.  5. 
51

 FLORIÁN 2020 op. cit., s. 9. 
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jednotlivé dopravce nazýváme částečnými dopravci. Částečný dopravce tedy provádí 

přepravu pouze na jemu svěřeném úseku přepravní trasy na základě přepravní smlouvy 

uzavřené přímo s odesílatelem. Jednotliví částeční dopravci mezi sebou nemají 

vzájemný smluvní vztah a každý z nich je odpovědný ve stejném rozsahu jako hlavní 

dopravce vůči odesílateli, a to pouze za takovou škodu, ke které došlo v průběhu jejich 

přepravy. Problém v tomto případě vzniká, pokud nelze určit, na jakém úseku škoda 

vznikla, a tedy jaký z částečných dopravců by za ni měl nést odpovědnost. „Je proto 

věcí odesílatele, aby v případě vzniku škody prokázal, na čím úseku přepravní cesty ke 

škodní události došlo a proč za ni konkrétní částečný dopravce odpovídá.“
52

 

Ve vztahu odesílatele, dopravce a příjemce často také vystupuje zasílatel, 

specifikům jeho postavení a činnosti je věnován samostatný bod 1.1.9 této práce, 

nicméně k řetězení může docházet i mezi zasílateli, a to z obdobných důvodů jako u 

dopravců. Ustanovení § 2473 občanského zákoníku výslovně připouští řetězení 

zasílatelů, když stanoví, že zasílatel může užít k obstarání přepravy dalšího zasílatele, 

toho pak označuje jako mezizasílatele. Zasílateli nemusí být zřejmá právní úprava 

vývozu či dovozu konkrétního typu zboží, jelikož se jeho přepravou obvykle nezabývá 

nebo zná lépe tuzemský přepravní trh, a proto pro splnění svého závazku v jiném státě 

využije mezizasílatele. Za obstarání přepravy mezizasílatelem však odpovídá zasílatel 

dle ustanovení § 1935 občanského zákoníku v plném rozsahu tak, jako by plnil sám. 

1.1.8 Kabotážní přeprava 

Jedná se o fenomén, který je s mezinárodní přepravou nutně spjat, neboť ne vždy se 

podaří dopravcům logisticky zvládnout plánování jednotlivých nakládek tak, aby 

dopravní prostředek byl vždy plně vytížen. Cílem je mít dopravní prostředek obsazen 

po co nejdelší úsek jeho trasy, tedy aby se i z vykládky na zpáteční cestě vracel ideálně 

s další zásilkou a absolvoval tak co nejkratší trasu nevytížen. Obecně použitelná 

definice kabotáže bez ohledu na druh přepravy se nachází v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh 

mezinárodní silniční nákladní dopravy (dále jen „Nařízení o silniční kabotáži“), podle 

                                                 
52

 SEDLÁČEK 2017 op. cit., s. 16. 
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kterého se kabotáží rozumí „vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně 

provozovaná v hostitelském členském státě.“
53

 

V mezinárodní přepravě zboží se lze s kabotáží setkat nejčastěji v rámci silniční 

přepravy, která je nejen v tomto ohledu nejvíce flexibilním druhem přepravy. 

Vzhledem k tomu, že provádění silniční kabotáže zahraničními dopravci je schopné 

výrazně narušit vnitrostátní trh, vymezuje Nařízení o silniční kabotáži pravidla, která 

provádění kabotáže omezují. Tato pravidla platí v celém Evropském hospodářském 

prostoru (EHP), tj. mimo států EU i na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku. Dopravce, 

který je držitelem licence společenství,
54

 je oprávněn „v návaznosti na mezinárodní 

přepravu věci z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského 

státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž 

motorovým vozidlem, až tři kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže 

musí v hostitelském členském státě dojít do sedmi dnů od poslední vykládky navazující 

na mezinárodní přepravu.“
55

 Dopravce může v této sedmidenní lhůtě provést některé 

nebo všechny kabotážní přepravy v hostitelském ale i jakémkoliv jiném členském státě. 

Provádí-li dopravce kabotáž v členském státě, do kterého nesměřovala mezinárodní 

přeprava, tak pouze za podmínky, že provede jednu kabotážní přepravu v každém 

členském státě v průběhu tří dnů ode dne vstupu nákladního vozidla bez nákladu na 

území daného členského státu. Provádění kabotážní přepravy mimo území Evropského 

hospodářského prostoru je v zásadě zakázané a je-li možné, tak pouze na povolení 

ministerstva dopravy dotčeného státu, přičemž podléhá zvláštní úpravě v mezinárodních 

bilaterálních smlouvách.
56

 Česká republika v současné době nemá oboustranně 

liberalizovanou kabotáž s žádnou nečlenskou zemí EU.
57

 

                                                 
53

 Článek 2 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech 
pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy. 
54

 Licenci společenství vydá členský stát každému podnikateli v silniční nákladní dopravě provozujícímu 

nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je usazen v tomto členském státě a zároveň je v tomto státě 

oprávněn k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy dle článku 4 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční 

nákladní dopravy. 
55

 Článek 8 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných pravidlech 
pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy. 
56

 Kabotáž [online]. [cit. 8. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-

doprava/Nakladni-doprava/Kabotaz,-eurolicence,-prepravni-povoleni/Kabotaz-od-14-5-2010. 
57

 ČESMAD Kabotáž [online]. [cit. 8. 12. 2018]. Dostupné z: http://info.odoprave.cz/kabotaz. 
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Kabotáž však není výsadou pouze silničních dopravců, lze ji provádět i v jiných 

druzích přepravy. Liberalizaci přístupu na trh v oblasti železniční nákladní dopravy 

přinesla směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/51/ES, kterou se mění 

směrnice Rady č. 91/440/EHS, o rozvoji železnic Společenství, která byla v listopadu 

roku 2012 nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU, o 

vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Podle této směrnice se 

„železničním podnikům udělí za spravedlivých, nediskriminačních a transparentních 

podmínek právo na přístup k železniční infrastruktuře ve všech členských státech pro 

účely provozování všech druhů služeb nákladní železniční dopravy.“
58

 

Možnost provozování letecké kabotáže v rámci Evropské unie vychází z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro 

provozování leteckých služeb ve Společenství (dále jen „Nařízení o provozování 

leteckých služeb“), které nahradilo původní nařízení Rady (EHS) č. 2408/92, o přístupu 

leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství. Podle tohoto 

nařízení mohou letečtí dopravci provozovat letecké služby uvnitř Společenství a členské 

státy nesmějí podmínit provozování leteckých služeb žádným povolení či oprávněním.
59

 

Zároveň se tímto nařízením ruší omezení poskytování leteckých služeb ve Společenství 

vyplývající z bilaterálních dohod uzavřených mezi jednotlivými členskými státy. 

Kabotážní plavbou označovanou také jako short-sea shipping rozumíme dle 

ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, provozování námořních 

pravidel výlučně v pobřežním moři mezi přístavy pobřežního státu nebo pobřežních 

států. Jde tedy o vnitrostátní přepravu mezi dvěma přístavy v jednom státě prováděnou 

dopravcem se sídlem v jiném státě, aniž by tato přeprava zahrnovala zaoceánský úsek, 

ale naopak může zahrnovat i plavbu po vnitrozemských vodních cestách.
60

 Je využívána 

především v zemích s delším pobřežím, kde může sloužit jako zefektivnění části 

multimodální přepravy podporou přeprav většího objemu zásilek za nižší základy. Pod 

státní vlajkou České republiky je možné provozovat kabotážní přepravu v jiném státě 

pouze se souhlasem dotčeného pobřežního státu dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o 

                                                 
58

 Článek 10 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného 
evropského železničního prostoru. 
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 Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, o společných pravidlech pro 
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 MACHKOVÁ 2014 op. cit., s. 170. 
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námořní plavbě. V rámci Evropské unie jsou pravidla pro námořní kabotáž obsažena v 

nařízení Rady (EHS) č. 3577/92, o uplatňování zásady volného pohybu 

služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž). Na základě tohoto 

nařízení lze provozovat pevninskou kabotáž,
61

 služby pobřežního zásobování
62

 a 

ostrovní kabotáž
63

 lodí registrovanou v členském státě, plující pod vlajkou tohoto 

členského státu, pokud taková loď splňuje všechny podmínky pro provoz 

kabotáže v členském státě, ve kterém je registrována a majitel takové lodi je státním 

příslušníkem členského státu či společností lodní dopravy usazenou v členském státě. 

Členské státy mohou kabotážní přepravu omezit vnitrostátním předpisem, např. 

zavedením povolení pro kabotáž pouze v těch případech, kdy to odůvodňují naléhavé 

důvody obecného zájmu jako je bezpečnost lodí nebo pořádek v přístavních vodách a 

takové omezení je nezbytné a přiměřené sledovanému cíli nebo se zakládá na 

objektivních a nediskriminačních kritériích, která jsou vlastníkům lodí předem známa.
64

 

Úprava pravidel kabotáže po vnitrozemských vodních cestách na území Evropské 

unie se nachází v nařízení Rady (EHS) č. 3921/91, kterým se stanoví podmínky, za 

nichž může dopravce nerezident provozovat přepravu zboží a cestujících po 

vnitrozemských vodních cestách uvnitř členského státu (dále jen „Nařízení o 

vnitrozemské vodní kabotáži“). Dopravce usazený v některém členském státě, ve 

kterém je oprávněn provozovat přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách je 

podle článku 1 Nařízení o vnitrozemské vodní kabotáži oprávněn rovněž provozovat 

vnitrostátní přepravu zboží pro cizí potřebu i v jiném členském státě, než ve kterém je 

usazen, aniž by zde měl sídlo nebo provozovnu. Provozování vnitrozemské vodní 
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 Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. C-128/10 a C-

129/10 ve věci platnosti rozhodnutí Ministerstva obchodního loďstva Řecké republiky, kterým byly 
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kabotáže podléhá, vyjma předpisů Společenství, právnímu řádu dotčeného členského 

státu, především pak „sazby pro smlouvy o přepravě a postup nájmu a provozu, 

technické specifikace plavidel, plavební a policejní nařízení, doba plavby a odpočinku a 

daň z přidané hodnoty dopravních služeb.“
65

 

Každý stát si v minulosti hájil svůj domácí přepravní trh před dopravci z jiných 

států, kteří by mohli představovat levnou konkurenci,
66

 z výše uvedeného však 

jednoznačně vyplývá, že v současné době je kabotáž v rámci jednotlivých přepravních 

druhů na vnitřním trhu Evropské unie plně liberalizována, a to při splnění podmínek 

stanovených pro každý druh přepravy v dotčené právní úpravě, neboť „provádění 

kabotáže podléhá platným právním a správním předpisům hostitelského členského státu, 

pokud jde o podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě.“
67

 

1.1.9 Zasílatel a jeho role v mezinárodní přepravě 

Vyjma výše uvedených subjektů se lze v mezinárodní nákladní přepravě setkat se 

zasílateli, v praxi označovanými také jako speditéři
68

. Závazek zasílatele ze zasílatelské 

smlouvy dle ustanovení § 2471 odst. 1 občanského zákoníku spočívá v tom, že zasílatel 

vlastním jménem a na účet příkazce (přepravce) obstará přepravu zásilky z určitého 

místa do jiného určitého místa, případně obstará nebo provede úkony s přepravou 

související a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. Více k pojmu a specifikům 

zasílatelské smlouvy v bodě 1.3.3 této práce. Činnost zasílatele v mezinárodní přepravě 

lze tedy v první řadě chápat jako činnost zprostředkovatelskou, kdy zasílatel jako 

odborník ve svém oboru zná trh přepravních služeb a pro příkazce, kterým může být 

odesílatel, tedy zájemce o přepravu zboží či dopravce, jemuž zasílatel zprostředkuje 

v rámci zasílatelské smlouvy poddopravce, který přepravu ve skutečnosti vykoná, nebo 

zasílatel, pro kterého jiný zasílatel jako mezizasílatel zprostředkuje zasílatelské služby. 

Pro příkazce je spolupráce se zasílatelem výhodná především v tom, že realizuje 
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přemístění zásilky pouze na základě jednoho smluvního vztahu.
69

 Zasílatel obstará, 

resp. zprostředkuje přepravu zásilky vlastním jménem, tedy s dopravcem uzavírá 

smlouvu o přepravě věci přímo zasílatel, a to na účet příkazce. Takový dopravce pak 

požadovanou přepravu provede sám nebo prostřednictvím poddopravce. Zasílatel může 

rovněž využít služeb mezizasílatele, jak bylo popsáno výše pod bodem 1.1.7 této práce. 

Zasílatelé, ať zcela záměrně, ovšem někdy i nevědomky, vstupují do postavení a 

tedy i do práv a povinností dopravců, poté tedy odpovídají také jako dopravci. Dle 

ustanovení § 2474 občanského zákoníku, neodporuje-li to podmínkám ujednaným 

zasílatelskou smlouvou nebo nezakáže-li to příkazce nejpozději do začátku provádění 

přepravy, může zasílatel provést sám přepravu, kterou má obstarat. Jde o tzv. právo 

samovstupu zasílatele do postavení dopravce, kterým dochází ke změně práv a 

povinností smluvních stran zasílatelské smlouvy, které pak tímto mají právní postavení 

a z toho vyplývající práva a povinnosti jako strany smlouvy o přepravě. Zasílatel tedy 

v takovém případě odpovídá za přepravu zásilky také jako dopravce dle příslušné právní 

úpravy.
70

 Práva samovstupu využijí především ti zasílatelé, kteří disponují vlastními 

vhodnými dopravními prostředky nebo chtějí mít nad přepravou konkrétní zásilky či 

provedení konkrétního úseku přepravní cesty sami kontrolu se všemi právními důsledky 

z toho pro ně plynoucími.
71

 Je třeba si uvědomit, že zasílatel, který uplatnil právo 

samovstupu, se navíc stává dopravcem, odpovídá tedy nejenom jako dopravce, ale 

rovněž stále také jako zasílatel, mnohdy bývá odpovědnost zasílatele v této situaci 

posuzována pouze podle ustanovení o odpovědnosti dopravce.
72

 

Právo samovstupu však není jediným způsobem, jak se zasílatel může 

ocitnout v právním postavení dopravce, vzhledem k tomu, že se v souladu s 

ustanovením § 2482 občanského zákoníku na zasílatelství použije přiměřeně úprava 

komise. Dle ustanovení § 2460 ve spojení s § 2461 občanského zákoníku má 

komisionář chránit zájmy komitenta, zná-li je a musí jej zpravit o každé okolnosti, která 

může mít vliv na změnu komitentova příkazu, zároveň komitenta také zpraví o plnění 
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jeho příkazu. Neuvede-li komisionář ve zprávě o provedení příkazu osobu, s níž na účet 

komitenta uzavřel smlouvu, může komitent uplatnit svá práva proti samotnému 

komisionáři jako zavázanému z této smlouvy. Zasílatel má tedy povinnost sdělit 

příkazci jméno dopravce, který pro příkazce na pokyn zasílatele obstarává přepravu 

zásilky, v opačném případě může příkazce uplatnit všechna práva, která by jinak měl 

proti dopravci, vůči zasílateli, čímž se zasílatel ocitá v právním postavení dopravce.
73

 

Dalším způsobem, jak může zasílatel vstoupit do postavení dopravce, je situace, 

kdy zasílatel vystupuje v přepravním vztahu jako smluvní dopravce. Zasílatel tedy 

přebírá smluvně odpovědnost za dopravce, který přepravu skutečně vykonává, i když 

sám zasílatel se na provádění této přepravy nepodílí.
74

 S takovým postupem se lze 

setkat především v multimodální přepravě, kde zasílatel vystupuje jako hlavní dopravce, 

resp. operátor multimodální přepravy.
75

 

Poslední možností, jak zasílatelé vstupují do postavení dopravců, a to právě 

mnohdy nevědomky, je užívání paušálních, resp. přejímacích sazeb. Jedná se o 

„sjednané finanční částky za zajištění (obstarání) přepravy, které však v sobě zahrnují i 

veškeré přepravní náklady za provedení přepravy a zároveň také obsahují zasílatelskou 

odměnu“
76

 V případě přejímací sazby tak jde o celkovou cenu za přepravu, vč. odměny 

za její obstarání, a to bez toho, že by jednotlivé částky byly konkretizovány. Odesílatel 

tak dopravci platí prostřednictvím zasílatele bez toho, aniž by znal skutečnou cenu 

přepravy. Přejímací sazby zasílatelé běžně používají především u mezinárodní nákladní 

silniční přepravy, zejména v případě sběrné služby. Odesílatel tedy nezná cenu za 

obstarání přepravy zasílatelem, což je jedna z podstatných náležitostí zasílatelské 

smlouvy, proto může být použití přejímací sazby posouzeno tak, že zasílatel vystupoval 

ve smluvním vztahu jako dopravce, a proto by pak také jako dopravce odpovídal za 

případnou škodu. V řadě států Evropské unie bývá použití přejímacích sazeb 

zasílatelem tamními soudy považováno za důkaz o převzetí jeho odpovědnosti jako 

dopravce, ať už na základě zákona, zasílatelských podmínek či dovozené soudní 
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judikatury. Takový přístup však nezaujímá tuzemská soudní praxe
77
, která vychází při 

posouzení odpovědnosti zasílatele z podpůrné úpravy komisionářské smlouvy a pouhé 

použití přejímací sazby je pro dovození odpovědnosti zasílatele jako dopravce 

nedostatečné,
78

 neboť z žádného z dotčených ustanovení občanského zákoníku 

nevyplývá, že pokud by zasílatel fakturoval své služby přejímací sazbou, vstupoval by 

tím do postavení dopravce, na rozdíl např. od úpravy obsažené v § 459 německého 

obchodního zákoníku (HGB), který výslovně stanoví, že pokud je v zasílatelské 

smlouvě stanovena jako odměna částka zahrnující i náklady na přepravu, má zasílatel 

v případě přepravy práva a povinnosti dopravce.
79

 

Jednoduchou přepravu z jednoho místa do jiného obvykle zvládne zadat sám 

odesílatel bez pomoci zasílatele. Co však bývá hlavním důvodem vstupu zasílatele do 

vztahu dopravce a odesílatele, je obstarání či provedení úkonů s přepravou 

souvisejících. Jedná se především o poskytování komplexních přepravních a 

logistických služeb, jako je správné naplánování kombinované přepravy tak, aby na 

sebe jednotliví dopravci navazovali a nedošlo ke zbytečným prostojům včetně 

organizace nakládky a vykládky. Zasílatelé také poskytují právní servis, ať jde o pomoc 

při uzavírání přepravních smluv či zajištění přepravních dokumentů, zasílatel totiž 

disponuje často detailnějšími a odbornějšími informacemi o podmínkách přepravy a 

předpisech regulujících vývoz, dovoz či průvoz konkrétního zboží, celních řízeních, 

veterinárních předpisech.
80

 Dále mohou zasílatelé poskytovat i úkony logistické povahy 

jako je balení, skladování či konsolidaci zásilek, ale také vážení, měření, kontejnerizaci 

či paletizaci.
81

  Příkazce očekává, že zasílatel co nejlépe zhodnotí požadavek na 

přepravu zejména z pohledu ekonomické efektivity s ohledem na cenu přepravy, 

kapacitu dopravních prostředků dopravce a jejich vhodnost pro přepravu zásilky a 
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zprostředkuje tomu adekvátní způsob přepravy zásilky s využitím své odbornosti a 

specializace na určité zeměpisné oblasti nebo na přepravu určitého druhu zboží. 

1.2 Charakteristika právních vztahů v mezinárodní přepravě zboží 

Vzhledem k tomu, že mezinárodní přeprava zboží v širším slova smyslu souvisí 

s mezinárodním obchodem, jsou obecně právní vztahy vznikající v mezinárodní 

přepravě zboží regulovány normami práva mezinárodního obchodu jako „účelově 

uspořádaného souboru právních norem z různých právních odvětví a různého původu, 

které spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy při uskutečňování 

mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec.“
82

 Na rozdíl od 

mezinárodního práva soukromého není samostatným právním odvětvím, neboť sem 

řadíme právní normy mezinárodní, unijní i vnitrostátní. Tyto normy jsou pak povahy 

soukromoprávní, např. jde o normy práva občanského, obchodního či právě 

mezinárodního soukromého nebo jsou veřejnoprávní povahy, jako normy práva 

správního či finančního. „Předmětem právní úpravy mezinárodního obchodu je tedy 

regulace právních poměrů vznikajících v mezinárodním obchodě pomocí právních 

norem různých právních odvětví, různého původu a různé povahy.“
83

 

Právní vztahy v mezinárodním obchodě vznikající mezi účastníky smlouvy o 

přepravě zboží, které jsou soukromoprávního charakteru a je u nich dán mezinárodní 

prvek, jsou předmětem mezinárodního práva soukromého. Mezinárodní právo 

soukromé je „souborem právních norem, které výlučně upravují soukromoprávní 

poměry (tj. poměry práva občanského a obchodního) s mezinárodním prvkem, včetně 

právních norem upravujících postup soudů a jiných orgánů a účastníků, případně i 

jiných osob a vztahy mezi nimi vznikající v řízení o soukromoprávních věcech, v němž je 

obsažen mezinárodní prvek.“
84

 Na ostatní vztahy z mezinárodní přepravy, které nejsou 

soukromoprávního charakteru, se použije právo mezinárodního obchodu, resp. jeho 

veřejnoprávní normy. 
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Pro aplikaci pravidel mezinárodního práva soukromého je nezbytný mezinárodní 

prvek. Tento je u daného vztahu přítomen, jestliže je poměr k zahraničí dán alespoň u 

subjektu, který je účastníkem právního vztahu, skutečnosti vedoucí ke vzniku takového 

právního vztahu nebo významné pro jeho trvání, u předmětu právního vztahu nebo 

právního poměru souvisejícím s právním vztahem či ve vztahu k němu akcesorickým, 

jestliže se hlavní poměr řídí cizím právem.
85

 Ne nutně každý mezinárodní prvek dělá ze 

soukromoprávního poměru vztah s mezinárodním prvkem, tento prvek musí být 

dostatečně významný a nikoli zjevně zanedbatelný. V současné době globalizace lze 

najít mezinárodní prvek téměř v každém vztahu a je tak nutné brát do úvahy intenzitu 

k jinému právnímu řádu, objektivní okolnosti vztahu, ale i očekávání stran.
86

 

Tyto soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem lze rozlišovat na 

vztahy s relativně mezinárodním prvkem, u nichž se všechny prvky vztahují 

pouze k jednomu cizímu státu a jde tak o vztah čistě vnitrostátní zahraniční povahy, 

které orgány státu, k němuž mají vztah, považují za vnitrostátní vztah. Dále na vztahy 

s absolutně mezinárodním prvkem, které mají ve svých prvcích vztah ke dvěma či více 

státům a orgánům kteréhokoliv státu se jeví jako vztahy s mezinárodním prvkem, 

přičemž na mezinárodní úrovni má význam unifikovat pouze takové vztahy.
87

 

V současné fázi vývoje mezinárodního práva soukromého převládají v úpravě 

jednotlivých národních právních řádů dvě metody, kterými se soukromoprávní vztahy 

s mezinárodním prvkem regulují. První je kolizní metoda, spočívající ve volbě 

některého z dotčených právních řádů, kdy mezinárodní prvek, který je 

v soukromoprávním vztahu přítomen, pojí tento vztah s více národními právními řády.
88

  

Kolizní norma přímo neupravuje pravidla chování subjektů právního vztahu, ale 

zakotvuje postup, pomocí kterého se určí rozhodný právní řád obsahující vlastní 

hmotněprávní úpravu. Vedle kolizní metody dále stojí metoda přímá, jež používá 

přímých norem jako zvláštní hmotněprávní úpravy obsahující práva a povinnosti 
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účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a které se aplikují 

bezprostředně, aniž by bylo třeba nejprve určit rozhodné právo jako u kolizní metody.
89

   

Obě výše uvedené metody se uplatní i v oblasti mezinárodní přepravy zboží. 

Úprava práv a povinností z přepravní smlouvy v jednotlivých druzích mezinárodní 

přepravy zboží je unifikována v multilaterálních mezinárodních úmluvách, 

které k úpravě vztahů používají přímé normy. Tato mezinárodní úprava má až na 

výjimky
90

 kogentní charakter, aby účastníci přepravní smlouvy nemohli vyloučit svým 

odchylujícím se smluvním ujednáním aplikaci části nebo celé mezinárodní smlouvy. Co 

se týče obsahu, takto unifikovaná úprava není úpravou komplexní, což ani z hlediska 

rozsahu problematiky nelze očekávat.
91

 Na poměry v těchto úmluvách neupravené se 

tedy bude aplikovat rozhodné právo, které se určí na základě kolizních norem. Lze říci, 

že v mezinárodní nákladní přepravě tedy převládají přímé normy 

zakotvené v mezinárodních úmluvách, které mají před kolizními normami aplikační 

přednost a tam, kde taková úprava chybí, použije se kolizních norem, resp. práva na 

jejich základě určeného. 

Nejvýznamnější kolizní úpravou smluvních závazkových vztahů s mezinárodním 

prvkem na úrovni Evropské unie, která je závazná pro všechny členské státy a má 

aplikační přednost před národní úpravou, je Nařízení Řím I
92

. Toto nařízení se použije 

na smlouvy uzavřené po 17. 12. 2009, smlouvy uzavřené před tímto datem a zároveň po 

datu 1. 7. 2006 se řídí Římskou úmluvou o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy
93

. Základním cílem Nařízení Řím I je „sjednotit určení rozhodného práva před 

soudy členských států v oblasti závazků ze smluv.“
94

 K určení rozhodného 
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práva v oblasti smluv o přepravě
95

 Nařízení Řím I v čl. 5 stanoví následující hraniční 

určovatele. Primárním hraničním určovatelem je volba práva, založená na principu 

autonomie vůle, který je pro oblast závazkových vztahů vedoucí. Příslušná smlouva se 

tedy řídí právem, které si strany zvolí, jak stanoví čl. 3 Nařízení Řím I. Tato volba práva 

musí být vyjádřena výslovně nebo jasně vyplývat z ustanovení smlouvy nebo okolností 

případu a strany si mohou zvolit rozhodné právo pro celou nebo pouze pro část 

smlouvy. Takové ustanovení dává stranám možnost určit jako rozhodné právo jakýkoli 

platný právní řád, i když na něj závazek nemá žádnou vazbu, ovšem ve většině případů 

tomu tak bývá.
96

 V této souvislosti však také vzniká otázka, zda je volba práva omezena 

pouze na právní řády nebo zda lze volbou práva odkázat na nestátní pravidla.
97

 Návrh 

Nařízení Řím I
98

 s takovou možností původně počítal, když v čl. 3 odst. 2 uváděl, že 

strany si mohou zvolit jako rozhodné právo zásady a normy hmotného závazkového 

práva, přičemž uvedené zásady a normy musí být uznávány na mezinárodní úrovni i na 

úrovni společenství. To, že nakonec v tomto znění návrh nařízení přijat nebyl, svědčí 

pro striktní výklad, tedy že smlouvu lze podřídit volbou práva pouze libovolnému 

vnitrostátnímu právnímu řádu, k čemuž se ostatně kloní i teorie mezinárodního práva 

soukromého.
99

 Odstavec 13 preambule Nařízení Řím sice uvádí, že nebrání smluvním 

stranám, aby do svých smluv začlenily formou odkazu nestátní normy nebo 

mezinárodní úmluvu, je třeba si však uvědomit, že se nejedná o hraniční určovatel 

volby rozhodného práva, ale o výraz smluvní svobody, kdy smluvní strany mohou 

nestátní normy začlenit přímo do své smlouvy.
100

 

Nebude-li smluvními stranami smlouvy o přepravě provedena volba práva dle 

čl. 3 Nařízení Řím I, případně bude-li tato volba neúčinná, použije se jako rozhodné 
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právo právní řád státu obvyklého bydliště dopravce, ovšem pouze za předpokladu, že 

se v tomto státě rovněž nachází místo převzetí nebo dodání zboží či místo obvyklého 

bydliště odesílatele. Pokud tyto požadavky splněny nejsou, použije se právo té země, ve 

které se nachází místo doručení určené na základě dohody stran, jak stanoví čl. 5 odst. 1 

Nařízení Řím I. Tím Nařízení Řím I přímo určuje, se kterým právním řádem je 

smlouva o přepravě nejúžeji spojena. 

Nedojde-li k volbě práva a ze všech okolností případu vyplývá, že je smlouva 

zjevně úžeji spojena s jinou zemí, než je země určená podle předchozího odstavce, 

použije se právo této jiné země. Tzv. únikovou doložku pro smlouvy o přepravě 

zakotvuje Nařízení Řím I v čl. 5 odst. 3, ačkoli tedy rozhodné právo lze pomocí kolizní 

normy určit, úniková doložka zakládá možnost neaplikovat takto určené rozhodné 

právo, a to za předpokladu zjevně užšího vztahu s jinou zemí. Soud tak musí posoudit 

všechny objektivní okolnosti charakterizující smluvní vztah a jeho vazbu na tuto zemi, 

např. místo tvorby a uzavření smlouvy, místo plnění, jazyk, obvyklý pobyt smluvních 

stran, místo vzniku škody.
101

 Únikovou doložkou může být zvoleno právo pouze jedné 

země, které se použije na celou smlouvu, na rozdíl od volby práva, kterou lze provést 

pouze pro část smlouvy. 

Jde-li o poměr Nařízení Řím I k přímé úpravě v jednotlivých mezinárodních 

smlouvách upravujících smlouvu o přepravě zboží, má přímá úprava aplikační přednost 

před kolizní úpravou obsaženou v nařízení. To platí i pro předpisy komunitárního 

původu, které obsahují přímou úpravu, jakým je např. Budapešťská úmluva o smlouvě o 

přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách ze dne 22. 6. 2001
102

 (dále 

jen „Úmluva CMNI“). V poměru k ostatním předpisům obsahujícím kolizní úpravu 

smluvních závazkových vztahů, ať se jedná o ustanovení práva Společenství nebo 

stávající mezinárodní úmluvy, jejichž stranou je jeden nebo více členských států, má 

přednost tato speciální úprava před obecnou úpravou nařízení dle čl. 23 a 25 Nařízení 

Řím I.
103
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Na tuzemské úrovni je soubor kolizních norem upraven zákonem 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále jen „ZMPS“), který pro oblast 

smluvních závazkových práv v ustanovení § 87 odst. 1 rovněž preferuje volbu 

rozhodného práva, je však třeba, aby tato byla vyjádřena výslovně nebo vyplývala bez 

pochybností z ustanovení smlouvy nebo okolností případu. Volba práva může být 

provedena jak výslovně, tak i konkludentně. Soud musí zjistit, zda shodný projev vůle 

smluvních stran skutečně směřoval k volbě rozhodného práva. Konkludentní volba 

práva může vyplývat z vlastní komunikace smluvních stran před uzavřením smlouvy, 

ale i později, z volby soudu či odkazem na ustanovení konkrétního zákona určitého 

právního řádu, dále je třeba zkoumat i jiné okolnosti případu.
104

 Stejně jako v případě 

nařízení Řím I mohou smluvní strany zvolit rozhodné právo pouze pro část smlouvy či 

jednou zvolené právo později měnit, a to s retroaktivními účinky. Ve volbě práva nejsou 

smluvní strany omezeny, musí jít pouze o právo státu, který má vlastní právní řád a 

nelze zvolit nestátní právo, např. náboženských pravidel či principů Mezinárodního 

institutu pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT). 

Neprovedou-li smluvní strany volbu rozhodného práva, smlouva se řídí právem 

státu, s nímž smlouva souvisí nejúžeji. Kritérium nejužší souvislosti je 

převzato z nařízení Řím I, proto by mělo být postupováno analogicky. Rozhodným 

právem by tedy bylo právo země, kde má smluvní strana povinná poskytnout plnění ze 

smlouvy své obvyklé bydliště, resp. místo podnikání, a to v okamžiku uzavření 

smlouvy, není-li zjevné, že smlouva má zjevně užší vztah k jiné zemi. Je tak třeba opět 

posuzovat více faktorů, např. místo jednání stran o smlouvě, uzavření smlouvy, místo 

plnění ze smlouvy, a následně zvolit právo té země, se kterou je spojeno nejvíce těchto 

faktorů. 

Tuzemská úprava se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána a přímo použitelných předpisů Evropské 

unie, které mají aplikační přednost, jak stanoví § 2, resp. § 84 ZMPS. Kolizní normy 

obsažené v Nařízení Řím I tak nahrazují kolizní ustanovení národního práva. V oblasti 

smluvních závazkových vztahů však existuje na mezinárodní a evropské úrovni 

poměrně četná regulace nejen kolizních norem, ale také oblasti procesního 
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práva  a v případě mezinárodní přepravy i přímých norem hmotného práva 

obsaženého v jednotlivých unifikačních mezinárodních úmluvách.
105

 Kolizní norma 

zakotvená v § 87 odst. 1 ZMPS tak byla zákonodárcem pojata jako zbytková či 

záchytná úprava vedle široké úpravy unijního práva, jež se uplatní pouze na ty smlouvy, 

které nepokrývá nařízení Řím I či mezinárodní smlouvy.
106

 

1.3 Smlouva o přepravě věci a další smluvní typy v mezinárodní přepravě 

1.3.1 Smlouva o přepravě věci 

Smlouvou o přepravě věci se dle ustanovení § 2555 občanského zákoníku 

dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc jako zásilku z místa odeslání do místa 

určení, a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci přepravné. Jde o shodný projev vůle 

smluvních stran, který, i když bývá v praxi často nazýván objednávkou či příkazem k 

přepravě, je dvoustranný a vyžaduje tedy vůli obou smluvních stran. Dopravce nelze 

zavázat jednostranným právním jednáním ve formě objednávky či příkazu od 

odesílatele. Pokud by dopravce takovou objednávku nepotvrdil nebo příkaz nepřijal, ať 

už výslovně či konkludentně např. přistavením dopravního prostředku na nakládku, 

nebude z takového jednání vázán. Jednostranné jednání zavazující dopravce k vykonání 

přepravy by přicházelo v úvahu u příkazů k vykonání dílčích přeprav prováděných na 

základě rámcové smlouvy o přepravě.
107

 

Z citovaného ustanovení plynou podstatné náležitosti smlouvy o přepravě, mezi 

které patří dostatečné určení přepravované věci, která je dopravcem přepravována jako 

zásilka, přičemž spojení „věc jako zásilku“ je klíčové, neboť k přepravě věci může 

dojít i při plnění jiného závazku než ze smlouvy o přepravě, např. ze smlouvy o dílo, 

jejíž součástí je přivezení a odvezení materiálu potřebného ke zhotovení 

díla. V takovém případě, ač se může zdát, že jde také o přepravu věci, se ustanovení o 

přepravě věci neaplikují, a to proto, že zhotovitel nepřepravuje předmětnou věc jako 

zásilku, ale jako součást zhotovení díla. Specifikace přepravované věci je klíčová 
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především pro dopravce, jelikož se od ní odvíjejí jeho další postupy tak, aby mohl 

provést přepravu řádně a včas a s odbornou péčí, kterou po něm občanský 

zákoník v ustanovení § 2558 vyžaduje. Zejména jde o volbu vhodného dopravního 

prostředku, přepravní trasy, skladování či rychlost přepravy s ohledem na rozměry a 

povahu nákladu. Půjde-li například o silniční přepravu výbušných, hořlavých nebo 

toxických látek, bude se taková přeprava řídit režimem Dohody ADR, ze které plynou 

další povinnosti nejen dopravci, ale i odesílateli, příjemci a dalším osobám zúčastněným 

na nakládce a vykládce, zejména pak z příloh této dohody. Příloha A člení nebezpečné 

zásilky do tříd a uvádí údaje o balení těchto zásilek, zkoušení obalů a jejich označování. 

Příloha B pak zakotvuje požadavky na silniční dopravní prostředky určené k přepravě 

nebezpečných zásilek a rovněž i způsob jejich manipulace, tedy nakládky, překládky a 

vykládky.
108

 Vliv bude mít také to, „zda je přepravováno zboží křehké, podléhající 

rychlé zkáze nebo naopak nadměrné či zda jde o přepravu živého nákladu.“
109

 Na to 

navazuje povinnost odesílatele v ustanovení § 2557 odst. 1 občanského zákoníku 

poskytnout dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, přičemž „za 

nesprávné údaje poskytnuté odesílatelem se zpravidla považují i údaje neúplné či 

nepřesné.“
110

 Tato povinnost spočívá v nezbytnosti informování dopravce o obsahu 

zásilky tak, aby mohl při přepravě přijmout veškerá potřebná opatření. Nesplní-li 

odesílatel informační povinnost, dopravce nebude odpovídat za způsobenou škodu na 

zásilce během přepravy. 

Další podstatnou náležitostí smlouvy o přepravě věci je specifikace místa 

odeslání a místa určení, přičemž vzdálenost mezi těmito místy není významná, o 

přepravu půjde i když bude věc přepravována vysokozdvižným vozíkem nebo 

jeřábem.
111

 „Tato identifikace místa odkud je věc (zásilka) odesílána, a do jakého místa 

určení má být přepravena, je významná zejména z hlediska stanovení charakteru 
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přepravy a rozhodného práva, tedy zda jde o přepravu vnitrostátní, či mezinárodní.“ 
112

 

Platí přitom, že místa odeslání či určení je třeba vymezit dostatečně určitě, adresa 

bude v takovém případě dostatečně určitá. Podmínku určitosti zcela jistě splní označení 

přístavů, překladových dep, výrobních areálů, která jsou ve styku mezi stranami i 

obecně známa. U příliš obecného označení místa se strany vystavují riziku relativní 

neurčitosti takové smlouvy. K otázce určitosti se vyjádřil Nejvyšší soud ČR, když 

dovodil, že rámcové vymezení (v daném případě šlo pouze o iniciály míst) není pro 

přepravní smlouvu dostačující, a proto strany musí vždy přesně vymezit vedle zásilky i 

místo odeslání a určení.
113

 

Smlouva o přepravě věci musí dále obsahovat závazek dopravce provést 

přepravu, tedy přepravit zásilku z místa odeslání do místa určení. Dopravce je při plnění 

tohoto závazku povinen postupovat s odbornou péčí, proto na něj dopadá ustanovení § 5 

občanského zákoníku, podle kterého kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou 

přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím 

najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 

stavem spojena, a jedná-li bez této péče, jde to k jeho tíži. Dopravce je ve svém oboru 

profesionálem, u kterého se předpokládá, že bude mít svému oboru odpovídající 

znalosti, schopnosti a dovednosti a rovněž se předpokládá, že tyto využije s tomu 

odpovídající obvyklou péčí a opatrností.
114

 Chování dopravce při přepravě jemu svěřené 

zásilky tak musí odpovídat „chování, které by uskutečnil odborně způsobilý dopravce se 

stejným dopravním prostředkem, přepravním způsobem a na uvedené přepravní cestě 

při vynaložení veškeré očekávané péče.“
115

 Dojde-li ke ztrátě, zničení nebo poškození, 

či znehodnocení zásilky v době od jejího převzetí dopravcem do vydání zásilky 

příjemci, nahradí dopravce škodu z toho vzniklou. Občanský zákoník koncipuje 

odpovědnost ze smlouvy jako objektivní, nevyžadující zavinění. Za škodu tak bude 

dopravce odpovídat tehdy, dojde-li k této škodě v příčinné souvislosti s porušením 

odborné péče. Důkazní břemeno je v tomto případě přesunuto na dopravce, který musí 
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prokázat, že vynaložil veškerou odbornou péči a újma vznikla z jiné, vnější, 

nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, jež nemá původ v jeho jednání, jak stanoví 

ustanovení § 2566 odst. 1 občanského zákoníku, které je obecným liberačním důvodem. 

Speciálním liberačním důvodem jsou pak případy uvedené v § 2566 odst. 2 občanského 

zákoníku, kdy škodu na zásilce způsobili odesílatel, příjemce, vlastník zásilky nebo 

vada či přirozená povaha zásilky včetně obvyklého úbytku nebo vadného obalu zásilky. 

Dále dle ustanovení § 2558 občanského zákoníku musí dopravce provést 

přepravu v ujednané době. Stanovení doby přepravy však nepatří mezi podstatné 

náležitosti smlouvy o přepravě a pro případ, že není doba ujednána, dopravce musí 

provést přepravu bez zbytečného odkladu, přičemž občanský zákoník obsahuje 

vyvratitelnou právní domněnku, že tato doba počíná běžet dnem následujícím po 

převzetí zásilky. 

Závazku dopravce provést přepravu odpovídá závazek odesílatele zaplatit 

dopravci přepravné. Jde o vzájemně podmíněné plnění a smlouva o přepravě má tedy 

charakter synalagmatické smlouvy. Podstatnou náležitostí smlouvy o přepravě zboží je 

však pouze úplatnost takové smlouvy, občanský zákoník nevyžaduje sjednání konkrétní 

částky přepravného, ovšem smluvní strany, vedeny především snahou postavit své 

smluvní vztahy najisto, přepravné běžně sjednávají. Občanský zákoník 

pamatuje v ustanovení § 2564 odst. 2 na případ, kdy není konkrétní výše přepravného 

sjednána, pak dopravci náleží přepravné v obvyklé době uzavření smlouvy 

s přihlédnutím k obsahu závazku. Pokud by smluvní strany smlouvu o přepravě 

ujednaly jako bezplatnou, taková smlouva by byla v souladu s ustanovením § 1746 odst. 

2 občanského zákoníku považována za smlouvu nepojmenovanou a zákonná ustanovení 

o smlouvě o přepravě by se nepoužila, ledaže by si to smluvní strany výslovně 

sjednaly.
116

 

Smlouva o přepravě věci je z hlediska typizace smluv smlouvou konsensuální, 

k uzavření takové smlouvy se tedy nevyžaduje reálné předání přepravované zásilky, ale 

pouze dohoda smluvních stran o podstatných náležitostech smlouvy. Na konsensuální 

charakter smlouvy o přepravě navazuje ustanovení § 2555 odst. 2 občanského 

zákoníku, podle kterého, nepožádá-li odesílatel dopravce o převzetí zásilky v ujednané 
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době a není-li ujednána do šesti měsíců od uzavření smlouvy, práva a povinnosti ze 

smlouvy zaniknou. Uzavřením smlouvy o přepravě nevzniká odesílateli povinnost žádat 

dopravce o převzetí zásilky k přepravě, resp. k jejímu reálnému předání. Citované 

ustanovení působí podpůrně pro případ, že si smluvní strany smlouvy o přepravě 

nesjednají dobu k uskutečnění přepravy včetně doby, kdy dojde k převzetí 

zásilky k přepravě.
117

 

Smlouva o přepravě věci je rovněž smlouvou bezformální. Neujednají-li si 

smluvní strany jinak, občanský zákoník nepožaduje pro přepravní smlouvu písemnou 

formu, dle zásady bezformálnosti právního jednání vyjádřené v ustanovení § 559 

občanského zákoníku. Každý může pro své právní jednání zvolit libovolnou formu. 

V případě uzavření smlouvy o přepravě ústní formou mohou mezi účastníky vzniknout 

pochybnosti o existenci a obsahu vzájemných práv a povinností, proto občanský 

zákoník zakotvuje v ustanovení § 2556 povinnost odesílatele potvrdit dopravci na jeho 

žádost objednávku přepravy a na druhé straně povinnost dopravce potvrdit odesílateli 

na jeho žádost převzetí zásilky, přičemž pro tato potvrzení je vyžadována písemná 

forma. Potvrzení o převzetí zásilky může dopravce v souladu s § 2572 občanského 

zákoníku nahradit vydáním náložného listu, jako cenného papíru, se kterým je spojeno 

právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s jeho obsahem a po jehož 

vystavení má právo na vydání zásilky pouze osoba oprávněná k tomu podle náložného 

listu. 

Právní úprava přepravy věci v občanském zákoníku je v současné podobě velice 

obecná, neřeší řadu klíčových otázek, s nimiž se dopravci při provádění přepravy 

potýkají a nerozlišuje mezi tím, zda jde o přepravu silniční, železniční, leteckou, 

námořní nebo říční. Zákon ve společných ustanoveních o přepravě osob a věcí odkazuje 

na podrobnější úpravu, zejména přepravní řády, není-li zde přímo použitelný předpis 

Evropských společenství. Takto nastavený systém obecné zákonné a specifické 

podzákonné úpravy by mohl být do jisté míry funkční, pokud by však došlo k přijetí 

předmětných prováděcích předpisů.  Zatímco současná úprava přepravní smlouvy 

recipuje bez větších změn úpravu přepravní smlouvy ze zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, k recepci prováděcích předpisů došlo pouze částečně. Jediným 
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účinným prováděcím předpisem v oblasti nákladní přepravy je v současné době nařízení 

vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Vyhláška 

Ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy byla zrušena 

ustanovením § 53 bod 6. zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Vyhláška 

Ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu a vyhláška 

Ministerstva dopravy č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu byly s účinností 

občanského zákoníku zrušeny ustanovením § 3080 bod 222. a 226.
118

 

V oblasti vnitrostátní silniční nákladní dopravy došlo při absenci prováděcího 

přepravního řádu k částečnému zhojení tohoto nežádoucího stavu novelou 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen „zákon o silniční dopravě“), která 

je účinná od 1. 1. 2019. Touto novelou se mění ustanovení § 9a, dle kterého se na 

smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé 

při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž 

provedení se spojilo několik dopravců ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě, použijí 

obdobně ustanovení o uzavření přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a 

žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě CMR. 

O této úpravě je podrobněji pojednáno dále v této práci. 

1.3.2 Smlouva o provozu dopravního prostředku 

Dalším smluvním typem, jehož prostřednictvím lze provést přepravu věci, je 

smlouva o provozu dopravního prostředku, kterou 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, podle ustanovení § 2582 a násl. 

občanského zákoníku. 

Z citovaného ustanovení vyplývají podstatné náležitosti této smlouvy, mezi 

které patří závazek provozce přepravit náklad. To znamená, že tento smluvní typ nelze 

využít k přepravě osob, ale pouze věcí. K povinnostem provozce patří dle § 2583 odst. 1 

občanského zákoníku zajistit způsobilost dopravního prostředku ke smluvené cestě, 

jeho použitelnost pro dohodnutou přepravu a dále opatřit dopravní prostředek 
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způsobilou posádkou, pohonnými hmotami a dalšími potřebnými věcmi. Provozce tak 

odpovídá na vlastní náklady po celou dobu provozu dopravního prostředku za jeho 

vhodný výběr pro ujednanou přepravní trasu, např. výška návěsu nákladního vozu 

použitého k přepravě nákladu musí odpovídat výškovému omezení na trase či plavidlo 

použité k vnitrozemské vodní přepravě musí mít odpovídající ponor. Zároveň provozce 

dbá na soulad provozovaných dopravních prostředků s požadavky příslušné legislativní 

úpravy v zemi provozu a jeho použitelnost pro přepravu ujednaného nákladu.
119

 

Posádka dopravního prostředku musí být především řádně proškolena a mít všechna 

potřebná povolení, víza či licence. Povinnost opatřit prostředek pohonnými hmotami lze 

chápat hlavně u silniční přepravy i jako povinnost poskytnout posádce dostatek 

finančních prostředků na opatření těchto pohonných hmot. Dalšími potřebnými věcmi 

budou především prostředky k nakládce a vykládce nákladu.
120

 Provozce také musí 

vyhodnotit jednotlivé aspekty přepravy a přijmout příslušná rozhodnutí či opatření 

k provedení přepravy s odbornou péčí, nebo případně plnění smlouvy odmítnout.
121

 

Další podstatnou náležitostí tohoto smluvního typu je určení provozu 

dopravního prostředku, tedy určení cesty nebo doby, ve které má být vykonán větší 

počet cest. Smlouva o provozu dopravního prostředku je praxí často nazývána jako 

charterová smlouva nebo pouze jako charter. Dle obsahu závazku provozce lze 

smlouvu dělit na trip, resp. voyage charter, jedná-li se o určení jedné či více cest, které 

se provozce zavazuje vykonat, a time charter, zavázal-li se provozce vykonat ve 

smluvené době větší počet cest.
122

 Trip charter se tak z hlediska svého obsahu blíží 

smlouvě o přepravě věci. Rozdíl těchto dvou smluvních typů lze však spatřit především 

v předmětu závazku, kdy u smlouvy o přepravě věci je kladen důraz na přepravovanou 

zásilku, o kterou je dopravce povinen pečovat. Je zde charakteristická vyšší míra 

odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku, ale také vyšší míra autonomie 

dopravce, jehož povinností je zásilku přepravit na místo určení a způsob, jak toho 

dosáhne, bývá ponechán na něm. Oproti tomu smlouva o provozu dopravního 
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prostředku klade důraz na poskytnutí provozu dopravního prostředku za účelem 

vykonání cest, což v sobě nese určité prvky smlouvy o nájmu dopravního prostředku, 

zejména jde-li o time charter, a není zde tedy klíčovým znakem závazek dopravce 

pečovat o zásilku.
123

 Lze říct, že smlouva o provozu dopravního prostředku se blíží 

smlouvě o nájmu dopravního prostředku, ale v případě smlouvy o provozu jde o nájem 

služby dopravce (provozce) i s jeho dopravním prostředkem a posádkou, tedy 

dopravním prostředkem nedisponuje osoba odlišná od subjektu provozujícího dopravní 

prostředek. Dále se tyto smluvní typy odlišují absencí povinnosti smluvních stran určit 

předmět přepravy v případě smlouvy o nájmu dopravního prostředku.
124

 

Nezbytnou náležitostí je rovněž určení dopravního prostředku.
125

 Důvodová 

zpráva k ustanovení o smlouvě o nájmu dopravního prostředku uvádí, že dopravním 

prostředkem zákon rozumí jakékoli vozidlo, motorové i bezmotorové, silniční, 

železniční, letadlo, loď či vznášedlo, které může sloužit k přepravě osob, nákladu či 

obojího.
126

 „Nebude se tak jednat jen o dopravní prostředek definovaný příslušnými 

právními předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů), tedy např. 

zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (silniční zákon), 

zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, 

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ale i o jakýkoliv jiný prostředek k přepravě 

nákladu, a to bez omezení váhy či množství (tedy např. i drony).“
127

 Ve smlouvě však 

postačí pouze druhové určení takového dopravního prostředku, k tomu se ostatně ve své 

rozhodovací činnosti vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, který naznal, že dopravní prostředek 

je ve smlouvě o provozu dopravního prostředku dostatečně určen druhově.
128

 

Poslední podstatnou náležitostí tohoto smluvního typu je závazek objednatele 

k zaplacení odměny provozci. Jedná se tedy o úplatnou smlouvu, kterou nelze platně 
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uzavřít, aniž by nebyla ujednána její úplatnost. Není-li ujednána konkrétní výše 

odměny, bude mít provozce nárok na odměnu obvyklou v době uzavření smlouvy, a to 

s přihlédnutím k obsahu závazku v souladu s ustanovením § 2585 občanského 

zákoníku, dle kterého se přiměřeně použije ustanovení upravující smlouvu o přepravě 

ve spojení s ustanovením § 2564 odst. 1 občanského zákoníku. 

Stejně jako u smlouvy o přepravě, ani smlouva o provozu dopravního prostředku 

nevyžaduje písemnou formu a jde o smlouvu konsensuální, k jejímuž uzavření postačí 

mezi smluvními stranami dohoda o podstatných náležitostech. 

1.3.3 Smlouva zasílatelská 

Jak již bylo zmíněno výše, v oblasti mezinárodní přepravy zboží se lze poměrně 

často setkat se zasílateli. Zasílatel se zavazuje vlastním jménem a na účet příkazce 

obstarat přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa nebo obstarat či 

provést úkony s přepravou související a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu, 

jak stanoví ustanovení § 2471 odst. 1 občanského zákoníku. 

Podstatné náležitosti zasílatelské smlouvy vyplývají z dikce zákona, patří sem 

závazek zasílatele obstarat přepravu či obstarat nebo provést úkony s přepravou 

související. Závazek obstarat přepravu zahrnuje zejména uzavření přepravní 

smlouvy z místa odeslání do místa určení či uzavření několika na sebe navazujících 

přepravních smluv. Jak dovodil Nejvyšší soud, spočívá zasílatelská činnost v koordinaci 

služeb poskytovaných různými dopravci.
129

 Zasílatel však není pouhým obstaratelem 

přepravy, neboť zasílatelé jsou schopni poskytnout odesílatelům širší odbornou pomoc, 

přičemž „takové postavení zasílatele se dostává do popředí především u mezinárodních 

přeprav zboží, které jsou organizačně náročné, a kde dopravce již nemůže vzhledem ke 

svému zaměření poskytnout přepravci odpovídající servis. Úkolem dopravce je zboží 

dopravit, úkolem zasílatele může pak být zajistit v přepravním řetězci pro svého 

příkazce vše potřebné k tomu, aby se zásilka dostala od odesílatele k příjemci.“
130

 Pod 

pojmy obstarat či provést úkony s přepravou související si lze představit především 

obstarání dopravního prostředku, unifikované přepravní jednotky a jejich přistavení na 
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nakládku v ujednané době. Zasílatelé rovněž poskytují služby jako balení, značení, 

skladování, nakládku, překládku, vykládku, doprovod, konsolidaci či rozdělování 

zásilek, vystavování přepravních dokumentů, obstarávání akreditivních dokumentů a 

součinnost při reklamaci přeprav.
131

 Tato vedlejší zasílatelská činnost může mít povahu 

příkazní, kdy zasílatel zajištění těchto služeb obstará vlastním jménem či jménem 

příkazce nebo je může přímo provést sám zasílatel a mohou nést rysy smlouvy o dílo.
132

 

Další podstatnou náležitostí zasílatelské smlouvy je, že zasílatel uzavírá 

smlouvu vlastním jménem, zasílatel má v přepravní smlouvě postavení odesílatele i 

plátce přepravného. Požadavek na jednání vlastním jménem je však výslovně zmíněn 

pouze při uzavírání přepravní smlouvy, nikoliv u úkonů s přepravou souvisejících, u 

těchto úkonů lze připustit výjimky z jednání vlastním jménem v souladu s dlouholetou 

obchodní zvyklostí.
133

 Ne vždy tomu tak musí být, neboť zasílatel často neuzavírá 

přepravní smlouvu svým jménem, ale jménem příkazce, který vystupuje jako strana 

přepravní smlouvy – odesílatel, čímž se zasílatel dostává do právního postavení 

příkazníka. 

Obstarání přepravy zasílatelem probíhá za odměnu, což je poslední podstatná 

náležitost tohoto smluvního typu. Výše odměny je smluvní a pokud nebyla ujednána, 

náleží zasílateli přiměřená odměna, jaká se v době uzavření smlouvy a za obdobných 

smluvních podmínek poskytuje obvykle dle ustanovení § 2480 občanského zákoníku. 

Zasílatel však jedná na účet příkazce, má tedy vyjma své odměny také nárok na úhradu 

nákladů, které vynaložil za účelem splnění svého závazku ze zasílatelské smlouvy, např. 

náhradu uhrazeného přepravného, které dopravci za odesílatele uhradil, náklady za 

nakládku, skladování a jiné. Vedle těchto nároků má zasílatel rovněž nárok na úhradu 

nákladů účelně vynaložených při plnění smlouvy, jde především o náklady, které běžně 

nevznikají, ale při plnění závazku je bylo nutné vynaložit, např. náklady na zmírnění či 

odvrácení hrozící škody či zjištění rozsahu škody. 

Občanský zákoník neklade žádný zvláštní požadavek na formu zasílatelské 

smlouvy, jde tak o bezformální smlouvu, která může být ústní i písemná. Není-li však 
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uzavřena v písemné formě, má zasílatel právo žádat, aby mu příkazce doručil 

zasílatelský příkaz k obstarání přepravy dle ustanovení § 2472 občanského zákoníku, 

což bývá v praxi doporučováno s ohledem na pozdější průkaznost obsahu zasílatelského 

příkazu, a to i vzhledem ke vzájemné odpovědnosti smluvních stran z tohoto závazku. 

Udělený zasílatelský příkaz může zasílatel akceptovat písemně i mlčky, ovšem v zájmu 

jistoty smluvních stran a vyloučení pochybností o případných výhradách 

zasílatele k ujednaným podmínkám by měl být příkaz potvrzen písemně. Obsahové 

náležitosti zasílatelského příkazu zákon nestanoví, lze však dovodit, že tyto náležitosti 

budou totožné s náležitostmi zasílatelské smlouvy, jinak by takový příkaz 

nevedl k jejímu uzavření. 

Při řešení odpovědnosti za škodu vzniklou na zásilkách při přepravě se lze 

setkat s tím, že část dopravců se ve snaze vyhnout této odpovědnosti označuje za 

zasílatele, a naopak řada zasílatelů se označuje za dopravce.
134

 Rozdíly mezi 

zasílatelskou smlouvou a smlouvou o přepravě lze spatřit zejména z podstatných 

náležitostí obou závazků. Přepravní smlouvou se dopravce zavazuje věc přepravit, 

zasílatel se zavazuje takovou přepravu pouze zprostředkovat, úkolem dopravce je tedy 

zásilku fakticky z určitého místa na jiné místo přepravit. Dopravce jedná na svůj účet, 

zatímco zasílatel jedná na účet příkazce.
135

 V praxi však bývá rozlišení dopravce a 

zasílatele komplikované právě z důvodu vystupování jednotlivých stran, které často 

nepřesně označují své jednání a dochází k zaměňování zasílatelského a dopravního 

příkazu pod pojmy příkaz či pokyn k přepravě nebo přepravní příkaz. 

Mimo uvedené podstatné náležitosti závazku lze vypozorovat určité rozlišovací 

znaky, které osvědčují postavení dopravce a zasílatele. Dopravce většinou zaměstnává 

řidiče, vlastní dopravní prostředky, má oprávnění provozovat dopravu, dle 

zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, jde o koncesovanou živnost dle přílohy 

č. 3 v oboru silniční motorové dopravy a vnitrozemské vodní dopravy, případně 

provozování obchodní letecké dopravy dle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví či 

provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Dopravce fakturuje 

své úkony jako přepravu, vystavuje nákladní listy a má uzavřené pojištění jako 

dopravce. Zasílatel oproti tomu zpravidla nezaměstnává řidiče ani nevlastní dopravní 
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prostředky, předmětem podnikání je dle živnostenského zákona Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru zasílatelství a 

zastupování v celním řízení, za svou činnost vystavuje faktury na zprostředkování 

přepravy, nevystavuje na rozdíl od dopravce nákladní listy a má uzavřené pojištění 

odpovědnosti zasílatele.
136

 

Při výkladu právního jednání je třeba vyjít z ustanovení § 556 odst. 1 

občanského zákoníku, dle kterého co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle 

úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm 

vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu 

zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle přikládán. Zároveň se 

při výkladu projevu vůle přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním 

styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly 

najevo, jaký obsah a význam jednání přikládají dle ustanovení § 556 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

1.3.4 Smlouva o nájmu dopravního prostředku 

Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat 

nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a nájemce se zavazuje platit 

pronajímateli nájemné dle ustanovení § 2321 občanského zákoníku. Na smlouvu o 

nájmu dopravního prostředku se použijí podpůrně obecná ustanovení o nájmu 

obsažená v § 2201 a násl. občanského zákoníku. Podstatou tohoto institutu je dočasné a 

úplatné přenechání dopravního prostředku, přičemž je nerozhodné, co bude nájemce 

dopravním prostředkem přepravovat, zda osoby či náklad. Jak ovšem vyplývá 

z citovaného ustanovení i z logiky věci, předmětem nájmu „musí být užívání 

dopravního prostředku k dopravě. Pokud by byl dopravní prostředek pronajat za 

účelem např. jeho výstavy, šlo by o obecný nájem“
137
, který by podléhal úpravě § 2201 a 

násl. občanského zákoníku. 

Mezi podstatné náležitosti tohoto smluvního typu patří závazek pronajímatele 

přenechat užívání dopravního prostředku nájemci, platí však, že dopravní prostředek 
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může využívat k účelu ujednanému ve smlouvě a pokud takový účel není smluvně 

stanoven, tak k účelu, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží. Pronajímatel 

odpovídá za to, že dopravní prostředek bude k takovému účelu způsobilý, jinak má 

nájemce právo dopravní prostředek nepřevzít a objeví-li se taková nezpůsobilost 

v průběhu nájmu, má nájemce právo dopravní prostředek vrátit a žádat odstranění vady 

nebo dodání jiného dopravního prostředku, anebo zrušení smlouvy. Povinností nájemce 

je naopak udržovat dopravní prostředek ve stavu, v jakém jej převzal, a to 

s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

Stejně jako u smlouvy o provozu dopravního prostředku je znakem skutkové 

podstaty smlouvy o nájmu dopravního prostředku určení dopravního prostředku 

přenechávaného nájemci, který může být určen jak jednotlivě, tak druhově. Rovněž zde 

platí, že půjde o všechny movité věci, které slouží k přepravě nákladu nebo osob.
138

 

Občanský zákoník rozumí dopravním prostředkem jakékoli vozidlo, motorové i 

bezmotorové, silniční, železniční, letadlo, loď či vznášedlo, které může 

sloužit k přepravě osob, nákladu či obojího.
139

 Zatímco u smlouvy o provozu 

dopravního prostředku je předmětem smlouvy provoz takového prostředku, resp. 

vykonání cesty s dopravním prostředkem za účelem přepravy určeného nákladu, tak u 

smlouvy o nájmu dopravního prostředku je předmětem samotný dopravní prostředek.
140

 

Podstatnou náležitostí smlouvy je dále stanovení doby, po kterou nájem trvá. Na 

rozdíl od smlouvy o přepravě zboží či zasílatelské smlouvy, které zanikají splněním 

závazku, smlouva o nájmu dopravního prostředku jako nájemní smlouva zaniká až 

uplynutím doby. Doba trvání smlouvy může být sjednána buď jako neurčitá a smlouva 

zaniká výpovědí, resp. uplynutím jednoměsíční výpovědní doby dle § 2231 odst. 1 

občanského zákoníku, nebo je doba nájmu předem určena a pak nájem zaniká jejím 

uplynutím. Nájem rovněž končí, zanikne-li věc v průběhu doby nájmu.
141

 

Posledním podstatným znakem smlouvy je její úplatnost, přičemž nájemce platí 

nájemné po ukončení užívání dopravního prostředku. Je-li doba nájmu delší jak tři 
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měsíce, nájemce platí nájemné koncem každého kalendářního měsíce. Nestanoví-li si 

smluvní strany výši nájemného, nemá to za následek neplatnost smlouvy, ale nájemné 

náleží pronajímateli v obvyklé výši. Je třeba dodat, že nájemné pronajímateli náleží bez 

ohledu na to, zda nájemce dopravní prostředek aktivně užívá či nikoli.
142

 Písemnou 

formu smlouvy o nájmu dopravního prostředku zákon nevyžaduje. 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku se liší od přepravní smlouvy především 

svým předmětem, kterým je pouze dočasné užívání dopravního prostředku a je 

nerozhodné, co a zda vůbec bude tímto přepravním prostředkem přepravováno. Oproti 

smlouvě o provozu dopravního prostředku je rozdíl v rozsahu práv a povinností, kdy 

provozce musí pečovat o provozuschopnost dopravního prostředku, vybavit jej 

způsobilou osádkou, pohonnými hmotami či doklady pro provoz, takové povinnosti 

pronajímatel nemá.
143

 

1.3.5 Smlouva o skladování 

Jak již bylo zmíněno výše, někteří dopravci a případně také zasílatelé poskytují 

často služby s přepravou související, kam patří i skladování. Proto lze tento smluvní typ, 

upravený v § 2415 a násl. občanského zákoníku, zahrnout pod smlouvy v mezinárodní 

přepravě. Ke skladování zásilky může dojít kdykoliv během přepravního procesu, ať je 

to ještě před převzetím zásilky k přepravě, v průběhu přepravy, zejména když dochází 

ke změnám dopravních prostředků při multimodální přepravě a zásilky se 

konsolidují v logistických centrech za účelem další přepravy, nebo po ukončení vlastní 

přepravy zboží. Je však třeba rozlišit situaci, kdy je věc převzata dopravcem či 

zasílatelem pouze za účelem skladování, např. ještě před tím, než bude převzata 

dopravcem provádějícím přepravu, nebo naopak po dodání věci na cílové místo, kdy je 

věc vydána příjemci, přeprava tím končí, ale věc je z nějakého důvodu dále 

skladována. V těchto případech se jedná o smlouvu o skladování a dopravce či zasílatel 

odpovídají jako skladovatelé podle § 2426 občanského zákoníku. V případě skladování 

věci v průběhu přepravy, tedy po jejím převzetí k přepravě, se již věc nachází v péči 
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dopravce, popř. zasílatele vystupujícího jako dopravce, a za všechny případné škody 

vzniklé na věci odpovídají dle ustanovení o škodě vzniklé při přepravě. 

Smlouvou o skladování se skladovatel zavazuje převzít věc tak, aby ji 

uložil a opatroval, a ukladatel se zavazuje zaplatit mu za to skladné dle 

ustanovení § 2415 odst. 1 občanského zákoníku. Jedná se tedy o „úplatnou, 

profesionálně prováděnou činnost skladovatele, kdy měřítkem řádného plnění závazků 

skladovatele a případně i míry povinnosti k náhradě škody je odbornost a pečlivost, 

s jakou skladovatel opatroval svěřenou věc.“
144

 Mezi podstatné náležitosti této smlouvy 

patří určení skladované věci, přičemž musí jít o věc skladování schopnou, tedy movitou, 

hmotnou (nehmotné lze skladovat pouze v přeneseném slova smyslu uložené na 

datových zařízeních), a to jak zastupitelné, tak nezastupitelné. Občanský 

zákoník v ustanovení § 2420 však předpokládá, že i zastupitelné věci budou skladovány 

odděleně, tedy že skladovatel je nemůže nahradit jinou věcí stejného druhu.
145

 Další 

náležitostí je pak závazek skladovatele věc převzít, uložit a opatrovat ji, přičemž 

skladovatel je odpovědný za škodu vzniklou na věci od převzetí do jejího vydání, 

neprokáže-li, že takovou škodu nemohl odvrátit. Zároveň skladovatel není odpovědný 

za škodu na věci způsobenou ukladatelem či vlastníkem věci nebo vadou či přirozenou 

povahou uložené věci. Závazku skladovatele odpovídá závazek ukladatele zaplatit 

skladné, jehož konkrétní výše být sjednána nemusí, klíčová je úplatnost smlouvy. 

V případě smlouvy o skladování se jedná o smlouvou bezformální, nevyžadující 

písemnou formu, ale skladovatel je povinen převzetí věci ukladateli písemně potvrdit.
146

 

Toto potvrzení lze nahradit skladištním listem, což je cenný papír, se kterým je spojeno 

právo požadovat uskladněnou věc. Smlouva o skladování je smlouvou konsensuální, jak 

napovídá ustanovení § 2415 odst. 1 občanského zákoníku, skladovatel se zavazuje 

převzít věc, smlouva tedy vzniká bez faktického předání předmětné skladované věci. 

Dále je skladovatel povinen věc uložit odděleně od ostatních uskladněných věcí a 

označit, že se jedná o věc ukladatele. Pojistit uloženou věc je skladovatel povinen jen 

tehdy, bylo-li to ujednáno nebo to odpovídá zvyklostem. 
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2 Odpovědnost dopravce 

2.1 Obecná koncepce odpovědnosti 

Právní odpovědnost je jedním ze základních pilířů práva, prostupuje totiž celým 

právním systémem, ať jde o právo soukromé či veřejné. V průběhu doby se k pojetí 

právní odpovědnosti vymezilo mnoho názorových proudů právní vědy. Mezi 

nejvýraznější koncepce patří aktivní či preventivní koncepce odpovědnosti a sankční či 

retrospektivní koncepce odpovědností. Aktivní koncepce spočívá v chápání 

odpovědnosti jako hrozby za porušení primární povinnosti, která je součástí této 

povinnosti – závazku, se kterou vlastně vzniká, a to proto, že právní skutečnost 

zakládající závazek zároveň zakládá i odpovědnost subjektu za porušení takového 

závazku, naplní-li se další předpoklady odpovědnosti. Do porušení této primární 

povinnosti je odpovědnost přítomna pouze latentně jako hrozba sankcí a v okamžiku 

porušení primární povinnosti se tato odpovědnost aktivuje tím, že je uložena 

předpokládaná sankce. Odpovědnost dle této koncepce vzniká ještě před samotným 

porušením primární povinnosti.
147

 

Současná právní věda se však přiklání ke koncepci sankční, podle které je 

odpovědnost „zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení 

právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy.“
148

 Odpovědnost je 

tedy chápána jako sekundární relativně působící povinnost předvídaná sankční složkou 

dané normy, která vzniká až v okamžiku porušení primární povinnosti.
149

 Je-li tato 

primární povinnost založena smluvně, hovoříme o smluvní odpovědnosti (ex contractu), 

naopak tomu je v případě, kdy primární povinnost vyplývá ze zákona, pak se jedná o 

odpovědnost mimosmluvní neboli deliktní (ex delicto).
150

 

Pro vznik právní odpovědnosti je nutné naplnění určitých prvků, kterými jsou 

objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. Objektem právní odpovědnosti 
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se rozumí určitá hodnota, která je právem chráněna a jíž škůdce svým protiprávním 

jednáním zasahuje. Objektivní stránka zahrnuje vlastní protiprávní jednání škůdce, 

případně protiprávní stav, jenž je přičitatelný škůdci. Dále zahrnuje škodlivý následek, 

tedy újmu, ať v majetkové či nemajetkové sféře poškozeného, která z protiprávního 

jednání či stavu vznikne. Mezi protiprávním jednáním či stavem a škodlivým 

následkem musí být dána příčinná souvislost, tj., že protiprávní jednání nebo stav je 

důvodem či příčinou vzniku škodlivého následku.
151

 Subjektem je osoba, která se 

dopustila porušení povinnosti a právo ji zároveň přiznává způsobilost nést následky 

protiprávního jednání. Subjektivní stránkou se pak rozumí psychický poměr 

škůdce k protiprávnímu jednání a škodlivému následku z takového jednání, přičemž je 

tvořena fakultativně motivem jako podnětem dlouhodobějšího charakteru a pohnutkou, 

která je bezprostředním podnětem k jednání. Obligatorním znakem subjektivní stránky 

je však zavinění, které dále rozlišujeme na úmysl a nedbalost dle přítomnosti složky 

vědění a volní.
152

 

Právní odpovědnost je možné dělit na subjektivní a objektivní právě podle toho, 

zda je zavinění, jako znak subjektivní stránky odpovědnosti, předpokladem vzniku této 

odpovědnosti. Subjektivní právní odpovědnost je odpovědností předpokládající vždy 

zaviněné porušení právních povinností. Objektivní odpovědnost je odpovědností za 

následek, tedy bez ohledu na zavinění, které v tomto případě není znakem subjektivní 

stránky, resp. subjektivní stránka, jako předpoklad vzniku právní odpovědnosti, zcela 

chybí.
153

 

Tyto dva odpovědnostní principy se liší i v oblasti vyloučení odpovědnosti, 

kdy v případě subjektivní odpovědnosti musí škůdce prokázat, že v daném případě 

chybí zcela jeho zavinění a tím i jeho právní odpovědnost, čímž se 

exkulpuje. S ohledem na skutečnost, že objektivní odpovědnost je odpovědností za 

následek, nepřichází exkulpace v takovém případě do úvahy a škůdce se může zprostit 

odpovědnosti pouze liberací, resp. prokázáním některého z liberačních důvodů, což 

znamená prokázání skutečnosti, že škodlivý následek vznikl v příčinné 

souvislosti s některým z liberačních důvodů. Tyto liberační důvody bývají v konkrétní 
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právní úpravě taxativně zakotveny. Umožňuje-li právní úprava zprostit se odpovědnosti 

prokázáním některého z liberačních důvodů, jedná se o relativní objektivní 

odpovědnost, v opačném případě o absolutní objektivní odpovědnost, ta se 

však v unifikačních úmluvách jednotlivých přepravních druhů objevuje pouze 

výjimečně, neboť se jedná o nejpřísnější formu právní odpovědnosti.
154

 V právní úpravě 

se lze kromě obecných liberačních důvodů setkat i s privilegovanými liberačními 

důvody, ty zvýhodňují důkazní pozici škůdce, kterému stačí pouze osvědčit příčinnou 

souvislost mezi škodlivým následkem a privilegovaným liberačním důvodem, poté 

nastupuje vyvratitelná právní domněnka, že škoda z takového privilegovaného 

liberačního důvodu skutečně vznikla.
155

 

2.2 Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě 

Právní úpravu vztahů z přepravní smlouvy, i když často pouze rámcovou,
156

 pro 

jednotlivé druhy mezinárodní přepravy zboží nalezneme v unifikačních úmluvách, které 

jsou přímými normami mezinárodního práva soukromého, a jako takové mají přednost 

před vnitrostátní úpravou. Tyto úmluvy pak přirozeně zakotvují i úpravu smluvní 

odpovědnosti dopravců, přičemž podrobný rozbor odpovědnosti v jednotlivých druzích 

mezinárodní přepravy následuje dále v této práci. Úprava smluvní odpovědnosti 

dopravce napříč druhy přepravy je úpravou převážně kogentní, což znamená, že 

smluvní strany se svým ujednáním nemohou od takové úpravy odchýlit, resp. její rozsah 

zúžit. Účelem je především ochrana odesílatelů před působením různých smluvních 

doložek dopravců, které by omezovaly rozsah takové odpovědnosti či případné náhrady 

škody. 

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží je svou povahou 

specifická, a to především s ohledem na odpovědnostní principy, na nichž je úprava této 

odpovědnosti v unifikačních úmluvách založena. Tyto odpovědnostní principy se 
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vzájemně přibližují či prolínají a čistě subjektivní či objektivní odpovědnost 

popsaná v předchozí kapitole této práce se objevuje v uvedených úpravách pouze 

ojediněle.
157

 Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve věci 

konosamentů
158

 (dále jen „Haagská pravidla“) ve znění Protokolu o změně Mezinárodní 

úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů
159

 (dále jen „Haagsko-

Visbyská pravidla“), Úmluva Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží
160

 

(dále jen „Hamburská pravidla“) či Úmluva CMNI jsou založeny na subjektivní 

odpovědnosti dopravce s presumovaným zaviněním, tento princip je však doplněn o 

objektivní kritéria exkulpace, kdy např. podle  čl. 5 odst. 1 Hamburských pravidel 

dopravce odpovídá za škodu, pokud neprokáže, že on, jeho zaměstnanci nebo 

zmocněnci podnikli všechna opatření, která mohla být rozumně požadována, aby bylo 

zabráněno události a jejím následkům. Nestačí tedy pouze posuzovat kritérium zavinění, 

ale také to, zda dopravce postupoval s náležitou péčí. Posun od subjektivní 

odpovědnosti s presumovaným zaviněním, byť doplněné objektivním prvkem 

exkulpace, k objektivní odpovědnosti je patrný v letecké přepravě mezi úpravou v 

Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě
161

 (dále 

jen „Varšavská úmluva“) a v Montrealské úmluvě,
162

 která je již založena na principu 

objektivní odpovědnosti. 

V úmluvách založených na principu objektivní odpovědnosti, tedy Úmluvě 

CMR a Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980
163

 (dále 

jen „Úmluva COTIF“), resp. Přípojku B k Úmluvě COTIF pod názvem Jednotné právní 

předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) (dále 
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jen „Předpisy CIM“), lze pozorovat určité subjektivizující prvky, a to především u 

liberačních důvodů. Článek 17 odst. 2 Úmluvy CMR stanoví, že dopravce je zproštěn 

odpovědnosti, jestliže ztráta zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo 

zaviněno oprávněným, příkazem oprávněného, který nebyl vyvolán nedbalostí 

dopravce, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, jež nemůže dopravce odvrátit a 

jejichž následky odstranit není v jeho moci. Uplatnění tohoto liberačního důvodu je tedy 

podmíněno prokázáním nezavinění, což poskytuje určitý prostor pro subjektivní 

hodnocení. Taková konstrukce je však typická právě pro subjektivní odpovědnost, 

zatímco objektivní odpovědnost, stejně tak jako je založena, by měla být rovněž 

vyloučena, tedy bez ohledu na zavinění.
164

 

Ze shora uvedeného je zjevné přibližování odpovědnostních 

principů v jednotlivých úmluvách, a to takovým způsobem, že může být obtížné poznat, 

z jakého odpovědnostního principu ta která úprava vychází.
165

 Exkulpační klauzule u 

případů subjektivní odpovědnosti s presumpcí zavinění obsahují objektivní kritéria a 

naopak v případě liberačních důvodů u objektivní odpovědnosti jsou přítomné 

subjektivní prvky. Existence institutu presumpce zavinění u subjektivní odpovědnosti 

pak posouvá hranice subjektivní odpovědnosti blíže k objektivní odpovědnosti, neboť 

ani v jednom případě není nutné dokazovat zavinění a důkazní břemeno se přesouvá na 

subjekt jehož odpovědnost je předpokládána. Naopak u objektivní odpovědnosti 

některé z liberačních důvodů obsahují subjektivní prvek spočívající v možnosti 

prokázání nezavinění. Sbližování odpovědnostních principů pak nutně vede 

k nejednotnosti názorů o tom, jakým odpovědnostním principem je ta která úprava 

ovládána a tím spíše k určité právní nejistotě adresátů právních norem, v této souvislosti 

rovněž vzniká nejednotná judikatura.
166

 

Výše uvedené odpovědnostní principy jsou však součástí celkového režimu 

odpovědnosti, který lze vymezit jako „souhrn právních prostředků vytvářejících 

odpovědnost v konkrétní právní úpravě.“
167

 Vedle odpovědnostního principu jsou 

tak v konkrétní úpravě odpovědnosti dopravce zakotveny další upřesňující kritéria. 
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Jedná se především o limity náhrady škody a podmínky jejich uplatnění, které jsou 

stanoveny ve spojení s právě uvedenými odpovědnostními principy, které lze pomocí 

limitace náhrady škody vyvážit. Smyslem limitace náhrady škody je především určitá 

ochrana dopravců, kteří by v opačném případě byli vystaveni ničím nelimitované 

povinnosti nahradit škodu, což by postupně vedlo k neochotě dopravců v oboru 

mezinárodní přepravy poskytovat své služby, ale rovněž je to snaha o rozdělení rizika 

spojeného s přepravou. Další kritérium představují důvody, při jejichž naplnění je 

odpovědnost vyloučena, prokáže-li dopravce naplnění alespoň jednoho z taxativně 

stanovených liberačních důvodů, zprostí se objektivní odpovědnosti. Dále pak kritéria 

k posouzení jednání odpovědného subjektu, tedy náležitá odborná péče, učinění 

veškerých nutných opatření či podniknutí veškerých opatření, která mohla být rozumně 

požadována. Tato kritéria působí jako objektivizační prvek exkulpace v rámci 

odpovědnosti za zavinění, kdy dopravce nejen že musí prokázat, že škodu nezavinil, ale 

je zároveň nucen prokázat, že vynaložil potřebnou odbornou péči. K výše uvedeným 

složkám celkového režimu odpovědnosti také řadíme právní domněnky ohledně 

skutečností významných pro konstatování odpovědnosti. 

V koncepci celkového režimu odpovědnosti dopravce lze vypozorovat poměrně 

přísnou úpravu vůči dopravcům, a to jak prostřednictvím složky limitů náhrady škody, 

tak přechodem unifikační úpravy konkrétního druhu na přísnější odpovědnostní režim. 

Tato koncepce je pak vůči smluvním protistranám dopravců spíše ochranářská, neboť je 

to dopravce, kdo má zboží po dobu přepravy u sebe a v době vzniku škody oprávněný 

ve většině případů ani není na místě přítomen, jeho důkazní pozice je tak oslabena. 

Dopravce je také především profesionálem ve svém oboru, proto se od něj očekává 

odborná péče a musí tedy počítat s určitým rizikem, které by mohlo v průběhu přepravy 

nastat. 

V unifikačních úpravách mezinárodní přepravy zboží pro jednotlivé druhy 

přepravy je zakotvena smluvní odpovědnost dopravců, a to především za škodu 

způsobenou na přepravované zásilce, za překročení dodací lhůty, ale objevují se i 

zvláštní typy odpovědnosti, jako např. odpovědnost za osoby použité k provedené 

přepravy, za neprovedení příkazu daného odesílatelem či příjemcem zásilky. Jak již 

bylo naznačeno dříve, úprava odpovědnosti dopravců v jednotlivých unifikačních 
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úmluvách je odpovědností smluvní, mimosmluvní odpovědnost je pak ponechána na 

vnitrostátní, resp. unijní úpravě. 

2.3 Odpovědnost dopravce v multimodální mezinárodní přepravě 

Shora uvedené principy odpovědnosti platí samozřejmě jak v intermodální, tak v 

multimodální přepravě, která má však svá dále uvedená specifika. Problémem 

multimodální formy mezinárodní nákladní přepravy je především absence unifikované 

úpravy. Jak již bylo řečeno, každý druh mezinárodní přepravy disponuje svou vlastní 

unimodální kodifikací, která se za určitých okolností
168

 dá použít i v rámci 

multimodální přepravy. Na některé otázky související s multimodální přepravou, 

především pak odpovědností hlavního dopravce,
169

 však v úpravě primárně určené pro 

unimodální přepravu nelze najít odpověď a v jiných případech dochází naopak ke kolizi 

těchto úprav. Lze se pak setkat také s tím, že subjekty přepravní smlouvy si vytváří 

vlastní smluvní podmínky multimodální přepravy, při jejichž tvorbě však musejí brát 

v úvahu závazná pravidla unimodálních režimů přepravy a aplikovatelných 

vnitrostátních předpisů.
170

 

Otázkou, na jejímž řešení v rámci odborných kruhů nepanuje shoda, je metoda, 

kterou by byla jednoznačně určena odpovědnost konkrétního dopravce, jenž se na 

multimodální přepravě v některé její části podílel a na základě toho pak dále stanovit i 

odpovědnostní režim, rozsah povinnosti náhrady škody a odpovědnost hlavního 

dopravce. V současné době se rozlišují tři následující systémy. 

Uniformní systém, jehož cílem je zjednodušení stávající úpravy tak, že za 

případnou škodu na zásilce bude odpovídat vždy hlavní dopravce, a to dle pravidel pro 

určitý druh přepravy, bez ohledu na to, jaké druhy přepravy jsou skutečně použity a fázi 

přepravy, během které ke škodě na zásilce došlo, a to i v případech, kde se podaří vznik 
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škody lokalizovat na konkrétním přepravním úseku.
171

 Hlavní výhodou tohoto systému 

je transparentnost pravidel vztahujících se na případnou škodu na zásilce. Strany 

přepravní smlouvy již předem znají režim, jakým se bude přeprava a případná 

odpovědnost za škodu řídit, a který nezávisí na stadiu přepravy, kdy ke škodě skutečně 

došlo. To, co je na jedné straně chápáno jako výhoda, je zároveň i nevýhodou v případě, 

kdy lze-li vznik škody lokalizovat a použít pro dopravce potencionálně výhodnějších 

unimodálních pravidel konkrétního druhu přepravy, při němž došlo ke škodě. Další 

potíž představuje samotná podstata multimodální přepravy a přepravních smluv 

uzavíraných v jejím rámci. Hlavní dopravce bude dle jednotného systému odpovědný za 

škodu dle předem daných pravidel, která mohou zakládat vyšší limit odpovědnosti, než 

je stanoven pro druh přepravy na úseku, na kterém ke škodě skutečně došlo. Vznikne 

tak nerovnost mezi tím, co je povinen nahradit hlavní dopravce odesílateli a tím, co 

může požadovat následně po poddopravci.
172

 

Dalším systémem je „Network“ systém, jehož úprava odpovídá představě 

multimodální přepravy jako řetězové přepravy složené z jednotlivých dopravních úseků, 

po nichž přeprava probíhá a na které se hledí jako na samostatné články tvořící ve svém 

souhrnu celou přepravní trasu. Na tyto samostatné články se aplikují mezinárodní či 

národní předpisy obsahující unimodální úpravu pro ten který konkrétní typ dopravy 

probíhající na daném úseku přepravní cesty, resp. na němž došlo ke škodě na zásilce, 

hovoříme-li o odpovědnosti dopravce.
173

 Tento systém není souborem samostatných 

hmotněprávních pravidel, ale pouze propojením stávajících úprav jednotlivých druhů 

přepravy, nevytváří tak nový režim odpovědnosti a zabraňuje konfliktům stávajících 

unimodálních úmluv. Na první pohled je nevýhodou tohoto systému jeho zdánlivá 

neuspořádanost díky četným změnám odpovědnostního režimu dopravce a s tím 

související nejistota účastníků o odpovědnostním režimu. Vzhledem k tomu, že mezi 

limity odpovědnosti zakotvenými v jednotlivých unimodálních úpravách existuje rozdíl, 

je důležité přesně stanovit, v jaké fázi přepravy došlo ke škodě na zásilce, aby bylo 
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možné určit to, z úpravy které unimodální úmluvy vyjít.
174

 Hlavní dopravce má 

pochopitelný zájem na tom, aby jeho odpovědnost byla co nejvíce limitována. Dalším 

problémem může být postupný vznik škody, který má původ ve více fázích přepravy a 

pak je téměř nemožné určit režim, kterým se bude odpovědnost dopravce řídit. Rovněž 

je složité určit přesně okamžik, kdy jedna fáze přepravy končí a druhá začíná, zda je to 

uskladněním v meziskladu, překládkou na jiný dopravní prostředek, či kterou úpravou 

se bude řídit škoda vzniklá při překládce. Na tyto otázky network systém, tak jak je 

koncipovaný, nezná odpověď. 

Poslední je modifikovaný systém, kombinující výhody předchozích dvou systémů 

tak, že v případě lokalizovatelné škody se použije network systém, kdy na konkrétní 

úsek dopadá příslušná unimodální úmluva. Nelze-li však škodu lokalizovat, použije se 

stranami sjednaný režim odpovědnosti dopravce v jednotně stanoveném rozsahu, tedy 

postup dle uniformního systému.
175

 Tento systém se tak jeví jako nejvhodnější. 

V souvislosti s nejistotou, jaká v případě režimu multimodální přepravy ve 

srovnání s unimodální přepravou panuje, byla vytvořena Úmluva OSN o multimodální 

přepravě zboží z 24. 5. 1980 (dále jen „Úmluva o multimodální přepravě“), která se 

aplikuje na všechny případy mezinárodní přepravy zboží na základě multimodální 

přepravní smlouvy. Tato úmluva vychází právě z modifikovaného systému, tedy 

zakotvuje odpovědnost v jednotném režimu, aniž by záleželo, na kterém konkrétním 

úseku přepravy ke škodě došlo.
176

 Článek 18 odst. 1 Úmluvy o multimodální přepravě 

omezuje odpovědnost hlavního dopravce částkou 920 zúčtovacích jednotek (SDR)
177

 na 

zásilku či přepravní jednotku nebo 2,75 SDR za kilogram chybějící hrubé hmotnosti 

ztracené či poškozené zásilky, přičemž záleží, která z těchto dvou částek je vyšší. Pokud 

však podle multimodální přepravní smlouvy přeprava nezahrnuje přepravu po moři či 

po vnitrozemských vodních cestách, odpovědnost hlavního dopravce je omezena 

částkou 8,33 SDR za kilogram chybějící hrubé hmotnosti ztracené či poškozené zásilky. 
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Dále je stanoveno, že dojde-li k tzv. „lokalizovatelné ztrátě“, tedy se podaří určit, na 

jakém konkrétní úseku škoda vznikla, u které použitelná mezinárodní úmluva nebo 

závazné vnitrostátní právo stanoví vyšší hranici odpovědnosti, než je hranice, jež by 

vyplývala z Úmluvy o multimodální přepravě, stanoví se limit odpovědnosti hlavního 

dopravce dle použitelné unimodální unifikace či národního práva. Úmluva o 

multimodální přepravě však dosud nevstoupila v účinnost, neboť ji zatím ratifikovalo 

pouze 11 států.
178

 

Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD)
179

 po neúspěchu Úmluvy o 

multimodální přepravě připravila Pravidla UNCTAD/ICC pro 

dokumenty v multimodální přepravě,
180

 která mají však pouze smluvní povahu a 

aplikují se tehdy, jsou-li včleněny smluvními stranami do smlouvy o přepravě a zároveň 

musí být v souladu s mezinárodní úpravou jednotlivých přepravních druhů a národním 

právem.
181

 

Ze shora uvedeného tedy plyne, že v případě multimodální přepravy neexistuje 

všeobecně uznávaná a přijímaná úprava pravidel, dojde-li v průběhu multimodální 

přepravy ke škodě na zásilce, aniž by byl mezi smluvními stranami zakotven smluvní 

režim, je klíčové, zda je tato škoda lokalizovatelná, tedy zda je známo místo a čas 

vzniku škody na zásilce či nikoli.
182

 Pokud je škoda lokalizovatelná, použije se 

mezinárodní úprava toho druhu přepravy, při které došlo ke škodě. Pro případy, kdy 

škoda lokalizovatelná není, obsahují jednotlivé mezinárodní úmluvy unimodální 

přepravy dílčí ustanovení, jež dopadají i na přepravu na dalších úsecích, konanou jiným 

druhem přepravy.
183

 Tam, kde taková úprava chybí nebo nelze použít, je 

nutné aplikovat příslušný národní právní řád.
184

 Na tuto situaci pamatuje např. německá 
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právní úprava v ustanovení § 452 až § 452d německého obchodního zákoníku 

(HGB)
185
, či nizozemský občanský zákoník (BW),

186
 který ve svém článku 8:43 

stanoví, že pokud je hlavní dopravce odpovědný za škodu na zásilce, přičemž není 

možné zjistit, na kterém úseku přepravy k této škodě došlo, bude jeho odpovědnost 

určena dle právní úpravy vztahující se k jakékoli fázi přepravy, která zakotvuje nejvyšší 

možnou náhradu škody. Řešení odpovědnosti v multimodální přepravě dle národních 

právních řádů může být napříč těmito právními řády různé a z mezinárodněprávního 

hlediska tak nepřináší potřebnou právní jistotu účastníků.
187

 V tuzemském právu žádné 

zvláštní ustanovení pro multimodální přepravu nenalezneme. 

2.4 Odpovědnost dopravce podle českého právního řádu 

V návaznosti na kapitolu 1.3 pojednávající o smlouvě o přepravě a jiných 

smluvních typech s přepravou souvisejících v českém právním řádu, je nutné rovněž 

zmínit i odpovědnost dopravce podle národního práva. Jak již bylo řečeno, unifikovaná 

úprava odpovědnosti dopravců v jednotlivých druzích mezinárodní přepravy není 

úpravou komplexní, proto se na otázky neupravené v unifikačních úmluvách použije 

rozhodné právo vybrané na základě kolizní normy. Je-li tímto způsobem zvolen český 

právní řád, použije se jako celek, nelze tedy vycházet pouze ze zvláštní úpravy 

přepravní smlouvy v §2555 a násl. občanském zákoníku. 

Odpovědnost dopravce v občanském zákoníku je objektivní a dopravce je povinen 

nahradit škodu vzniklou na zásilce v době od převzetí zásilky dopravcem do jejího 

vydání příjemci, leda by prokázal, že škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné 

péče. Speciální liberační důvody stanoví ustanovení § 2566 odst. 2 občanského 

zákoníku. Prokáže-li dopravce, že škodu na zásilce způsobil odesílatel, příjemce nebo 

vlastník zásilky, tak se zprostí povinnosti k náhradě škody. Z toho vyplývá, způsobí-li 

škodu na zásilce jiná, něž výše uvedená osoba, bude dopravce za její jednání zásadně 
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odpovědný.
188

 Dále také, prokáže-li dopravce, že škodu způsobila vada, tedy „jestliže 

příčinou jejího vzniku je určitá vlastnost přepravované věci (zásilky), např. ovoce, 

zeleniny apod., jež bez vnějšího vlivu způsobuje zhoršení nebo zničení zásilky“
189

 nebo 

přirozená povaha zásilky, včetně obvyklého úbytku. Přirozenou povahou se rozumí 

taková vlastnost zásilky, bez které by se vada neprojevila. Vada je přirozenou vlastností 

zásilky, např. přirozenou vlastností některých kapalných látek je těkavost, a za to, že 

část zásilky během přepravy ubyde, nemůže být dopravce odpovědný. Posledním 

liberačním důvodem je vadný obal zásilky, na tuto vadu však musí dopravce odesílatele 

upozornit již při převzetí zásilky k přepravě, lze-li tuto vadu poznat při přebírání zásilky 

a byl-li vydán nákladní list, je třeba, aby zde byla tato vada poznamenána. Důkazní 

břemeno k prokázání uvedených liberačních důvodů leží na straně dopravce. 

Výše náhradové povinnosti dopravce není v občanském zákoníku limitována a 

dopravce tak odpovídá za ztrátu, zničení, poškození nebo znehodnocení 

zásilky v zásadě neomezeně. K ujednáním omezujícím povinnost dopravce nahradit 

škodu se dle ustanovení § 2566 občanského zákoníku nepřihlíží, což se nevztahuje 

pouze na stanovení podmínek náhrady škody, ale rovněž i na stanovení výše náhrady 

škody.
190

 Z hlediska rozsahu je dopravce povinen dle § 2567 občanského zákoníku 

nahradit v případě ztráty či zničení cenu, kterou měla zásilka v době, kdy ji převzal a 

v případě poškození nebo znehodnocení zásilky rozdíl mezi cenou, kterou zásilka měla 

v době, kdy ji dopravce přebíral k přepravě a cenou, kterou by tato zásilka měla v době 

převzetí jako poškozená nebo znehodnocená. Úprava ustanovení § 2567 občanského 

zákoníku je z hlediska způsobu náhrady škody speciálním ustanovením ve vztahu 

k obecné úpravě způsobu náhrady škody v § 2951, což znamená, že škoda se hradí 

pouze v penězích. Nic však poškozenému nebrání v tom, aby se s dopravcem dohodl na 

náhradě uvedením v předešlý stav. 

Výjimkou z výše uvedeného je speciální úprava pro vnitrostátní silniční nákladní 

dopravu vyplývající z již zmíněného § 9a zákona o silniční dopravě. Na základě tohoto 

ustanovení se úprava uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, 

reklamaci, žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci, obsažená 
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v Úmluvě CMR, použije obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě. 

Zákonodárce se tímto ustanovením pokusil vyřešit absenci silničního přepravního řádu, 

jako zvláštního předpisu pro vnitrostátní silniční přepravu, kdy inspirací byly úpravy 

německá či rakouská, které rovněž převzaly Úmluvu CMR k úpravě vnitrostátní 

přepravy, ale na rozdíl od těchto úprav, jež převzaly konkrétní ustanovení Úmluvy 

CMR přímo do zákonné úpravy, tuzemská právní úprava na Úmluvu CMR odkazuje, a 

to způsobem, který mnohdy na místo odpovědí přináší spíše otázky. 

Zákonodárce použitím výrazu „obdobně“ vyjádřil úmysl, aby se na dotčenou 

právní oblast aplikoval odkazovaný právní předpis v plném rozsahu, 

resp. v rozsahu, v jakém je na něj odkazováno. Gramatickým výkladem ustanovení § 9a 

zákona o silniční dopravě lze však dojít k závěru, že oblasti, které zákonodárce 

vypočítává, se přesně shodují s názvy jednotlivých kapitol Úmluvy CMR, z čehož lze 

dovodit, že Úmluva CMR bude aplikovatelná na silniční nákladní dopravu v rozsahu 

svých článků 4 až 40. 

Převzatá úprava Úmluvy CMR má před občanským zákoníkem jako obecným 

předpisem přednost a tímto způsobem vnáší do úpravy přepravní smlouvy ve 

vnitrostátní silniční přepravě určité změny oproti obecné úpravě občanského zákoníku, 

která se bude aplikovat na ostatní druhy přepravy. I když se nejedná o úpravu přímo 

dopadající na mezinárodní přepravu, tak přímo souvisí s předmětem této práce a jistě 

jde o významnou změnu v oblasti tuzemské přepravy, proto je této úpravě věnována 

část této kapitoly. 

Ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě zavedlo limit pro výši náhrady škody, 

kterou je dopravce povinen hradit. V případě úplné či částečné ztráty zásilky náhrada 

škody dle čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR nesmí přesáhnout 8,33 SDR za kilogram hrubé 

chybějící hmotnosti. Při poškození zásilky je pak dopravce povinen nahradit částku 

odpovídající hodnotě, o kterou se snížila hodnota zásilky, přičemž náhrada škody nesmí 

přesahovat, je-li poškozením znehodnocena celá zásilka, částku, která by se vyplatila při 

její úplné ztrátě nebo je-li poškozením znehodnocena jen část zásilky, částku, která by 

se vyplatila při ztrátě znehodnocené části zásilky dle čl. 25 Úmluvy CMR. V případě 

překročení dodací lhůty je náhrada škody omezena výší dovozného dle čl. 23 odst. 5 

Úmluvy CMR. 
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Úmluva CMR neumožňuje prolomit tyto limity sjednáním vyššího limitu nebo 

neomezené náhrady škody bez dalšího, a to právě v důsledku svého čl. 41, podle 

kterého jsou ustanovení Úmluvy CMR, vyjma čl. 40, kogentní. Úmluva CMR připouští 

zvýšení limitu pouze postupem dle čl. 24 Úmluvy CMR, kdy odesílatel může udat cenu 

zásilky převyšující hranici náhrady škody, kterou by býval obdržel postupem dle čl. 23. 

Dále může odesílatel podle čl. 26 Úmluvy CMR udat částku zvláštního zájmu na 

dodání, čímž dopravci demonstruje svůj zájem na včasném dodání. Obě možnosti 

zvýšení limitu náhrady škody však předpokládají úhradu dohodnutého příplatku k 

přepravnému a udání ceny, resp. částky zvláštního zájmu na dodání v nákladním listu. 

Dalším případem prolomení limitu náhrady škody je situace, kdy byla škoda způsobena 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

Z výkladu ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě je však patrné, že 

zákonodárce nepřevzal VII.  kapitolu Úmluvy CMR nazvanou „Neplatnost ujednání, 

která jsou v rozporu s Úmluvou“, obsahující právě čl. 41, jež zakotvuje kogentní 

povahu celé Úmluvy CMR. V důsledku tohoto ustanovení se nelze od úpravy obsažené 

v Úmluvě CMR odchýlit. Z toho však vyplývá otázka, zda nepřevzetí tohoto ustanovení 

bylo záměrem, kterým zákonodárce chtěl vyjádřit dispozitivnost přebírané úpravy, nebo 

jde pouze o nepřesný výčet přebíraných ustanovení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že důvodová zpráva se k povaze úpravy nevyjadřuje, je 

třeba takovou povahu dovodit, ačkoli je odkaz na vybraná ustanovení Úmluvy CMR 

zakotven v zákoně o silniční dopravě, který je svou povahou úpravou veřejnoprávní, tak 

ustanovení § 9a tohoto zákona upravuje vzájemná práva a povinnosti osob, proto je 

povaha tohoto ustanovení soukromoprávní. Jednou z vůdčích zásad soukromého 

práva je zásada dispozitivnosti vyjádřená v § 1 odst. 2 občanského zákoníku, 

kdy nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 

odchylně od zákona, vyjma ujednání porušujících dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Je nezbytné, aby 

každé ustanovení soukromého práva bylo vykládáno v souladu se zásadami 

vyjádřenými v občanském zákoníku.  S ohledem na nepřevzetí čl. 41 Úmluvy CMR a 

soukromoprávní povahu ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě lze uzavřít, že toto 

ustanovení má dispozitivní povahu a smluvní strany mohou jeho použití vyloučit 
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výslovným ujednáním.
191

 Část odborné veřejnosti však poukazuje na smysl a účel nové 

úpravy, kdy úmyslem zákonodárce bylo převzít úpravu v určitém rozsahu z Úmluvy 

CMR a v tom samém rozsahu ji aplikovat na vnitrostátní silniční přepravu, tedy 

převzatá ustanovení by měla být vykládána totožně, jako je tomu při jejich 

aplikaci v mezinárodní přepravě.
192

 Takový názor je však zřejmě neudržitelný, neboť za 

předpokladu striktního gramatického výkladu kogentní povahu nelze právě přes 

chybějící článek 41, či jiné určení kogentní povahy těchto ustanovení, dovodit. 

Závaznou povahu této úpravy tak bude muset zřejmě určit až judikatura. 

Občanský zákoník v ustanovení § 2569 zakotvuje k uplatnění práva na náhradu 

škody u dopravce promlčecí lhůtu v délce šesti měsíců ode dne převzetí zásilky, anebo 

pokud nebyla zásilka převzata, do šesti měsíců ode dne, kdy měla být doručena. Pokud 

bylo právo u dopravce uplatněno opožděně a namítne-li to dopravce, soud jej nepřizná. 

Tato lhůta se s ohledem na ustanovení § 2567 občanského zákoníku týká pouze škody 

vzniklé ze ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zásilky, nikoli 

škody z překročení dodací lhůty, pro kterou občanský zákoník nemá speciální 

úpravu. V případě škody způsobené opožděným dodáním zásilky dopravce odpovídá za 

porušení povinnosti stanovené zákonem v § 2558 ve spojení s ustanovením § 2910 až 

§ 2912. V takovém případě je nutné použít obecnou úpravu promlčení dle ustanovení 

§ 609 a násl. občanského zákoníku. 

S ohledem na znění § 9a zákona o silniční dopravě bude speciální úprava 

promlčení v § 2569 občanského zákoníku nahrazena úpravou promlčení z Úmluvy 

CMR, která v čl. 32 zakotvuje jednoletou promlčecí lhůtu, resp. v případě úmyslu či 

hrubé nedbalosti je tato lhůta tříletá, a to na všechny nároky z přeprav dle Úmluvy 

CMR. Zároveň je třeba pamatovat na to, že nárok na náhradu škody z překročení dodací 

lhůty může být uplatněn jen tehdy, byla-li dopravci zaslána výhrada do 21 dnů poté, co 

byla zásilka dána k dispozici příjemci dle čl. 30 odst. 3 Úmluvy CMR, jinak nárok 

oprávněného prekluduje.
193

 To tedy znamená, že nevyloučí-li strany aplikaci § 9a 
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 Změny v odpovědnosti silničního dopravce se blíží [online]. [cit. 3. 2. 2020]. Dostupné z: https:// 
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 LAIPOLD, Martin. Nová právní úprava odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě. Právo 

v přepravě a zasilatelství, 2020, č. 1., s. 3. 
193

 Použití Úmluvy CMR pro vnitrostátní nákladní přepravy [online]. [cit. 3. 2. 2020]. Dostupné z: http:// 
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zákona o silniční dopravě, prodlužuje se promlčecí lhůta na jeden, resp. tři roky, místo 

původních šesti měsíců. 

Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že i ve vnitrostátní nákladní přepravě 

přichází v úvahu závazek jednoho dopravce přepravit zásilku s využitím kombinace 

několika druhů přepravy, tedy multimodální přeprava. Občanský zákoník výslovně 

multimodální přepravní smlouvu věcí neupravuje, ovšem podpůrně lze použít stávající 

úpravu přepravy věci dle ustanovení § 2555 a násl. občanského zákoníku. Z toho však 

vyplývá otázka, zda se na jednotlivé úseky použije rovněž speciální úprava dle § 2578 

občanského zákoníku, např. pokud dopravce k přepravě věci využije nejprve silniční a 

poté i železniční přepravu. K odpovědi na tuto otázku je nutné rozlišit pozici 

jednotlivých subjektů při provádění multimodální přepravní smlouvy. 

Při multimodální přepravě budou na jedné straně stát odesílatel a příjemce jako 

oprávněné osoby, na straně druhé pak operátor multimodální přepravy, jímž může být 

dopravce, ale i zasílatel a případně dále skutečný dopravce, který bude vykonávat 

přepravu na konkrétním úseku. Na vztah oprávněného a multimodálního operátora – 

dopravce se bude aplikovat, vzhledem k absenci zvláštní úpravy multimodální 

přepravní smlouvy, obecná úprava smlouvy o přepravě z občanského zákoníku, aniž by 

se však aplikovaly zvláštní předpisy pro jednotlivé druhy přepravy, na které odkazuje § 

2578 občanského zákoníku, neboť tyto řeší podrobnosti jednotlivých druhů přepravy a 

nikoli úpravu multimodálního způsobu přepravy. 

Jiný vztah však bude mezi multimodálním operátorem – dopravcem a skutečnými 

dopravci, kteří budou jednotlivé úseky přepravy pro operátora zajišťovat, nezajistí-li si 

je sám operátor. Zde se bude jednat o vztah z přepravní smlouvy, proto bude možné 

použít i zvláštních předpisů dle § 2578 občanského zákoníku na konkrétní úsek 

přepravy, a to podle toho, o který druh přepravy půjde. Při zmíněné kombinaci 

železniční a silniční přepravy se tak bude odpovědnostní vztah operátora a skutečného 

dopravce řídit na úseku železniční přepravy dle ustanovení § 27 přepravního řádu pro 

veřejnou drážní nákladní dopravu a na silničním úseku se použije na základě § 9a 

zákona o silniční dopravě limitovaná odpovědnost dopravce dle Úmluvy CMR. 

Výše uvedené však nutně vede ke dvojímu postavení jak dopravců ve vnitrostátní 

silniční přepravě, tak také mezi dopravci v jednotlivých druzích. Silniční dopravci, kteří 

budou provádět přepravu v pozici skutečných dopravců, budou multimodálnímu 
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operátorovi odpovídat za škodu omezeně, zatímco multimodální operátor oprávněnému 

bude odpovídat neomezeně. Oproti tomu železniční dopravce, jako skutečný dopravce, 

bude odpovídat za škodu bez omezení, resp. s omezením dle ustanovení § 27 

přepravního řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Stejná situace jako u 

odpovědnosti nastává i v případě délky promlčecích lhůt. Multimodální operátor bude 

mít vůči silničnímu dopravci promlčecí lhůty dle Úmluvy CMR a vůči železničnímu 

dopravci se budou aplikovat lhůty dle občanského zákoníku, stejně jako na vztah 

oprávněného a multimodálního operátora. 

Výše uvedená úprava § 9a zákona o silniční dopravě slouží pouze potřebám 

vnitrostátní přepravy, a to ještě pouze té silniční, z toho tedy vyplývá, že i když bude na 

základě kolizní normy určen jako použitelný tuzemský právní řád, zůstane mezinárodní 

přeprava, a tedy i odpovědnost dopravců v této oblasti, tímto ustanovením nedotčena, 

což explicitně vyplývá ze samotného ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě, které 

omezuje svou aplikovatelnost. Z hlediska vnitrostátní nákladní přepravy zboží jde však 

o významný posun režimu přepravní smlouvy v silniční přepravě vůči ostatním druhům 

přepravy, u kterých taková pravidla chybí.  
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3 Mezinárodní silniční přeprava 

Silniční přeprava, jako druh mezinárodní nákladní přepravy, je v rámci Evropské 

unie stále nejčastějším způsobem přepravy zboží. Co se týká objemu přepravních 

výkonů, dochází v mezinárodní silniční přepravě z hlediska dlouhodobého vývoje 

k všeobecnému růstu, až na pokles v letech 2008 až 2009 způsobený ekonomickou 

krizí. V průběhu roku 2019 se hodnoty objemu přepraveného zboží vracely k číslům 

z roku 2007
194
, ovšem nyní lze opět čekat jistý propad s ohledem na šíření pandemie 

koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených omezujících opatření. Za úspěchem a 

oblíbeností silniční přepravy stojí především její relativní rychlost, flexibilita reakce 

dopravců na rozličné nároky zákazníků, finanční dostupnost díky velké konkurenci na 

trhu, ale především také schopnost realizovat systém tzv. door-to-door přeprav
195

 bez 

nutné překládky zásilky, nebo skutečnost, že jde o přepravu doprovázenou.
196

 

S rozvojem silniční přepravy se rovněž projevují některá její negativa, jako 

například nedostatečná kapacita silniční infrastruktury v blízkosti větších aglomerací, 

kde se koncentruje velké množství prováděných přeprav, s čímž souvisí potřeba 

rozsáhlých investic do kvalitní infrastruktury. Pro silniční přepravu je také 

charakteristická relativně vysoká nehodovost ve srovnání s ostatními druhy 

přepravy. Z hlediska ochrany životního prostředí v poměru množství přepraveného 

zboží na kilometr jde jistě o zátěž, kterou se některé státy v určitých oblastech snaží 

řešit podporou Ro-La systémů, nově se má na nejvytíženějších úsecích německé 

dálniční sítě objevit elektrifikovaná nákladní doprava, kde nákladní vozy ze spalovacího 

motoru přejdou na elektromotor a baterii, do kterých bude dodávána elektrická energie 

pantografu nad silniční sítí, tím dochází ke kombinaci výhod elektrifikované železnice a 

flexibility silniční dopravy. I přes tato negativa zůstává silniční nákladní 
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 Jedná se o systém přepravy, kdy dopravce dle dohody vyzvedne zásilku na určené adrese a přepraví ji 
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doprava v Evropě nejvíce využívaným, a na kratší vzdálenosti či v kombinované 

přepravě prakticky nenahraditelným způsobem přepravy zboží. 

3.1 Právní úprava 

V oblasti mezinárodní silniční přepravy se lze setkat s celou řadou bilaterálních i 

multilaterálních mezinárodních úmluv. Mezi významnější patří Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
197
, Dohoda o mezinárodních 

přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto 

přepravy (ATP)
198
. Právní úpravu vztahů z přepravní smlouvy nalezneme v Úmluvě o 

přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), která je přímou 

normou mezinárodního práva soukromého, má tedy aplikační přednost před normami 

národního práva. 

Úmluva CMR vznikla z důvodu potřeby unifikované mezinárodní úpravy 

právních vztahů vznikajících z přepravní smlouvy v silniční nákladní přepravě, která 

byla v roce 1948 jedním z posledních odvětví mezinárodní přepravy, jež nemělo svou 

kodifikaci. Hlavní předlohou práce na úpravě pravidel přepravní smlouvy byla úprava 

nákladní přepravy po železnici.
199

 Na tvorbě Úmluvy CMR se podílela pracovní 

skupina složená ze zástupců Mezinárodního institutu pro sjednocení soukromého práva 

(UNIDROIT), Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) a Mezinárodní obchodní 

komory v Paříži (ICC), ke kterým se poté přidali zástupci Mezinárodní unie pojistitelů 

námořní dopravy (IUMI). Následně byla činnost přenesena na půdu Evropské 

hospodářské komise OSN (ECE), přesněji do Výboru pro pozemní dopravu EHK. 

Pracovní skupina vytvořená v rámci výboru přišla v roce 1953 s prvním návrhem, který 

byl následně projednán a upraven dle připomínek komise sestavené ze zástupců 

jednotlivých vlád. Výsledkem bylo konečné znění Úmluvy CMR, které bylo dne 
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 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR). 
198

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 28/2010 Sb. m. s., kterým se vyhlašuje nové úplné znění 

Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených 

pro tyto přepravy (ATP). 
199

 CLARKE, Malcolm. International Carriage of Goods by Road: CMR. 4th edition. London: LLP, 

2003, s. 4. 



 

 64 

19. 5. 1956 podepsáno prvními devíti státy,
200

 a to na zvláštním zasedání Evropské 

hospodářské komise OSN, účinnosti však nabyla až dne 2. 7. 1961. Tehdejší 

Československá socialistická republika přistoupila k Úmluvě CMR s účinností od 3. 12. 

1974, kdy byla vyhlášena pod č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě 

v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Česká republika pak Úmluvu CMR 

přejala do svého právního řádu ústavním zákonem České národní rady č. 4/1993 Sb., o 

opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. 

Originální znění, které je rozhodné pro výklad Úmluvy CMR, je v anglickém a 

francouzském jazyce, přičemž na základě čl. 51 Úmluvy CMR mají tyto dvě jazykové 

verze stejnou váhu. Ke dni uzavření rukopisu této práce má Úmluva CMR 56 smluvních 

států.
201

 

V roce 1978 byla Úmluva CMR revidována Protokolem k Úmluvě o mezinárodní 

přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
202
, který se týkal způsobu 

stanovení limitů náhrady škody, neboť zavedl limit ve zvláštních právech čerpání 

(SDR), a to konkrétně v čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR, kdy náhrada škody nesmí 

přesáhnout 8,33 SDR za kilogram chybějící hrubé hmotnosti. Úmluva CMR tak přešla 

na zvláštní právo čerpání z původní jednotky zlatého franku
203

 za kilogram chybějící 

hrubé váhy. V těch státech, které k Protokolu nepřistoupily, je třeba náhradový limit 

stále vyčíslovat ve zlatých francích. Poslední revize Úmluvy CMR proběhla v roce 

2008 Dodatkovým protokolem k Úmluvě o mezinárodní přepravní smlouvě 

v mezinárodní silniční nákladní dopravě
204

, a to z důvodu zavedení elektronického 

nákladního listu. Z původního počtu 56 smluvních států přijalo první dodatek 45 
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členských států,
205

 druhý dodatek tak úspěšný již nebyl, neboť k němu přistoupilo zatím 

pouze 25 členských států.
206

 Nízký počet revizí však vypovídá o celkové vysoké kvalitě 

úpravy zakotvené Úmluvou CMR. Úprava Úmluvy CMR bývá také mnohdy recipována 

do vnitrostátních právních řádů, jako je tomu např. v Německu či v České republice na 

základě ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě (srov. kapitola 2.4 této práce). 

Právní úprava zakotvená Úmluvou CMR je kogentní, nelze se tak smluvním 

ujednáním od jednotlivých ustanovení Úmluvy CMR odchýlit, a to pod sankcí 

neplatnosti. Neplatnost takových ujednání však nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy o 

přepravě. Uvedená konstrukce brání smluvním stranám zúžit či rozšířit smluvní práva a 

povinnosti včetně vlastní odpovědnosti a silnější smluvní strana není schopna přinutit 

slabší smluvní stranu přistoupit na nevýhodné podmínky.
207

  Zároveň je v čl. 41 odst. 2 

Úmluvy CMR uveden demonstrativní výčet neplatných ujednání, kterými jsou zejména 

všechny doložky, jimiž by se dopravci postoupily nároky z pojištění zásilky nebo 

jakékoliv jiné obdobné doložky, včetně doložek přenášejících důkazní břemeno. 

Výjimku tvoří čl. 40 Úmluvy CMR zakotvující možnost smluvních stran odchýlit se 

smluvně od čl. 37 a 38, které obsahují způsob náhrady škody při přepravě prováděné 

postupně několika dopravci. Ovšem „při úpravě konkrétních smluvních vztahů mimo 

kogentní ustanovení Úmluvy CMR mají zúčastněné subjekty přepravní smlouvy relativní 

smluvní volnost.“
208

 K uvedenému dospěl rovněž i Nejvyšší soudní dvůr Rakouska 

(OGH).
209

 

Úmluva CMR bývá často označována za kodifikaci přepravní 

smlouvy v mezinárodní silniční nákladní přepravě. Kodifikací v pravém slova smyslu 

však není, neboť není úpravou komplexní. Z hlediska obsahu se Úmluva CMR zabývá 

pouze nejdůležitějšími otázkami mezinárodní nákladní přepravy, především 
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problematikou nákladního listu, hlavní těžiště úmluvy pak spočívá v úpravě 

odpovědnosti dopravce a jednotlivých nároků smluvních stran, dojde-li ke škodní 

události. Dále v Úmluvě CMR nalezneme úpravu problematiky přepravy prováděné 

postupně několika dopravci. 

Úmluva CMR je tak obsahově poměrně stručnou úpravou přepravní smlouvy, 

některé otázky, jako např. náležitosti přepravní smlouvy, postup při jejím uzavírání, 

jaká strana vyhotoví nákladní list, alespoň subsidiární určení výše přepravného, které 

mohou při mezinárodní přepravě vyvstat, Úmluva CMR vůbec neupravuje. Nelze-li na 

takovou neupravenou otázku použít analogicky jiné ustanovení Úmluvy CMR, je třeba 

postupovat dle úpravy národního práva, určeného kolizní normou.
210

 V některých 

případech Úmluva CMR na národní právo přímo odkazuje, např. v čl. 11 odst. 3, dle 

kterého dopravce odpovídá jako komisionář, tedy podle právní úpravy 

komise v tuzemském právním řádu, za ztrátu či nesprávné použití dokladů uvedených či 

připojených k nákladnímu listu, nebo v čl. 16 odst. 5 stran postupu při prodeji zásilky 

dopravcem. 

Na druhou stranu, stručně koncipovaný obsah Úmluvy CMR byl vlastně záměrem 

autorů, kdy mezery v úpravě mají být ponechány národnímu právu a rovněž se tím 

vytváří prostor pro bohatou soudní judikaturu.
211

 

Z hlediska své působnosti se Úmluva CMR aplikuje v souladu s čl. 1 odst. 1 na 

každou smlouvu o přepravě zásilky za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí 

zásilky a předpokládané místo jejího dodání, jak jsou uvedena ve smlouvě, leží ve dvou 

různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem Úmluvy CMR. Uvedené 

platí bez ohledu na trvalé bydliště a státní příslušnost smluvních stran. Úmluva CMR se 

tak bude aplikovat na vztah dvou tuzemských subjektů, pokud místo převzetí a dodání 

zásilky leží ve dvou různých státech a alespoň jeden z nich je smluvním státem Úmluvy 

CMR.
212

 Úmluva CMR se použije i za předpokladu, že přepravu vykonává přímo stát, 
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státní instituce či státní organizace, nevztahuje se však na přepravy prováděné v rámci 

mezinárodních poštovních úmluv
213
, přepravy mrtvol

214
 a stěhovaných svršků

215
. 

Úmluva CMR se v souladu s ustanovením čl. 2 aplikuje i na kombinovanou 

přepravu, a to za předpokladu, že je ložené vozidlo přepravováno v některém úseku 

dopravní cesty po moři, železnici, vnitrozemské vodní cestě či vzduchem, aniž by byla 

přepravovaná zásilka po dobu přepravy přeložena s výjimkou případu, kdy plnění 

přepravní smlouvy dle podmínek uvedených v nákladním listě je nebo se stane před 

dojitím na místo dodání nemožné, dopravce má v takovém případě povinnost vyžádat si 

od odesílatele či příjemce další pokyny. Dojde-li však v průběhu přepravy ke ztrátě či 

poškození zásilky nebo překročení dodací lhůty, jež mají původ v jiném druhu dopravy 

a nebyly způsobeny jednáním či opomenutím silničního dopravce, ale událostmi, ke 

kterým mohlo dojít pouze během a z důvodu přepravy tímto jiným druhem dopravy, 

bude se dle čl. 2 Úmluvy CMR odpovědnost silničního dopravce řídit podle předpisů 

tohoto jiného druhu dopravy. Možnost dopravce provést kombinovanou přepravu musí 

vždy vyplývat ze smlouvy o přepravě. Zároveň je třeba rozlišovat přeložení celého 

loženého vozidla jako způsob kombinované přepravy nebo pouze samotné zásilky jako 

multimodální přepravu, protože pokud dopravce provádí multimodální přepravu a 

přeloží na jiný druh dopravy pouze samotnou zásilku, vylučuje se tím užití ustanovení 

Úmluvy CMR o limitaci náhrady škody.
216

 Pro případy multimodální přepravy Úmluva 

CMR neobsahuje žádnou speciální úpravu, případná odpovědnost dopravce se tak bude 

řídit právní úpravou konkrétního úseku, kde ke škodě došlo, pokud však takový úsek 

nelze určit, použije se právní úprava odpovědnosti rozhodujícího úseku přepravy.
217

 

                                                 
213

 Mezinárodní přeprava poštovních zásilek se řídí dle mezinárodních poštovních úmluv sjednaných 

v rámci Světové poštovní unie. Dané ustanovení se vztahuje i na případ, kdy pošta využije k přepravě 

poštovní zásilky jiného dopravce na základě přepravní smlouvy. 
214

 Mezinárodní přepravu mrtvol upravuje Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol publikované pod. č. 

44/1938 Sb. 
215

 Stěhovanými svršky se rozumí věci, které stěhující se osoba používá ke své osobní potřebě, typicky 
půjde osobní věci, vybavení domácnosti. Stěhování totiž nezahrnuje pouze přepravu, ale rovněž 

manipulaci s věcmi na místě, jako je demontáž a montáž, snos a výnos do pater atd., jde tak o mnohem 

komplexnější službu, než jakou představuje přeprava. Pokud však jde o stěhované svršky, které jsou 

dopravci již předány v přepravním obalu, lze uvažovat nad tím, že přeprava takové zásilky bude spadat 

pod režim Úmluvy CMR. 
216

 CARR, Indira a Peter STONE. International Trade Law. Fifth edition. Oxon, Abingdon: Routledge, 

2014, s. 354-356. 
217

 MESSENT 2018 op. cit., s. 75. 



 

 68 

3.2 Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě 

Na základě čl. 17 odst. 1 Úmluvy CMR dopravce odpovídá za úplnou nebo 

částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí 

zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty. 

Gramatickým a systematickým výkladem tohoto článku, i s ohledem na další 

odstavce čl. 17 upravující obecné a privilegované liberační důvody, lze dospět k závěru, 

že odpovědnost silničního dopravce je objektivní povahy, tedy že dopravce odpovídá 

bez ohledu na to, zda škodu na zásilce nebo překročení dodací lhůty zavinil. Pro tento 

závěr svědčí především skutečnost, že Úmluva CMR neumožňuje dopravci zprostit se 

jeho odpovědnosti prokázáním nedostatku zavinění, tedy subjektivního prvku, ale na 

místo toho obsahuje liberační důvody spočívající v objektivních okolnostech. Prokáže-li 

dopravce naplnění některého z těchto liberačních důvodů, zprostí se odpovědnosti,
218

 

k těmto důvodům dále v následující kapitole. Forma zavinění je však klíčová z hlediska 

rozsahu odpovědnosti, kdy podle čl. 29 Úmluvy CMR se dopravce nemůže dovolávat 

ustanovení, která vylučují či omezují jeho odpovědnost anebo přenášejí důkazní 

břemeno, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Na základě 

tohoto ustanovení jsou při splnění ostatních podmínek prolomeny limity náhrady škody. 

Pokud by byla odpovědnost dopravce dle čl. 17 odst. 1 Úmluvy CMR považována za 

subjektivní, tj. odpovědnost za zavinění, zakotvení úpravy čl. 29 Úmluvy CMR by pak 

bylo nadbytečné. Z toho lze tedy usuzovat, že odpovědnost dopravce v čl. 17 Úmluvy 

CMR je objektivní. 

Článek 17 odst. 1 Úmluvy CMR rovněž vymezuje časový rámec odpovědnosti 

dopravce, který je dán převzetím zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání. Za 

klíčové pro vznik odpovědnosti je převzetí zásilky k přepravě, kdy dochází k přechodu 

zásilky do péče dopravce za účelem splnění závazku z přepravní smlouvy a tím 

tedy k přechodu odpovědnosti za zásilku z odesílatele na dopravce až do doby, kdy je 

zásilka vydána do faktické moci příjemce.
219

 Každé převzetí zásilky dopravcem však 

okamžitě nemusí založit jeho odpovědnost jako dopravce podle čl. 17 Úmluvy CMR. Je 
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nezbytné, aby šlo o převzetí zásilky k přepravě, neboť dopravce může převzít 

zásilku v rámci jiné smlouvy k poskytnutí služeb souvisejících s přepravou jako např. 

skladování, pak odpovídá jako skladovatel. Převezme-li tedy zásilku k přepravě, 

odpovídá jako dopravce, přičemž je již nerozhodné, zda zahájí přepravu ihned nebo až 

po určité době (a bude zásilku v rámci přepravy skladovat), vyplývá-li to z přepravní 

smlouvy nebo z dispozičních příkazů oprávněného a souvisí-li to s přepravou zásilky.
220

 

Za převzetí zásilky k přepravě je třeba považovat okamžik jejího umístění na 

ložnou plochu vozidla dopravce, a to za předpokladu, že nakládku provádí odesílatel, 

neboť právě tímto okamžikem zásilka přechází do péče dopravce, který má možnost 

vykonávat nad zásilkou kontrolu.
221

 Konec časového rozsahu odpovědnosti dopravce 

nastává okamžikem vydání zásilky, tedy poté, co dopravce zpřístupní ložnou plochu 

vozidla a zásilka je z této plochy složena, provádí-li vykládku příjemce. K 

řádnému ukončení přepravy, tj. vydání přepravované zásilky příjemci, je nezbytná 

součinnost příjemce, resp. jednání, kterým od dopravce zásilku převezme. Dopravce 

nemůže ukončit přepravu a zbavit se své odpovědnosti tím, že pouze informuje 

příjemce o příjezdu na místo doručení včetně toho, kde se složená zásilka nachází a 

předá mu nákladní list, takovým jednáním nedochází k přechodu kontroly nad 

zásilkou a dopravce by byl i nadále za takovou zásilku odpovědný.
222

 

Z uvedeného dále vyplývá, že předmětem odpovědnosti dopravce je zásilka. 

Jedná se tedy o zboží, věci dopravci svěřené odesílatelem k přepravě a na základě 

přepravní smlouvy dopravcem k přepravě převzaté. Zásilkou může být téměř cokoliv, 

bez ohledu na hodnotu, tedy i věci zcela bezcenné jako odpad. Za zásilku je nezbytné 

považovat i obal zásilky samé včetně palet či kontejneru.
223

 

3.2.1 Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky 

Dle článku 17 odst. 1 Úmluvy CMR dopravce odpovídá za úplnou či částečnou 

ztrátu zásilky anebo za její poškození. Úmluva CMR výslovně neuvádí, co považuje za 
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úplnou či částečnou ztrátu zásilky, výjimku představuje domněnka ztráty zásilky 

zakotvená v čl. 20 Úmluvy CMR, která však navazuje na odpovědnost dopravce za 

překročení dodací lhůty. 

O úplnou ztrátu zásilky se jedná tehdy, kdy během přepravy zásilka fakticky 

zmizí. Dopravce ji např. ztratí, je ukradena, zabavena orgány veřejné moci či vydána 

neoprávněnému příjemci. Dopravce v takovém případě nemá oprávněnému co vydat a 

mnohdy ani neví, kde se ztracená zásilka nachází. Pod úplnou ztrátu zásilky lze však 

zařadit i případy zničení zásilky, tedy případy, kdy dopravce po škodní události 

zásilkou i nadále disponuje, byť se často jedná o nepoužitelné trosky. Zásilka tak může 

být zcela zničena nebo poškozena, ale v takovém rozsahu, že již není nadále 

upotřebitelná pro svůj původní účel a nelze ani opravit, resp. oprava se jeví jako 

nemožná či neekonomická.
224

 Dojde-li v průběhu přepravy k úbytku na váze, objemu či 

množství zásilky, a to oproti údajům uvedeným v nákladním listu,
225

 jedná se o případ 

částečné ztráty zásilky.
226

 Zásilka je tak oproti případu úplné ztráty doručena příjemci, 

ale část zásilky chybí. 

Vedle úplné a částečné ztráty zásilky Úmluva CMR uvádí dále také poškození 

zásilky, za které je třeba považovat „vnější nebo vnitřní zhoršení samotné substance 

zboží, které vede ke snížení jeho hodnoty.“
227

 Jedná se zejména o případy mechanického 

poškození, znečištění, působení vlhkosti či pachů, jež jsou důvodem vnějšího 

poškození. Vnitřním poškozením trpí především zásilky potravin, neboť v důsledku 

působení tepla či naopak chladu, světla, vzduchu, bakterií či plísní dochází k nevratným 

procesům mikroorganismů, majícím za následek změnu vnitřní substance zboží, které 

však může navenek působit nepoškozeně. Rozdíl mezi ztrátou a poškozením 

spočívá v rozsahu škody na zásilce, kdy škoda způsobená poškozením zásilky vede 

mnohdy pouze ke snížení hodnoty, ale nastane-li ztráta zásilky, ať už celkovým nebo 

částečným zničením, bývá škoda takového rozsahu, že již zásilku nelze použít. Hranice 

mezi poškozením a částečnou či úplnou ztrátou zásilky je však tenká, neboť výše 
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uvedené případy poškození zásilky mohou podle rozsahu a charakteru poškození vést 

až k úplnému zničení zásilky. Dosáhne-li poškození zásilky takového rozsahu, že 

náklady na uvedení do původního stavu přesahují hodnotu samotné zásilky, lze 

hovořit o úplné ztrátě. 

3.2.2 Odpovědnost dopravce za překročení dodací lhůty 

Dopravce rovněž odpovídá za překročení dodací lhůty. „Dodací lhůtou se 

rozumí časový úsek, v němž má dopravce vykonat přepravu zásilky z jednoho místa do 

určitého jiného místa.“
228

 Ustanovení čl. 17 odst. 1 Úmluvy CMR tak postihuje i 

případy, kdy dopravce sice dodá zásilku nepoškozenou, ale nedodá ji včas a 

příjemci z takového pozdního dodání vznikne škoda. Pokud by dopravce zásilku 

nevydal vůbec, nejedná se o překročení dodací lhůty, ale o úplnou ztrátu zásilky. Článek 

19 Úmluvy CMR pak definuje, co se překročením dodací lhůty rozumí, když uvádí, že 

překročení nastane, nebyla-li zásilka vydána ve sjednané lhůtě, a pokud nebyla lhůta 

sjednána, přesahuje-li skutečná doba přepravy s přihlédnutím k okolnostem a při dílčích 

nakládkách zejména s přihlédnutím k času potřebnému pro sestavení vozové zásilky 

dobu, kterou je možno očekávat od pečlivého dopravce. 

Z citovaného článku vyplývá, že Úmluva CMR rozlišuje dodací lhůtu 

sjednanou a pro případ, že nebyla sjednána, stanovenou dle kritéria pečlivého dopravce. 

Ačkoliv ujednání o dodací lhůtě není podstatnou náležitostí přepravní smlouvy, 

bývá v přepravních smlouvách často obsaženo. Sjednaná dodací lhůta musí být 

dostatečně určitá, zpravidla to bude konkrétní datum nebo stanovený počet dnů, obojí 

má však povahu konkrétního časového okamžiku. Lze uvažovat i o lhůtě určené 

časovým rozpětím několika dnů, pak bude doručeno včas kdykoliv v rámci této lhůty. 

Doručí-li dopravce zásilku předčasně, nejedná se o doručení v ujednané dodací lhůtě a 

příjemce je oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky, a to až do ujednané dodací 

lhůty.
229

 

Pokud smluvní strany dodací lhůtu neurčí vůbec nebo určitě, ale např. jen 

slovy „co nejdříve“ nebo „tak rychle, jak je jen možné“, má dopravce povinnost 
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přepravu provést v takové lhůtě, kterou je možné očekávat od pečlivého dopravce, 

přičemž dodací lhůta počíná plynout od převzetí zásilky k přepravě a končí uplynutím 

dle čl. 19 Úmluvy CMR.
230

 Kritérium pečlivého dopravce se posuzuje 

především s ohledem na povahu zásilky, typ dopravního prostředku, pokyny oprávněné 

osoby, počet hodin, které může řidič strávit na cestě, stav cest, ale také např. politickou 

situaci v zemi.
231

 Článek 19 Úmluvy CMR používá pro určení přiměřené lhůty 

kritérium pečlivého dopravce, nelze se však domnívat, že by tato lhůta byla zcela 

neomezená. Za horní hranici přiměřené dodací lhůty lze považovat lhůtu 60 dnů od 

převzetí zásilky dopravcem k přepravě, která vychází z čl. 20 Úmluvy CMR, neboť 

uplynutím této lhůty může oprávněný považovat zásilku za ztracenou. 

K odpovědnosti dopravce za překročení dodací lhůty je třeba, aby vzniklá škoda 

měla původ v tomto překročení, tedy, aby mezi škodou a překročením dodací lhůty byla 

příčinná souvislost. Ke škodě v důsledku překročení dodací lhůty může dojít na vlastní 

zásilce z důvodu její vnitřní povahy, kdy se v důsledku překročení sjednané doby 

přepravy začne např. kazit. Při nedodržení dodací lhůty mohou však vzniknout i škody 

následné, které přímo nepostihují samotnou zásilku.
232

 Je-li zásilka surovin nebo dílů 

nezbytných k výrobě dalších produktů dovezena po uplynutí ujednané dodací lhůty, 

výrobce nemusí mít dostatek skladových zásob pro výrobu, což může ve svém důsledku 

vést k úplnému zastavení výroby, a tedy ke škodě, která v tomto případě bude 

nepochybně v příčinné souvislosti s překročením dodací lhůty. V opačném případě, 

nepodléhá-li zboží zkáze nebo má-li příjemce dostatek zásob, proto by těžko prokázal, 

že mu v důsledku zpoždění vznikla škoda, dopravce nebude za překročení dodací lhůty 

odpovědný, a to i v případě, že ke zpoždění fakticky došlo. Předmětem přepravy bývají 

často zásilky komodit,
233

 jejichž hodnota může vlivem situace na trhu růst, při 

překročení dodací lhůty takového zboží a za předpokladu, že oprávněnému nevznikla 

následná škoda a prodlení rovněž nepostihlo samotnou zásilku, bude oprávněný jen 

obtížně prokazovat škodu. 

                                                 
230

 SEDLÁČEK 2009 op. cit., s. 366. 
231

 CLARKE 2003 op. cit., s. 176. 
232

 MESSENT 2018 op. cit., s. 250. 
233

 Komoditou se rozumí zboží či suroviny, které jsou obchodovány na trhu bez rozdílu v jeho kvalitě, 

která je mezi jednotlivými prodávajícími srovnatelná a prodávající tak soutěží pouze cenou. Jedná se 

např. o ropu, drahé kovy, cukr, víno, obiloviny, kakaové boby, ale i dobytek. 



 

 73 

S ohledem na skutečnost, že oprávněný může nárok z překročení dodací lhůty 

uplatnit až s pozdním dodáním zásilky, obsahuje čl. 20 Úmluvy CMR ustanovení, které 

usnadňuje postavení oprávněného v tom, že stanoví nevyvratitelnou domněnku ztráty 

zásilky. Dle tohoto ustanovení může oprávněný považovat zásilku bez dalších důkazů 

za ztracenou, nebyla-li vydána do 30 dnů po uplynutí sjednané lhůty, a pokud nebyla 

lhůta sjednána, do 60 dnů po převzetí zásilky dopravcem k přepravě. Oprávněný má 

tedy možnost, nikoli povinnost, považovat dále zásilku za ztracenou se všemi 

důsledky z toho vyplývajícími nebo vyčkat, zda bude zásilka nalezena. Oznámí-li 

dopravce oprávněnému, že v průběhu přepravy byla zásilky ztracena, postupuje se dle 

čl. 17 Úmluvy CMR a oprávněný může považovat zásilku za ztracenou, aniž by čekal 

na uplynutí lhůt uvedených v čl. 20 Úmluvy CMR.
234

 

Považuje-li oprávněný v souladu s čl. 20 Úmluvy CMR zásilku za ztracenou a 

přijme za ni náhradu, může při přijetí této náhrady písemně požádat, aby byl dopravcem 

bezodkladně zpraven, bude-li do jednoho roku po vyplacení náhrady zásilka nalezena. 

Pokud je ztracená zásilka nalezena, může oprávněný do 30 dnů poté, co byl o jejím 

nalezení dopravcem informován, žádat, aby mu byla tato vydána, ovšem za 

předpokladu, že uspokojí veškeré nároky dopravce z nákladního listu a vrátí přijatou 

náhradu, popřípadě po odečtení výdajů, které v ní byly zahrnuty. Jedná se především o 

náhradu dovozného, cla a dalších výloh dle čl. 23 odst. 4 Úmluvy CMR. Zároveň se mu 

zachovává nárok na náhradu škody za překročení dodací lhůty, neboť mu zásilka byla 

fakticky vydána s prodlením, stejně tak oprávněnému zůstává nárok na náhradu škody 

na zásilce. Za předpokladu, že oprávněný při přijetí náhrady za ztracenou zásilku 

nežádá, aby byl dopravcem zpraven o jejím případném nalezení nebo nedá-li dopravci 

po nalezení zásilky do 30 dnů pokyn, aby mu zásilku vydal, může dopravce s nalezenou 

zásilkou naložit dle platného práva v místě, kde se zásilka nachází, stejně tak jako když 

je zásilka nalezena až po roce po vyplacení náhrady. 

I když je domněnka ztráty zásilky dle čl. 20 Úmluvy CMR nevyvratitelná, 

dopravce má stále zachované námitky dle čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMR a může se tak 

zprostit odpovědnosti, jestliže překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, jeho 

příkazem, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo 
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okolnostmi, které dopravce nemohl odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho 

moci. 

3.2.3 Zvláštní případy odpovědnosti dopravce 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, je čl. 17 Úmluvy CMR pro odpovědnost 

dopravců klíčový, nejedná se však o jediné ustanovení zakládající odpovědnost 

silničního dopravce. Úmluva CMR vedle ztráty nebo poškození zásilky a překročení 

dodací lhůty upravuje další případy odpovědnosti dopravce a třebaže nejde o případy 

odpovědnosti v praxi tak často uplatňované, Úmluva CMR takové situace upravuje, 

proto je třeba tyto alespoň okrajově zmínit. 

Článek 3 Úmluvy CMR vymezuje okruh subjektů, za které dopravce odpovídá. 

Dopravce může při provádění přepravy používat své zástupce, pracovníky či jiné osoby. 

V takovém případě je však odpovědný za jejich jednání či opomenutí a to tak, jako by 

šlo o jeho vlastní jednání či opomenutí, ovšem za předpokladu, že tito zástupci, 

pracovníci či jiné osoby jednají v rámci svých pracovních úkolů. Úmluva CMR zde 

rozlišuje mezi dvěma skupinami osob. První skupinou jsou zástupci a pracovníci 

dopravce, do níž spadají ti, kteří za dopravce jednají na základě smluvního či zákonného 

zastoupení ve smyslu § 166 a § 430 občanského zákoníku, dále také zaměstnanci, 

přičemž se nemusí nutně jednat pouze o osoby v pracovněprávním poměru, ale i o další 

pracovníky ve vztahu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mezi jiné 

osoby se řadí všichni, které dopravce použije při provádění přepravy a kteří zároveň 

nespadají do první skupiny, typicky půjde o poddopravce, ale také osoby zajištující pro 

dopravce vykládku, nakládku, proclení či skladování zásilky na základě smluvního 

závazkového vztahu. Z hlediska věcného rozsahu se odpovědnost dopravce za osoby 

použité k plnění závazku z přepravní smlouvy omezuje pouze na ty případy 

odpovědnosti upravené v Úmluvě CMR.
235

 

Dopravce dále odpovídá za tzv. paramount klauzuli.
236

 Na základě čl. 6 odst. 1 

písm. k) Úmluvy CMR musí nákladní list obsahovat údaj o tom, že přeprava i přes 

jakoukoli opačnou doložku podléhá ustanovením této Úmluvy a neobsahuje-li nákladní 
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list takový údaj, dopravce odpovídá oprávněnému za veškeré výlohy a škody vzniklé na 

základě tohoto opomenutí. Uvedení paramount klauzule v nákladním listu je významné 

z hlediska notifikace případnému poddopravci, jež nemá sídlo ve smluvním státě 

Úmluvy CMR o tom, že mezinárodní přeprava se řídí touto úmluvou.
237

 S tím souvisí i 

určení soudní příslušnosti dle čl. 31 Úmluvy CMR, neboť v důsledku chybějící 

paramount klauzule by mohl žalobce podat žalobu k nepříslušnému soudu 

v nesmluvním státě, takový soud by pak postupoval dle národního práva, které nemusí 

být pro oprávněného výhodné, z čehož mu může vzniknout škoda. S ohledem na to, že 

v silniční nákladní přepravě jsou standardně používány předtištěné formulářové 

nákladní listy, které paramount klauzuli obsahují, jde o téměř nevyužívané pravidlo. 

Dle čl. 11 odst. 3 Úmluvy CMR odpovídá dopravce za následky ztráty nebo 

nesprávného použití dokladů v nákladním listě uvedených a k němu připojených nebo 

dopravci odevzdaných. Následkem takového jednání mohou být např. náklady na 

stojné, skladné či na celní pokuty. Obecně je čl. 11 Úmluvy CMR koncipován tak, že 

jak odesílatel, tak dopravce mají mít zájem na bezproblémovém průběhu mezinárodní 

přepravy přes hranice jednotlivých států a za tímto účelem na ně Úmluva CMR klade 

určité požadavky. Odpovědnost dopravce za ztrátu či nesprávné použití dokladů je 

protikladem povinnosti odesílatele vybavit dopravce doklady potřebnými k celnímu 

řízení či dalším úředním jednáním.
238

 Dopravce odpovídá jako komisionář a 

vzhledem k tomu, že Úmluva CMR neobsahuje úpravu komisionářské smlouvy, je třeba 

postupovat dle úpravy národního práva určeného kolizní normou. Zároveň je 

odpovědnost dopravce omezena výší částky, kterou by hradil při ztrátě 

zásilky v souladu s čl. 23 Úmluvy CMR, resp. výší udané ceny dle čl. 24 Úmluvy CMR 

nebo částky zvláštního zájmu na dodání dle čl. 26 Úmluvy CMR. 

V souvislosti s výkonem dispozičního práva zakotvuje Úmluva 

CMR v čl. 12 odst. 7 odpovědnost dopravce za neprovedení příkazů daných dopravci 

oprávněným, resp. jejich provedení bez předložení prvního
239

 vyhotovení nákladního 
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listu. Odesílatel, a okamžikem odevzdání druhého výtisku nákladního listu nebo 

uplatněním práva dle čl. 13 odst. 1 Úmluvy CMR i příjemce, jsou oprávněni disponovat 

se zásilkou, zejména požadovat zastavení přepravy, změnu místa dodání či vydání 

zásilky jinému příjemci než tomu, který byl uveden v nákladním listu. Zároveň musí být 

splněny podmínky uvedené v čl. 12 odst. 5 Úmluvy CMR, v opačném případě dopravce 

není povinen takové příkazy provést. Za škodu způsobenou neprovedením dispozičního 

příkazu, resp. jeho provedením bez přeložení patřičného vyhotovení nákladního listu dle 

tohoto ustanovení, odpovídá dopravce objektivně a neomezeně, neboť se jedná o jiný 

nárok než podle čl. 17 Úmluvy CMR, proto se nepoužije limit odpovědnosti dopravce 

dle čl. 23 Úmluvy CMR a samotné ustanovení čl. 12 Úmluvy CMR omezení této 

odpovědnosti dopravce rovněž neobsahuje. Je taktéž možné, že porušení dispozičních 

příkazů povede ke ztrátě zásilky, pak lze uvažovat o vzniku dvou konkurenčních 

nároků, které mají každý jiný limit náhrady škody. 

Je-li dopravce dle podmínek přepravní smlouvy povinen vybrat při vydání 

zásilky dobírku a tuto povinnost poruší, bude dle čl. 21 Úmluvy CMR za takové 

porušení odpovědný, přičemž náhrada škody je omezena výší dobírky. Dobírkou se 

rozumí především cena přepravované zásilky, která je příjemci vydávána, ale rovněž i 

cena přepravného a dalších s přepravou spojených poplatků. Obecně jde tedy o plnění, 

které vyplývá ze samotné přepravní smlouvy, proto se do dobírky neřadí např. clo či 

daň z obratu.
240

 Závazek dopravce k inkasu dobírky lze založit výslovným ujednáním 

této povinnosti v přepravní smlouvě, případně poznámkou v nákladním listě nebo 

jednostranným pokynem odesílatele, jejichž běžnou formou jsou klauzule C.O.D.
241

 

nebo P.O.D.,
242

 případně výslovného uvedení „zásilka na dobírku“ nebo „dodání proti 

dobírce“.
243

 Není nutné činit zápis o povinnosti dopravce vybrat dobírku do nákladního 

listu, je však třeba do nákladního listu poznamenat výši dobírky dle čl. 6 odst. 2 písm. c) 

Úmluvy CMR. Je-li pokyn udělen dopravci později než při předání zásilky, jeho udělení 

bude třeba prokázat jiným způsobem než přepravní smlouvou či zápisem v nákladním 

listu. Proto nelze z pouhého zápisu výše dobírky v nákladním listě dovozovat povinnost 
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dopravce k inkasu dobírky, tento zápis tedy nemá konstitutivní charakter. Odmítne-li 

příjemce zaplatit dopravci dobírku, není dopravce povinen zásilku příjemci vydat a 

vzniká překážka dodání dle čl. 15 odst. 1 Úmluvy CMR. V opačném případě by byl 

dopravce zavázán k náhradě škody, a to až do výše dobírkové částky. Vzhledem ke 

skutečnosti, že odpovědnost dopravce za nevyzvednutí dobírky při vydání zásilky je 

upravena v kapitole IV. Úmluvy CMR, dopadá na limitovanou odpovědnost článek 29 

Úmluvy CMR, který limit tvořený hodnotou dobírky prolamuje v případě úmyslného 

zavinění nebo hrubé nedbalosti dopravce. Pokud tedy dopravce opomene vybrat 

dobírku při dodání zásilky, lze takové jednání považovat za hrubou 

nedbalost a v takovém případě dopravce odpovídá neomezeně.
244

 

Jediným případem absolutní objektivní odpovědnosti dopravce je odpovědnost za 

vozidlo použité k přepravě. Podle čl. 17 odst. 3 Úmluvy CMR se dopravce nemůže 

dovolávat, ve snaze zprostit se své odpovědnosti, ani vad vozidla použitého k přepravě, 

ani zavinění nebo nedopatření osoby, od níž najal vozidlo, nebo jejích zástupců nebo 

pracovníků. Vadami vozidla se rozumí „zejména všechny vady, které mají 

původ v samotném vozidle a jeho používání, tedy vady, které vycházejí zevnitř vozidla, 

nikoli zvenčí.“
245

 Vnitřní vady vozidla tak mohou spočívat v nevhodné volbě nákladního 

vozidla s ohledem na charakter přepravované zásilky a zvláštní požadavky odesílatele, 

dále jde o technické závady vozidla vedoucí k nemožnosti provozu takového vozidla na 

pozemních komunikacích či nepřistavení řádně vyčištěného vozidla na nakládku, 

případně včetně ujednaného vybavení. Výjimkou z této absolutní odpovědnosti je vada 

vozidla způsobená vnější příčinou, kterou dopravce nemohl očekávat a jež by způsobila 

vadu jakéhokoliv jiného vozidla. Typicky se jedná o defekty pneumatik po najetí na 

ostrý předmět či výtluk v pozemní komunikaci. Tyto případy však nelze zaměňovat za 

situace, kdy nákladní vůz dopravce má vlivem vysokého kilometrového nájezdu a 

nedostatečných kontrol pneumatiky ve špatném technickém stavu, zde se bude jednat o 

nezpůsobilost dopravcem použitého dopravního prostředku.
246

 Vada na klimatizačním 

zařízení, které bývá součásti vozidel, je další výjimkou z absolutní objektivní 

odpovědnosti za vady vozidla. Prokáže-li dopravce, že učinil všechna jemu za daných 
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okolností náležející opatření, pokud jde o výběr, údržbu a použití klimatizačního 

zařízení, a že se řídil zvláštními pokyny, které mu byly uděleny, může se dovolat 

privilegovaného liberačního důvodu v čl. 17 odst. 4 písm. d) Úmluvy CMR. 

3.3 Zproštění odpovědnosti dopravce 

Jak již bylo uvedeno, odpovědnost dopravce je Úmluvou CMR konstruována jako 

objektivní bez ohledu na zavinění, což znamená, že dopravce se nemůže zprostit této 

odpovědnosti i kdyby prokázal, že mezi zaviněním a škodou není příčinná souvislost. 

Protože by však byla absolutní objektivní odpovědnost pro dopravce příliš tvrdá, 

Úmluva CMR obsahuje v čl. 17 taxativní výčet liberačních důvodů, které jsou 

rozděleny tak, že čl. 17 odst. 2 upravuje obecné liberační důvody a čl. 17 odst. 4 

privilegované liberační důvody. 

Rozdíl mezi obecnými a privilegovanými liberačními důvody je dán především 

mírou důkazního břemene, kterým je dopravce zatížen s ohledem na čl. 18 Úmluvy 

CMR. Důkaz o tom, že ztráta či poškození zásilky nebo překročení dodací lhůty 

vznikly z některého z obecných liberačních důvodů, nese dopravce. Naopak, u 

privilegovaných liberačních důvodů postačuje, aby dopravce pouze osvědčil, že ztráta 

nebo poškození zásilky vznikly z některého ze zvláštních nebezpečí uvedených v čl. 17 

odst. 4 Úmluvy CMR, čímž nastupuje vyvratitelná právní domněnka, že škoda 

vznikla z těchto nebezpečí a je na oprávněném, aby prokázal, že škoda nebyla 

způsobena zcela ani z části některým z těchto nebezpečí. Další rozdíl spočívá ve 

skutečnosti, že privilegované liberační důvody zbavují dopravce pouze odpovědnosti za 

ztrátu nebo poškození zásilky. V případě překročení dodací lhůty je tak dopravce 

odkázán na některý z obecných liberačních důvodů. 

3.3.1 Obecné liberační důvody 

Dle čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMR se dopravce zprostí odpovědnosti, jestliže ztráta 

zásilky, její poškození nebo překročení dodací lhůty bylo zaviněno oprávněným, jeho 

příkazem, který nebyl vyvolán nedbalostí dopravce, vlastní vadou zásilky nebo 

okolnostmi, které dopravce nemůže odvrátit a jejichž následky odstranit není v jeho 

moci. 
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Prvním obecným liberačním důvodem je zavinění oprávněného, za kterého lze ve 

smyslu Úmluvy CMR „považovat každého, kdo může vůči dopravci nabýt právní nárok 

na náhradu škody. Tak lze dospět zejména k osobě odesílatele, příjemce, anebo obou 

těchto osob společně.“
247

 Mezi vzniklou škodou a zaviněním oprávněného musí být 

příčinná souvislost. Nevyžaduje se však, aby zaviněné jednání spočívalo 

pouze v porušení závazku ze smlouvy o přepravě, může se jednat o jakékoliv jednání 

oprávněného, které vedlo ke škodě.
248

 Není vyloučeno, že zaviněné jednání 

oprávněného bude naplňovat znaky obecného i privilegovaného liberačního důvodu, 

např. odesílatel naloží zásilku na nákladní vozidlo dopravce tak vadně, že na zásilce 

vznikne škoda, jedná se tedy i o privilegovaný liberační důvod dle čl. 17 odst. 4 písm. c) 

Úmluvy CMR. V takovém případě má dopravce výhodnější pozici při dokazování, 

neboť mu stačí takový důvod pouze osvědčit.
249

 

Další obecný liberační důvod se týká dispozičního práva oprávněného ve smyslu 

čl. 12 Úmluvy CMR a pokynů dle čl. 14 a 15 Úmluvy CMR, přičemž musí jít o příkazy 

zcela určitého jednání, nikoliv pouze předložení několika alternativ, které 

nejsou v rozporu se zákonem a jsou pro dopravce splnitelné a závazné. Zároveň tento 

příkaz nesmí být vyvolán zaviněním dopravce. 

Obecným liberačním důvodem je rovněž vlastní vada
250

 zásilky, kterou je nutné 

odlišit od přirozené povahy určitého zboží dle čl. 17 odst. 4 písm. d) Úmluvy CMR. 

Vlastní (zvláštní) vadou zásilky je taková vada, která je pro zboží určitého druhu 

výjimečná, neočekávaná, právě na rozdíl od přirozené povahy, která se od určitého 

zboží vyskytuje zcela běžně, neboť je to jeho přirozená vlastnost. Jde o vadu, která 

nastane i přes veškerou vynaloženou péči ze strany dopravce, neboť má původ ve 

zvláštních vlastnostech zboží.
251

 Pokud odesílatel o takové vlastní (zvláštní) vadě 

zásilky ví, měl by přijmout potřebná opatření, aby vzniku této vady zabránil a případně 
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poučit dopravce, jak s takovou zásilkou nakládat, jinak by za případnou škodu odesílatel 

odpovídal nebo spoluodpovídal. 

Posledním obecným liberačním důvodem jsou neodvratitelné a neodstranitelné 

okolnosti, které mohou vyplývat jak z působení přírodních sil, tak i z lidské činnosti. 

Úmluva CMR záměrně neodkazuje na vyšší moc, která je chápána jako vnější, 

mimořádná, nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost
252
, namísto toho zmiňuje pouze 

znak neodvratitelnosti. Záměrem tvůrců Úmluvy CMR bylo postihnout širší okruh 

okolností, než které postihuje vyšší moc,
253

 když „neodvratitelné a neodstranitelné 

okolnosti nemusí nutně vycházet pouze z vnější příčiny, ale mohou mít i vnitřní 

původ“
254
, např. v činnosti samotného dopravce. Důvodem odklonu tvůrců od pojmu 

vyšší moci byla také obava z nejednotného výkladu tohoto pojmu ve smluvních státech. 

Občanský zákoník neobsahuje definici vyšší moci, ale zakotvuje v ustanovení § 2913 

odst. 2 liberační důvod pro případy porušení smluvní povinnosti, ve kterém využívá 

pojmů neodvratitelnosti a nepředvídatelnosti, jde tedy o vyšší moc v širším slova 

smyslu, ačkoli důvodová zpráva toto ustanovení k vyšší moci přirovnává,
255

 stejně 

jako v případě Úmluvy CMR sem spadá i neodvratitelné jednání třetí osoby.
256

 

Při použití tohoto liberačního důvodu je dopravce povinen prokázat nejen to, 

že k takové události došlo, ale zároveň, že se i při vynaložení veškeré odborné péče 

jednalo o událost neodvratitelnou či neodstranitelnou, zejména pak, jak byla přeprava 

organizována s ohledem na možná nebezpečí a omezení na přepravní trase, povahu 

zásilky či dodržení legislativy v oblasti mezinárodní přepravy. S tím také souvisí volba 

vhodného dopravního prostředku včetně jeho zabezpečení a vhodného poučeného 

personálu. Zda byla okolnost vedoucí ke škodě neodvratitelná či neodstranitelná však 

vždy bude záležet na posouzení konkrétního případu. 

                                                 
252

 Nejvyšší soud České republiky pak vymezil vyšší moc jako kvalifikovanou náhodu, kterou není 

možné za daných podmínek ani při vynaložení veškerého úsilí nikým odvrátit, vzhledem k její 

mimořádnosti a nepředvídatelnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 25 

Cdo 2911/2006, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4178/2008). 
253

 PAUKNEROVÁ 1985 op. cit., s. 20-21. 
254

 SEDLÁČEK 2009 op. cit., s. 287. 
255

 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, s. 571 [online]. [cit. 20. 5. 2019]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf. 
256

 SEDLÁČEK, Pavel, PRAVDA, Jan. Zamyšlení nad neplněním závazků v přepravě a zasílatelství, a to 

nejen v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2. Právo v přepravě a zasilatelství, 2020, č. 2, s. 18. 



 

 81 

3.3.2 Privilegované liberační důvody 

Článek 17 odst. 4 Úmluvy CMR obsahuje výčet zvláštních rizik vedoucích 

obvykle ke škodě na zásilce, proto je právě v těchto případech posílena důkazní pozice 

dopravce tím, že stačí, aby pouze osvědčil, že vzniklá škoda má 

původ v některém z těchto nebezpečí, samozřejmě při splnění dále uvedených 

podmínek. Oprávněný pak musí tuto právní domněnku vyvrátit důkazem opaku.
257

 

Dopravce se zprostí odpovědnosti, pokud škoda vznikla v souvislosti s použitím 

otevřených vozidel bez plachet, bylo-li takové použití výslovně dohodnuto a 

poznamenáno v nákladním listě. Dojde-li k neobvykle velké ztrátě nebo naopak ke 

ztrátě jednotlivého kusu zásilky, neplatí právní domněnka, že škoda má původ v použití 

otevřeného vozidla bez plachet dle ustanovení čl. 18 odst. 3 Úmluvy CMR, což však 

neznamená, že by se dopravce tohoto liberačního důvodu nemohl dovolat, jen bude 

povinen unést důkazní břemeno, neboť pouhé osvědčení nepostačí.
258

 Uvedený 

liberační důvod se nepoužije na každou přepravu otevřeným vozidlem bez plachty, ale 

pouze na ty přepravy, kde to bylo řádně sjednáno ve smlouvě o přepravě a zapsáno do 

nákladního listu. 

Dopravce se rovněž zprostí odpovědnosti, vznikla-li škoda v důsledku chybějícího 

nebo vadného obalu zásilky, která je pro svoji povahu, není-li řádně balena nebo není-li 

balena vůbec, vystavena ztrátám nebo poškozením. Povinnost zásilku zabalit má v první 

řadě odesílatel, neboť právě on zná vlastnosti zásilky nejlépe, proto by měl zvolit i 

vhodný obal. Odesílatel odpovídá dopravci za škodu způsobenou osobám na provozních 

prostředcích nebo na jiných zásilkách vadami obalu zásilky dle čl. 10 Úmluvy CMR, 

stejně tak odesílatel odpovídá za veškeré výlohy vzniklé z tohoto důvodu, ledaže by 

vada byla zjevná nebo dopravci známá v době převzetí zásilky a dopravce by k tomu 

neměl žádné výhrady. Dopravce má povinnost při převzetí zásilky přezkoumat její 

zjevný stav včetně stavu jejího obalu dle čl. 8 odst. 1 písm. b) Úmluvy CMR a pokud 

má ke stavu jakékoli výhrady, je třeba tyto poznamenat do nákladního listu, aby mohl 

vyvrátit právní domněnku bezvadného stavu zásilky dle čl. 9 odst. 2 Úmluvy 
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CMR. V případě, že se dopravce odesílateli zaváže, že zásilku vybaví obalem sám, 

nemůže se následně s úspěchem dovolat tohoto privilegovaného liberačního důvodu. 

Dalším privilegovaným liberačním důvodem je manipulace, naložení, uložení 

nebo vyložení zásilky odesílatelem, příjemcem nebo osobami jednajícími za odesílatele 

nebo příjemce. I když jsou nakládka a vykládka nepostradatelnou součástí přepravy 

zboží, Úmluva CMR se jimi podrobněji nezabývá. Na otázky, kdo je povinen provést 

nakládku a vykládku a kdo bude odpovědný za škodu tím způsobenou, je třeba nalézt 

odpověď v rozhodném právu. V případě českého právního řádu však úprava 

občanského zákoníku na tyto otázky rovněž neodpovídá. Gramatickým výkladem 

ustanovení čl. 17 odst. 4 písm. c) spolu s rozsahem odpovědnosti dle čl. 17 odst. 1 

Úmluvy CMR lze dojít k závěru, že povinnost provést nakládku má primárně odesílatel, 

vykládku pak provádí příjemce. Dopravce odpovídá až od okamžiku, kdy převzal zboží 

za účelem provedení přepravy, což je právě okamžikem uložení zásilky na ložnou 

plochu vozidla. Odpovědnost dopravce pak končí vydáním zásilky, tedy tím, že 

zpřístupní ložnou plochu nákladního vozidla. Právě uvedené lze odvodit i ze 

skutečnosti, že odesílatel má veškeré informace o charakteru zásilky, objednává u 

dopravce vhodný dopravní prostředek, a nakonec i zásilku na přistavený dopravní 

prostředek nakládá. Na dopravci pak zůstává povinnost přesvědčit se, zda je zásilka 

správně uložena na ložné ploše i z hlediska osového zatížení návěsu a zabezpečena proti 

posunu za jízdy tak, aby neohrožovala provoz dopravního prostředku či samotný 

silniční provoz.
259

 To však nevylučuje možnost, že povinnost provést nakládku či 

vykládku dopravce převezme smluvně na sebe, poté však dopravce odpovídá za škodu 

způsobenou i při nakládce či vykládce dle režimu Úmluvy CMR. Od smluvního 

převzetí takové povinnosti je třeba odlišit dobrovolné, konkludentní jednání, kterým 

dopravce nakládku či vykládku provede bez smluvního závazku. Za takové jednání však 

dopravce nebude odpovídat v režimu Úmluvy CMR, ale dle národního práva. 

Mezi privilegované liberační důvody se řadí rovněž přirozená povaha zboží, pro 

kterou podléhá úplné nebo částečné ztrátě nebo poškození. Úmluva CMR dále uvádí 

demonstrativní výčet toho, co se zejména považuje za projev přirozené povahy zboží, 

když uvádí lom, rez, vnitřní kažení, vysýchání, unikání, normální úbytek nebo působení 
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hmyzu či hlodavců. Jak již bylo uvedeno, na rozdíl od vlastní (zvláštní) vady zásilky, 

která bývá výjimečná a neočekávatelná, je přirozená povaha určitého zboží jeho běžnou 

vlastností, kdy nejde o vadu, ale vlastní projev charakteru určitého zboží. Při použití 

tohoto liberačního důvodu je třeba vycházet z předpokladu, že odesílatel zná své zboží 

nejlépe, čemuž by měl také přizpůsobit požadavky na přepravu či dopravní prostředek a 

nelze přenášet rizika přirozeného projevu zboží na dopravce.
260

 

Privilegovaným liberačním důvodem je dále nedostatečné nebo vadné značení 

nebo číslování jednotlivých kusů zásilky. Tyto údaje musí dle ustanovení 

čl. 6 odst. 1 písm. g) Úmluvy CMR obsahovat nákladní list, přičemž dopravce má 

povinnost přezkoumat tyto údaje dle čl. 8 odst. 1 písm. a) Úmluvy CMR. Pokud tedy 

dopravce řádně a pečlivě zkontroluje označení či čísla jednotlivých kusů zásilky, tyto se 

budou shodovat s údaji uvedenými na nákladním listu, a přesto dojde ke škodě, např. 

tak, že bude zásilka na základě chybného označení vydána jinému příjemci, dopravce 

se s úspěchem zprostí své odpovědnosti s odkazem právě na tento privilegovaný 

liberační důvod. Nemá-li dopravce možnost při nakládce překontrolovat označení či 

čísla, je třeba, aby v tomto smyslu uvedl dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy CMR výhradu do 

nákladního listu.
261

 

Jako poslední privilegovaný liberační důvod uvádí Úmluva CMR přepravu živých 

zvířat, která je sama o sobě specifickou záležitostí, neboť na dopravce klade větší 

nároky nežli přeprava neživých zásilek.
 262

  Živá zvířata je třeba přepravovat tak, aby 

cestou nedošlo k jejich poranění či úhynu, zejména je třeba zajistit ochranu proti 

nepohodě, klimatickým výkyvům, větrání nákladního prostoru a přístup čerstvého 

vzduchu, dále je třeba zajistit krmení a napájení v přiměřených časových odstupech, 

které by v zásadě neměly přesáhnout 24 hodin. Dopravce se zprostí odpovědnosti za 

ztrátu či poškození zásilky pokud osvědčí, že mají původ ve zvláštním nebezpečí 

spočívajícím v přepravě živých zvířat. Ke zproštění odpovědnosti dle čl. 17 odst. 4 

písm. f) Úmluvy CMR tak stačí pouhé dopravcovo osvědčení, tak jako u ostatních 

privilegovaných liberačních důvodů. V důsledku mnoha specifik takové přepravy je 
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však tento liberační důvod spojen s důkazním břemenem, které je dopravce povinen 

unést. Dle čl. 18 odst. 5 Úmluvy CMR dopravce musí prokázat, že učinil všechna 

opatření, která by podle okolností byl povinen učinit, zejména tedy půjde o podmínky 

dle Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě a Nařízení o ochraně 

zvířat během přepravy a souvisejících činností. Dále bude dopravce povinen prokázat, 

že se řídil zvláštními pokyny, které mu byly k přepravě živých zvířat odesílatelem 

uděleny. 

3.3.3 Spoluodpovědnost dopravce za škodu 

Jak již bylo uvedeno výše, dopravce se může své odpovědnosti zprostit 

prokázáním některého z obecných liberačních důvodů či osvědčením zvláštního 

nebezpečí jako privilegovaného liberačního důvodu, s výjimkou případu odpovědnosti 

za vady vozidla. V praxi mohou však nastat případy, kdy škoda na zásilce je způsobena 

souběhem více příčin, které mají původ v jednání jak dopravce, tak oprávněné osoby a 

dopravce se tak zprostí své odpovědnosti pouze z části.
263

 Dopravce pak bude 

odpovědný do té míry, v jaké okolnosti, za něž podle článku 17 Úmluvy 

CMR odpovídá, přispěly ke škodě. Z toho vyplývá, že spoluodpovědnost dopravce dle 

čl. 17 odst. 5 přichází v úvahu pouze v případech odpovědnosti dopravce podle čl. 17 

Úmluvy CMR. Odpovídá-li dopravce za škodu dle čl. 29 Úmluvy CMR, 

tedy v důsledku úmyslu či hrubé nedbalosti, aplikace spoluodpovědnosti 

nepřichází v úvahu. Spoluodpovědnost ve smyslu čl. 17 odst. 5 Úmluvy CMR rovněž 

nepřichází v úvahu u zvláštních druhů odpovědnosti uvedených v bodě 3.2.3. této práce, 

zde se bude aplikovat příslušný národní právní řád.
264

 

3.4 Rozsah odpovědnosti dopravce 

Úprava náhradové povinnosti dopravce je obsažena v čl. 23 Úmluvy CMR pro 

úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky nebo prodlení a v čl. 25 Úmluvy CMR pro případ 
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poškození zásilky. Stejně tak jako úprava vlastní odpovědnosti dopravce, je i úprava 

rozsahu této odpovědnosti kogentní a nelze ji měnit ujednáním smluvních stran. 

K výpočtu náhrady je klíčová hodnota zásilky v době jejího převzetí k přepravě, 

nezáleží tak na hodnotě, kterou má zásilka pro příjemce v místě převzetí. Hodnota 

zásilky se určuje podle burzovní ceny, pokud není zásilka obchodována na burze, tak 

podle běžné tržní ceny, a není-li žádná z těchto cen, tak podle obecné hodnoty zboží 

stejné povahy a jakosti, jak stanoví čl. 23 odst. 2 Úmluvy CMR. Jsou však zásilky, u 

kterých nelze určit hodnotu podle žádného z uvedených kritérií, půjde především o 

zásilky zcela bez hodnoty, např. odpad, který žádnou hodnotu nemá a škoda na takové 

zásilce pak nemůže být předmětem náhrady.
265

 Dále zásilky předmětů, jejichž hodnota 

je nevyčíslitelná, jako jsou umělecká díla, vzácné historické artefakty, v tomto případě 

je pak na znalci, aby hodnotu takové zásilky určil. 

Náhrada škody za úplnou či částečnou ztrátu je limitována v souladu s 

čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR tak, že náhrada škody nesmí přesáhnout částku 8,33 SDR
266

 

za kilogram chybějící hrubé hmotnosti. Hodnotu SDR je třeba převést na národní měnu 

státu, kde se konkrétní spor soudně projednává, a to na základě hodnoty této 

měny v den vydání rozsudku nebo v den, na kterém se strany dohodnou. Hrubou 

hmotností se rozumí čistá hmotnost zásilky včetně hmotnosti jejího obalu. Do hmotnosti 

obalu se započítává i hmotnost palet, na kterých se zásilka přepravuje včetně pásek, 

jimiž může být zásilka svázána pohromadě a dojde-li k úplné ztrátě zásilky včetně 

kontejneru, počítá se do hrubé hmotnosti i hmotnost tohoto kontejneru.
267

 Náhrada 

škody se vypočítá násobkem hrubé hmotnosti ztracené zásilky nebo její části a 

ekvivalentní hodnotou limitu náhrady škody v národní měně.  

Vypočtená výše je maximální možná částka náhrady škody, kterou je dopravce 

povinen hradit, přičemž mohou nastat dvě situace. V případě, že zásilka bude mít 

velkou hmotnost a relativně nízkou cenu, hodnota ztracené zásilky může být nižší než 

výše limitu náhrady škody, pak se oprávněnému hradí škoda v plné výši. Opačným 
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případem jsou poměrně lehké zásilky vysoké hodnoty, typicky elektronika, přesáhne-li 

vlastní hodnota ztracené zásilky limit pro náhradu škody, dopravce bude povinen pouze 

k limitované náhradě škody. 

Při poškození zásilky dopravce hradí částku, o níž se hodnota zásilky snížila dle 

čl. 25 odst. 1 Úmluvy CMR, přičemž tato hodnota se vypočítává stejně jako v případě 

úplné či částečné ztráty. Zároveň je stanoven limit náhrady škody pro případy, kdy je 

poškozením znehodnocena celá zásilka. Výše náhrady je limitována částkou, jež by se 

vyplatila při úplné ztrátě zásilky a v případě částečného znehodnocení částkou, která by 

se vyplatila při ztrátě znehodnocené části zásilky. 

Náhrada škody vzniklé z překročení dodací lhůty je rovněž limitována, a to výší 

dovozného v souladu s čl. 23 odst. 5 Úmluvy CMR, přičemž částka dovozného slouží 

pouze jako ukazatel výše limitované náhrady škody a nelze dovozovat, že by dopravce 

neměl nárok na úhradu přepravného. Jak již bylo uvedeno v bodě 3.2.2. této práce, 

z překročení dodací lhůty mohou vniknout dva nároky na náhradu škody. Prodlení může 

na jedné straně vést ke škodě na přepravované zásilce, tento typ nároku se však bude 

řídit limitem uvedeným pro škodu na zásilce dle čl. 23 odst. 1, resp. 25 odst. 1 Úmluvy 

CMR. Na druhé straně může prodlení vést ke škodě následné, např. ušlému zisku 

z prostojů při výrobě v důsledku nedostatku surovin, u tohoto nároku pak bude náhrada 

škody limitována právě dle čl. 23 odst. 5 Úmluvy CMR výší dovozného. Je třeba si však 

uvědomit, že jde o dva vzájemně konkurující si nároky, jejichž konflikt Úmluva CMR 

neřeší, ale nelze uplatnit oba dva nároky na základě jednoho titulu, je tedy na 

oprávněném, aby pečlivě zvážil s vědomím uvedených limitů, podle kterého 

z citovaných článků bude náhradu škody vůči dopravci uplatňovat. 

3.5 Překročení limitů náhrady škody 

Výše uvedenými limity se Úmluva CMR snaží chránit dopravce před ničím 

neomezenou náhradou škody, která by v mnoha případech jistě vedla k ekonomické 

likvidaci dopravce. Obecně si lze jen těžko představit fungující mezinárodní přepravu a 

dopravce ochotné přepravovat hodnotné zásilky bez zavedených limitů náhrady škody, 

jenž pro dopravce představují jistotu, že při naplnění podmínek budou chráněni tímto 

limitem náhrady škody. Na druhou stranu Úmluva CMR uznává, že v některých 

případech je třeba, aby dopravce odpovídal nad uvedené limity případně neomezeně a 
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vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany nemohou vyloučit aplikaci těchto limitů 

dohodou pro jejich kogentní povahu dle čl. 41 Úmluvy CMR, je třeba, aby přímo 

Úmluva CMR vymezila případy, kdy lze uvedené limity prolomit. 

Limit náhrady škody lze překročit v souladu s čl. 24 Úmluvy CMR udáním ceny 

zásilky, která převyšuje hranici stanovenou v čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR, a to za 

předpokladu, že odesílatel zaplatí dohodnutý příplatek a vyšší cena zásilky bude 

zaznamenána na nákladním listě. V takovém případě udaná cena nahrazuje limitovanou 

hranici hodnoty zásilky. Příplatek má být dle Úmluvy CMR dohodnut, což znamená, že 

jeho případné neuhrazení nevylučuje platnou dohodu o vyšší ceně zásilky, pokud však 

byl příplatek sjednán, musí být zaplacen.
268

 Tento postup je využívaný zejména při 

přepravě hodnotných zásilek, u nichž je zvýšené riziko ztráty či poškození a odesílatel 

se tímto způsobem jistí, aby mu v případě ztráty či poškození zásilky byla dopravcem 

poskytnuta náhrada škody, a to až do výše udané ceny zásilky. 

Další možností je udání částky zvláštního zájmu na dodání zásilky pro případ její 

ztráty nebo poškození nebo překročení dodací lhůty dle čl. 26 Úmluvy CMR, a to opět 

za podmínky, že bude uhrazen dohodnutý příplatek, byl-li ujednán, a cena zvláštního 

zájmu musí být uvedena v nákladním listě. Oproti předchozímu institutu slouží udání 

zvláštního zájmu na dodání i v případě náhrady škody při překročení dodací lhůty a 

odesílatel tím tak dává dopravci najevo, že mu záleží na včasném dodání. Z toho plyne 

další náležitost tohoto institutu, a to sjednání data dodání, aby se případné prodlení 

určilo bez pochyb. Dojde-li ke škodě pří současném splnění všech náležitostí zvláštního 

zájmu na dodání, může být nezávisle na náhradách škod stanovených v článcích 23, 24 

a 25 Úmluvy CMR požadována náhrada dalších prokázaných škod až do částky 

udaného zájmu na dodání, což ostatně platí i pro výše uvedené udání ceny zásilky. 

Škoda přesahující základní limitovanou odpovědnost až do výše stanovené podle čl. 24 

či 26 Úmluvy CMR však musí být prokázána.
269

 

S ohledem na doposud uvedené lze uzavřít, že odpovědnostní systém Úmluvy 

CMR je vůči dopravcům výrazně ochranářský, zejména proto, aby případné náhrady 

škod, ke kterým běžně v přepravě dochází, neohrožovaly samotnou existenci dopravců. 

Na druhé straně Úmluva CMR postavení smluvních stran vyvažuje zakotvením 
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kvalifikované odpovědnosti dopravce, když se dle čl. 29 nemůže dopravce dovolávat 

ustanovení IV. kapitoly Úmluvy CMR, která vylučují nebo omezují jeho odpovědnost 

anebo přenášejí důkazní břemeno, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo takovým 

zaviněním dopravce, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, 

považuje za rovnocenné úmyslu. Úmyslné zavinění může být jak přímé, tak i nepřímé. 

Zavinění rovnocenné úmyslu vymezil Nejvyšší soud ČR jako hrubou nedbalost, tedy 

nedbalost takové intenzity, která svědčí o lehkomyslném jednání dopravce při plnění 

jeho povinností, při současném zanedbání požadavku náležité opatrnosti, a to tak, že to 

svědčí o jeho zjevné bezohlednosti k zájmům jiných osob.
270

 Zavinění rovnocenné 

úmyslu tedy stojí mezi nepřímým úmyslem a vědomou nedbalostí, která, byť dopravce 

věděl, že může způsobit škodu, ale spoléhal bez přiměřených důvodů na to, že ji 

nezpůsobí, nedosahuje intenzity hrubé nedbalosti a nemůže se v takovém případě jednat 

o kvalifikovanou odpovědnost. 

K vymezení rozdílu mezi limitovanou a kvalifikovanou odpovědností dopravce je 

klíčová odborná péče dopravce při plnění závazku ze smlouvy o přepravě i opatření, 

která k případné ochraně zásilky zaujal odesílatel, neboť informace o povaze zásilky od 

odesílatele je pro dopravce zásadní.
271

 Na základě takové informace, a se svou 

odborností při vyhodnocení rizik přepravy konkrétní zásilky, pak může dopravce 

rozhodnout o použití vhodného dopravního prostředku, jeho vybavení a zabezpečení, 

volbě počtu členů posádky a výběru vhodné trasy. Dále je třeba zmínit, že kvalifikovaná 

odpovědnost dopravce trvá, i když jde o jednání osob, za které dopravce odpovídá dle 

čl. 3 Úmluvy CMR. Kvalifikovaná odpovědnost vylučuje omezení 

odpovědnosti dopravce zakotvené pouze ve IV. kapitole Úmluvy CMR, z toho 

tedy vyplývá, že i v případě kvalifikované odpovědnosti se uplatní omezení 

upravené v ostatních kapitolách Úmluvy CMR, jako např. prekluzivní lhůta 

21 dnů k zaslání písemné výhrady v případě uplatnění nároku na náhradu škody dle 

čl. 30 odst. 3 Úmluvy CMR, byla-li překročena dodací lhůta. To, že dopravce 

jednal v průběhu přepravy úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a způsobil tím škodu, musí 

prokázat oprávněný. Vzhledem ke skutečnosti, že oprávněný často u škodné události 

není přítomen osobně, případně o vzniku škody nemá dostatek informací, je 
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jeho důkazní pozice oslabena. V některých případech se však oprávněný může 

spokojit i s limitovanou odpovědností dopravce, kde je důkazní břemeno přesunuto 

právě na dopravce.
272
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4 Mezinárodní železniční přeprava 

Železniční přeprava je na území Evropy, a to i přes klesající tendenci v celkovém 

objemu přeprav, stále nepostradatelným druhem nákladní přepravy a spolu se silniční a 

námořní přepravou tvoří páteř evropského přepravního trhu.
273

 Stejně tak významná je 

železniční přeprava i v České republice, která stále disponuje na evropské poměry 

hustou železniční sítí. Do roku 1993 zde měla železniční přeprava v rámci nákladní 

přepravy prvenství, které následně převzala silniční doprava.
274

 Z toho vyplývá, že 

železniční přeprava má v rámci vnitrokontinentální přepravy stále své nezastupitelné 

místo, zejména pokud jde o přepravu těžkých a objemných zásilek na velké vzdálenosti, 

kde je železniční přeprava ve srovnání se silniční přepravou ekonomicky i ekologicky 

výhodnější. Výhodou bývá také poměrně vysoká průměrná rychlost přepravy, které 

nákladní vozidla na velké vzdálenosti kvůli přetížení hlavních silničních tahů nemohou 

dosáhnout. Nevýhodou železniční přepravy je naopak její vázanost na železniční síť, 

která již z podstaty nemůže konkurovat hustotě silniční sítě. V případě překážky na 

pozemní komunikaci je možné se této vyhnout vhodnou objízdnou trasou, 

zatímco v případě překážky na železnici je vlaková souprava se zásilkou nucena čekat. 

Zároveň je třeba počítat i se skutečností, že železnice je využívána 

především k přepravě osobní, která má při plánování provozu železniční dopravy 

přednost. Často se tak stává, že ve špičce v průběhu pracovního dne je na klíčové trase 

naplánováno několik osobních vlaků a na průjezd nákladního vlaku nezbývá již 

kapacita.
275

 Stejně tak v případě výluky na trase je v případě osobních vlaků zajištěna 

náhradní doprava, nákladní vlaky však musejí počkat. Výše nastíněné nevýhody 

železniční přepravy pak bývají problémem zejména v přepravě „just in time“. 

 V zájmu konkurenceschopnosti železniční přepravy vůči ostatním druhům 

přepravy, nastolení rovnováhy mezi nákladní a osobní přepravou na železnicích, 

zejména poskytnutí dostatečné kapacity v souladu s potřebou trhu a za účelem zajištění 

včasného průjezdu nákladních vlaků, došlo ke zřízení železničních nákladních koridorů 
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(RFC)
276

 vybudovaných na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 913/2010, o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.
277

 

Železniční nákladní koridory spojují dva a více terminálů podle některé z hlavních 

tras.
278

 Jednotliví provozovatelé drah ve státech, přes které tyto koridory procházejí, 

garantují plynulý průjezd vlaku tím, že koridory jsou obsazeny pro potřebu těch 

nákladních dopravců, kteří požádají o přidělení daného koridoru včas. Dopravce má pak 

jistotu, že je mu koridor přidělen jako celek a může jej využít ke snadnému průjezdu 

vlaku se zásilkou.
279

 

4.1 Právní úprava 

Úprava mezinárodní železniční nákladní přepravy je v současné době obsažena 

v Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980,
280

 

vycházející z Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po 

železnicích (CIV) a Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze 

dne 7. 2. 1970,
281

 které Úmluva COTIF převzala do podoby přípojků, a to Přípojku A 

pod názvem Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě 

cestujících a zavazadel (CIV) a Přípojku B pod názvem Jednotné právní předpisy pro 

smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM).
282

 Předpisy CIM „upravují 
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přepravně právní vztahy mezi železnicemi a jejími uživateli, přepravci, v mezinárodní 

železniční přepravě. Jednotné předpisy se používají pro přepravu všech zásilek zboží 

podaných k přepravě přímým nákladním listem CIM.“
283

 

Úmluvou COTIF byla zřízena Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční 

přepravu (OTIF) se sídlem v Bernu, jejímiž členy jsou smluvní strany Úmluvy COTIF. 

Cílem této organizace je všestranně podporovat, zlepšovat a usnadňovat mezinárodní 

železniční přepravu, odstranit překážky při přechodu hranic, přispívat k technické 

harmonizaci a interoperabilitě, dále stanovovat postup pro technickou admisi 

železničního materiálu a také v těchto oblastech rozvíjet jednotné právní předpisy. Dále 

Úmluva COTIF stanoví jednotlivé orgány a jejich kompetence v rámci organizace 

OTIF. K Úmluvě COTIF může na základě čl. 37 § 1 přistoupit každý stát, na jehož 

území je provozována železniční infrastruktura. V současné době mezi členské státy 

patří státy EU a přilehlé státy jako např. Bosna a Hercegovina, Srbská republika, Černá 

Hora či Ukrajina, Ruská federace, ale také např. Marocké království, Alžírská 

demokratická a lidová republika, Turecká republika, Gruzie, Iránská islámská republika 

či Afghánská islámská republika a Pákistánská islámská republika. Libanonské 

republice, Syrské arabské republice a Irácké republice bylo členství až do obnovy jejich 

železniční sítě pozastaveno.
284

 Úmluva je sepsána v anglickém, německém a 

francouzském jazyce, přičemž v případě odchylek je rozhodným francouzské znění. 

Úmluva COTIF byla v roce 1999 revidována tzv. Vilniuským protokolem, který 

nabyl účinnosti dne 1. 6. 2006.
285

 Tento protokol byl přijat v souvislosti se směrnicí 

Rady č. 91/440/EHS, o rozvoji železnic Společenství, jejímž cílem byla především 

liberalizace železniční přepravy a snaha o harmonizaci úpravy jednotlivých druhů 

přepravy, a to prostřednictvím zaručení nezávislosti železničních podniků, oddělení 

správy železniční infrastruktury od poskytování dopravních služeb a poskytnutí práv 

přístupu k železničním sítím členských států mezinárodním uskupením železničních 

podniků. 
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Protokol vedle přispění k harmonizaci s předpisy EU přinesl také určité změny 

původní Úmluvy COTIF a jejích přípojků, zejména v oblasti odpovědnosti dopravce. 

Vilniuský protokol umožnil sjednání vyššího limitu odpovědnosti dopravce za kilogram 

hrubé váhy zásilky. Oproti původní úpravě byla zavedena odpovědnost dopravce za 

zpoždění nebo výpadek provozu autovlaku dle čl. 33 Předpisů CIM. Došlo také 

k rozšíření oblasti aplikace Úmluvy COTIF, neboť do zavedení tohoto protokolu byla 

úmluva aplikovatelná s výjimkami pouze na přepravu zásilek s přímým nákladním 

listem vystaveným na konkrétní železniční přepravní trasu vedoucí přes území alespoň 

dvou států, navíc pouze po tratích zapsaných OTIF na seznamu tratí, jež byl přílohou 

Předpisů CIM. Ve znění Vilniuského protokolu se tato však aplikuje na každou 

přepravní smlouvu po železnici, nachází-li se místo převzetí a místo určení ve dvou 

různých členských státech. Další změna spočívá v okamžiku uzavření přepravní 

smlouvy, kde došlo k posunu od reálného kontraktu, když smlouva o přepravě byla 

uzavřena okamžikem předání zásilky s nákladním listem dopravci, ke konsensuální 

formě kontraktu, neboť Předpisy CIM již nevyžadují k uzavření smlouvy o přepravě 

faktické předání zásilky, ale postačí již pouze projev vůle smluvních stran. Přepravní 

smlouva se zaznamenává v nákladním listě, ale chybí-li, má-li nedostatky nebo byl-li 

tento ztracen, není tím existence a platnost smlouvy o přepravě dle čl. 6 § 2 Předpisů 

CIM dotčena. Ve výše uvedených změnách je tak vidět výrazná inspirace Úmluvou 

CMR.
286

 
287

 

Úmluva COTIF však není jedinou nadnárodní úpravou mezinárodní železniční 

přepravy. V roce 1951 došlo mezi státy tehdejšího východního bloku ke sjednání 

dohod o spolupráci v oblasti železnic, které byly v roce 1955 přejmenovány na 

Dohodu o mezinárodní přepravě zboží (SMGS), (dále jen jako „Úmluva SMGS“) a 

Dohodu o mezinárodní přepravě cestujících a cestovních zavazadel (SMPS).
288

 

Československo, které původně tyto dohody ratifikovalo, však později 

přistoupilo k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnici (CIM) z roku 1890 a 

Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě cestujících a zavazadel po železnici (CIV) 
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z roku 1924, které se později staly přípojky Úmluvy COTIF, proto zároveň odstoupilo 

od Úmluvy SMGS a SMPS a rovněž tedy ani Česká republika, jako nástupnický stát, 

není jejich smluvní stranou.
289

 Smluvními stranami těchto úmluv jsou v současné době 

především bývalé svazové republiky Sovětského svazu tvořící Společenství nezávislých 

států (SNS)
290
, ale také Polská republika, Slovenská republika, Bulharská republika, 

Čínská lidová republika, Vietnamská socialistická republika, Korejská lidově 

demokratická republika. 

Členské státy Úmluvy SMGS a SMPS v roce 1956 založily mezivládní 

Organizaci pro spolupráci železnic (OSJD) se sídlem ve Varšavě,
291

 jejímž cílem je 

především podpora rozvoje železniční dopravy mezi státy Evropy a Asie, a to 

prostřednictvím harmonizace přepravního práva a dopravní přepravní politiky.
292

 Česká 

republika, ačkoli není smluvním státem Úmluvy SMGS a SMPS, je členským státem 

OSJD a některé státy západní Evropy zde mají postavení přidružených států. 

Dvoukolejnost, kterou výše uvedené systémy představují, byla Vilniuským 

protokolem k Úmluvě COTIF zmírněna možností použití Úmluvy COTIF v zemích, 

které nejsou smluvními státy. Postačí, že stát odeslání či stát dodání je smluvní státem 

Úmluvy COTIF. Dochází-li k mezinárodní železniční přepravě mezi státy, které jsou 

smluvními stranami buď pouze Úmluvy COTIF nebo pouze SMGS, typicky u dlouhých 

přeprav mezi Asií a Evropou, je možné uzavřít jedinou smlouvu o přepravě a vydat 

společný nákladní list CIM/SMGS. Při styku dvou právních režimů tak není nutné 

uzavírat dvě smlouvy o přepravě a vydávat nový nákladní list při přechodu zboží do 

jiného režimu.
293

  Tím dochází nejen ke snížení nákladů za nový podej, tj. přepisů 

údajů z nákladního listu SMGS do nákladního listu CIM, ale také zrychlení přepravy a 

odstranění rizik vzniku chyb při přepisu nákladních listů.
294

 Společný nákladní list 
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CIM/SMGS „obsahuje zvláštní podmínky pro zásilky CIM, které jsou předmětem 

reexpedice prováděné dopravcem podle podmínek SMGS na hranici obou právních 

systémů (předchozí povolení, nebezpečné věci, nákladní list, placení výloh, označení 

zboží a nakládací prostředky).“
295

 

Pro účely této práce je dále vycházeno pouze z právní úpravy smlouvy o 

přepravě v mezinárodní nákladní železniční přepravě obsažené v Jednotných právních 

předpisech pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), přičemž je 

zjevné, že autoři nového znění Předpisů CIM čerpali inspiraci mimo jiné v Úmluvě 

CMR, proto již dále nebude vykládán obsah a význam srovnatelných institutů a 

pozornost bude věnována otázkám významným pro odpovědnost dopravce a komparaci 

těchto úprav. 

Rozsah platnosti Předpisů CIM je stanoven v čl. 1 pro každou smlouvu o přepravě 

zboží za úhradu po železničních tratích, leží-li místo převzetí zboží k přepravě a místo 

určené pro dodávku ve dvou různých členských státech, a to bez ohledu na místo sídla 

nebo příslušnost stran přepravní smlouvy. Pokud se však smluvní strany dohodnou, jsou 

Předpisy CIM aplikovatelné i na ty přepravy, kde místo převzetí či místo určené pro 

dodávku zboží leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je členským 

státem. V případě kombinované přepravy, kde je železniční přeprava překračující státní 

hranice primárním úsekem a zároveň je vnitrostátně využíváno též přepravy silniční či 

říční jako přepravy doplňkové, použijí se Předpisy CIM i na tyto druhy přepravy, stejně 

jako v případě, kdy je užito přepravy po moři či říční, která překračuje státní hranice, 

ovšem zde pouze za předpokladu, že je tato přeprava prováděna po moři nebo říčních 

linkách, jež jsou zapsány do seznamu tratí v souladu s čl. 24 § 1 Úmluvy COTIF.
296

 

Úprava Předpisů CIM je stejně jako úprava Úmluvy CMR kogentní, jak 

vyplývá z čl. 5 Předpisů CIM, kdy každá dohoda, která se od Předpisů CIM přímo či 

nepřímo odchyluje, je neplatná a nemá právních účinků.
297

 Zároveň Předpisy CIM 

nebrání, aby si strany ujednaly vlastní úpravu v otázkách Předpisy CIM neupravených a 

na rozdíl od Úmluvy CMR výslovně připouští, aby dopravce svou odpovědnost a své 
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závazky vyplývající z Předpisů CIM rozšířil, zatímco Úmluva CMR zakazuje jakékoli 

odchýlení smluvních stran od kogentních ustanovení, byť by to bylo ve prospěch 

odesílatele. 

Co se týče způsobu uzavření přepravní smlouvy z formálního hlediska, tedy 

vymezení jednotlivých náležitostí smlouvy, je tato oblast v Předpisech CIM 

neupravena a ponechána na národním právu, stejně jako je tomu v případě úpravy 

Úmluvy CMR. Přepravní smlouva se však dle čl. 6 § 2 Předpisů CIM 

zaznamenává v nákladním listě, a to podle jednotného vzoru.
298

 Chybí-li tento nákladní 

list, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, existence a platnost přepravní smlouvy 

podléhající Předpisům CIM tím zůstává nedotčena. Nákladní list je tak důkazem o 

uzavření přepravní smlouvy. Předpisy CIM zároveň v čl. 7 podrobně stanoví obsahové 

náležitosti nákladního listu, přičemž nákladní list podepisuje jak dopravce, tak 

odesílatel a dopravce je povinen vhodným způsobem potvrdit převzetí zásilky na 

druhopisu nákladního listu a tento předat odesílateli. Zároveň pro každou zásilku smí 

být použit pouze jeden nákladní list a není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, 

musí být předmětem nákladního listu pouze náklad jediného vozu v souladu s čl. 6 § 4 a 

§ 6 Předpisů CIM. 

4.2 Odpovědnost dopravce dle Předpisů CIM 

Dopravce dle ustanovení čl. 23 § 1 Předpisů CIM odpovídá za škodu vzniklou 

úplnou nebo částečnou ztrátou či poškozením zboží v době od přijetí zboží až do jeho 

dodání, jakož i za škodu vzniklou překročením dodací lhůty, nezávisle na tom, které 

železniční infrastruktury použije. Jedná se tedy o odpovědnost vycházející ze 

základního principu objektivní odpovědnosti s možností liberace, dopravce tak 

odpovídá bez ohledu na své zavinění.
299

 

Ze shora uvedeného vyplývá časový rozsah odpovědnosti, který je stanoven od 

okamžiku převzetí zboží až do jeho dodání. Ve srovnání s Úmluvou CMR, která 

omezuje rozsah odpovědnosti od doby převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku 

jejího vydání, lze říci, že časový rozsah odpovědnosti železničního dopravce je stanoven 
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šířeji než u dopravce silničního a rovněž zde odpadá určitý prostor pro výklad toho, zda 

byla zásilka svěřena dopravci za účelem přepravy či v rámci poskytování jiných služeb 

a zda tedy již odpovídá omezeně dle příslušné úmluvy či nikoli. Z Předpisů CIM je tedy 

zřejmé, že v okamžiku, kdy železniční dopravce zboží přijme, odpovídá za něj v režimu 

Předpisů CIM, ať už bezodkladně započal s vlastní přepravou či nikoli a zboží např. jen 

skladuje nebo balí. 

Převzetím a stejně tak i dodáním je třeba rozumět okamžik, kdy 

dopravce, a v případě dodání oprávněný, mají možnost vykonávat kontrolu nad 

zásilkou. Dodání Předpisy CIM dále rozvádějí v čl. 17, podle kterého je dopravce 

povinen v místě určeném pro dodávku vydat nákladní list a dodat zboží proti potvrzení 

příjmu a zaplacení pohledávek vyplývajících z přepravní smlouvy. Nutno dodat, že do 

okamžiku dodání zboží stále trvá odpovědnost dopravce za toto zboží dle Předpisů 

CIM. Proto je v čl. 17 § 2 zakotvena fikce dodání, jež dodání zboží příjemci staví na 

roveň situaci, kdy je podle předpisů platných v místě dodání zboží vydáno celním nebo 

daňovým úřadům v jejich výpravních místnostech nebo skladištích, nejsou-li tato místa 

pod kontrolou dopravce anebo případům, kdy se zboží uskladní u dopravce či zasílatele 

nebo ve veřejném skladišti. 

Dodáním zásilky, resp. jejím převzetím příjemcem, se rovněž zabýval Nejvyšší 

soudní dvůr Rakouska (OGH). Dopravce dodal příjemci zásilku se zpožděním a navíc 

bylo zjištěno, že je poškozena. Příjemce zásilku převzal, ovšem s výhradou její kontroly 

a následně uplatnil reklamaci přepravy. Nejvyšší soud uvedl, že převzetí zásilky 

předpokládá, aby příjemce vedle skutečného převzetí zásilky rovněž uznal, že dodání 

bylo v souladu se smlouvou o přepravě, alespoň v jejích podstatných náležitostech. 

Bezvýhradné převzetí zásilky je považováno za konkludentní projev vůle, že dopravce 

své závazky ze smlouvy o přepravě splnil, ovšem předběžné převzetí zásilky za účelem 

její kontroly a zjištění případných škod převzetím zásilky ve smyslu shora uvedeného 

není.
300

 

Je nezbytné si rovněž uvědomit rozdíl mezi pojmy převzetí a nakládka, neboť 

převzetím se dostává zboží do sféry vlivu dopravce a od toho okamžiku nastupuje režim 
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odpovědnosti dle Předpisů CIM, zatímco nakládkou se dostává zboží na ložnou plochu 

vlaku, ovšem časově si tyto dva pojmy nemusí odpovídat, dopravce může zboží 

převzít a teprve poté provést nakládku, nebo naopak převzít již naložené zboží.
301

 

Předpisy CIM zároveň určují povinnosti smluvních stran při nakládce a vykládce 

zásilky. Dle čl. 13 § 1 Předpisů CIM se odesílatel a dopravce mají dohodnout, komu 

přísluší nakládka a vykládka zboží a teprve pokud taková dohoda chybí, kusové zboží 

má povinnost naložit i vyložit dopravce, a naopak u vozových zásilek se povinnost 

nakládky týká odesílatele a k vykládce po dodání je povinen příjemce. Z toho tedy 

vyplývá, že pokud půjde o kusovou zásilku, odpovědnost dopravce nastane okamžikem 

převzetí zásilky dopravcem k nakládce a skončí dodáním, tedy jeho vyložením z vlaku. 

Naopak u vozových zásilek bude časový rozsah odpovědnosti dopravce zúžen právě o 

dobu nakládky a vykládky, kterou provádí odesílatel, resp. příjemce. Odpovědnost 

dopravce tak započne běžet až v okamžiku, kdy je zboží naloženo na ložné ploše vlaku 

a dopravce jej převezme a končí tím, že dopravce zpřístupní ložnou plochu příjemci 

k vykládce předmětné zásilky, resp. bude postupovat dle čl. 17 § 2 Předpisů CIM. 

Nakládá-li zboží odesílatel, odpovídá dopravci za všechny následky vadného naložení a 

je zejména povinen nahradit dopravci škodu, která mu tím vznikla, přičemž dopravce 

musí vadné naložení dokázat. Článek 13 § 2 Předpisů CIM míří především na ty situace, 

kdy v důsledku vadné nakládky dojde v průběhu přepravy ke škodě nejen na zásilce 

odesílatele, ale i na ostatních zásilkách či majetku dopravce. Za povšimnutí stojí rovněž 

skutečnost, že Předpisy CIM již neřeší odpovědnost příjemce za škodu způsobenou 

dopravci, když i při vykládce může příjemce poškodit zásilky ostatních příjemců či 

majetek dopravce, taková případná odpovědnost by musela být řešena podle národního 

práva. Oproti Úmluvě CMR je jistě nespornou výhodou, že Předpisy CIM postihují 

dobu nakládky a vykládky, kdy jasně stanoví, kdo za co odpovídá, zatímco v Úmluvě 

CMR tato úprava chybí. 

Článek 23 § 1 Předpisů CIM stanoví odpovědnost dopravce nezávisle na tom, 

které železniční infrastruktury k přepravě použije, a to i kdyby tato škoda měla původ 

právě v této infrastruktuře. Vzhledem ke skutečnosti, že ve většině evropských států 

došlo k oddělení vlastnického práva dopravních prostředků a železniční infrastruktury, 
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užívají dopravci tyto cesty na základě smlouvy o užívání infrastruktury.
302

 Smluvní 

stranou smlouvy o přepravě je pouze dopravce a nikoli vlastník užité železniční 

infrastruktury, který je pouze pomocníkem dopravce při plnění závazků ze smlouvy o 

přepravě.
303

 

4.2.1 Odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky a za překročení dodací lhůty 

K vymezení toho, co se považuje za úplnou či částečnou ztrátu zboží nebo 

poškození zboží, za které dopravce odpovídá, lze odkázat na bod 3.2.1 této práce 

věnující se této problematice v rámci silniční přepravy, neboť z takového vymezení lze 

vyjít i u železniční přepravy. 

Dopravce dále odpovídá za překročení dodací lhůty. Předpisy CIM předpokládají, 

že dodací lhůta bude primárně stanovena dohodou smluvních stran přepravní smlouvy, 

ale pokud by taková dohoda nebyla, stanoví její délku podpůrně v ustanovení čl. 16 § 2 

Předpisů CIM. Pro vozové zásilky činí nejdelší výpravní lhůta 12 hodin a přepravní 

lhůta na každých započatých 400 km pak 24 hodin. U kusových zásilek má pak být 

výpravní lhůta nejvýše 24 hodin a přepravní lhůta na každých započatých 200 km činí 

24 hodin. Je nutné dodat, že uvedené vzdálenosti se aplikují na sjednanou trasu, ale 

pokud žádná trasa sjednána nebyla, tak na nejkratší možnou. Dopravce může svými 

přepravními podmínkami prodloužit tyto dodací lhůty s ohledem na přepravu po 

železnicích s různým rozchodem, po moři nebo vnitrostátních vodních cestách či po 

silnici, pokud neexistuje žádné železniční spojení. Dodací lhůta počíná plynout přijetím 

zásilky k přepravě, přičemž se prodlužuje o dobu zdržení nezaviněného dopravcem a 

neplyne o nedělích a zákonem stanovených svátcích v souladu s čl. 16 § 4 Předpisů 

CIM. Ve srovnání s obecně formulovaným čl. 19 Úmluvy CMR, který v případě 

chybějící dohody o dodací lhůtě užívá pojmu přiměřené lhůty ve spojení s kritériem 

pečlivého dopravce, je úprava Předpisů CIM pro smluvní strany daleko přesnější, 

neposkytující mnoho prostoru pro případný výklad. 

Není-li zboží dodáno příjemci, případně nebylo-li mu připraveno k dispozici, a to 

do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty, ať už sjednané nebo určené na základě čl. 16 § 2 
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Předpisů CIM, může oprávněný bez dalšího považovat zásilku za ztracenou v souladu 

s čl. 29 § 1 Předpisů CIM. I Předpisy CIM stejně jako Úmluva CMR zakotvují právní 

domněnku ztráty při překročení dodací lhůty pouze s rozdílem počátku běhu těchto lhůt. 

Ohledně informační povinnosti v případě nalezení ztracené zásilky, dodání nalezené 

zásilky proti vrácení odškodného, případně o dispozičním právu dopravce lze odkázat 

na výklad v bodě 3.2.2. této práce, neboť v této části je úprava Předpisů CIM shodná 

s Úmluvou CMR. 

4.2.2 Zvláštní případy odpovědnosti dopravce dle Předpisů CIM 

Vedle obecné odpovědnosti dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky a za 

překročení dodací lhůty upravují Předpisy CIM další případy odpovědnosti, jež jsou 

následně rozebrány. 

Článek 7 § 1 Předpisů CIM obsahuje taxativní výčet údajů, které musí obsahovat 

nákladní list a mimo jiné pod písm. p) také stanoví, že nákladní list musí obsahovat 

údaj, že přeprava podléhá jednotným právním předpisům CIM, a to i při opačném 

ujednání. Neobsahuje-li nákladní list tento údaj, odpovídá dopravce za všechny 

náklady a škody, které v důsledku tohoto opomenutí vzniknou osobě s dispozičním 

právem k zásilce. Jde tedy o klasickou odpovědnost za paramount klauzuli, kterou 

nalezneme i v Úmluvě CMR a stejně jako tam, i v případě CIM nákladního listu bývá 

tato klauzule předtištěna na formulářovém nákladním listu. Odpovědnost dopravce 

je v tomto případě objektivní bez možnosti liberace a není omezena žádný limitem.
304

 

Železniční dopravce v rámci přepravy zásilky rovněž odpovídá za následky ztráty 

či nesprávného použití listin, kterou jsou uvedeny v nákladním listě nebo jsou k němu 

přiloženy, případně těch, které byly dopravci předány. Jde opět o úpravu odpovědnosti 

dopravce vycházející z Úmluvy CMR, která však podpůrně odkazuje na úpravu 

odpovědnosti komisionáře v národním právním řádu. Na rozdíl od úpravy v silniční 

přepravě obsahuje ustanovení čl. 15 § 3 Předpisů CIM obecný liberační důvod, kdy 

dopravce nebude povinen k náhradě škody, pokud ztráta nebo škoda vzniklá 

nesprávným použitím těchto listin spočívá v okolnostech, jimž dopravce nemohl 
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zabránit a jejichž následky nemohl odvrátit. Náhrada škody za ztrátu či nesprávné 

použití listin je omezena částkou, kterou by byl povinen dopravce poskytnout při ztrátě 

zásilky, resp. výší udané hodnoty dle čl. 34 Předpisů CIM nebo částky zájmu na dodání 

dle čl. 35 Předpisů CIM. 

Dodá-li dopravce příjemci zásilku bez toho, aniž by vybral dobírku zatěžující tuto 

zásilku, je dopravce povinen nahradit odesílateli škodu, a to až do výše 

dobírky, s výhradou jeho postihu vůči příjemci v souladu s čl. 17 § 6 Předpisů CIM. 

Odesílatel a případně i příjemce jsou oprávněni po předložení druhopisu 

nákladního listu disponovat se zásilkou v průběhu procesu přepravy a za tím účelem 

provádět dodatečné změny přepravní smlouvy v souladu s čl. 19 Předpisů CIM. 

Dopravce v tomto případě odpovídá při svém zavinění za následky vyplývající ze 

skutečnosti, že dodatečnou změnu neprovedl či ji provedl nedostatečně. Dále dopravce 

odpovídá příjemci, pokud provedl odesílatelem požadované změny přepravní smlouvy, 

aniž by si nechal předložit druhopis nákladního listu, byl-li zároveň příjemci předán 

nákladní list. V obou uvedených případech dopravce odpovídá pouze do té částky, 

kterou by byl povinen nahradit při úplné ztrátě zboží. Úprava odpovědnosti dopravce 

při provádění příkazů daných odesílatelem či příjemcem zásilky zakotvená v Předpisech 

CIM vychází z úpravy tohoto institutu v Úmluvě CMR, nicméně podle této úmluvy je 

odpovědnost dopravce v tomto případě neomezená, zatímco Předpisy CIM limit 

odpovědnosti již zakotvují.
305

 

Článek 24 Předpisů CIM upravuje odpovědnost při přepravě železničních vozidel 

jako zásilky. Za předpokladu, že je zásilka tvořena jednotlivými železničními vozy, 

jedoucími po vlastních kolech a které byly k přepravě podány jako zásilka, odpovídá 

dopravce za škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením železničního vozidla nebo jeho 

částí v době přijetí vozidla až do okamžiku jeho dodání, neprokáže-li, že škoda nebyla 

způsobena jeho zaviněním. Zde se jedná o výjimku z principu objektivní odpovědnosti, 

na němž jsou Předpisy CIM založeny, neboť v tomto případě je odpovědnost založena 

na principu objektivní odpovědnosti s presumovaným zaviněním. Pokud se dopravce 

chce zprostit odpovědnosti, neprokazuje jako v jiných případech naplnění liberačních 
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důvodů, ale musí prokázat, že škodu nezavinil.
306

 Žádné podobné ustanovení v Úmluvě 

CMR nenalezneme. Není-li vozidlo přepravováno jako ložené, ale po vlastních kolech, 

Úmluva CMR se aplikovat nebude. Železniční dopravce však neodpovídá za ztrátu 

neupevněných částí, které nejsou zapsány na podélných stranách vozidla nebo nejsou 

uvedeny v seznamu umístěném ve vozidle dle čl. 24 § 2 Předpisů CIM. Tento speciální 

režim odpovědnosti se vztahuje pouze na škodu vzniklou ztrátou nebo poškozením, 

nikoli však pozdním dodáním, v takovém případě se bude aplikovat obecný režim 

odpovědnosti dle čl. 23 Předpisů CIM. 

Předpisy CIM dále upravují společnou odpovědnost železnic, tedy odpovědnost 

následných, resp. společných dopravců v postupné železniční přepravě. Provádí-li 

přepravu, která je předmětem jediné smlouvy, více na sebe navazujících dopravců, 

vstupuje každý navazující dopravce převzetím zásilky s nákladním listem do přepravní 

smlouvy v té míře, která je stanovena tímto nákladním listem, zároveň přebírá závazky, 

které z toho vyplývají. Dle čl. 26 Předpisů CIM pak každý takto navazující dopravce 

odpovídá jako by přepravu provedl sám, a to po celé trati až k příjemci. Úprava vztahů 

mezi jednotlivými dopravci je pak ponechána na vůli smluvním ujednáním dotčených 

dopravců. Jednotné předpisy zde tak zavádějí pro dopravce formu solidární 

odpovědnosti podobnou té, kterou nalezneme v Úmluvě CMR. 

Předpisy CIM však řeší i odpovědnostní vztah smluvního – hlavního a 

provádějícího dopravce
307

 neboli poddopravce, kdy dle čl. 27 Předpisů CIM přenese-li 

smluvní dopravce provádění přepravy zcela nebo zčásti na poddopravce, bez ohledu na 

to, zda k tomu byl na základě přepravní smlouvy oprávněn či nikoli, zůstává nadále 

odpovědným za celkovou přepravu, zároveň však poddopravce odpovídá oprávněnému 

za tu část přepravy, kterou sám provedl. Dále je článkem 27 § 4 Předpisů CIM 

zakotvena solidární odpovědnost obou dopravců, přičemž celková částka odškodnění 

nepřesáhne maximální částky stanovené Předpisy CIM. Práva hlavního dopravce a 
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poddopravce na vzájemný postih nejsou dotčena. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní 

dopravce může smluvně v souladu s čl. 5 Předpisů CIM své závazky a svou 

odpovědnost rozšířit, není takové jednání pro poddopravce závazné, leda by s tím 

vyslovil písemný souhlas v souladu s čl. 27 § 3 Předpisů CIM. Hlavní dopravce svým 

jednáním však bude vázán i nadále bez ohledu na to, zda poddopravce souhlas dal či 

nedal.
308

 

Přepravuje-li dopravce zásilku, která je při přepravě v důsledku své přirozené 

povahy zpravidla vystavena nebezpečí úbytku hmotnosti, je dopravce za takový úbytek 

odpovědný pouze v té části, která bez ohledu na délku projeté trasy přesahuje 2 % 

hmotnosti u kapalin či zboží předaného dopravci k přepravě ve vlhkém stavu nebo 1 % 

hmotnosti u suchého zboží. Oproti Úmluvě CMR, která s normálním úbytkem počítá 

pouze jako s jedním z liberačních důvodů, bez toho, aniž by bylo dále specifikováno, 

jde úprava Předpisů CIM ještě dál a stanovuje přesné procentní sazby normálního 

úbytku pro příslušný typ zásilky a případnou odpovědnost za úbytek hmotnosti 

přesahující stanovenou normu v čl. 31 Předpisů CIM. 

Mezi speciální případy odpovědnosti železničního dopravce se rovněž řadí 

odpovědnost dopravce za jiné osoby dle čl.  40 Předpisů CIM, kdy dopravce odpovídá 

za své zaměstnance a za jiné osoby, které používá při provádění přepravy, a to za 

předpokladu, že tito zaměstnanci a jiné osoby vykonávají své povinnosti. Za osoby, 

které dopravce používá při provádění přepravy, jsou rovněž považováni provozovatelé 

železniční infrastruktury, na níž se přeprava uskutečňuje. Ve srovnání s čl. 3 Úmluvy 

CMR, jde o úpravu téměř shodnou, přičemž si lze všimnout rozdílu ve způsobu 

formulace omezení této odpovědnosti, kdy Úmluva CMR používá termínu „které 

jednají v rámci svých pracovních úkolů“, zatímco Předpisy CIM používají, co se 

rozsahu týče, širšího vymezení „vykonávají-li své povinnosti“, neboť nemusí jít jen o 

plnění pracovních úkolů, ale o jakoukoli povinnost těchto osob. 

4.3 Okolnosti vylučující odpovědnost dopravce 

Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědnost železničního dopravce v 

Předpisech CIM je odpovědností objektivní bez ohledu na zavinění, nemá dopravce 
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možnost prokázat, že škodlivý následek nezavinil, a tím se zprostit povinnosti k náhradě 

škody. Úprava Předpisů CIM však obsahuje výčet liberačních důvodů, jejichž 

prokázáním se dopravce této odpovědnosti zprostí.
309

 Jedná se tedy o stejnou 

konstrukci, jako je tomu v případě silniční přepravy v Úmluvě CMR. I v Předpisech 

CIM jsou taxativně vypočteny liberační důvody, které lze rozdělit dále na obecné a 

privilegované (k tomuto dělení více v kapitole 3.3 této práce). 

Obecné liberační důvody jsou zakotveny v čl. 23 § 2 Předpisů CIM, podle kterého 

je dopravce zproštěn odpovědnosti, došlo-li ke ztrátě, poškození nebo překročení dodací 

lhůty zaviněním oprávněné osoby, příkazem oprávněné osoby, který nezavinil 

dopravce, zvláštními vadami zboží (vnitřní zkázou, ubýváním atd.) nebo okolnostmi, 

kterým nemohl dopravce zabránit a jejichž následky nemohl odvrátit. Oproti Úmluvě 

CMR, kde je v případě příkazu oprávněného užito formulace „nebyl vyvolán nedbalostí 

dopravce“, používají Předpisy CIM termínu „který nezavinil dopravce.“ Z takové 

formulace se zdá být režim Předpisů CIM přísnější. Nedbalost je vedle úmyslu formou 

zavinění a hovoří-li tak Předpisy CIM o zavinění, myslí se tím bez pochyby nejen 

úmysl, ale právě i nedbalost jako lehčí forma zavinění. Předpisy CIM rovněž jako 

Úmluva CMR řadí mezi obecné liberační důvody vyšší moc, a to v širším slova smyslu, 

tedy v podobě neodvratitelných okolností, která bývá v mezinárodní přepravě zboží 

v různých formulacích již klasickým liberačním důvodem.
310

 

Privilegované liberační důvody se téměř shodují s důvody, které uvádí Úmluva 

CMR a rovněž je nelze užít na případy překročení dodací lhůty. Dle čl. 23 § 3 Předpisů 

CIM je dopravce zproštěn odpovědnosti, vyplývá-li ztráta nebo poškození ze zvláštního 

nebezpečí spojeného s jednou nebo s několika z následujících skutečností. Těmito 

důvody jsou přeprava v otevřených vozech podle Všeobecných přepravních podmínek 

nebo je-li tak výslovně dohodnuto a zapsáno v nákladním listě; chybějící nebo vadný 

obal u zboží, které je v důsledku své povahy při nezabalení či nedostatečném zabalení 

vystaveno nebezpečí ztráty nebo poškození; nakládání zboží odesílatelem nebo 

vykládání zboží příjemcem; přirozená povaha určitého zboží, v jejímž důsledku je 

vystaveno nebezpečí úplné nebo částečné ztráty nebo poškození, zejména lomem, 
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zrezavěním, vnitřní zkázou, vysycháním, roztroušením; nesprávné, nepřesné nebo 

neúplné označení nebo číslování kusů zásilky a přeprava živých zvířat. Co se týče 

těchto privilegovaných důvodů, lze ohledně jejich podrobnější charakteristiky opět 

odkázat na bod 3.3.2 této práce. 

Speciálním privilegovaným liberačním důvodem, jenž v silniční přepravě není 

upraven, je důvod dle čl. 23 § 3 písm. g) Předpisů CIM, kdy dopravce je rovněž 

zproštěn odpovědnosti, vyplývá-li ztráta nebo poškození zásilky z nebezpečí spojeného 

s přepravou, která podle příslušných ustanovení nebo podle dohody uzavřené mezi 

odesílatelem a dopravcem a uvedené v nákladním listu musí být doprovázena, pokud 

tedy tato ztráta nebo poškození vznikly z nebezpečí, které mělo být takovým 

doprovodem odvráceno. Došlo-li ke škodě na zásilce i přes doprovod, přičemž tento 

měl právě takové škodě zabránit, bude dopravce odpovědnosti za takovou škodu 

zproštěn a není rozhodné, zda odesílatel doprovod zajistil a tento škodě nezabránil, či 

zda jej vůbec neobstaral.
311

 

Důkaz o tom, že ztráta, poškození zásilky nebo překročení dodací lhůty byly 

způsobeny z některého z výše uvedených obecných liberačních důvodů, přísluší 

dopravci, a to v souladu s čl. 25 § 1 Předpisů CIM. Zatímco v případě privilegovaných 

liberačních důvodů stačí dopravci pouze doložit, že ztráta nebo poškození zásilky 

mohly podle okolností případu vzniknout z jednoho nebo více těchto privilegovaných 

důvodů, v takovém případě nastupuje vyvratitelná právní domněnka, že 

škoda z takového nebezpečí vznikla. Je pak na oprávněném, aby prokázal neexistenci 

příčinné souvislosti mezi zvláštním nebezpečím a škodou na zásilce. Dle článku 25 § 3 

Předpisů CIM však tato vyvratitelná právní domněnka neplatí v případě 

přepravy v otevřených vozidlech, jedná-li se o mimořádně velkou ztrátu nebo ztrátu 

celých kusů zásilky. 

Specifikem Předpisů CIM je úprava článku 38, která umožnuje v případě 

kombinované přepravy po železnici a na moři po linkách, jež jsou zapsány do seznamu 

tratí v souladu s čl. 24 § 1 Úmluvy COTIF, každému státu rozšířit liberační důvody 

uvedené v čl. 23 Předpisů CIM o další důvody tím, že takový stát požádá, aby byla do 

seznamu linek podléhajícím Předpisům CIM doplněna příslušná poznámka. Další 
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liberační důvody mohou být doplněny pouze jako celek a jedná se o požár, prokáže-li 

dopravce, že nevznikl jeho zaviněním ani zaviněním kapitána lodi, lodní posádky, 

lodivoda nebo osob v jeho službách; záchrana nebo pokus o záchranu života nebo 

majetku na moři; naložení zboží na palubu, dal-li k tomu odesílatel v nákladním listě 

souhlas a není-li zboží přepravováno v železničních vozech; nebezpečí nebo nehody na 

moři nebo na jiných splavných vodách. Časový rozsah aplikace těchto dalších 

liberačních důvodů je omezen od nakládky zásilky na loď do její vykládky, jen tehdy se 

může těchto liberačních důvodů dovolávat. Skutečnost, že ztráta, poškození nebo 

překročení dodací lhůty vznikly na námořní lince v tomto časovém rozsahu, musí 

dopravce prokázat. Článek 38 § 3 Předpisů CIM však oprávněnému umožňuje, aby 

prokázal, že ztráta, poškození nebo předkročení dodací lhůty vznikly zaviněním 

dopravce, kapitána, lodní posádky, lodivoda nebo osob ve službách dopravce, pak je 

dopravce odpovědný, i když se dovolává těchto liberačních důvodů. 

Článek 38 Předpisů CIM výslovně neurčuje, které liberační důvody v čl. 23 

doplňuje, zda obecné dle čl. 23 § 2 Předpisů CIM nebo privilegované v čl. 23 § 3 

Předpisů CIM, z povahy těchto rozšiřujících liberačních důvodů však vyplývá, že se 

jedná o další důvody postihující možné nebezpečí vyplývající ze samotné přepravy, 

stejně tak jako privilegované liberační důvody. Vzhledem ke skutečnosti, že dopravce 

se své odpovědnosti pomocí těchto důvodů může zprostit jen když prokáže, že ke škodě 

došlo v určitém časovém rozpětí, a navíc se za použití těchto rozšiřujících liberačních 

důvodů může zprostit odpovědnosti i za překročení dodací lhůty, což běžně 

privilegované liberační důvody neumožňují, je možné se přiklonit k té variantě, 

že z hlediska formy půjde o obecné liberační důvody. 

Předpisy CIM dále upravují specifické okolnosti, kdy dopravce není za případnou 

škodu odpovědný v žádném případě. První takovou okolností je přeprava nebezpečného 

zboží, pokud odesílatel opominul údaje předepsané v RID
312

, vyžadují-li to okolnosti a 

dopravce nebyl odesílatelem při převzetí zásilky upozorněn na její nebezpečnou 

povahu, může dopravce zásilku kdykoli vyložit, zničit nebo zneškodnit, aniž by byl pak 

povinen k náhradě škody za ztrátu zásilky v souladu s čl. 9 Předpisů CIM. Dalším 

případem je jaderná událost, která vedla ke škodě na zásilce, za kterou odpovídá dle 
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zákonů a předpisů státu o odpovědnosti v oblasti jaderné energie vlastník jaderného 

zařízení nebo osoba postavená mu na roveň, poté je dopravce zproštěn odpovědnosti. 

4.4 Rozsah odpovědnosti dopravce 

Rozsah náhrady škody stanovují Předpisy CIM zvlášť samostatným článkem pro 

případy ztráty, poškození a překročení dodací lhůty, přičemž úprava rozsahu náhrady 

škody stojí na stejných principech jako v Úmluvě CMR s tím rozdílem, že Úmluva 

CMR je striktně kogentní, zatímco Předpisy CIM umožňují na základě čl. 5 dopravci 

svou odpovědnost rozšířit nad stanovený limit. 

V případě úplné či částečné ztráty zásilky je dopravce povinen k náhradě škody, 

která se odvozuje od ceny zásilky na burze, případně podle tržní ceny a chybí-li tyto dva 

zdroje určení hodnoty, tato se stanoví dle obecné hodnoty zboží stejného druhu a jakosti 

platné v místě a čase, kdy byla zásilka přijata k přepravě. Náhrada škody je v tomto 

případě limitována na základě čl. 30 § 2 Předpisů CIM, přičemž činí nejvýše 17 

zúčtovacích jednotek (SDR), a to za každý chybějící kilogram hrubé hmotnosti. Tento 

limit představuje nejvyšší možnou limitovanou částku náhrady škody, bude-li však 

skutečná škoda nižší než tato hranice, nahrazuje se skutečná škoda v celém rozsahu.
313

 

Pokud dojde ke ztrátě zásilky v případě přepravy železničních vozidel jedoucích na 

vlastních kolech jako zboží v souladu s čl. 24 ve spojení s čl. 30 § 3 Předpisů CIM nebo 

intermodální přepravní jednotky
314

 či jejích částí, je náhrada škody omezena obecnou 

hodnotou železničního vozidla, intermodální jednotky nebo jejích částí, a to v den a na 

místě ztráty, a nelze-li den nebo místo ztráty určit, je odškodnění omezeno obecnou 

hodnotou v místě a čase převzetí. 

Vedle výše uvedené limitované náhrady škody za úplnou či částečnou ztrátu 

zásilky je dopravce dle čl. 30 § 4 Předpisů CIM také povinen nahradit dovozné, 

zaplacená cla a ostatní částky uhrazené v souvislosti s přepravou ztraceného 

zboží s výjimkou spotřební daně za zboží, které se přepravuje v přerušeném celním 

řízení. Zde již žádná limitace výše náhrady stanovena není. 
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Pokud v rozhodné době, kdy za zásilku dopravce odpovídá, dojde k jejímu 

poškození, je dopravce povinen k náhradě škody ve výši odpovídající částce, o kterou 

se hodnota zásilky snížila. Základem pro výpočet této částky je procentní sazba, o níž 

byla snížena hodnota zásilky, přičemž tato hodnota se zjišťuje stejným postupem 

jako v případě úplné či částečné ztráty dle čl. 30 ve spojení s čl. 32 § 1 Předpisů CIM. 

Zároveň je stanoven limit této náhradové povinnosti, jež nemá přesáhnout částku, 

kterou by bylo nutné uhradit v případě úplné ztráty zásilky v případě, že je poškozením 

znehodnocena celá zásilka nebo částku, kterou by bylo nutné uhradit v případě ztráty 

znehodnocené části zásilky, je-li poškozením znehodnocena pouze část zásilky. 

Při poškození zásilky při přepravě železničních vozidel jedoucích na vlastních 

kolech jako zboží v souladu s čl. 24 ve spojení s čl. 32 § 3 Předpisů CIM či 

intermodální přepravní jednotky nebo jejích částí je náhrada škody omezena částkou 

vynaloženou na opravu vozu či intermodální jednotky nebo její části. Náhrada nesmí 

přesáhnout částku, kterou by bylo nutné vynaložit při ztrátě zásilky nebo v případě, že 

by oprava byla nákladnější než celková hodnota. 

Jak bylo blíže rozvedeno v části odpovědnosti silničního dopravce v bodě 3.2.2 

této práce, ne vždy musí při překročení dodací lhůty vzniknout škoda, pokud však 

vznikne, je železniční dopravce povinen k náhradě škody dle čl. 33 § 1 Předpisů CIM, 

přičemž výše odškodnění nesmí přesáhnout čtyřnásobek přepravného. S ohledem na 

skutečnost, že prodlení s dodáním může vést jak ke škodě na vlastní zásilce, která je 

předmětem přepravy, tak i ke škodě následné jako je např. ušlý zisk, nelze tyto dva 

vzájemně konkurující nároky na náhradu škody uplatnit současně, proto čl. 33 Předpisů 

CIM, na rozdíl od Úmluvy CMR, konkurenci těchto nároků výslovně řeší, a to tak, že 

při úplné ztrátě zásilky se odškodnění dle čl. 33 § 1 Předpisů CIM neposkytne 

souběžně s odškodněním dle čl. 30 Předpisů CIM. Při částečné ztrátě zásilky činí 

odškodnění podle čl. 33 § 1 Předpisů CIM nejvýše čtyřnásobek přepravného 

připadajícího na ztracenou část zásilky, pokud však není poškození zásilky důsledkem 

překročení dodací lhůty, může oprávněný požadovat náhradu škody za překročení 

dodací lhůty a za poškození zásilky, takto kombinovaná náhrada škody však nesmí být 

vyšší, než by byla v případě úplné ztráty zásilky.
315
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4.5 Překročení limitů náhrady škody 

Vedle možnosti dopravce rozšířit svou odpovědnost nad shora uvedené limity 

náhrady škody podle článku 5 Předpisů CIM je možné překročit tyto limity také 

smluvně, a to buď udáním hodnoty zásilky nebo sjednáním zvláštního zájmu na dodání 

anebo mimosmluvně prostřednictvím tzv. kvalifikované odpovědnosti dopravce. 

Odesílatel a dopravce si mohou ujednat hodnotu zásilky, která převyšuje 

maximální částku stanovenou v čl. 30 § 2 Předpisů CIM, tedy 17 SDR za každý 

chybějící kilogram hrubé hmotnosti, přičemž je nezbytné, aby tato hodnota byla 

uvedena v nákladním listě. Takto ujednaná hodnota zásilky pak v případě škody na 

zásilce nastupuje jako maximální částka náhrady, a to v souladu s čl. 34 Předpisů CIM. 

Předpisy CIM dohodu smluvních stran o hodnotě zásilky nepodmiňují zaplacením 

zvláštního příplatku k přepravnému oproti Úmluvě CMR, což však neznamená, že se na 

takovém příplatku smluvní strany nemohou dohodnout,
316

 obvykle tak i činí, neboť 

příplatek k přepravnému bývá podmínkou dopravce, na základě které k takové dohodě 

přistoupí. 

Smluvní strany si mohou dále ujednat zvláštní zájem na dodání pro případ ztráty 

či poškození zásilky nebo pro případ překročení dodací lhůty, a to zapsáním vyčíslené 

částky takového zájmu na dodání do nákladního listu. Stejně jako v předchozím 

případě, ani zde Předpisy CIM nevyžadují zaplacení zvláštního 

příplatku k přepravnému, jako je tomu v případě silniční přepravy. Je-li zájem na 

dodání udán v nákladním listě, dopravce je povinen vedle náhrady škody za ztrátu, 

poškození nebo překročení dodací lhůty nahradit další prokázanou škodu, a to až do 

výše částky udaného zájmu na dodání. Na základě tohoto ustanovení tak lze žádat 

vyjma skutečné škody také škodu následnou.
317

 

Stejně jako Úmluva CMR i Předpisy CIM se snaží vyvážit vzájemné postavení 

smluvních stran, které by bylo limitovanou odpovědností dopravce zásadně nerovné, a 

to zavedením kvalifikované odpovědnosti v čl. 36 Předpisů CIM. Prokáže-li se tedy, že 

škoda byla způsobena jednáním nebo opomenutím dopravce, jehož se dopustil 
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buď s úmyslem takovou škodu způsobit, anebo z nedbalosti, ale s vědomím, že by 

k takové škodě pravděpodobně mohlo dojít, ztrácí dopravce výhodu omezené 

odpovědnosti za takovou škodu. Ve srovnání s úpravou kvalifikované 

odpovědnosti v silniční přepravě, úprava Předpisů CIM stejně jako Úmluva CMR řadí 

úmyslné jednání dopravce mezi předpoklady jeho kvalifikované odpovědnosti. Rozdíl 

mezi těmito úpravami je však patrný při nižší formě zavinění jako alternativního 

předpokladu kvalifikované odpovědnosti. Zatímco Úmluva CMR pracuje s pojmem 

„zavinění, které se podle práva soudu, u něhož se právní věc projednává, považuje za 

rovnocenné úmyslu“ a ponechává tak chápání a výklad tohoto pojmu na národním 

právním řádu, přičemž Nejvyšší soud České republiky toto zavinění chápe jako hrubou 

nedbalost, jak je uvedeno výše v kapitole 3.5. této práce, tak Předpisy CIM tuto nižší 

formu zavinění explicitně vymezují jako nedbalost s vědomím, že by k takové škodě 

pravděpodobně mohlo dojít, tedy jako vědomou nedbalost, resp. přísnější formu 

nedbalosti z hlediska zavinění. Předpisy CIM tak oproti Úmluvě CMR rozšiřují hranice 

kvalifikované odpovědnosti, neboť hrubou nedbalost je třeba vnímat jako kategorii mezi 

úmyslem a vědomou nedbalostí, kdy samotná vědomá nedbalost ještě nedosahuje 

intenzity hrubé nedbalosti. Pro oprávněného je tedy příznivější úprava Předpisů CIM, 

kdy ke kvalifikované odpovědnosti dopravce stačí, aby způsobil škodu ve vědomé 

nedbalosti.
318

 

Předpisy CIM pak taxativně stanoví, jaké limity odpovědnosti dopravce 

se v případě jeho kvalifikované odpovědnosti nepoužijí, přičemž sem řadí limit 

odpovědnosti za následek ztráty nebo nesprávného použití listin uvedených nebo 

připojených k nákladnímu listu dle čl. 15 § 3, dále je vyloučeno omezení odpovědnosti 

dopravce při výkonu dispozičního práva dle čl. 19 § 6 a § 7 Předpisů CIM a 

samozřejmě také limity stanovené v případě odpovědnosti za ztrátu, poškození, 

překročení dodací lhůty, a to i při udání hodnoty zásilky či udání zájmu na dodání. 
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5 Mezinárodní letecká přeprava 

Letecká přeprava je ve srovnání s ostatními druhy mezinárodní přepravy 

nejmladším odvětvím, které se začalo rozvíjet jako poslední až s vývojem civilního 

letectví v průběhu 20. století, zejména pak v jeho druhé polovině. Zatímco v přepravě 

osob, především na větší vzdálenosti, letecká přeprava nad ostatními druhy mezinárodní 

přepravy dominuje, v nákladní mezinárodní přepravě je tomu naopak. V rámci 

Evropské unie se výkon letecké nákladní přepravy pohyboval každoročně mezi léty 

2014 až 2017 na úrovni 3 biliónů tunokilometrů,
319

 celkově napříč všemi dopravními 

obory je za rok 2017
320

 udáván přepravní výkon 3.731 biliónů tunokilometrů.
321

 

Z uvedených dat tak vyplývá, že přepravní objem nákladní letecké přepravy 

činí v porovnání s ostatními druhy mezinárodní nákladní přepravy pouhých 0,1 %. Dle 

údajů shromážděných statistickým úřadem EU Eurostat je tomu tak dlouhodobě již od 

roku 1995. Tak nízký přepravní výkon je způsoben poměrně vysokou cenou 

přepravného, malou kapacitou přepravního prostoru letadel, a to jak osobních, tak 

především nákladních, ale také nízkým počtem čistě nákladních letů. Letecká doprava 

se proto využívá k přepravě specifického zboží, a to především takového, jehož 

užitková hodnota se delší dopravou snižuje nebo zcela znehodnocuje, jako např. rychle 

zkazitelné potraviny, květiny, dokumentace nejrůznějšího druhu, ale také dodávek 

zboží, které jsou termínované jako např. transplantáty, léky, živá zvířata nebo zboží na 

veletrhy. Z hlediska možnosti krádeže zboží je letecká doprava všeobecně považována 

za bezpečnější druh přepravy, neboť se na manipulaci se zásilkou podílí menší počet 

osob, navíc v prostorách, které nejsou neomezeně přístupné každému. Proto se letecká 

přeprava využívá také k přepravě zvlášť cenných zásilek uměleckých děl, starožitností, 

šperků.
322

 Letecká přeprava se orientuje na rychlé spojení na velké vzdálenosti, 

především na transkontinentálních relacích.
323

 Nevýhodu vedle shora zmíněné nízké 
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přepravní kapacity představuje rovněž nutnost zboží překládat na jiné druhy přepravy, 

především silniční či železniční, za účelem jeho doručení konečnému příjemci. 

Leteckou nákladní přepravu mohou dopravci realizovat jako přepravu kusových 

zásilek, které jsou ve většině případů paletizovány či kontejnerizovány, a to buď 

doplňkově při přepravě osobní, kde je náklad přepravován v nákladovém prostoru, nebo 

prostřednictvím specializovaných nákladních letadel.
324

 

Vedle toho lze mezinárodní leteckou nákladní přepravu dělit na přepravu 

charterovou a linkovou. V případě charterové přepravy se jedná o přepravu 

nepravidelnou, která je prováděna dopravcem na objednávku odesílatele a při které 

bývá pronajat celý ložný prostor letadla, obvykle pro rozměrné zásilky.
325

 Linková 

letecká přeprava je prováděna na pravidelných linkách leteckých dopravců dle předem 

stanoveného letového řádu,
326

 přičemž zásilky jsou přepravovány v nákladovém 

prostoru běžných leteckých linkových osobních letů, proto také bývá tento typ přepravy 

využíván pouze k přepravě drobných kusových zásilek, s ohledem na prostorové 

omezení nákladového prostoru. 

5.1 Právní úprava 

Se vznikem a postupným rozvojem letecké dopravy, která je již ze své podstaty 

především mezinárodní, vyvstala rovněž potřeba unifikovat základní pravidla nejen 

samotného letectví, ale také pravidla týkající se přepravní smlouvy v letecké 

přepravě.
327

 Na počátku se na tvorbě určitých pravidel podílel právní výbor 

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA)
328

, ale vzhledem k jejich povaze a 

rozdílnému výkladu v jednotlivých státech nedosáhly většího rozšíření. 

                                                 
324

 DAVID, Petr a ORAVA, František. Vnitrostátní přeprava a zasílatelství. 2. přepracované vydání. 

Praha: České vysoké učení technické, 2010, s. 66. 
325

 MACHKOVÁ 2014 op. cit., s. 167. 
326

 ZELENÝ 2017 op. cit. s. 161. 
327

 HORNÍK, Jiří. K pramenům právní úpravy letecké přepravy. Bulletin České společnosti pro dopravní 

právo 2/2002, s. 18. 
328
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5.1.1 Varšavský systém 

Dne 12. 10. 1929 byla na mezinárodní konferenci o soukromém právu leteckém 

ve Varšavě sjednána Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké 

dopravě, která vstoupila v platnost dne 13. 2. 1933.
329

 Varšavská úmluva sjednotila 

pravidla týkající se především přepravních dokumentů a dále stanovila jednotný režim 

odpovědnosti leteckých dopravců při mezinárodní přepravě osob, zavazadel či zboží, a i 

přes skutečnost, že ostatní otázky byly ponechány národní úpravě členských států, jde o 

významný dokument, který poprvé v mezinárodní letecké přepravě stanovil základy 

odpovědnosti dopravce. Ke dni uzavření rukopisu této práce je smluvní stranou této 

úmluvy 152 států.
330

 

S poměrně rychlým rozvojem mezinárodní letecké přepravy v druhé polovině 20. 

století přišla také potřeba aktualizace stávající Varšavské úmluvy provedená 

Protokolem, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. 10. 1929, ze dne 28. 9. 1955
331

 (dále 

jen „Haagský protokol“). Tento protokol změnil Varšavskou úmluvu zejména v části 

týkající se ustanovení o přepravních dokumentech, např. stanovil minimální náležitosti 

letenky, resp. průvodky. Rovněž došlo ke zvýšení limitu odpovědnosti dopravce na 

dvojnásobek dosavadního limitu, ovšem pouze u přepravy osob, u nákladní přepravy 

zůstal limit odpovědnosti dopravce stejný. 

Varšavská úmluva byla dále doplněna Úmluvou o sjednocení některých pravidel o 

mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem ze 

dne 18. 9. 1961
332

 (dále jen „Guadalajarská úmluva“), která rozšířila použitelnost 

Varšavské úmluvy i na přepravu prováděnou poddopravcem a nově tak řešila vztah 

smluvního a skutečného dopravce včetně jejich solidární odpovědnosti, kdy smluvní 
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dopravce nese odpovědnost za celou přepravu, zatímco poddopravce pouze za tu část 

přepravy, kterou skutečně provedl. 

Následně byl dne 8. 3. 1971 přijat Protokol doplňující Úmluvu o 

sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsanou ve Varšavě 

dne 12. 10. 1929 ve znění Haagského protokolu ze dne 28. 9. 1955 (dále 

jen „Protokol z Guatemala City“), který zasahoval především do úpravy odpovědnosti 

dopravce a přinesl zvýšení celkového limitu odpovědnosti dopravce z 250.000 

na 1.500.000 franků, ale opět pouze v případě přepravy cestujících. Limit odpovědnosti 

leteckého dopravce v mezinárodní nákladní přepravě zůstal stále stejný, tedy 250 franků 

za kilogram hrubé hmotnosti. S ohledem na nízký počet států, které 

Protokol z Guatemala City ratifikovaly, tento dosud nevstoupil v platnost. 

Dne 25. 9. 1975 byly přijaty čtyři Montrealské protokoly, které mají doplňovat 

Varšavskou úmluvu ve znění Haagského protokolu a Protokolu z Guatemala City, 

přičemž přinášejí přechod měnové jednotky z franku na SDR a možnost zavedení 

elektronického nákladního leteckého listu. Účinnosti nabyly pouze první, druhý a čtvrtý 

Montrealský protokol, třetí Montrealský protokol nebyl dosud ratifikován dostatečným 

počtem států. 

Varšavská úmluva a všechny shora uvedené předpisy, které ji mění či doplňují, 

tvoří tzv. Varšavský systém. Vzhledem ke skutečnosti, že ne každý stát, který 

ratifikoval Varšavskou úmluvu, následně ratifikoval i doplňující předpisy, a jak bylo 

uvedeno výše, některé z těchto předpisů kvůli nízkému počtu ratifikací ani 

nevstoupily v účinnost, je Varšavský systém značně roztříštěn a při aplikaci předpisů 

tohoto systému je tedy nezbytné dbát zvýšené pozornosti, zda jsou státy odeslání a 

doručení zásilky smluvními státy aplikovaného předpisu, což narušuje původní 

unifikační snahu Varšavské úmluvy. 

5.1.2 Montrealský systém 

V reakci na stav Varšavského systému byla vypracována moderní úprava 

mezinárodní letecké přepravy s cílem vyjít z Varšavského systému, ale zároveň vytvořit 

komplexní úpravu, kterou ratifikuje většina původních členských států Varšavské 
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úmluvy.
333

 Proto byla dne 28. 5. 1999 přijata Úmluva o sjednocení některých pravidel o 

mezinárodní letecké přepravě,
334

 která vstoupila v platnost dne 4. 11. 2003. V současné 

době ratifikovalo Montrealskou úmluvu 137 států
335

 a ačkoli ještě nedošlo k ratifikaci 

všemi původními členskými státy Varšavské úmluvy, již lze hovořit o tom, že 

Montrealská úmluva je schopna plně nahradit nepřehledný Varšavský systém, i když je 

třeba mít stále na paměti, že existují případy, kde se bude úprava Varšavského systému 

stále aplikovat.
336

 Tato práce se proto bude dále věnovat pouze úpravě Montrealské 

úmluvy. Většina institutů je však z Varšavského systému převzata do Montrealské 

úmluvy, neboť Montrealská úmluva jednotlivé předpisy Varšavského systému 

konsoliduje, zachovává strukturální členění a zároveň modernizuje terminologii.
337

 

Hlavní rozdíl mezi těmito úpravami spočívá v odpovědnostním systému, neboť 

Varšavská úmluva stojí na principu subjektivní odpovědnosti s presumovaným 

zaviněním dopravce. Důkazní břemeno se tedy v případě Varšavské úmluvy přesouvá 

na dopravce, na kterém je, aby prokázal, že vynaložil náležitou péči, aby ke škodě 

nedošlo. Montrealská úmluva je však založena na principu objektivní odpovědnosti bez 

ohledu na zavinění dopravce s prvky subjektivní odpovědnosti.
338

 

Montrealská úmluva se vztahuje na veškerou leteckou mezinárodní přepravu 

osob, zavazadel a nákladu, prováděnou letadlem za úplatu. Zároveň se musí jednat o 

přepravu, při níž podle dohody mezi zúčastněnými stranami leží místo odletu a místo 

určení na území dvou smluvních stran této úmluvy nebo na území jednoho smluvního 

státu, pokud je stanovena zastávka na území jiného státu, a to bez ohledu, zda tento stát 

je či není smluvní stranou Montrealské úmluvy. Ve stejném rozsahu se vztahuje na 

bezplatnou leteckou přepravu, kterou provádějí podniky a organizace zabývající se 
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leteckou dopravou.
339

 Montrealská úmluva se použije i na přepravu prováděnou jinou 

osobou, než je smluvní dopravce dle čl. 1 odst. 4 ve spojení s hlavou V. Montrealské 

úmluvy. Dále se v souladu s čl. 2 aplikuje na přepravu, kterou provozuje stát nebo 

právnická osoba zřízená zákonem, pokud je taková přeprava vykonávána za shora 

uvedených podmínek. Naopak se Montrealské úmluvy neužije na přepravu poštovních 

zásilek s tou výjimkou, že při takové přepravě dopravce odpovídá pouze příslušné 

poštovní správě podle pravidel platných pro vzájemné vztahy mezi dopravci a 

poštovními správami podle čl. 2 odst. 2 a 3 Montrealské úmluvy. 

Montrealská úmluva sice předpokládá uzavření přepravní smlouvy mezi 

jednotlivými subjekty, její obsah ovšem není nijak úmluvou upraven, a proto 

je v takovém případě třeba postupovat dle úpravy národního práva určeného kolizní 

normou. Rovněž vystavení nákladního přepravního dokumentu není podmínkou 

platnosti či existence přepravní smlouvy.
340

 

Dle ustanovení čl. 26 a 47 Montrealské úmluvy je jakékoli smluvní ujednání, 

jehož účelem je buď úplně zbavit nebo omezit dopravce, resp. smluvního či skutečného 

dopravce, na jeho odpovědnosti založené touto úmluvou, neplatné a právně neúčinné. 

Z neplatnosti takového ujednání však neplyne neplatnost celé smlouvy, která zůstává 

nadále platná. Montrealská úmluva je tedy na rozdíl od Úmluvy CMR a obdobně jako 

Předpisy CIM, jednostranně kogentní, neboť umožňuje dopravcům stanovit vyšší limity 

odpovědnosti než ty, které zakotvuje.
341

 

5.2 Odpovědnost dopravce dle Montrealské úmluvy 

5.2.1 Odpovědnost za zničení, ztrátu a poškození zásilky 

Dle čl. 18 odst. 1 Montrealské úmluvy odpovídá dopravce za škodu vzniklou 

zničením, ztrátou nebo poškozením přepravovaného nákladu, ale pouze za podmínky, 
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že událost způsobivší takovou škodu nastala v průběhu letecké přepravy. V těchto 

případech tedy dopravce odpovídá objektivně, bez ohledu na zavinění, 

ovšem s možností liberace dle čl. 18 odst. 2 Montrealské úmluvy, k tomu však 

dále v kapitole 5.3. této práce. Montrealská úmluva již dále nerozvádí, co se rozumí 

zničením, ztrátou či poškození nákladu, a proto je nutné při výkladu těchto pojmů 

vyjít z rozhodného národního právního řádu. To však ve svém důsledku může 

vést k rozdílnému výkladu obsahu a zejména rozsahu těchto pojmů.
342

 Co se týče 

podrobného popisu významu jednotlivých pojmů, lze odkázat na bod 3.2.1. této práce, 

který je použitelný i pro část týkající se mezinárodní letecké přepravy. 

Článek 18 Montrealské úmluvy rovněž vymezuje dobu dopravcovy odpovědnosti, 

který za zničení, ztrátu nebo poškození nákladu odpovídá pouze tehdy, pokud k takové 

skutečnosti došlo v průběhu letecké přepravy, kterou se dle čl. 18 odst. 3 Montrealské 

úmluvy rozumí doba, po kterou je náklad v péči dopravce. Montrealská úmluva tak 

zakotvuje poměrně široký časový rozsah, kdy je dopravce odpovědný za náklad a jež 

počíná převzetím nákladu od odesílatele po jeho vydání příjemci. Zahrnuje tak i dobu 

balení, značení či skladování, ale také nakládku, překládku či vykládku.
343

 Převzetí 

nákladu od příjemce či jeho vydání odesílateli však nemusí vždy probíhat pouze na 

území letiště. Na rozdíl od čl. 18 odst. 2 Varšavské úmluvy Montrealská úmluva váže 

dobu odpovědnosti dopravce již pouze na dobu jeho péče o náklad, nikoli na to, kde se 

tento náklad nachází.
344

 

Pokud letecký dopravce přepravuje náklad mimo letiště za účelem jeho nakládky, 

dodání a překládky prostřednictvím pozemní,
345

 námořní či vnitrozemské vodní 

přepravy, zakotvuje čl. 18 odst. 4 Montrealské úmluvy pro tyto případy vyvratitelnou 

právní domněnku, že případná škoda se bude posuzovat tak, jako by k ní 

došlo v průběhu letecké přepravy. V takovém případě je nerozhodné, že škoda vznikla 

až v návaznosti na leteckou přepravu, jak ostatně konstatoval např. francouzský 
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Nejvyšší soud.
346

 V ostatních případech však doba letecké přepravy nezahrnuje 

přepravu pozemní, námořní či vnitrozemskou vodní dopravou prováděnou mimo letiště, 

zde nastupuje režim konkrétní mezinárodní úmluvy upravující konkrétní oblast, stejně 

jako když přepravu náhradním druhem dopravního prostředku připouštějí obchodní 

podmínky leteckého dopravce.
347

 Jestliže však letecký dopravce bez souhlasu 

odesílatele použije jiný způsob přepravy pro celou nebo část přepravní trasy, která měla 

být dle dohody stran provedena letecky, považuje se taková přeprava za leteckou a řídí 

se tedy Montrealskou úmluvou, i když je fakticky prováděna jiným způsobem.
348

 

Obstará-li odesílatel vlastní přepravu až na letiště, odpovědnost za náklad pak na 

leteckého dopravce přejde tehdy, když náklad na území letiště od jiného dopravce 

převezme. Odpovědnost dopravce pak končí dodáním nákladu příjemci, tedy jeho 

faktickým předáním příjemci nebo předáním listin umožňujících příjemci s nákladem 

disponovat. 

Ve srovnání s úpravou odpovědnosti silničního dopravce dle Úmluvy CMR je 

časový rozsah odpovědnosti leteckého dopravce daleko širší a podobá se spíše 

odpovědnosti železničního dopravce dle Předpisů CIM. Odpovědnost leteckého 

dopravce totiž není podmíněna tím, že by náklad musel být dopravcem 

převzat k přepravě a stačí, že ke škodě na nákladu dojde v průběhu letecké přepravy, 

která je však, jak bylo uvedeno výše, vykládána poměrně široce. 

5.2.2 Odpovědnost za překročení dodací lhůty 

Na základě čl. 19 Montrealské úmluvy dále dopravce odpovídá za škody 

způsobené zpožděním letecké dopravy cestujících, zavazadel nebo nákladu. Dopravce 

však neodpovídá za ty škody způsobené zpožděním, jestliže prokáže, že on sám a jeho 
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zaměstnanci a agenti učinili veškerá možná opatření, která lze spravedlivě požadovat, 

aby škodu odvrátili, nebo že nebylo v jejich silách, aby tak učinili. 

Jak je z uvedeného článku patrné, odpovědnost dopravce za zpoždění je 

založena na jiném odpovědnostním principu než odpovědnost za zničení, ztrátu či 

poškození nákladu. Jedná se o odpovědnost subjektivní, u které je však zavinění 

presumováno a na dopravci pak je, aby prokázal nejen, že škodu způsobenou 

zpožděním nezavinil, ale také, že vynaložil potřebnou odbornou péči. 

Montrealská úmluva žádným způsobem neupravuje délku přepravní lhůty, na 

rozdíl od úpravy Předpisů CIM, ale neobsahuje ani pomocná kritéria, jako je tomu u 

Úmluvy CMR. Rozhodující bude sjednaná přepravní lhůta ve smlouvě o přepravě a 

není-li tato sjednána, bude nutné použít ustanovení rozhodného národního právního 

řádu a v takových případech nastoupí kritérium přiměřené přepravní lhůty ve spojení s 

kritériem pečlivého dopravce. Je třeba však přihlédnout k objektivním okolnostem, jako 

jsou povětrnostní podmínky, odbavovací a přijímací podmínky místa odletu a místa 

přistání, ale i k povaze zásilky.
349

 Za zpoždění je pak třeba považovat takový stav, kdy 

přepravovaný náklad nedorazí do místa určení v ujednané lhůtě, přičemž není 

rozhodující okamžik, kdy letadlo s nákladem přistálo, ale až notifikace dopravce 

příjemci dle čl. 13 odst. 2 Montrealské úmluvy o dodání nákladu.
350

 

Přizná-li dopravce ztrátu nákladu nebo náklad nedodá ani po uplynutí 7 dnů ode 

dne, kdy měl náklad dojít na základě smluvně sjednané či přiměřené dodací doby, 

nastupuje nevyvratitelná právní domněnka, že dopravce náklad již nemá ve svém 

držení. Jde tak o postup obdobný s úpravou čl. 20 Úmluvy CMR a čl. 29 § 1 Předpisů 

CIM. Chybí zde však ustanovení o informační povinnosti, vrácení a případném 

dispozičním oprávnění v případě nálezu ztraceného nákladu, v tomto je tak nutné 

odkázat na úpravu rozhodného národního právního řádu. 

5.2.3 Zvláštní případy odpovědnosti dle Montrealské úmluvy 

Stejně jako tomu je v případě Úmluvy CMR a Předpisů CIM, i Montrealská 

úmluva zakotvuje vyjma shora uvedené obecné odpovědnosti dopravce za poškození 
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nákladu a zpoždění i jiné případy odpovědnosti dopravce, které jsou dále popsány. 

Odpovědnost za usmrcení a zranění cestujících a za poškození jejich zavazadel dle 

čl. 17 Montrealské úmluvy není uvedena záměrně, neboť přeprava osob nespadá do 

rozsahu této práce. 

Podle článku 10 odst. 3 Montrealské úmluvy je dopravce odpovědný odesílateli 

za veškeré škody, jež odesílatel či jiná osoba, které je odesílatel odpovědný, 

utrpí z důvodu nesprávnosti, nepřesnosti nebo neúplnosti údajů a prohlášení uvedených 

dopravcem či v jeho zastoupení v potvrzení o převzetí nákladu k přepravě. Škoda tedy 

musí vzniknout v příčinné souvislosti s nesprávnými, nepřesnými či neúplnými údaji, a 

to v době provádění letecké přepravy, přičemž jde o odpovědnost 

objektivní.
351

 S ohledem na znění čl. 22 Montrealské úmluvy se limit 

odpovědnosti dopravce v případě odpovědnosti za škody způsobené nesprávnými 

údaji v potvrzení o převzetí nákladu k přepravě neuplatní. 

Odesílatel může na základě čl. 12 Montrealské úmluvy vykonávat dispoziční 

právo s nákladem a to tak, že jej vezme zpět buď na letišti odletu nebo v místě určení, 

může jej rovněž zadržet kdykoli v průběhu cesty při mezipřistání tak, že jej nechá vydat 

jinému příjemci než původně určenému nebo náklad nechá vrátit zpět do místa 

odeslání. K výkonu takového dispozičního práva však musí odesílatel předložit kopii 

nákladního listu nebo potvrzení o převzetí nákladu k přepravě, které mu byly jako 

odesílateli vydány. V případě, že dopravce provede pokyny odesílatele, aniž by mu byl 

předložen některý z uvedených dokladů, odpovídá za škodu, která by mohla být 

způsobena jakékoli osobě, která je řádným držitelem výše uvedených dokladů, což tedy 

nemusí být pouze odesílatel, ale i jiné osoby, jež tyto doklady od odesílatele řádně 

nabyly. Právo postihu dopravce vůči odesílateli, na jehož pokyn jednal, zůstává však 

nedotčeno. Opět zde musí být příčinná souvislost mezi udělením pokynu neoprávněnou 

osobou a vznikem škody. Rovněž v tomto případě není odpovědnost dopravce ničím 

omezena. 

Shora uvedenou odpovědnost dopravce za provedení dispozičních pokynů 

vydaných neoprávněnou osobou dle čl. 12 odst. 3 Montrealské úmluvy je třeba odlišit 

od odpovědnosti dopravce za nesplnění dispozičních pokynů, popř. za jejich vadné 
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splnění. Montrealská úmluva však rozsah odpovědnosti dopravce neupravuje, proto se 

bude v těchto případech postupovat dle příslušného rozhodného národního právního 

řádu. 

5.3 Okolnosti vylučující odpovědnost dopravce 

Tomu, jak je rozdělen odpovědnostní princip na princip objektivní v případě 

zničení, ztráty či poškození a princip subjektivní s presumovaným zaviněním u 

překročení dodací lhůty, jsou přizpůsobeny i okolnosti vylučující odpovědnost 

dopravce. Montrealská úmluva na rozdíl od Úmluvy CMR a Předpisů CIM neobsahuje 

privilegované liberační důvody, u kterých se důkazní břemeno přenáší na druhou stranu. 

Letecký dopravce tak u všech dále uvedených liberačních důvodů musí prokázat 

příčinnou souvislost mezi škodou a tvrzeným liberačním důvodem. 

V případě poškození nákladu dopravce v souladu s čl. 18 odst. 2 Montrealské 

úmluvy neodpovídá za vzniklou škodu vůbec nebo jen v omezené míře, jestliže 

prokáže, že škoda byla způsobena z jednoho z taxativně vymezených liberačních 

důvodů. Prvním liberačním důvodem je vlastní vada, kvalita nebo nedokonalost 

přepravovaného nákladu. Montrealská úmluva však neuvádí ani demonstrativně definici 

těchto pojmů, ale z uvedeného je zřejmé, že poškození zásilky v tomto případě bude 

vycházet z její samotné podstaty. Typicky se bude jednat o vnitřní kažení, vysýchání, 

unikání, normální úbytek či rez nebo lom.  

Dalším liberačním důvodem je vadné balení nákladu, které provedla osoba 

odlišná od dopravce, jeho zaměstnanců či agentů. Odesílatel má povinnost „zabalit 

zásilku tak, aby byla chráněna před běžnými vlivy samotné přepravy, stykem s ostatními 

zásilkami, schopná snést podmínky nakládky, vykládky či překládky.“ 
352

 Oproti Úmluvě 

CMR
353

 Montrealská úmluva přímo nestanoví, kdo je povinen zásilku zabalit a kdo 

v takovém případě nese odpovědnost za škodu z toho vyplývající. Je to však právě 

odesílatel, kterému je povaha zásilky známa nejlépe a podle toho je třeba volit i vhodný 

obal. S tímto závěrem pak koresponduje i tento liberační důvod.  
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Dopravce rovněž neodpovídá za škodu, pokud prokáže, že byla způsobena válkou 

nebo následky ozbrojeného konfliktu a posledním liberačním důvodem je zásah 

úředního orgánu provedený v souvislosti s příchodem, odchodem nebo tranzitem 

nákladu. Jedná se zejména o zabavení či zadržení zásilky, a to bez ohledu na to, zda 

takový zásah byl proveden úředním orgánem po právu či protiprávně, přičemž je nutné, 

aby byl vyvolán z příčin, za které dopravce neodpovídá.
354

 

Z formulace shora uvedených liberačních důvodů ve srovnání s úpravou 

liberačních důvodů v Úmluvě CMR či Předpisech CIM se může zdát, že se podobají 

spíše privilegovaným liberačním důvodům. Především pak důvody v čl. 18 odst. 2 

písm. a) a b) Montrealské úmluvy, tyto jsou shodné s úpravou v předešlých úpravách 

mezinárodní silniční a železniční nákladní přepravy. Chce-li se letecký dopravce 

zprostit své povinnosti k náhradě škody s poukazem na některý z těchto důvodů, nestačí 

mu jeho pouhé osvědčení, ale na rozdíl od úpravy obsažené v Úmluvě CMR a 

Předpisech CIM je třeba, aby příčinnou souvislosti mezi liberačním důvodem a škodou 

prokázal. 

V případě odpovědnosti dopravce způsobené zpožděním letecké dopravy jde o 

subjektivní odpovědnost s presumovaným zaviněním. Vzhledem k tomu, že je zde 

dopravcova odpovědnost založena na jiném principu, nelze hovořit o liberačních 

důvodech. Přesto má letecký dopravce možnost zbavit se své odpovědnosti, a to pomocí 

exkulpace, tedy vyvinění. Článek 19 Montrealské úmluvy stanoví, že dopravce 

neodpovídá za ty škody způsobené zpožděním, jestliže prokáže, že on sám a jeho 

zaměstnanci a agenti učinili veškerá možná opatření, která lze spravedlivě požadovat, 

aby škodu odvrátili, nebo že nebylo v jejich silách, aby tak učinili. Typicky působí 

zpoždění letecké přepravy nepříznivé povětrnostní podmínky, stávky letištního i 

leteckého personálu, technické vady letadel či změny politické situace a je třeba 

zkoumat, zda dopravce či jeho zaměstnanci nebo agenti mohli takové události 

očekávat a následně přijmout přijatelná opatření k odvrácení zpoždění. 

Dále Montrealská úmluva v čl. 20 upravuje generální ustanovení o zproštění 

odpovědnosti, které se použije jak na případy zničení, ztráty či poškození zásilky, tak i 

na překročení dodací lhůty bez ohledu na rozdílné odpovědnostní principy. Použije se i 
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na případy absolutní objektivní odpovědnosti dopravce za usmrcení a zranění 

cestujících dle čl. 17 odst. 1 ve spojení s čl. 21 odst. 1 Montrealské úmluvy. Jestliže 

dopravce dle čl. 20 Montrealské úmluvy prokáže, že škoda byla způsobena nebo k ní 

pouze přispěla nedbalost nebo jiný protiprávní čin nebo opomenutí osoby požadující 

náhradu a nebo osoby, která místo ní uplatňuje svá práva, bude dopravce zcela 

nebo z části zproštěn své odpovědnosti v té míře, jak taková nedbalost nebo protiprávní 

čin nebo opomenutí způsobily škodu nebo k ní přispěly. 

Z výše uvedeného je tedy patrné, že úprava odpovědnosti leteckého dopravce, 

právě s ohledem na případnou možnost liberace či exkulpace, je daleko přísnější než 

odpovědnost silničního či železničního dopravce. 

5.4 Rozsah odpovědnosti dopravce 

V případě letecké přepravy je rozsah odpovědnosti dopravce limitován, přičemž 

maximální výši náhrady škody Montrealská úmluva v čl. 22 odst. 3 omezuje jednotně 

pro případ zničení, ztráty, poškození nebo zpoždění nákladu. Původně byla stanovena 

stejná výše jako u železniční přepravy, tedy 17 zúčtovacích jednotek (SDR) za 

kilogram. V roce 2009 došlo na základě čl. 24 Montrealské úmluvy, který umožňuje 

přezkoumání limitů odpovědnosti
355

 depozitářem v pětiletých intervalech, rozhodnutím 

ICAO k navýšení limitů odpovědnosti, přičemž pro nákladní přepravu byl zvýšen tento 

limit na 19 SDR. Další přezkoumání limitů následovalo v roce 2014 ovšem beze změn. 

V roce 2019 pak ICAO po přezkumu zvýšila limity odpovědnosti a v případě nákladní 

přepravy byl tento limit stanoven na 22 SDR.
356

 

Dojde-li v průběhu přepravy ke zničení, ztrátě, poškození nebo zpoždění části 

nákladu nebo jakéhokoli předmětu tvořícího část nákladu, přihlíží se při stanovení 

hranice odpovědnosti dopravce k celkové hmotnosti takto dotčené části nákladu, resp. 

předmětu tvořícího část nákladu. Často se však stává, že ztráta, poškození nebo 
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Spojené státy americké, Evropská unie, Japonsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, 

Čínská lidová republika – dle čl. 24 odst. 1 Montrealské úmluvy. 
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zpoždění části nákladu ovlivní funkčnost či hodnotu zbylé nedotčené části nákladu, 

neboť se jedná o funkční celek, ve kterém jsou obě součásti nepostradatelné. Pro tyto 

případy čl. 22 odst. 4 Montrealské úmluvy stanoví, že je-li ztrátou, poškozením nebo 

zpožděním části nákladu a nebo jakéhokoli předmětu tvořícího součást nákladu 

ovlivněna hodnota ostatních zásilek uvedených ve stejném leteckém nákladním listu 

nebo potvrzení o převzetí nákladu k přepravě, přihlédne se při stanovení hranice 

odpovědnosti k celkové hmotnosti celé zásilky nebo zásilek. 

Montrealská úmluva postrádá ustanovení o postupu pro určení výše hodnoty 

zásilky pro výpočet náhrady škody, na rozdíl od Úmluvy CMR či Předpisů CIM, kde se 

tato hodnota odvozuje od ceny zásilky na burze, tržní ceny nebo obecné hodnoty zboží 

stejného druhu a jakosti. Proto je při vyčíslení hodnoty zásilky nutné postupovat dle 

rozhodného národního právního řádu, případně určit hodnotu znaleckým posudkem.
357

 

Stejně jako v případě úpravy Úmluvy CMR není řešena konkurence nároků na 

náhradu škody v případě prodlení dopravce, ze kterého může vzniknout škoda na 

samotném nákladu, tak i následná škoda, typicky ušlý zisk. Úprava Předpisů CIM se tak 

zdá být v tomto ohledu propracovanější. 

5.5 Překročení limitů náhrady škody 

Oproti předchozím úpravám v Úmluvě CMR a Předpisech CIM je v případě 

letecké přepravy dle Montrealské úmluvy možné výše uvedený limit odpovědnosti 

dopravce překročit pouze smluvním ujednáním.  

Článek 22 odst. 5 Montrealské úmluvy sice umožňuje překročit limitovanou 

odpovědnost dopravce v případě, že ke škodě dojde jednáním nebo opomenutím 

dopravce, jeho zaměstnanců nebo agentů učiněným úmyslně se záměrem 

způsobit škodu nebo z nedbalosti s vědomím, že ke škodě pravděpodobně dojde. 

Montrealská úmluva však výslovně stanoví, že toto ustanovení platí pouze pro limity 

uvedené v čl. 22 odst. 1 a 2, tedy pro případ škody způsobené zpožděním přepravy osob 

a zničením, ztrátou, poškozením či zpožděním zavazadel, nikoli pro přepravu nákladu. 

Takové podmínky mezinárodní letecké nákladní přepravy jsou ve srovnání s ostatními 

druhy mezinárodní přepravy výrazně ochranářské ve prospěch dopravce, neboť 
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limitovaná odpovědnost dopravce platí i tehdy, způsobí-li dopravce úmyslně škodu na 

přepravované zásilce. Limit odpovědnosti dopravce ve výši 22 SDR za kilogram hrubé 

hmotnosti, pokud není smluvně sjednán limit vyšší, lze tedy považovat za absolutní.
358

 

Na druhou stranu nelze toto ustanovení vnímat jako bezbřehé omezení odpovědnosti 

dopravce, zcela jistě ho nelze využít v případě předsmluvní a mimosmluvní 

odpovědnosti nebo porušení prevenční povinnosti dopravcem.
359

 

Případem omezené odpovědnosti dle Montrealské úmluvy při hrubě nedbalém 

jednání leteckého dopravce se často zabývá německá judikatura. V této souvislosti 

lze uvést rozsudek Vrchního zemského soudu v Düsseldorfu (OLG Düsseldorf) ze 

dne 29. 1. 2014, sp. zn. I 18 U 151/10, kdy v průběhu letecké přepravy zdravotnického 

materiálu došlo k pozdnímu dodání a zároveň porušení teplotních podmínek přepravy, 

čímž byla zásilka znehodnocena. Soudní první instance uložil dopravci 

povinnost k náhradě škody v limitované výši. Vrchní zemský soud v Düsseldorfu však 

dopravce uznal odpovědným v neomezené výši, a to právě s odkazem na rámcovou 

dohodu mezi dopravcem a odesílatelem. Tato dohoda stanovila, že odpovědnostní 

ustanovení Montrealské úmluvy se neužijí v případě, bude-li škoda způsobena 

úmyslným nebo lehkovážným jednáním dopravce s vědomím, že ke škodě 

pravděpodobně dojde. Dopravce v tomto konkrétním případě nebyl schopen prokázat, 

za jakých podmínek byla zásilka citlivá na teplotu přepravována, jak bylo s touto 

nakládáno a proč došlo k prodlení. Dopravce si musel být nesporně vědom, že u zásilky 

výslovně označené jako zdravotnický materiál jakékoli přerušení chlazení 

vedlo k celkové zkáze zásilky.
360

 

Dále lze uvést rozsudek Vrchního zemského soudu ve Frankfurtu nad Mohanem 

(OLG Frankfurt am Main) ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. 13 U 151/16, který se zabýval 

jednáním leteckého dopravce, který přepravoval zásilku z Berlína do Londýna, přičemž 

tento v průběhu přepravy uskladnil zásilku pro nemožnost doručení ve svém skladu 
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nacházejícím se ve Spojených státech amerických. Následně požadoval odesílatel 

zásilku vydat, tuto však dopravce nemohl ve svém skladu najít a byla prohlášena za 

ztracenou. Soud konstatoval, že uplatněný nárok na náhradu škody z nevyžádaného 

jednání se řídí německým deliktním právem a dále dodal, že dopravce jednal hrubě 

nedbale, když odňal odesílateli vlastnické právo k zásilce, neboť tato v době 

uskladnění a ztráty stále náležela odesílateli. Takový nárok nepodléhá omezení dle 

čl. 22 odst. 3 Montrealské úmluvy a ačkoli dopravce může vůči třetím osobám stojícím 

mimo přepravní smlouvu (zde bylo zjištěno, že nebyla platně uzavřena) uplatnit 

omezení zakotvená Montrealskou úmluvou, v době ztráty zásilky již tato nebyla v péči 

dopravce ve smyslu čl. 18 odst. 3 Montrealské úmluvy, a to z toho důvodu, že 

uskladnění ve skladu na území Spojených států bylo zcela mimo souvislost s přepravou 

na trase Berlín – Londýn, proto se poškozený mohl domáhat svých nároků dle 

příslušného národního práva ve výši neomezené Montrealskou úmluvou.
361

 

Jak již bylo shora naznačeno, dopravce může v souladu s čl. 25 Montrealské 

úmluvy stanovit, že se na přepravní smlouvu vztahují vyšší limity odpovědnosti, než 

jaké jsou stanovené Montrealskou úmluvou, případně, že jeho odpovědnost není ničím 

limitovaná. Opačné ujednání, kterým by se dopravce zbavil odpovědnosti zcela nebo by 

snížil limit náhrady škody pod úmluvou stanovenou hodnotu, by bylo neplatné a právně 

neúčinné dle čl. 26 Montrealské úmluvy. Jedná se tedy o jednostrannou kogentnost 

úpravy limitované odpovědnosti, přičemž obdobnou úpravu obsahuje čl. 5 Předpisů 

CIM pro železniční dopravce. 

Montrealská úmluva rovněž umožňuje odesílateli učinit vůči leteckému dopravci 

zvláštní prohlášení o zájmu na dodání nákladu do místa určení. V porovnání s formulací 

tohoto institutu Předpisy CIM se může zdát, že v případě Montrealské úmluvy jde o 

jednostranné právní jednání, ale takové prohlášení je závislé na souhlasu dopravce, 

neboť není možné dopravce takto jednostranně zavázat k vyšší odpovědnosti.
362

 

Montrealská úmluva neuvádí pro toto prohlášení obligatorní písemnou formu, je však 
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nutné dodat, že důkazní břemeno o učiněném prohlášení částky zvláštního zájmu na 

dodání bude tížit odesílatele, proto by toto prohlášení mělo být uvedeno v leteckém 

nákladním listu. Úhrada příplatku k přepravnému není nezbytnou podmínkou, pouze 

tehdy, je-li jeho zaplacení dopravcem vyžadováno. Rovněž není podmínkou jeho 

okamžitá úhrada při převzetí nákladu a učinění prohlášení, ujednají-li si to strany, lze 

zaplatit i později. Letecký dopravce pak odpovídá až do výše odesílatelem udané 

částky, pokud se dopravci nepodaří prokázat, že skutečný zájem odesílatele na dodání 

do místa určení je nižší než udaná částka. Důkazní břemeno v takovém případě tedy tíží 

dopravce, ale existenci škody a její výši musí prokázat oprávněný.
363

 

K aplikaci článku 22 odst. 3 Montrealské úmluvy ve vztahu k přepravním 

podmínkám leteckého dopravce se vyjádřil i Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze 

dne 23. 8. 2016, č.j. 12 Co 12/2016-133. V průběhu přepravy zásilky DVD a 

náramkových hodinek z Paříže do Prahy byly tyto hodinky ze zásilky odcizeny. 

Odesílatel při předání zásilky uvedl hodnotu ve výši 3.000,- EUR, i když všeobecné 

podmínky dopravce umožňovaly převzetí cenných zásilek pouze do výše 1.000,- USD a 

přesto, zřejmě pochybením personálu dopravce, došlo k přijetí zásilky k přepravě. 

Městský soud v Praze uvedení hodnoty zásilky odesílatelem posoudil právě dle čl. 22 

odst. 3 Montrealské úmluvy jako zvláštní prohlášení o zájmu na dodání i přes 

skutečnost, že bylo učiněno v rozporu se všeobecnými podmínkami dopravce, tento 

však zásilku přijal, čímž došlo k podřízení přepravy režimu Montrealské úmluvy a 

pokud dopravce neprokázal, že udaná částka je vyšší než skutečný zájem odesílatele na 

dodání do místa určení, odpovídá do výše takto udané částky.
364

 

Montrealská úmluva oproti předchozím úpravám tak nenabízí mnoho možností, 

jak překročit stanovený limit odpovědnosti dopravce. Vzhledem k tomu, že hodnota 

limitované odpovědnosti ve výši 22 SDR za kilogram hrubé hmotnosti je v případě 

letecké nákladní dopravy nízká, často tak nestačí k pokrytí škody, neboť předmětem 

letecké přepravy bývají zásilky nízké hmotnosti, ale vysoké hodnoty. Proto je v praxi 

často sjednáváno tzv. zbožové pojištění, které představuje pro odesílatele další možnost, 

jak v případě škody na zásilce obdržet odpovídající náhradu škody.  
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6 Mezinárodní námořní přeprava 

Námořní přeprava by se dala označit za královnu mezi všemi přepravními druhy, 

je nejstarším, celosvětově stále nejrozšířenějším, a proto i nejvýznamnějším druhem 

přepravy.
365

 Není sice nejrychlejší, ale stále má v mezinárodní nákladní přepravě 

klíčové postavení, především díky ohromné přepravní kapacitě moderních lodí, kterým 

nemůže konkurovat žádný jiný druh přepravy a ve srovnání s jinými druhy přepravy 

není tak nákladná. To, co platí v oblasti nákladní dopravy, není možné aplikovat pro 

dopravu osobní, kde naopak námořní přeprava ustoupila v důsledku rozvíjející se 

letecké přepravy. Mezinárodní námořní přeprava je však nepostradatelnou součástí 

mezinárodní obchodu, bez které by nemohl fungovat v takové podobě, jak jej dnes 

známe. 

Obecně platí, že prostřednictvím námořní přepravy je přepravováno zboží, u 

kterého není prioritní požadavek na rychlost přepravy, které má dlouhou trvanlivost, ale 

také nadměrně těžké zásilky, zásilky sypkého či tekutého charakteru. 

Z celosvětového hlediska stojí námořní přeprava na vrcholu žebříčku, v rámci 

Evropské unie se jedná o druhý nejvýkonnější druh přepravy hned po silniční přepravě, 

počítáno na tunokilometr. Mezi léty 1995 až 2017 měla stále rostoucí charakter, 

pouze s výjimkou krizových let 2008–2009. Jak již bylo výše uvedeno, celkový výkon 

nákladní dopravy v Evropské unii za rok 2017 napříč všemi druhy činil 3.731 biliónů 

tunokilometrů, přičemž námořní přeprava tvořila 1.176 bilionů tunokilometrů,
366

 tedy 

cca 31 % celkového objemu dle dat shromážděných statistickým úřadem EU Eurostat. 

Je tomu tak dlouhodobě již od roku 1995. 

Skutečnost, že má námořní přeprava výjimečné postavení, je dána jejím 

charakterem. Probíhá na mořích a oceánech, tedy v oblastech, které jsou volné, bez 

působení jednotlivých států, daleko od civilizace, jsou zde mnohem vyšší rizika 

přírodních vlivů i jiných nehod. Když zde dojde k nehodě, trvá určitou dobu, než 

se k plavidlu dostane jiné plavidlo a pokud vůbec. To vše vedlo k tvorbě specifických 

pravidel, která lze nalézt pouze v námořní přepravě a ve státech, ve kterých byla 
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historicky důležitá obchodní centra navázaná na velké přístavy, je námořní právo 

samostatným oborem a specializací v rámci mezinárodní přepravy. 

Obdobně jako v letecké dopravě i v námořní rozlišujeme mezi dopravou 

nepravidelnou a pravidelnou. Nepravidelná doprava, nazývaná také jako trampová, je 

prováděna na základě smlouvy o provozu dopravního prostředku, která bývá v praxi 

často označovaná jako charterová smlouva. Obecně se dá říct, že trampová námořní 

doprava je provozována na základě poptávky odesílatelů, a to dle jejich potřeb ohledně 

místa a času odplutí a doručení zásilky. „Tyto plavby jsou charakterizovány tím, že 

nemají přesně stanovenou oblast svého provozování, nemají předem stanovenou sazbu 

námořního přepravného tarifem a nemají předem stanoven program/plán plaveb.“
367

 

Vzhledem k nákladům na tento typ přepravy bývá často využívána pro velké celolodní 

zásilky. Dále lze trampovou dopravu členit na time charter a trip charter, k tomu 

více v bodě 1.3.2 této práce. Trampová přeprava „slouží zejména k zajištění přepravy 

surovin a hromadných substrátů. Trampové přepravy nebývají vždy přesně operačně 

vymezeny, stále silněji se však projevuje jejich úzká specializace, např. na ropu, zemní 

plyn, rudy, mrazírenské náklady a další.“
368

 Pravidelná námořní doprava, nazývaná také 

jako liniová, je provozována námořními dopravci dle jejich časového rozvrhu na 

předem daných trasách mezi jednotlivými přístavy v geograficky vymezené oblasti, 

resp. v daných relacích.
369

 Přepravním (plavebním) řádem je tedy dopředu dáno místo a 

čas odplutí a doručení. Liniová přeprava tak bývá využívána především pro přepravu 

drobnějších zásilek konsolidovaných od více odesílatelů, přičemž zboží musí 

být v přístavu odplutí připraveno k nakládce v konkrétní časový úsek, v opačném 

případě musí odesílatel vyčkat další linky.
370

 

Výše uvedené členění námořní dopravy souvisí s předmětem této práce, neboť 

dále uvedené unifikační úpravy mezinárodní námořní přepravy zboží se aplikují pouze 

na liniovou námořní přepravu a na trampovou dopadají pouze za podmínek v nich 

stanovených (srov. čl. 5 Haagských pravidel, čl. 2 odst. 3 Hamburských pravidel).
371
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6.1 Právní úprava 

V oblasti námořní přepravy zboží je ve srovnání s ostatními druhy mezinárodní 

přepravy poměrně velké množství unifikujících mnohostranných mezinárodních úmluv, 

které upravují smlouvu o přepravě. Obdobně jako v letecké přepravě, jednotlivé úmluvy 

tvoří dva systémy. Tyto úmluvy byly přijímány postupně od začátku dvacátého století 

jako reakce na neudržitelný stav široké smluvní volnosti, kdy námořní dopravci 

uzavírali přepravní smlouvy za podmínek, ve kterých byla často zcela vyloučena jejich 

případná odpovědnost za ztrátu či poškození zboží.
372

 Následovala úprava podmínek 

námořní přepravy na národní úrovni jednotlivých států, zejména Francie, Spojených 

států amerických a Velké Británie, tím však došlo ještě k větší nepřehlednosti, neboť 

každá ze smluvních stran vynucovala svou národní úpravu.
373

 Potřeba přijmout úpravu 

ve formě mezinárodní mnohostranné úmluvy se tedy stala brzy nevyhnutelnou. 

6.1.1 Haagská pravidla 

V reakci na shora uvedený stav na mezinárodním poli v námořní přepravě zboží 

vypracovaly Námořní mezinárodní komise
374

 a Sdružení pro mezinárodní právo
375

 

návrh první unifikační úmluvy, který byl následně projednán na Konferenci námořního 

práva konané roku 1922 v Bruselu. Zde byl návrh schválen a následně na diplomatické 

konferenci rovněž v Bruselu byl dne 25. 8. 1924 přijat jako Mezinárodní úmluva o 

sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů, v platnost vstoupila až 

dne 2. 6. 1931.
376

 Ke dni uzavření rukopisu této práce je smluvní stranou 33 států.
377

 

Haagská pravidla zavedla subjektivní odpovědnost námořních dopravců za 

přepravovanou zásilku na principu presumovaného zavinění, a to jako odpovědnost za 
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porušení náležité odborné péče.
378

 Je jistě zajímavostí, že námořní dopravce dle 

Haagských pravidel odpovídá pouze za ztrátu a poškození zásilky a nikoli za škodu 

způsobenou opožděným dodáním. Dopravce dále není odpovědný za ztrátu a poškození 

zásilky vyplývající z nezpůsobilosti lodi, vyjma případů, kdy je taková škoda způsobena 

nedostatkem náležité péče dopravce, přičemž důkazní břemeno o vynaložení takové 

péče je na straně dopravce. Odpovědnost dopravce byla dle Haagských pravidel 

omezena na 100 liber šterlinků za kus nebo jednotku zásilky. Taková úprava je tedy ve 

vztahu k dopravcům stále ochranářská. 

Dne 23. 2. 1968 byl přijat na diplomatické konferenci v Bruselu pozměňující 

protokol z Visby, a to jako Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení 

některých pravidel ve věci konosamentů podepsané v Bruselu dne 25. 8. 1924, ze 

dne 23. 2. 1968. Tímto protokolem došlo ke zvýšení limitu odpovědnosti dopravce na 

10.000 franků za kus nebo jednotku nebo 30 franků za kilogram hrubé hmotnosti 

ztraceného nebo poškozeného zboží, a to podle toho, která z těchto částek bude vyšší. 

Dále byla vyloučena možnost dopravce dovolávat se limitované 

odpovědnosti v případě, kdy je dána jeho kvalifikovaná odpovědnost. Protokol rovněž 

reaguje na rozvoj kontejnerů a paletizace zboží v námořní dopravě, když tyto prohlašuje 

za přepravní pomůcky ke sdružení zboží a stanoví, že za počet kusů nebo jednotek pro 

výpočet náhrady škody se považuje takový počet kusů nebo jednotek 

uvedený v konosamentu jako obsažený v takové přepravní pomůcce s tou výjimkou, 

kdy se za kus nebo jednotku považuje samotná přepravní pomůcka.
379

 

Dne 21. 12. 1979 byl na diplomatické konferenci v Bruselu podepsán Protokol o 

změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení některých pravidel ve věci konosamentů 

podepsané v Bruselu dne 25. 8. 1924 ve znění protokolu ze dne 23. 2. 1968 (dále 

jen „SDR protokol“), který vstoupil v účinnost až dne 8. 5. 1986. SDR protokol změnil 

Haagsko-Visbyská pravidla tak, že zavedl jednotku zvláštních práv čerpání (SDR) na 

místo dosavadního zlatého franku. Limit odpovědnosti námořního dopravce tak 

činí 666,67 SDR za kus nebo jednotku nebo 2 SDR za kilogram hrubé hmotnosti 

ztraceného nebo poškozeného zboží, a to podle toho, která z těchto částek bude vyšší. 
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Ne všechny smluvní státy Haagských pravidel přistoupily později k uvedeným 

doplňujícím protokolům, tak jako tomu bylo ostatně v případě silniční a letecké 

přepravy. Ke dni uzavření rukopisu této práce je celkem 19 smluvních států Haagsko-

Visbyských pravidel
380

 a v případě SDR protokolu je to 18 států.
381

 Je-li jedna ze 

smluvních stran signatářem pouze Haagských pravidel a nikoli následujících protokolů, 

použijí se Haagská pravidla ve svém původním znění, i kdyby tyto druhá smluvní strana 

přijala. 

Česká republika Haagská pravidla ani doplňující protokoly neratifikovala, místo 

toho byla v tehdejším Československu přijata vyhláška č. 160/1956 Ú.l., o podmínkách 

přepravy nákladů po moři, pro kterou byla Haagská pravidla inspirací, ale národní 

úprava šla v mnoha ohledech mnohem dál. Tato vyhláška byla zrušena zákonem 

č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. 

6.1.2 Hamburská pravidla 

Během 60. let 20. století se stala Haagská a Haagsko-Visbyská pravidla terčem 

kritiky, a to především ze strany rozvojových zemí, které dávaly svou chudobu, 

narušenou platební bilanci a zastavený ekonomický rozvoj za vinu právě pravidlům 

mezinárodního obchodního práva s některými aspekty fungování tradičního námořního 

práva. Systém založený Haagskými pravidly i po zvýšení limitů protokolem z Visby je 

výrazně ochranářský vůči dopravcům, což právě nevyhovovalo těm státům, které nejsou 

námořními velmocemi.
382

 Úprava přepravní smlouvy v mezinárodní námořní přepravě 

založená Haagskými pravidly již neodpovídala technickému stavu námořní dopravy v té 

době. Pokrok, zejména v oblasti navigačních a komunikačních prostředků, 

vedl k zefektivní vlastní přepravy, ale také k větší bezpečnosti, neboť dopravci 

disponují prostředky pro plánování bezpečných plavebních tras, a proto odpadla potřeba 

jejich ochrany úzce formulovaným systémem odpovědnosti za škodu. Z těchto důvodů 
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na půdě Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) začala vznikat nová pravidla 

námořní přepravy, na vlastním textu pak pracovala Komise OSN pro mezinárodní 

obchodní právo (UNCITRAL)
383
, která byla dne 31. 3. 1978 v Hamburku přijata jako 

Úmluva Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží.
384

 
385

 

Tehdejší Československo bylo jedním ze signatářských států.
386

 Hamburská 

pravidla však nabyla účinnosti až dne 1. 11. 1992, tedy až po čtrnácti letech od jejich 

přijetí, a to i přes skutečnost, že v souladu s čl. 30 odst. 1 Hamburských pravidel 

bylo k nabytí účinnosti potřeba ratifikace pouze dvaceti států. Dne 23. 6. 1995 byla 

Hamburská pravidla ratifikována Českou republikou, jako nástupnickým státem 

Československa a na základě toho Hamburská pravidla vstoupila pro Českou republiku 

v účinnost dne 1. 7. 1996. 

Úprava Hamburských pravidel se dle svého čl. 2 vztahuje na všechny smlouvy o 

námořní přepravě mezi dvěma různými státy, jestliže přístav nakládky či vykládky 

stanovený ve smlouvě se nachází na území smluvního státu, jestliže jeden z přístavů 

daných ve smlouvě na výběr je skutečným přístavem vykládky a nachází-li se tento na 

území smluvního státu.
387

 Hamburská pravidla se budou na smlouvu o přepravě 

aplikovat, pokud je konosament nebo jiný dokument prokazující smlouvu o přepravě 

vydán ve smluvním státě nebo je-li v těchto dokumentech explicitně stanoveno, že se 

smlouva o námořní přepravě řídí Hamburskými pravidly nebo právním řádem státu, 

který je přijal. 

Hamburská pravidla se použijí bez ohledu na státní příslušnost lodi, dopravce, 

dalšího dopravce, odesílatele, příjemce nebo kterékoli zainteresované osoby, přičemž je 

výslovně vyloučeno použití na smlouvy o provozu lodi a nájmu lodi, leda by byl na 

základě takové smlouvy vystaven konosament, kterým se řídí pravidla mezi 

dopravcem a držitelem konosamentu, který není objednatelem lodi ani jejím nájemcem. 
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Stejně jako unifikační úpravy jiných druhů přepravy i Hamburská pravidla 

hovoří o smlouvě o námořní přepravě, ale nestanoví podrobnosti obsahu takové 

smlouvy o přepravě, proto je nutné postupovat dle úpravy národního práva určeného 

kolizní normou. 

Dle čl. 23 odst. 1 Hamburských pravidel je jakákoli podmínka učiněná ve 

smlouvě o námořní přepravě, konosamentu nebo v jakémkoliv jiném dokumentu, jenž 

je průkazem o smlouvě o námořní přepravě, neplatná a neúčinná v rozsahu, v jakém 

přímo nebo nepřímo odporuje ustanovením Hamburských pravidel. Hamburská pravidla 

tedy tímto článkem zakotvují svoji kogentnost, přičemž neplatnost takové podmínky 

nepůsobí neplatnost jiných ustanovení smlouvy nebo dokumentu, jehož je dotčené 

ustanovení součástí. S ohledem na ustanovení čl. 23 odst. 2 ve spojení s čl. 6 odst. 4 

Hamburských pravidel, které stanoví, že dopravce může zvýšit svou odpovědnost a své 

povinnosti, lze Hamburská pravidla obdobně jako Pravidla CIM a Montrealskou 

úmluvu považovat za jednostranně kogentní. 

Rozsah aplikace Hamburských pravidel je určen poměrně široce, neboť se 

předpokládalo, že budou přijata většinou členských států Haagských pravidel. K tomu 

však nedošlo a ke dni uzavření rukopisu této práce Hamburská pravidla sice mají 

celkem 55 smluvních států, ale pouze 34 ratifikací.
388

 Státy s významným objemem 

realizované námořní přepravy Hamburská pravidla sice podepsaly, ale k jejich ratifikaci 

zatím nepřistoupily. Z toho tedy vyplývá, že celkový zájem o Hamburská pravidla je 

mezi námořními velmocemi v porovnání s Haagskými pravidly nízký. To je způsobeno 

zejména koncepcí Hamburských pravidel, neboť se snaží vyvážit postavení dopravců a 

odesílatelů, což však těmto státům pochopitelně nevyhovuje.
389

 Tyto státy setrvaly 

právě u Haagských pravidel, které jsou dále paralelně účinné. Žádný stát však nemůže 

být smluvním státem Haagských a zároveň Hamburských pravidel,
390

 a to s ohledem na 
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čl. 31 odst. 1 Hamburských pravidel, který stanoví, že jakmile se stane smluvní stranou 

stát, který je zároveň smluvním stranou Haagských pravidel, musí notifikovat belgické 

vládě svou výpověď Haagských pravidel. 

Tato práce se bude dále zabývat pouze úpravou Hamburských pravidel, i když 

Haagská pravidla platí ve více námořně významných státech, a to hlavně proto, že je 

Hamburskými pravidly vázaná Česká republika a tedy se „ustanoveními Hamburských 

pravidel řídí veškeré přepravní smlouvy v mezinárodní liniové námořní přepravě 

podléhající našemu národnímu právu (B/L
391

 vystaven/podepsán v ČR).“
392

 

Dále je třeba zmínit nejnovější pokus o vytvoření unifikované úpravy podmínek 

pro námořní přepravní smlouvu, která by nahradila výše uvedenou dvojkolejnou 

úpravu. UNCITRAL proto opět připravila návrh nové úpravy a během zasedání valného 

shromáždění OSN dne 11. 12. 2008 byl návrh přijat,
393

 a to jako Úmluva OSN o 

smlouvě o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo z části po moři (dále 

jen „Rotterdamská pravidla“), která vstoupila v platnost v souladu se svým 

čl. 94 odst. 1. Ke dni uzavření rukopisu této práce mají Rotterdamská pravidla 26 

smluvních států, ale zatím pouze 5 ratifikací,
394

 přičemž ke vstupu v účinnost je třeba 20 

ratifikací smluvními státy. Dle Rotterdamských pravidel nemůže být smluvní stát 

rovněž smluvním státem Haagských či Hamburských pravidel, pokud by chtěl některý 

stát k Rotterdamským pravidlům přistoupit, je třeba vypovědět starší pravidla. Česká 

republika smluvním státem Rotterdamských pravidel není. Důvodem přijetí nové 

úpravy je právě dosavadní nejednotný stav založený Haagskými a Hamburskými 

pravidly, ale také reakce na některé instituty používané v moderní mezinárodní přepravě 

zboží, jako je elektronický konosament, použití Rotterdamských pravidel na kompletní 

door-to-door přepravy namísto dosavadních port-to-port přeprav, a rovněž jejich 

použití v rámci provádění multimodální přepravy.
395

 
396

 Naopak došlo k vyjmutí úpravy 
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množstevních kontraktů,
397

 ačkoli v současné námořní přepravě představují většinu 

celosvětové kontejnerové přepravy.
398

 

6.2 Odpovědnost dopravce podle Hamburských pravidel 

6.2.1 Odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky a za opožděné dodání 

Dopravce dle čl. 5 odst. 1 Hamburských pravidel odpovídá za škodu vyplývající 

ze ztráty zásilky nebo jejího poškození, jakož i za opožděné dodání, pokud událost 

vedoucí ke ztrátě, poškození nebo opožděnému dodání
399

 nastala v době, kdy zboží 

bylo v péči dopravce, neprokáže-li dopravce, že on, jeho zaměstnanci nebo zmocněnci 

podnikli všechna opatření, která mohla být rozumně požadována, aby bylo zabráněno 

události vedoucí ke ztrátě a jejím následkům. 

Z takto formulovaného ustanovení je patrné, že v případě námořního dopravce dle 

Hamburských pravidel jde o subjektivní odpovědnost za zavinění, které je 

presumováno.
400

 
401

 Skutečnost, že Hamburská pravidla jsou založena na subjektivním 

odpovědnostním principu, je vyjádřena i ve Všeobecném dorozumění, jež je přílohou 

Závěrečného aktu konference. Jednání dopravce se tedy posuzuje kritériem náležité 

péče, a pokud dopravce prokáže, že jednal s náležitou péčí, resp. dodržel všechna 

rozumně požadovaná opatření, zprostí se odpovědnosti (k tomu však v následující 

kapitole). 

Hamburská pravidla, obdobně jako jiné úmluvy v mezinárodní přepravě zboží, 

nedefinují, co se rozumí ztrátou či poškozením zboží, proto je třeba při výkladu těchto 

pojmů vyjít z rozhodného národního právního řádu. Ohledně výkladu významu těchto 
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pojmů lze opět odkázat na bod 3.2.1 této práce, týkající se obsahu těchto pojmů 

použitých v Úmluvě CMR. 

Námořní dopravce dále odpovídá za škodu způsobenou opožděným dodáním. 

Jedná se o obdobný koncept odpovědnosti jako u ostatních typů mezinárodní přepravy 

zboží popsaných výše, kdy dopravce sice dodá zásilku příjemci, ale dodá ji s určitým 

zpožděním proti dodací době. Kdyby zásilku nedodal vůbec, jednalo by se o škodu 

způsobenou ztrátou zásilky. Článek 5 odst. 2 Hamburských pravidel pak výslovně 

stanoví, kdy opožděné dodání nastává. Nebyla-li zásilka vydána v přístavu vykládky 

stanoveném ve smlouvě o námořní přepravě v době výslovně ujednané a jestliže nebylo 

takové ujednání, tak v době, ve které by to bylo rozumné požadovat od pečlivého 

dopravce s ohledem na okolnosti případu. Hamburská pravidla tak dávají přednost 

tomu, aby si smluvní strany ujednaly dodací lhůtu ve smlouvě o přepravě. Není-li 

dodací lhůta ujednána smluvně, stanoví se dle kritéria pečlivého dopravce a okolností 

případu pro takovou přepravu. Hamburská pravidla v čl. 5 odst. 3 zakotvují 

nevyvratitelnou
402

 domněnku ztráty zásilky, kdy osoba oprávněná k uplatnění nároku za 

ztrátu zboží může považovat takové zboží za ztracené, jestliže nebylo dodáno do 60 po 

sobě jdoucích dnů následujících po uplynutí doby pro dodání. 

Jde o úpravu obdobnou té, která se nachází v Úmluvě CMR, ovšem s tím 

rozdílem, že Úmluva CMR zakotvuje dvě horní hranice, z nichž jedna plyne od konce 

sjednané dodací lhůty. Druhá hranice pak počíná převzetím zboží k přepravě, ta je 

absolutní a není pochyb o jejím určení. Hamburská pravidla však domněnku ztráty 

spojují s uplynutím určitého časového úseku od okamžiku dodání, bez rozdílu, jedná-li 

se o lhůtu sjednanou ve smlouvě o přepravě nebo lhůtu určenou dle kritéria pečlivého 

dopravce. Taková úprava může odesílateli přinést obtíže zejména v tom případě, kdy 

mezi stranami nebyla dodací lhůta ujednána. Vedle poměrně jednoduchého prokázání 

uplynutí časového úseku stanoveného Hamburskými pravidly je oprávněný povinen 

prokázat především počátek takového časového úseku, tedy v jaké lhůtě s ohledem na 

okolnosti případu by dodal zboží rozumně pečlivý dopravce. Dále v Hamburských 

pravidlech oproti Úmluvě CMR absentuje úprava postupu pro případ nalezení zásilky 

po zaplacení náhrady škody dopravcem. Zde tedy nezbývá než postupovat opět dle 
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příslušného národního práva určeného kolizní normou. S vědomím těchto odlišností 

lze v dalším odkázat na výklad tohoto institutu podrobněji popsaný v bodě 3.2.2 této 

práce. 

Hamburská pravidla se, ve srovnání s úpravou ostatních druhů 

mezinárodní přepravy, věnují poměrně obsáhle určení doby odpovědnosti dopravce. Dle 

čl. 4 odst. 1 Hamburských pravidel je dopravce odpovědný za zásilku po dobu, po 

kterou je zásilka v jeho péči v přístavu nakládky, během přepravy a v přístavu 

vykládky.
403

 Další odstavec pak obsahuje právní domněnky ohledně toho, kdy má 

dopravce zboží ve své péči. Tím odpadá často složitý proces dokazování, zda bylo již 

zboží v péči dopravce a bylo-li zde za účelem přepravy, či za jiným účelem, 

zejména v silniční přepravě je v souvislosti s touto otázkou již poměrně rozvinutá 

judikatura, která musela doplnit chybějící úpravu v mezinárodní úmluvě, zatímco 

Hamburská pravidla tuto otázku v čl. 4 odst. 2 staví poměrně na jisto. „Zboží se musí 

nacházet v přístavu (nakládky nebo vykládky) a zároveň musí být v péči rejdaře.“
404

 

Dopravce má zásilku ve své péči od doby, kdy ji převzal od odesílatele či jeho zástupce 

nebo také od úředního orgánu či jiné třetí osoby, kterým byla zásilka předána za účelem 

jejího odeslání v souladu s právními předpisy země odeslání. Dopravcova odpovědnost 

za zásilku trvá do doby předání zboží příjemci. Otázka, kterým okamžikem je zboží 

převzato do péče, resp., kdy je předáno, bude vyplývat ze smluvních 

podmínek. Z Hamburských pravidel však nevyplývá, zda dopravce převzal zboží do 

péče, když toto zboží bylo předáno jeho agentovi v přístavu. Obdobným případem, 

ovšem v letecké přepravě, se zabývaly soudy Spojeného království,
405

 které naznaly, že 

pokud zboží převezme osoba vystupující jako agent dopravce, došlo k převzetí zboží 

dopravcem.
406

 V případě, že příjemce zásilku nepřejímá, stačí, že dopravce dá zásilku 

příjemci k dispozici v souladu se smlouvou o přepravě, právem státu doručení nebo 

obchodními zvyklostmi a případně také tím, že dopravce předá zásilku orgánu, kterému 

musí být předáno v souladu s předpisy platnými v přístavu doručení. 
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6.2.2 Zvláštní případy odpovědnosti dle Hamburských pravidel 

Hamburská pravidla věnují zvláštní pozornost škodě, jejíž příčinou byl 

požár.
407

 Požár bývá v námořní přepravě zboží poměrně častou příčinou škody, 

zejména z důvodu technických závad zařízení lodi, nevhodného rozmístění 

zásilky v nákladovém prostoru či z povahy přepravovaného zboží nebo kombinací 

těchto faktorů. Článek 5 odst. 4 písm. a) bod i. Hamburských pravidel stanoví, že 

dopravce odpovídá za ztrátu zboží nebo jeho poškození, ale i za opožděné dodání, 

jejichž příčinou byl požár, jestliže osoba uplatňující nárok prokáže, že požár vznikl 

zaviněním nebo nedbalostí dopravce, jeho zaměstnanců nebo zmocněnců. Další bod 

téhož ustanovení pak postihuje pochybení dopravce při odvracení škody, neboť 

dopravce odpovídá za ztrátu, poškození nebo opožděné dodání, o nichž osoba 

uplatňující nárok prokáže, že nastaly v důsledku zavinění nebo nedbalosti dopravce, 

jeho zaměstnanců nebo zmocněnců tím, že nebyla podniknuta všechna opatření, která 

mohla být rozumně požadována, aby požár byl uhašen a jeho následky vyloučeny nebo 

zmírněny. V případě škody zapříčiněné požárem se Hamburská pravidla odchylují od 

svého obecného odpovědnostního principu presumovaného zavinění a dopravcova 

odpovědnost nastane pouze tehdy, prokáže-li osoba uplatňující nárok dopravcovo 

zavinění.
408

 Z formulace výše uvedených ustanovení je zřejmé, že se aplikují na celou 

dobu odpovědnosti, tedy i na případy škody vzniklé před naložením či vyložením 

zásilky na loď, ale již po převzetí od odesílatele a před předáním zásilky příjemci. 

Dojde-li však k požáru přímo na lodi v průběhu přepravy na moři, kde jako jediní 

svědci jsou často pracovníci dopravce, je důkazní situace oprávněného ztížená, neboť 

zaměstnanci dopravce nemají velkou motivaci vypovídat o příčinách a okolnostech 

požáru, proto Hamburská pravidla zakotvují v čl. 5 odst. 4 písm. b) povinnost 

provést v souladu s praxí námořní přepravy prohlídku za účelem zjištění příčiny a 

okolností požáru, a to na přání oprávněného i dopravce. Kopie zprávy inspektora se pak 

na požádání dává k dispozici dopravci i oprávněnému. 
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Dalším případem zvláštní odpovědnosti je odpovědnost za palubní náklad. 

Přeprava nákladu na palubě lodi byla vždy považována za rizikovou s ohledem na 

nebezpečí vyplývající z plavby lodi po moři, kde na palubu působí slaná voda, vítr, 

déšť a další vnější vlivy, proto Haagská pravidla zásilku přepravovanou v souladu se 

smlouvou na palubě vylučují z definice „zboží“ a ponechávají tento způsob přepravy na 

zvláštní dohodě dopravce a odesílatele. Vzhledem k tomu, že od doby přijetí Haagských 

pravidel došlo v námořní přepravě k technologickému posunu, zejména s ohledem na 

kontejnerizaci, která nebezpečí z takové přepravy do určité míry snižuje, je dnes zcela 

běžné přepravovat náklad na palubě a na to reagují i Hamburská pravidla. Dle čl. 9 

Hamburských pravidel je dopravce oprávněn přepravovat zásilku na palubě pouze 

tehdy, jestliže je taková přeprava v souladu se smluvním ujednáním s odesílatelem 

zásilky nebo se zvyklostí příslušného obchodního odvětví,
409

 případně takový způsob 

přepravy vyžadují obecně závazné předpisy. Pokud mezi dopravcem a odesílatelem 

došlo k dohodě o možnosti přepravovat zásilku na palubě, je třeba v tomto smyslu 

učinit prohlášení v konosamentu či jiném přepravním dokumentu, který pak slouží jako 

průkaz uvedené dohody. Takový zápis pouze zlepšuje důkazní postavení dopravce a 

chybí-li, může dopravce i tak prokázat, že k dohodě mezi ním a odesílatelem došlo, a to 

s výjimkou případů, kdy byl konosament převeden na třetí osobu, včetně příjemce, která 

jej nabyla v dobré víře. Byla-li zásilka přepravena na palubě v rozporu s výše 

uvedeným, případně pokud se dopravce nemůže dovolávat ujednání o přepravě na 

palubě, odpovídá bez ohledu na čl. 5 odst. 1 Hamburských pravidel za ztrátu, poškození 

i za opožděné dodání, které jsou výhradně následkem přepravy na palubě. Rozsah 

odpovědnosti se pak určí v souladu s čl. 6, případně čl. 8 Hamburských pravidel.
410

 

Hamburská pravidla upravují odpovědnost dopravce v případě, že je přeprava 

prováděna poddopravcem. Dle čl. 10 Hamburských pravidel, byl-li provedením 

přepravy či její části pověřen další dopravce, hlavní dopravce zůstává stále odpovědný 

za celou přepravu a je tak odpovědný i za jednání a opomenutí poddopravce, jeho 

zaměstnanců a zmocněnců, pokud jednají v rámci svých pracovních povinností. 
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Jejich odpovědnost je společná a nerozdílná, přičemž ustanovení Hamburských pravidel 

o odpovědnosti dopravce jsou použitelná i na poddopravce. 

Ustanovení čl. 23 odst. 3 Hamburských pravidel zakotvuje pro námořní 

konosament či jiný dokument, který prokazuje uzavření smlouvy o přepravě, paramount 

klauzuli. Tyto dokumenty tedy musí obsahovat prohlášení, že přeprava se řídí 

ustanoveními Hamburské úmluvy a činí neplatnou jakoukoli podmínku, která se od nich 

odchyluje ke škodě odesílatele nebo příjemce. Je-li osobě uplatňující nárok týkající se 

přepravovaného zboží způsobena škoda, ať už v důsledku podmínky, která je na základě 

čl. 23 Hamburských pravidel neúčinná, nebo právě v důsledku absence paramount 

klauzule, je dopravce povinen poskytnout náhradu v požadovaném rozsahu tak, aby 

poškozenému byla uhrazena škoda v souladu s Hamburskými pravidly. Vedle toho však 

dopravce musí nahradit náklady, které vznikly takové osobě v souvislosti s uplatněním 

jejího práva. I přes neuvedení paramount klauzule tak bude dopravce odpovídat 

v rozsahu dle Hamburských pravidel, ale navíc bude povinen k náhradě nákladů 

oprávněného spojených s uplatněním jeho práva. 

6.3 Okolnosti vylučující odpovědnost dopravce 

Jak již bylo uvedeno, úprava odpovědnosti námořního dopravce dle Hamburských 

pravidel stojí na principu subjektivní odpovědnosti s presumovaným zaviněním, tento 

princip je doplněn objektivním kritériem exkulpace. Obecným důvodem vylučujícím 

odpovědnost dopravce je kritérium náležité péče, dopravce tedy musí prokázat, že on, 

jeho zaměstnanci nebo zmocněnci podnikli všechna opatření, která mohla být rozumně 

požadována, aby bylo zabráněno události a jejím následkům. Hamburská pravidla oproti 

Haagským pravidlům opustila systém, kde byla exkulpace možná na základě taxativně 

vypočtených důvodů.
411

 

Vedle obecného exkulpačního důvodu pak Hamburská pravidla upravují některé 

exkulpační důvody zvlášť. Mezi okolnosti vylučující odpovědnost dopravce můžeme 

řadit i právě požár, který byl podrobněji popsán v předchozí kapitole pod bodem 6.2.2 

jako zvláštní případ odpovědnosti dopravce. Na požár lze právě nahlížet i jako na 

okolnost vylučující odpovědnost dopravce, nepodaří-li se osobě uplatňující nárok 

                                                 
411

 CARR 2014 op. cit., s. 289. 



 

 142 

prokázat, že požár vznikl zaviněním nebo nedbalostí dopravce, jeho zaměstnanců nebo 

zmocněnců. Dopravci tak postačí poukázat na skutečnost, že ztráta, poškození či 

opožděné dodání vzniklo z příčiny požáru a zprostí se tím odpovědnosti, důkazní 

břemeno se přenáší na oprávněného, na kterém následně je, aby prokázal, že za požár 

odpovídá dopravce. 

Ke speciálním exkulpačním důvodům pak lze řadit přepravu živých zvířat,
412

 

která je vždy specifická právě s ohledem na povahu zásilky, o níž je třeba zvýšeně 

pečovat oproti jiným zásilkám. Podle čl. 5 odst. 5 Hamburských pravidel dopravce 

neodpovídá za ztrátu, poškození či opožděné dodání vyplývající ze zvláštního nebezpečí 

přepravy zvířat. Jestliže dopravce prokáže, že splnil všechny zvláštní pokyny ohledně 

zvířat dané mu odesílatelem, a že za daných okolností případu ztráta, poškození nebo 

opožděné dodání mohou být připisovány takovým nebezpečím, nastupuje vyvratitelná 

právní domněnka, že ztráta, poškození či zpoždění tak byly způsobeny. Oprávněný však 

může prokázat, že škoda nastala právě v důsledku zavinění nebo nedbalosti dopravce, 

jeho zaměstnanců nebo zmocněnců. 

Jak již bylo uvedeno, přeprava na moři je velmi specifická, a i když lodě plují po 

frekventovaných námořních trasách, je třeba si uvědomit, že přeprava probíhá stále na 

otevřeném moři, proto zde není možnost obdobně jako v silniční či železniční 

přepravě v případě náhle vzniklých potíží okamžitě přivolat pomoc a tomu odpovídá 

další exkulpační důvod v čl. 5 odst. 6 Hamburských pravidel. Dopravce neodpovídá za 

škodu s výjimkou případu společné havárie, jestliže ztráta, poškození nebo opožděné 

dodání nastaly v důsledku opatření k záchraně života nebo rozumných 

opatření k záchraně majetku na moři. Společnou havárií rozumíme mimořádnou 

událost v průběhu námořní, ale i vnitrozemské vodní přepravy, na základě které má 

kapitán lodi možnost zničit část nákladu ve snaze ochránit životy členů posádky, zbylou 

část nákladu, případně samotné plavidlo. Pod společnou havárii lze tedy zařadit škody 

vzniklé z úmyslného a účelného zničení části nákladu nebo vynaložením mimořádných 

výdajů pro jeho záchranu.
413

 Takovou událost je nutné zapsat do palubní knihy a nechat 

ověřit v nejbližším přístavu, a to ještě před vyhlášením samotné společné havárie. 
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Ohlášením je pak zahájeno rozvrhové (dispašní) řízení, v němž je třeba zjistit, která část 

nákladu byla obětována ve prospěch záchrany celku a na základě toho se stanoví 

věřitelská a dlužnická podstata společné havárie. Vlastníci zachráněného majetku mají 

povinnost přispět určitou částí vlastníkům zboží ztraceného.
414

 Smyslem tohoto 

zvláštního ustanovení námořního práva je tedy „spravedlivý rozvrh obětí a výloh, k nimž 

došlo ve snaze zachránit loď a její náklad ze společného nebezpečí.“
415

 

Hamburská pravidla konkrétní úpravu řešení společné havárie neobsahují a 

výslovně odkazují ve svém článku 24 na ujednání smluvních stran
416

 případně na 

národní právní řády. Z uvedeného exkulpačního důvodu je tedy patrné, že Hamburská 

pravidla rozlišují mezi opatřeními k záchraně života a majetku, v případě, kdy dopravce 

zachraňuje „pouze“ majetek, opatření musejí být rozumná. Takový požadavek opatření 

učiněná k záchraně života však neobsahují, z toho lze dovodit, že tato opatření mohou 

být i nerozumná.
417

 

Hamburská pravidla počítají rovněž s případy spoluodpovědnosti, kdy zavinění 

nebo nedbalost dopravce, jeho zaměstnanců nebo zmocněnců bylo příčinou ztráty, 

poškození nebo opožděného dodání, a to spolu s jinou příčinou. Dopravce pak odpovídá 

pouze v tom rozsahu, v jakém ztrátu, poškození nebo opožděné dodání lze připisovat 

takovému zavinění nebo nedbalosti, a to za podmínky, že dopravce prokáže částku 

připadající na ztrátu, poškození nebo opožděné dodání, kterou takovému zavinění nebo 

nedbalosti nelze připisovat. Zprostí-li se dopravce dle některého z výše uvedených 

exkulpačních důvodů pouze z části, za zbývající část stále odpovídá. Úprava 

spoluzavinění v námořní přepravě je tedy velmi podobná té silniční přepravě, 

avšak s tím rozdílem, že v námořní přepravě dopravce vyjma své neviny musí také 

prokázat částku odpovídající ztrátě, poškození či opožděnému dodání, za kterou 

neodpovídá. 
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Jak bylo již uvedeno, Hamburská pravidla opustila systém taxativního výčtu 

exkulpačních důvodů a spoléhají na obecný exkulpační důvod, kterým je kritérium 

náležité péče. Tím byl také pominut často zmiňovaný exkulpační důvod – nautické 

zavinění, které je stále součástí Haagských pravidel. Nautické zavinění je vykládáno 

jako odpovědnost za nedbalost v samotném provozu, tedy při vedení a správě lodi.
418

 

Záměrné vynechání tohoto exkulpačního důvodu je dáno především pokrokem ve 

vývoji techniky, neboť v době vzniku Haagských pravidel posádky lodí neměly 

k dispozici moderní navigační a komunikační prostředky. S námořní plavbou byla vždy 

spojena určitá navigační rizika jako např. chybné čtení mapy a navedení lodi jiným 

směrem, naražení lodí na dno či břeh. Rovněž se dopravce nemohl během okamžiku 

spojit s kapitánem lodi, operativně vyřešit případný problém při přepravě nebo nad lodí 

vykonávat účinně kontrolu. Tato rizika byla s námořní přepravou vždy spjata, a proto za 

ně dopravce odesílateli neodpovídal.
419

 Technickým pokrokem v námořní přepravě se 

však rozsah uvedených rizik značně snížil, proto došlo v návrhu Hamburských pravidel 

k opuštění tohoto exkulpačního důvodu. V této souvislosti bylo rovněž poukazováno na 

potíže při rozlišování navigační chyby a komerční chyby, tedy škody způsobené 

chybnou manipulací se zbožím či porušení povinnosti dopravce učinit loď plavby 

schopnou.
420

 

Výslovné neuvedení tohoto exkulpačního důvodu v Hamburských pravidlech 

však nelze vnímat tak, že by dopravce byl za nautické zavinění vždy odpovědný, i když 

má dopravce mnoho technických zařízení, jejichž pomocí lze škodám z nautického 

zavinění předejít, jistě je možné, že i při zachování veškeré náležité péče 

dojde z určitého důvodu ke škodě, kterou lze kvalifikovat jako nautické 

zavinění. V takovém případě si lze představit, že dopravce by se mohl úspěšně zprostit 

své odpovědnosti prostřednictvím obecného exkulpačního důvodu.
421

 Lze však 
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souhlasit s názorem, že nezakotvení nautického zavinění jako speciálního exkulpačního 

důvodu vede mnoho států k tomu, že dosud k Hamburským pravidlům nepřistoupily.
422

 

6.4 Rozsah odpovědnosti dopravce 

Tak jako v předchozích úpravách jiných druhů mezinárodní přepravy platí i 

v případě námořní přepravy základní pravidlo, kdy dopravce je primárně povinen 

k náhradě skutečně způsobené škody, přičemž tato náhrada je limitována. Ve srovnání 

se silniční, železniční či leteckou přepravou je limit odpovědnosti námořního dopravce 

stanoven poměrně nízko. 

Dojde-li v průběhu přepravy ke ztrátě zboží či jeho poškození, za které je 

dopravce odpovědný, je tato jeho odpovědnost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) 

Hamburských pravidel limitována na částku odpovídající 835 zúčtovacím jednotkám
423

 

za kus nebo jinou přepravní jednotku, případně částkou odpovídající 2,5 zúčtovacím 

jednotkám za kilogram hrubé hmotnosti ztraceného nebo poškozeného zboží, podle 

toho, co je vyšší. Pro určení, která z těchto variant znamená vyšší limit, zakotvuje čl. 6 

odst. 2 Hamburských pravidel pravidlo, podle něhož použije-li odesílatel k přepravě 

zboží kontejner, palety či podobné přepravní pomůcky, jsou kus nebo jiná přepravní 

jednotka vyčíslená v konosamentu či jiném přepravním dokumentu tak, jak jsou 

zabalené v takové přepravní pomůcce, pokládány za kus nebo jiné přepravní jednotky. 

Vyjma uvedeného případu se zboží uložené v takové přepravné pomůcce pokládá za 

jednu přepravní jednotku. Dále Hamburská pravidla obsahují řešení pro případ, kdy je 

přepravní pomůcka ztracena, poté je považována za jednu samostatnou přepravní 

jednotku, není-li ve vlastnictví dopravce nebo dopravce ji jinak neposkytl. 

Pro určení výše limitu odpovědnosti dopravce je nutné provést dva výpočty, a to 

výpočet hodnoty za kus či jinou přepravní jednotku a výpočet za kilogram hrubé 

hmotnosti ztraceného nebo poškozeného zboží, tyto částky se porovnají a vyšší bude 
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limitem odpovědnosti dopravce v konkrétním případě. Jak již bylo uvedeno, pro 

výpočet výše náhrady škody je dále třeba znát hodnotu poškozené nebo ztracené 

zásilky, Hamburská pravidla však vyjma vymezení, co se považuje za kus či jinou 

přepravní jednotu, postup k určení takové hodnoty nestanoví, rovněž není ani vymezen 

okamžik, k jakému se má tato hodnota zjišťovat, zda je to k době jejího převzetí 

dopravcem nebo k okamžiku vzniku škody, lze-li tento okamžik určit. Ke 

stanovení hodnoty zásilky se tak bude muset použít národního právního řádu určeného 

kolizní normou. Takto stanovená hodnota se pak porovná se zjištěným limitem 

odpovědnosti, bude-li nižší, hradí se celá způsobená škoda a v opačném případě se hradí 

pouze do zjištěného limitu. 

V případě odpovědnosti dopravce za opožděné dodání je povinnost 

dopravce k náhradě škody omezena na částku odpovídající dvou a půl násobku 

přepravného, které se váže ke zboží, u něhož došlo k opožděnému dodání. Zároveň však 

náhrada za opožděné dodání v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Hamburských pravidel 

nesmí přesáhnout částku celkového přepravného splatného dle smlouvy o námořní 

přepravě. Hamburská pravidla rovněž zakotvují celkovou částku, kterou náhrada škody 

za opožděné dodání, ale i za ztrátu zboží nebo jeho poškození nesmí přesáhnout, a tou je 

částka náhrady škody při úplné ztrátě zboží. 

6.5 Překročení limitů náhrady škody 

V námořní přepravě, která se řídí Hamburskými pravidly, existují tři způsoby, jak 

mohou být překročeny stanovené limity náhrady škody. 

Prvním způsobem je již zmiňovaná možnost dopravce zvýšit svou odpovědnost a 

své povinnosti vyplývající z Hamburských pravidel dle čl. 23 odst. 2. Je-li dopravci 

umožněno, aby jednostranně zvýšil svou odpovědnost svým prohlášením, tím spíše 

bude možné, aby si takové rozšíření odpovědnosti dopravce sjednaly smluvní strany. 

Smluvní prolomení limitu je tedy přípustné, a to jak na základě jednostranného 

právního jednání, tak i na základě dvoustranného právního jednání. V úpravě 

Hamburských pravidel „na rozdíl od jiných mnohostranných mezinárodních úmluv 

upravujících problematiku přepravní smlouvy (přepravních vztahů), např. Úmluvy 
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CMR, prolomení odpovědnostních limitů rejdaře není vázáno na navýšení 

námořného.“
424

 Jiná možnost smluvního rozšíření odpovědnosti dopravce, jakou je 

např. udání ceny zásilky nebo udání částky zvláštního zájmu na dodání v Úmluvě CMR 

nebo Předpisů CIM, Hamburská pravidla neobsahují a svou úpravou se tedy blíží 

Montrealské úmluvě. Na druhou stranu v Montrealské úmluvě je jedinou možností, jak 

lze limitovanou odpovědnost dopravce prolomit, pouze smluvní ujednání. 

Jako další způsob možného zvýšení limitů náhrady škody Hamburská pravidla 

uvádějí v čl. 8 kvalifikovanou odpovědnost. Dopravce nemůže využít ustanovení 

Hamburských pravidel omezujících jeho odpovědnost, jestliže se prokáže, že ztráta 

nebo poškození nebo opožděné dodání nastaly v důsledku dopravcova jednání nebo 

opomenutí učiněných v úmyslu způsobit takovou ztrátu, poškození nebo opoždění 

nebo z hrubé nedbalosti a s vědomím, že pravděpodobně taková ztráta, poškození nebo 

opoždění nastane. Hamburská pravidla tak zakotvují výslovně úmysl a hrubou 

nedbalost jakožto formy kvalifikovaného zavinění jako předpoklad ke ztrátě práva 

dopravce na omezení odpovědnosti. Oproti úpravě Úmluvy CMR je použito jasného 

vymezení pojmu hrubé nedbalosti namísto pojmu „zavinění rovnocenné úmyslu“, ale 

zároveň nestačí pouhá vědomá nedbalost dopravce, jako tomu je v případě Předpisů 

CIM. Z hlediska vymezení kvalifikované odpovědnosti tak lze úpravu Hamburských 

pravidel hodnotit jako výkladově srozumitelnou a zároveň vyváženou ve vztahu 

odesílatele a dopravce. 

Hamburská pravidla dále obsahují speciální ustanovení, ve kterých dalších 

případech se dopravce nemůže dovolat limitované odpovědnosti. První takové 

ustanovení se týká přepravy živých zvířat. Článek 5 odst. 5 Hamburských pravidel 

stanoví zvláštní exkulpační důvod, podle kterého dopravce neodpovídá za ztrátu, 

poškození či opožděné dodání, které vyplývají ze zvláštního nebezpečí přepravy zvířat. 

Dopravci stačí ke zproštění odpovědnosti prokázat, že splnil všechny zvláštní pokyny 

odesílatele a že škoda měla původ ve zvláštním nebezpečí takové přepravy. Oprávněný 

však může prokázat, že ztráta, poškození nebo opožděné dodání zásilky živých zvířat 

vznikla ze zavinění nebo nedbalosti dopravce, jeho zaměstnanců nebo zmocněnců. 

Nabízí se tedy otázka, jsou-li podle tohoto ustanovení zavinění či nedbalost prokázány, 
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zda je tím také prolomen limit v souladu s čl. 8 odst. 1 Hamburských pravidel. Hovoří-li 

Hamburská pravidla o zavinění a zároveň nedbalosti, je třeba poukázat na skutečnost, že 

pojem zavinění již nedbalost vedle úmyslu zahrnuje. Jak bylo uvedeno výše, limit 

je v souladu s čl. 8 odst. 1 Hamburských pravidel prolomen v případě úmyslného či 

hrubě nedbalostního jednání. Prokáže-li se tedy zavinění dopravce ve formě úmyslu dle 

čl. 5 odst. 5 Hamburských pravidel, bude dopravce bez pochyb odpovědný ve 

spojení s čl. 8 odst. 1 Hamburských pravidel bez ohledu na limit. V druhém 

předvídaném případě, tedy prokáže-li se pouze nedbalost, dopravce sice bude odpovídat 

za ztrátu, poškození či opožděné dodání vyplývající ze zvláštního nebezpečí přepravy 

živých zvířat, ale pouze do limitu odpovědnosti stanoveného v čl. 6, neboť nedbalost 

nedosahuje intenzity hrubé nedbalosti, kterou předpokládá čl. 8 odst. 1 Hamburských 

pravidel. 

 Dalším případem je přeprava palubního nákladu. Dopravce může přepravovat 

zboží na palubě pouze tehdy, jestliže to bylo ujednáno s odesílatelem nebo jedná-li se o 

zvyklost příslušného obchodního odvětví či takový způsob přepravy vyžadují obecně 

závazné předpisy. Jestliže však bylo výslovně ujednáno, že zboží bude přepravováno 

pod palubou a dopravce provede přepravu takového zboží na palubě, pokládá se takové 

jednání v souladu s čl. 9 odst. 4 Hamburských pravidel za úmysl nebo hrubou nedbalost 

ve smyslu čl. 8 Hamburských pravidel. Vznikne-li z takového jednání či opomenutí 

dopravce škoda, nejen, že dopravce bude povinen k náhradě škody dle čl. 9 odst. 3 

Hamburských pravidel, ale zároveň se neuplatní limit odpovědnosti. 

Posledním speciálním ustanovením reflektujícím neomezenou odpovědnost 

dopravce je ustanovení týkající se záruk odesílatele. Článek 17 odst. 1 Hamburských 

pravidel zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku, že odesílatel se zaručil dopravci za 

přesnost údajů o zboží, jeho značkách, počtu, množství, jak je dopravci udal za účelem 

jejich uvedení v konosamentu. Odesílatel může vystavit záruční dopis nebo sjednat 

záruku, jimiž se zaváže nahradit škodu dopravci za ztrátu vyplývající z toho, že 

dopravce či osoba jednající jeho jménem vydají konosament, aniž by učinili výhradu 

ohledně údajů sdělených odesílatelem za účelem jejich uvedení v konosamentu nebo 

ohledně zjevného stavu zboží. Takový dopis či ujednání jsou však neúčinné vůči třetím 

osobám, na které je konosament poté převeden a vůči odesílateli je platný pouze tehdy, 

pokud dopravce nebo osoba jednající jeho jménem tím, že neučinili výše uvedenou 
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výhradu ohledně údajů sdělených odesílatelem, nezamýšlí podvést příjemce či jinou 

třetí osobu, která by spoléhala při svém jednání na popis zboží, resp. údaje 

uvedené v konosamentu. V takovém případě nejen že dopravce ztrácí právo na náhradu 

škody za odesílatelem, ale navíc dle čl. 17 odst. 4 Hamburských pravidel odpovídá za 

ztrátu postihující příjemce či třetí osobu, protože při svém jednání spoléhali na popis 

zboží v konosamentu, a to zcela bez omezení stanoveného v čl. 6 Hamburských 

pravidel.  
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7 Vnitrozemská vodní přeprava 

Vnitrozemská vodní přeprava, označována také jako říční, je druhem mezinárodní 

přepravy, která je uskutečňována lodí, ale na rozdíl od námořní přepravy je prováděna 

na vodních tocích či po uměle vytvořených průplavech, tedy v rámci pevniny po 

vnitrozemských vodních cestách.
425

 S rozvojem železniční a následně i silniční 

přepravy postupně klesal význam tohoto druhu přepravy, který má oproti jiným shora 

zmíněným druhům určité objektivní nevýhody související se splavností vodních toků, 

jako je závislost na stavu hladiny vodního toku, ale také závislost na ročním období, 

kdy v zimních měsících může docházet k zamrzání technických zařízení na řece či částí 

přístavů. To vše může ve svém důsledku vést k omezení plavby a zpoždění přeprav. 

Další nevýhodou je vázanost této přepravy na splavné toky určitých řek, a tedy i na 

přístavy na těchto řekách, nelze tak realizovat systém door-to-door přeprav bez nutnosti 

překládat zásilku, jako je tomu např. v silniční přepravě, i proto mnoho průmyslových a 

zemědělských podniků bylo v minulosti situováno právě v blízkosti řek, aby se omezila 

nutnost překládky zboží na jiný druh přepravy. Na druhou stranu v Evropské unii má 

celkem 13 členských států propojenou říční síť, která se na rozdíl od pozemní přepravy 

nepotýká s přetížením a kapacitními problémy.
426

 V dnešní době má tak vnitrozemská 

vodní přeprava mezi ostatními druhy přepravy stále své místo, a to pro svou schopnost 

přepravit relativně velké objemy zboží za nízké náklady s nižší zátěží pro životní 

prostředí, než by tomu bylo např. u silniční přepravy či železniční přepravy, které jsou 

přímou konkurencí vnitrozemské vodní přepravy. Vnitrozemská vodní přeprava je 

využívána především jako součást multimodálního řetězce spolu se silniční, námořní a 

případně železniční přepravou, to tedy znamená, že „pro její realizaci má zásadní 

význam vybavení přístavů, zejména napojení na infrastrukturu dalších dopravních 

oborů a kvalita zde poskytovaných služeb.“
427

 Nejčastěji bývá vnitrozemská vodní 

přeprava využívána pro přepravu hromadných, zejména sypkých substrátů, např. 

zemědělských produktů, rud či chemických látek, jež mají společnou nízkou 
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jednotkovou cenu, obdobný způsob nakládky, vykládky či skladování.
428

 Říční plavidla 

také přepravují nadrozměrné náklady, jako jsou velké strojírenské výrobky, jež by 

nebylo možné běžnou infrastrukturou silnic či železnic do námořního 

přístavu z vnitrozemí přepravit.
429

 Co se týče přepravního výkonu vnitrozemské vodní 

přepravy v Evropě, nachází se v přepočtu na tunokilometry na předposledním místě 

před leteckou přepravou. Od roku 1995 má přepravní objem na vnitrozemských vodních 

cestách rostoucí charakter a v roce 2017 byl výkon na hodnotě 147 biliónů 

tunokilometrů.
430

 Z dat shromážděných statistickým úřadem EU Eurostat činil v roce 

2017 objem vnitrozemské vodní nákladní přepravy v porovnání s jinými druhy 

mezinárodní nákladní přepravy 3,9 %. Co se týče využití říční přepravy v České 

republice, problémem je především málo rozvinutá říční infrastruktura, resp. absence 

splavných říčních toků. Splavnou cestou mezinárodního významu je pouze labsko-

vltavská vodní cesta, přičemž pro mezinárodní přepravu důležitý úsek od Střekova po 

Hřensko (hranice se Spolkovou republikou Německo) podléhá přírodním vlivům, proto 

lze splavnost ovlivňovat omezeně.
431

 

7.1 Právní úprava 

Úprava vnitrozemské vodní přepravy nebyla do přijetí multilaterální 

úmluvy v roce 2000 jednotná. Evropsky významné toky, tedy Labe od Mělníku, Vltava 

od Prahy, Odra od ústí řeky Opavy, Něman od Grodna, Dunaj a Rýn byly prohlášeny za 

mezinárodní Versailleskou mírovou smlouvou.
432

 Významnou součástí mezinárodního 

charakteru vodních toků je svoboda plavby zakotvená v čl. 327 a svobodná 

pásma v přístavech v čl. 327 a násl. Versailleské mírové smlouvy,
433

 která zaručuje 

plavidlům jiných států v pobřežním státě stejné zacházení, jako s jeho domácími 
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plavidly a je zakázáno vybírat poplatky za průplav. Pro zajištění svobodné plavby na 

Labi a rovněž pro vytváření příslušné právní regulace byla vytvořena Labská komise se 

sídlem v Drážďanech. Tato komise však s rostoucím napětím mezi tehdejší Německou 

říší a Československem byla v roce 1936 zrušena. Po 2. světové válce již nedošlo 

k jejímu obnovení a na Labi tak není mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo uzavřena žádná bilaterální úprava režimu splavnosti Labe. Byla však 

vypracována koncepce vodní dopravy na Labi a Celkový koncept Labe, jejichž 

výsledkem by měla být dvoustranná mezinárodní smlouva, jenž by upravila plavební 

režim na Labi.
434

 Pro plavbu na Dunaji vznikla v roce 1948 Dunajská komise se sídlem 

v Budapešti, a to na základě Úmluvy o režimu plavby na Dunaji,
435

 jejímiž členy jsou 

všechny pobřežní státy Dunaje. Tato úmluva garantuje svobodnou plavbu všem státům, 

nejen pobřežním.
436

 Přepravu na Dunaji pak upravují Jednotné přepravní podmínky na 

Dunaji.
437

 V případě řeky Rýn došlo k potvrzení svobody plavby na základě 

Mannheimského aktu ze 17. 10. 1868, na který měla dohlížet Ústřední komise pro 

plavbu na Rýně.
438

 Po přijetí Versailleské mírové smlouvy došlo k reorganizaci 

Ústřední komise a vstupu dalších států. Se změnou politické situace ve 30. letech 

Německo z této komise vystoupilo a členství bylo obnoveno až v roce 1950. Podmínky 

nákladní přepravy na Rýně obsahují Rýnské konosamentní podmínky.
439

 

Výše uvedený značně neutěšený stav rozdrobené úpravy režimu významných 

evropských toků a skutečnost, že vnitrozemská vodní doprava nemá stále unifikovanou 

úpravu přepravní smlouvy, jako tomu bylo v ostatních druzích přepravy, vedl 

Dunajskou komisi, Ústřední komisi pro plavbu na Rýně a Evropskou hospodářskou 

komisi OSN k vypracování návrhu mezinárodní úpravy přepravy zboží po 

vnitrozemských vodních cestách na diplomatické konferenci konané v Budapešti 

dne 25. 9. až 3. 10. 2000. Návrh vycházel z doporučení Závěrečného aktu Konference o 
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bezpečnosti a spolupráci v Evropě ze dne 1. 8. 1975 pro harmonizaci právních režimů 

za účelem rozvoje dopravy. Výsledný text úmluvy ze dne 3. 10. 2000 byl pak 

dne 22. 6. 2001 podepsán jako Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po 

vnitrozemských vodních cestách,
440

 která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2005. Česká 

republika byla mezi prvními signatáři Úmluvy CMNI, k ratifikaci následně 

došlo 14. 11. 2005 a pro Českou republiku Úmluva CMNI vstoupila v účinnost 

dne 1. 3. 2006. Ke dni uzavření rukopisu této práce má Úmluva CMNI 18 smluvních 

států.
441

 S ohledem na skutečnost, že vnitrozemská vodní doprava je v mnohém 

obdobná té námořní, vychází úprava Úmluvy CMNI z úpravy Haagsko-Visbyských a 

Hamburských pravidel.
442

 

Úmluva CMNI se dle svého čl. 2 odst. 1 použije na všechny smlouvy o přepravě, 

jimiž se dopravce zavazuje přepravit zboží po vnitrozemských vodních cestách oproti 

zaplacení přepravného,
443

 jestliže se smlouvou předpokládaný přístav nakládky nebo 

místo převzetí zboží a přístav vykládky nebo místo dodání
444

 zboží nacházejí ve dvou 

různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem Úmluvy CMNI. Jestliže 

smlouva umožnuje výběr z více přístavů vykládky nebo míst dodání, je z těchto míst 

rozhodné skutečné místo vykládky nebo dodání zboží. V tomto ohledu se jedná o 

úpravu obdobnou úpravě rozsahu aplikovatelnosti Hamburských pravidel. Úmluvu 

CMNI lze použít i tehdy, je-li předmětem smlouvy přeprava nejenom po 

vnitrozemských vodních cestách, ale také po cestách podléhajícím námořním 

pravidlům, ovšem pouze za podmínky, že nebyl vystaven konosament dle použitého 

námořního práva, rovněž vzdálenost proplutá po vodách, kde se aplikuje námořní právo, 

nesmí být delší než vzdálenost proplutá po vnitrozemských vodních trasách a přeprava 
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musí probíhat bez překládky, což „vylučuje, aby dopravce po vnitrozemské vodní cestě 

na sebe převzal závazek uskutečnit přepravu zboží též jiným dopravním způsobem, 

přičemž by vystavil pouze jeden nákladní list na vodní vnitrozemskou část cesty. 

Vystavení multimodálního nákladního listu tedy nepřichází v úvahu.“
445

 

Podle čl. 2 odst. 3 Úmluvy CMNI, stejně jako v případě Hamburských 

pravidel v námořní přepravě, je pro určení použitelnosti této úmluvy nerozhodná státní 

příslušnost, místo evidence nebo domovský přístav plavidla nebo skutečnost, zda je 

plavidlo vedeno jako námořní či vnitrozemské a dále je nerozhodná i státní příslušnost, 

bydliště, sídlo nebo pobyt dopravce, odesílatele či příjemce. 

Úmluva CMNI obsahuje definici smlouvy o přepravě v čl. 1 odst. 1, ale stejně 

jako Hamburská pravidla i ostatní unifikační úpravy v mezinárodní přepravě zboží dále 

ponechává podrobnosti obsahu smlouvy o přepravě národnímu právu určenému na 

základě kolizní normy. 

Co se týče povahy úpravy Úmluvy CMNI, lze ji označit za jednostranně kogentní. 

Článek 25 Úmluvy CMNI stanoví, že jakékoli smluvní ujednání směřující k vyloučení 

omezení nebo zvýšení odpovědnosti dopravce, dalšího dopravce, jejich zaměstnanců 

nebo zmocněnců podle této úmluvy a rovněž přenesení důkazního břemene za tuto 

odpovědnost nebo zkrácení oznamovací a promlčecí lhůty je neplatné s výhradou udání 

vyšší hodnoty zásilky dle čl. 20 odst. 4 písm. a) Úmluvy CMNI nebo sjednání vyšší 

částky odpovědnosti dopravce dle čl. 20 odst. 4 písm. b) Úmluvy CMNI. Dále je 

neplatné každé ujednání směřující k postoupení nároků z pojištění zboží dopravci. 

7.2 Odpovědnost dopravce dle Úmluvy CMNI 

Dopravce je podle článku 16 odst. 1 Úmluvy CMNI odpovědný za škodu, která 

vznikne ztrátou nebo poškozením zboží způsobenou v době od jeho převzetí k přepravě 

až do dodání zboží, nebo překročením doby doručení. 

Úprava odpovědnosti dopravce ve vnitrozemské vodní přepravě je založena na 

principu subjektivní odpovědnosti s presumovaným zaviněním, obdobně jako je 

tomu v případě odpovědnosti námořního dopravce dle Haagských, Haagsko-

                                                 
445

 POLÁČEK 2012 op. cit., s. 208. 



 

 155 

Visbyských či Hamburských pravidel.
446

 K charakteru odpovědnosti dopravce ve 

vnitrozemské vodní přepravě neexistuje v rámci odborné veřejnosti jednotný názor. Pro 

určení odpovědnostního principu je však třeba zkoumat, zda příslušná úprava umožňuje 

dopravci zprostit se jeho odpovědnosti prokázáním nedostatku subjektivního prvku, 

tedy zavinění, či nikoli. Pro srovnání, Úmluva CMR žádnou takovou možnost 

nepřipouští, namísto toho zakotvuje liberační důvody, které spočívají v objektivních 

okolnostech, jež dopravce nemůže žádným způsobem ovlivnit, a bylo by nespravedlivé, 

aby za ně odpovídal. 

Dle čl. 16 odst. 1 Úmluvy CMNI neprokáže-li dopravce, že škoda byla způsobena 

okolnostmi, kterým by nemohl svědomitý dopravce zamezit a jejichž následky by 

nemohl odvrátit, bude v takovém případě povinen nahradit škodu. Takové ustanovení 

téměř kopíruje obecný liberační důvod v čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMR 

spočívající v okolnostech, jež dopravce nemůže odvrátit a není v jeho moci jejich 

následky odstranit. Rozdíl spočívá právě v kritériu svědomitého dopravce, zatímco 

podle Úmluvy CMR jde o takové okolnosti, kterým nedokáže čelit žádný 

dopravce, v případě Úmluvy CMNI se jedná pouze o ty okolnosti, jímž nedokáže čelit 

svědomitý dopravce. Dochází zde tak ke kombinaci působení vyšší moci formulované 

jako neodvratitelné okolnosti, tedy objektivní složky a požadavku náležité a odborné 

péče ze strany dopravce, která jinak objektivní vyšší moc do určité míry subjektivizuje. 

Požadavek na péči ze strany dopravce typický pro subjektivní odpovědnostní princip je 

tak zmírněn. Odpovědnost dopravce se předpokládá a poškozený nemusí jeho zavinění 

prokazovat. Je to právě dopravce, na kterého je přesunuto důkazní břemeno o tom, že 

jeho zavinění neexistuje.
447

 Podrobněji je o důvodech vylučujících odpovědnost 

dopravce pojednáno v následující kapitole. 

Časový rozsah odpovědnosti dopravce stanoví Úmluva CMNI v čl. 16 odst. 1 tak, 

že dopravce odpovídá za škodu na zásilce způsobenou v době od jejího 

převzetí k přepravě do dodání zboží. Kdy dochází k převzetí a dodání stanoví 

podrobněji čl. 3 odst. 2 Úmluvy CMNI, podle kterého dojde k převzetí a dodání na 

plavidle, není-li sjednáno jinak. Odpovědnost dopravce je tak dána od převzetí 

zásilky k přepravě na plavidle. Za takový okamžik lze považovat nakládku zboží, kdy 
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zásilka přechází do péče dopravce, který tímto okamžikem nabývá nad zásilkou 

kontrolu za účelem splnění závazku z přepravní smlouvy.
448

 Nakládku je povinen 

provést odesílatel v souladu čl. 6 odst. 4 Úmluvy CMNI s výhradou povinností, jež 

náleží dopravci,
449

 odesílatel zboží naloží, uloží a upevní podle zvyklostí ve 

vnitrozemské plavbě, pokud ve smlouvě o přepravě nebylo ujednáno jinak. 

Odpovědnost dopravce končí dodáním zboží, tj. vydáním zásilky příjemci opět na 

plavidle. Dodání zboží upravuje čl. 10 odst. 2 Úmluvy CMNI, podle něhož se za dodání 

považuje předání zboží příjemci v souladu se smlouvou o přepravě nebo podle 

obchodních zvyklostí či zákonných předpisů platných v přístavu vykládky. Za dodání se 

rovněž považuje nařízené předání zboží úřadu nebo jiné třetí osobě. Úmluva CMNI 

výslovně nestanoví, kdo má provést vykládku, ale z výše uvedeného a také s ohledem 

na čl. 18 odst. 1 písm. b) Úmluvy CMNI upravující zvláštní exkulpační důvod 

spočívající mimo jiné v nakládce a vykládce odesílatelem či příjemcem, lze dovodit, že 

osobou, která má vykládku provést, je příjemce. Zboží je tak dodáno zakotvením 

lodě v přístavu, resp. v místě dodání, a zpřístupněním nákladového prostoru příjemci. 

Zaváže-li se dopravce ve smlouvě o přepravě provést vykládku, nastává dodání až 

okamžikem vyložení.
450

 

Úmluva CMNI však dává přednost smluvním ujednáním místa převzetí a 

dodání zboží, a to mimo plavidlo. Právě odchylná dohoda smluvních stran ve smyslu 

čl. 3 odst. 2 Úmluvy CMNI může režim odpovědnosti dopravce zkomplikovat, 

s ohledem na ustanovení čl. 16 odst. 2 Úmluvy CMNI, podle kterého odpovědnost 

dopravce za škodu, která vznikne ztrátou nebo poškozením zboží způsobenou před tím, 

než je zboží naloženo na plavidlo, nebo po jeho vykládce z plavidla, se řídí zákony státu 

rozhodnými pro smlouvu o přepravě.
451

 K převzetí či vydání zboží tak může dojít buď 

na plavidle a tehdy se bude režim odpovědnosti dopravce, převzal-li zboží k přepravě 

nebo zde zpřístupnil zboží příjemci, řídit úpravou Úmluvy CMNI. Pokud si však 

smluvní strany sjednají, že dopravce převezme či vydá zboží k přepravě mimo plavidlo, 
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např. v přístavu, a v okamžiku, kdy zboží ještě není naloženo na plavidle nebo v místě 

dodání opustí plavidlo, dojde ke škodě na tomto zboží, nepoužije se Úmluva CMNI, ale 

příslušný národní právní řád, určený kolizní normou, a to se všemi důsledky, které 

to v případě odpovědnosti dopravce přináší.
452

 

Výše uvedený případ kombinovaných režimů odpovědnosti dopravce pak 

může ještě ztížit skutečnost, kdy odesílatel nebo příjemce budou na 

základě dohody s dopravcem provádět nakládku či vykládku, a to za situace, kdy 

bude ujednáno odlišné místo převzetí a dodání ve smyslu čl. 3 odst. 2 Úmluvy CMNI. 

Dojde-li tedy ke škodě při nakládce, kterou provádí odesílatel, ale v době, kdy již 

dopravce zboží převzal, avšak zboží ještě nebylo naloženo na plavidlo, bude zřejmě 

založena spoluodpovědnost dopravce a odesílatele, ovšem podle příslušného národního 

právního řádu. 

7.2.1 Odpovědnost dopravce za ztrátu, poškození zásilky a za opožděné dodání 

Jak již bylo uvedeno, dopravce odpovídá ve vnitrozemské vodní přepravě za 

škodu, která vznikne ztrátou nebo poškozením zboží, a to jak za úplnou, tak i za 

částečnou ztrátu zboží, ačkoli to Úmluva CMNI výslovně neuvádí. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tyto pojmy Úmluva CMNI dále nerozvádí, je třeba při jejich výkladu 

vyjít z příslušného národního právního řádu. K dalšímu výkladu, co se považuje za 

ztrátu a poškození zboží, lze odkázat na bod 3.2.1. této práce týkající se výkladu těchto 

pojmů v Úmluvě CMR, neboť z takového vymezení lze vyjít i v případě vnitrozemské 

vodní přepravy. 

Dopravce na základě čl. 16 odst. 1 Úmluvy CMNI odpovídá za překročení doby 

doručení, přičemž je stanovena podpůrně délka dodací lhůty pro případ, že nebude 

ujednána ve smlouvě o přepravě. Dle čl. 5 Úmluvy CMNI má dopravce dodat zboží ve 

smluvené lhůtě a pokud takové ujednání neexistuje, tak ve lhůtě, kterou je svědomitému 

dopravci s přihlédnutím k okolnostem plavby a při plavbě bez překážek nutno rozumně 

přiznat. Dopravce je povinen provést přepravu ve lhůtě, kterou je možné očekávat od 

pečlivého, resp. svědomitého dopravce. Kritérium pečlivého dopravce je nezbytné 

posuzovat s přihlédnutím k povaze zásilky, plavidlu použitému k přepravě, ale právě 
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také vzhledem ke splavnosti jednotlivých vodních toků a překážek v plavbě 

vytvořených. Tato konstrukce vychází z úpravy Úmluvy CMR, ale na rozdíl od Úmluvy 

CMR, Pravidel CIM či Montrealské úmluvy neobsahuje Úmluva CMNI právní 

domněnku, po jaké době lze zásilku považovat za ztracenou. V zájmu právní jistoty je 

tedy pro odesílatele výhodnější pamatovat na sjednání dodací lhůty přímo ve smlouvě o 

přepravě. 

7.2.2 Zvláštní případy odpovědnosti dopravce 

Vedle shora uvedeného ustanovení čl. 16 odst. 1 Úmluvy CMNI, jež zakotvuje 

odpovědnost dopravce za ztrátu, poškození zásilky a za překročení dodací lhůty 

obsahuje Úmluva CMNI další ustanovení, ze kterých plyne odpovědnost dopravce, tyto 

jsou analyzovány dále v tomto bodě. 

Článek 3 odst. 5 Úmluvy CMNI zakotvuje povinnost dopravce zajistit, aby 

nakládka, uložení a upevnění zboží neohrozily bezpečnost provozu plavidla. Jak již 

bylo uvedeno, nakládku je v souladu s čl. 6 odst. 4 Úmluvy CMNI povinen provést 

odesílatel, který zboží na plavidlo naloží, uloží a upevní podle zvyklostí ve 

vnitrozemské plavbě. Odesílatel je tím, kdo zná povahu přepravovaného zboží nejlépe, 

nejde-li o klasické sypké substráty, které se na plavidlo nakládají bez větších obtíží, ale 

právě o různé druhy nadměrných zásilek montovaných strojních zařízení. Takové 

zásilky jsou často odesílatelem připraveny k přepravě ve speciálních přepravních 

konstrukcích, v nichž je zboží ukotveno a chráněno. Dle zmíněného článku 3 odst. 5 

Úmluvy CMNI má však dopravce povinnost přesvědčit se, zda bylo zboží odesílatelem 

naloženo tak, že neohrožuje bezpečnost provozu plavidla, za kterou dopravce 

odpovídá a kdyby tomu tak nebylo, má povinnost to zajistit. Jestliže o odesílateli platí, 

že zná svou zásilku, o dopravci, na něhož se pohlíží jako na profesionála ve svém 

oboru, platí, že zná své plavidlo. Nezamlčí-li mu tedy odesílatel důležité údaje o 

rozměrech, počtu, hmotnosti či podmínkách uložení zásilky, je dopravce povinen 

zajistit, že přepravovaná zásilka bude uložena tak, aby neohrozila provoz plavidla. 

Pokud to dopravce z vlastního zavinění nesplní, může být založena na základě 

ustanovení čl. 3 odst. 5 Úmluvy CMNI ve spojení s ustanovením čl. 6 odst. 4 Úmluvy 

CMNI spoluodpovědnost dopravce a odesílatele. 
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Podle článku 3 odst. 6 Úmluvy CMNI je dopravce oprávněn přepravovat zboží na 

palubě plavidla nebo v otevřeném plavidle pouze tehdy, jestliže to bylo 

dohodnuto s odesílatelem nebo pokud je to v souladu s obchodními zvyklostmi v tomto 

odvětví
453

 či je to nezbytné podle zákonných předpisů. Skutečnost, že zboží smí nebo 

dokonce musí být přepravováno na palubě nebo v otevřeném plavidle, se zanese do 

konosamentu či jiného přepravního dokumentu v souladu s čl. 11 odst. 5 písm. g) 

Úmluvy CMNI. Dojde-li ke škodě, která má svůj původ právě v povaze přepravy zboží 

na palubě nebo v otevřeném plavidle a byla-li taková přeprava ujednána v souladu se 

shora uvedenými podmínkami, dopravce je zproštěn odpovědnosti, neboť jde o jeden ze 

zvláštních exkulpačních důvodů dle čl. 18 odst. 1 písm. c) Úmluvy CMNI. V opačném 

případě se takového exkulpačního důvodu nemůže dovolat a bude za případnou škodu 

odpovědný. 

Úmluva CMNI dále obsahuje ustanovení o odpovědnosti v případě, že 

dopravce vystupující jako hlavní dopravce použije k provedení přepravy poddopravce. 

Podle čl. 4 odst. 2 Úmluvy CMNI, svěřil-li dopravce výkon přepravy nebo její části 

dalšímu dopravci, ať takové svěření bylo či nebylo v souladu se smlouvou o přepravě, 

hlavní dopravce zůstává stále odpovědný za celou přepravu podle ustanovení Úmluvy 

CMNI. Stejně tak hlavní dopravce odpovídá i za jednání a opomenutí zaměstnanců a 

zmocněnců poddopravce podle čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMNI, jestliže tyto osoby jednaly 

při výkonu svých služebních povinností. Dojde-li k rozšíření odpovědnosti hlavního 

dopravce, platí takové ujednání i pro poddopravce v tom rozsahu, který výslovně a 

písemně odsouhlasil. Poddopravce má přitom zachovány všechny námitky, jež má 

hlavní dopravce podle smlouvy o přepravě. Úmluva CMNI v případě odpovědnosti 

hlavního dopravce a zároveň i poddopravce zakotvuje v čl. 4 odst. 5 jejich 

spoluodpovědnost, kdy odpovídají společně a nerozdílně, ovšem hlavní 

dopravce „odpovídá dle Úmluvy CMNI bez ohledu na zapojení dalšího dopravce za 

provedení celé přepravy, může se stát, že smluvní dopravce odpovídá dle Úmluvy 

CMNI, aniž by měl na škodné události nějaký podíl.“
454

 Případnou náhradu škody pak 
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může hlavní dopravce regresně požadovat na poddopravci. Tato úprava tak kopíruje 

ustanovení čl. 10 Hamburských pravidel. 

Spoluodpovědností poddopravců se zabýval Vrchní zemský soud v Norimberku 

(OLG Nürnberg), kdy na pokyn poddopravce poslední poddopravce v řadě, resp. 

provádějící dopravce, po připlutí do přístavu a ohlášení připravenosti k vykládce 

nevyložil jednu z lodí, neboť poddopravce neměl od hlavního dopravce uhrazeno 

přepravné. Poté, co ani příjemce ani hlavní dopravce přepravné neuhradili, snažil se 

poddopravce zásilku kukuřice prodat, aby zabránil případným škodám. Následně však 

bylo zjištěno, že zásilka kukuřice podlehla z části zkáze. Vrchní zemský soud shledal 

provádějícího dopravce a poddopravce spoluodpovědnými za škodu s tím, že zavinění 

na straně provádějícího dopravce bylo ve výši 20 %, a to proto, že po celou dobu, kdy 

plavidlo se zásilkou kukuřice stálo v přístavu, neprováděl průběžnou kontrolu 

zásilky.
455

 

Dopravce rovněž odpovídá v souladu s čl. 17 odst. 1 Úmluvy CMNI za jednání a 

opomenutí svých zaměstnanců nebo zmocněnců, jejichž služeb využívá při provádění 

smlouvy o přepravě, a to jednají-li tyto osoby při výkonu svých služebních povinností. 

Dopravce takto odpovídá, jako by šlo o jeho vlastní jednání či opomenutí. 

7.3 Okolnosti vylučující odpovědnost dopravce 

Jak již bylo uvedeno, odpovědnost dopravce ve vnitrozemské vodní přepravě je 

založena na principu subjektivní odpovědnosti s presumovaným zaviněním. Důvody, na 

základě kterých se může dopravce zprostit své odpovědnosti, lze dělit dle Úmluvy 

CMNI na dvě kategorie, a to na obecné a zvláštní exkulpační důvody. 

Obecným exkulpačním důvodem je dle čl. 16 odst. 1 Úmluvy CMNI možnost 

dopravce prokázat, že škoda byla způsobena okolnostmi, kterým nemohl svědomitý 

dopravce zabránit a jejichž následky nemohl odvrátit. Jak již bylo uvedeno výše, jedná 

se o kritérium vyšší moci, jež je formulováno jako neodvratitelné okolnosti 

spojené s kritériem náležité a odborné péče ze strany dopravce. Tímto objektivním 
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kritériem exkulpace doplňuje Úmluva CMNI princip subjektivní odpovědnosti 

dopravce. Jde o důvod obdobný obecným liberačním důvodům v čl. 17 odst. 2 Úmluvy 

CMR a částečně i čl. 23 § 2 Přepisů CIM (vycházející z Úmluvy CMR). Lze tedy říct, 

že okolnosti vedoucí ke škodě, kterým nemohl dopravce zabránit a jejichž následky 

nemohl odstranit, mohou mít původ v působení jak přírodních sil, tak lidské činnosti, 

včetně samotného dopravce. Stejně jako v případě Úmluvy CMR, i zde se tvůrci 

vyvarovali užití pojmu vyšší moc, který je obsahově užší a lze se domnívat, že to byla i 

obava z nejednotného výkladu pojmu vyšší moc napříč smluvními státy, stejně jako 

tomu bylo v případě Úmluvy CMR. Podmínkou možnosti dopravce zprostit se 

odpovědnosti na základě tohoto obecného exkulpačního důvodu je unesení důkazního 

břemene, že škoda skutečně pochází z okolností předpokládaných čl. 16 odst. 1 Úmluvy 

CMNI.
456

 

Článek 18 odst. 1 Úmluvy CMNI pak obsahuje taxativní výčet zvláštních 

exkulpačních důvodů, prokáže-li dopravce nebo další dopravce, že ztráta, poškození 

nebo zpoždění byly způsobeny z některého z uvedených důvodů, bude zproštěn 

odpovědnosti. Mezi tyto zvláštní důvody Úmluva CMNI řadí jednání nebo opomenutí 

odesílatele, příjemce nebo osoby oprávněné k disponování se zbožím; manipulaci, 

nakládku, ukládání nebo vykládku zboží odesílatelem či příjemce nebo třetími osobami, 

které jednají za odesílatele nebo příjemce; přepravu zboží na palubě nebo v otevřených 

plavidlech, jestliže byl tento způsob přepravy sjednán s odesílatelem 

v souladu s příslušnými obchodními zvyklostmi nebo pokud byl nezbytný na základě 

zákonných předpisů; povahu zboží, v jejímž důsledku bylo zboží vystaveno úplné nebo 

částečné ztrátě nebo poškození, zejména zlomením, rzí, vnitřním kažením, vyschnutím, 

vytékáním, normálním úbytkem (objemu nebo hmotnosti) nebo působením hmyzu či 

hlodavců; neexistenci nebo vadu obalu, jestliže bylo zboží podle svého charakteru 

v případě chybějícího nebo vadného obalu vystaveno ztrátám nebo poškozením; 

nedostatečné nebo nevyhovující označení zboží a přepravu živých zvířat, ledaže 

dopravce neučinil příslušná opatření nebo nebral na vědomí instrukce sjednané ve 

smlouvě o přepravě. 
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Z výčtu těchto zvláštních důvodů je patrná inspirace Úmluvou CMR, obdobně 

jako je tomu i v případě Pravidel CIM, ale na rozdíl od těchto dvou úmluv se dopravce 

ve vnitrozemské vodní přepravě může pomocí prokázání těchto zvláštních důvodů 

zprostit své odpovědnosti i v případě překročení doby doručení zásilky. Jediným 

speciálním důvodem, který v úmluvách, jež byly předlohou Úmluvě CMNI, nelze 

nalézt, je provedení záchranných a záchranářských prací či pokusu o poskytnutí pomoci 

nebo záchrany na vnitrozemských vodních cestách. Pokud tedy v důsledku pomoci 

jinému plavidlu, ať už za účelem záchrany života nebo majetku, dojde ke škodě na 

přepravované zásilce nebo zpoždění s dodáním, což bude zřejmě častější druh škody, 

dopravce se prokázáním tohoto zvláštního důvodu zprostí své odpovědnosti. Důkazní 

břemeno o výše uvedených zvláštních důvodech vyloučení odpovědnosti náleží 

dopravci a podaří-li se mu prokázat, že došlo ke škodě, jež podle okolností případu 

vznikla na základě některé z těchto okolností nebo z nebezpečí mající 

v těchto okolnostech původ, nastupuje vyvratitelná právní domněnka o tom, že 

škoda takto skutečně vznikla.
457

 Oprávněný má pak možnost prokázat, že utrpěná 

škoda nevznikla nebo nevznikla výhradně z těchto okolností nebo z 

nebezpečí v souladu s čl. 18 odst. 2 Úmluvy CMNI. 

Dopravce se však může zprostit své odpovědnosti i na základě dalších ustanovení 

Úmluvy CMNI. Je-li zboží přepravováno v kontejneru nebo v nákladních prostorech 

plavidla zapečetěných jinou osobou nebo dopravcem či jeho zaměstnanci nebo 

zmocněnci a kontejner nebo pečetě až do přístavu vykládky nebo místa dodání zůstanou 

nepoškozeny nebo neporušeny, zakládá taková skutečnost vyvratitelnou právní 

domněnku o tom, že případné poškození nebo ztráta nákladu nevznikly během přepravy 

dle čl. 12 odst. 3 Úmluvy CMNI. Je však třeba, aby byl údaj o uložení 

zboží v zapečetěném kontejneru nebo zapečetěných prostorách plavidla 

obsažen v přepravní listině.
458

 V takovém případě dochází k obrácení důkazního 

břemene a je na oprávněném, aby prokázal, že takové poškození či ztráta 

vznikly v průběhu přepravy a tedy, že za ně odpovídá dopravce. 
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Úmluva CMNI ve srovnání s úpravou přepravní smlouvy v námořní přepravě, 

tedy Haagskými či Hamburskými pravidly, neuvádí mezi zvláštními důvody 

vylučujícími odpovědnost dopravce nautické zavinění jako nedbalost 

spočívající v samotném provozu lodi a požár lodi. Úmluva CMNI však v čl. 25 odst. 2 

umožňuje smluvním stranám tyto zvláštní důvody pro zproštění odpovědnosti dopravce 

sjednat přímo ve smlouvě o přepravě, a to bez ohledu na omezení smluvní 

volnosti v oblasti odpovědnosti dopravce stanovené články 25 odst. 1 a 21 odst. 1 

Úmluvy CMNI. Níže uvedené zvláštní důvody omezení odpovědnosti dopravce 

vycházejí právě z úpravy odpovědnosti námořního dopravce.
459

 

Bude-li to sjednáno ve smlouvě o přepravě, dopravce neodpovídá za škody, které 

budou způsobeny jednáním nebo opomenutím vůdce plavidla, lodivoda nebo jiných 

osob obsluhujících loď nebo tlačný či vlečný člun při plavbě nebo při sestavování či 

rušení tlačné anebo vlečné soustavy, za předpokladu, že dopravce splnil veškeré 

povinnosti ohledně posádky stanovené v čl. 3 odst. 3 Úmluvy CMNI. To neplatí, pokud 

k takové škodě dojde v úmyslu nebo lehkomyslnosti s vědomím, že taková škoda 

pravděpodobně vznikne. Článek 25 odst. 2 písm. a) Úmluvy CMNI tedy míří na 

nautické zavinění v rámci vnitrozemské vodní dopravy. 

Dále, pokud je to výslovně ujednáno, dopravce neodpovídá za škody, které jsou 

způsobeny požárem nebo výbuchem na palubě plavidla. Takové omezení však neplatí, 

prokáže-li oprávněný, že požár nebo výbuch byly způsobeny zaviněním dopravce nebo 

jeho zaměstnanců či zmocněnců, resp. vadou plavidla. Z výše uvedeného je tedy patrné, 

že omezení odpovědnosti není absolutní. Stejně jako v případě omezení dle čl. 16 a 

čl. 18 Úmluvy CMNI, tak i v případě nautického zavinění či požáru se omezení 

odpovědnosti dopravce nepoužije v případě úmyslného či nedbalostního jednání nebo 

opomenutí dopravce. 

Dle čl. 25 odst. 2 písm. c) Úmluvy CMNI vznikne-li škoda na základě závad 

plavidla, ať už je ve vlastnictví dopravce nebo jde o plavidlo pronajaté (charterové), 

přičemž tyto závady již existovaly před cestou, dopravce není odpovědný, bude-li 

takové vyloučení odpovědnosti sjednáno ve smlouvě o přepravě a jestliže dopravce 
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může prokázat, že závady nemohly být i přes vynaložení patřičné péče odhaleny do 

začátku cesty. 

7.4 Rozsah odpovědnosti dopravce 

Povinnost dopravce k náhradě škody vyplývající ze ztráty nebo poškození zboží 

či z jeho opožděného dodání je v případě vnitrozemské vodní přepravy limitována. Je-li 

dopravce odpovědný za celkovou ztrátu zboží, přičemž dodání jiné osobě se posuzuje 

stejně jako ztráta, bude náhrada škody odpovídat dle čl. 19 odst. 1 Úmluvy CMNI 

hodnotě takto ztraceného zboží. Hodnota ztraceného zboží se stanoví podle hodnoty 

tohoto zboží v místě a ke dni, kdy muselo být podle smlouvy o přepravě dodáno, a to 

podle komoditní ceny na burze, a pokud taková cena nebyla stanovena, pak podle tržní 

ceny. Není-li možné určit ani cenu na burze, ani tržní cenu, stanoví se hodnota 

ztraceného zboží podle obecné hodnoty zboží stejného druhu a vlastností v místě 

dodání. 

V případě, že v průběhu přepravy dojde pouze k částečné ztrátě nebo poškození 

zboží, poskytne dopravce náhradu škody jen ve výši snížené hodnoty dle čl. 19 odst. 2 

Úmluvy CMNI. Náhrada se vypočte rozdílem hodnoty, jíž by mělo zboží bezvadné a 

hodnoty, kterou poškozené zboží skutečně má, což neplatí u zboží vystavenému běžně 

ztrátě nebo úbytku hmotnosti, a to v důsledku jeho přirozené povahy. V takovém 

případě dopravce odpovídá podle čl. 19 odst. 4 Úmluvy CMNI pouze za tu část úbytku, 

přesahující normální úbytek, který byl smluvními stranami stanoven ve smlouvě o 

přepravě. Pokud takto stanoven nebyl, přihlíží se k ustanovením o normálním 

úbytku v příslušném národním právním řádu či ke zvyklostem platným v místě dodání. 

Úmluva CMNI výslovně stanoví v čl. 19 odst. 5, že výše uvedenými pravidly 

stanovení náhrady škody není dotčeno právo dopravce na přepravné sjednané podle 

smlouvy o přepravě a není-li přepravné sjednáno, tak určeného podle příslušných 

vnitrostátních předpisů nebo zvyklostí. 

Náhrada škody je v případě celkové i částečné ztráty a poškození zboží omezena 

částkou 666,67 SDR za každé balení nebo jinou nákladovou jednotku.
460

 Dále je 
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 Pokud je při přepravě k upevnění zboží použit kontejner, paleta nebo obdobné zařízení, považuje čl. 

20 odst. 2 Úmluvy CMNI balení nebo nákladové jednotky uvedené v přepravní dokladu jako zabalené 
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stanoven limit 2 SDR za každý kilogram hrubé hmotnosti ztraceného nebo poškozeného 

zboží uvedeného v přepravním dokladu. Z těchto dvou limitů se použije ten, který je 

vyšší, což znamená nutnost vypočítat náhradu škody podle obou limitů, a která částka 

náhrady škody bude vyšší, do té bude dopravce odpovídat v souladu s čl. 20 odst. 1 

Úmluvy CMNI. Pokud je balením nebo jinou nákladovou jednotkou celý kontejner a 

zároveň v nákladním listu nejsou uvedeny jiné nákladové jednotky nebo balení než ty, 

ve kterých je zboží v kontejneru baleno, uplatní se v souladu s čl. 20 odst. 1 Úmluvy 

CMNI místo 666,67 SDR částka 1.500 SDR za kontejner bez uloženého zboží a navíc 

25.000 SDR za zboží v kontejneru uložené. 

V případě překročení dodací lhůty dopravce odpovídá za škodu, která 

je v příčinné souvislosti s tímto pozdním dodáním, ovšem pouze do výše jednonásobku 

přepravného. Jde tak o stejný limit, který pro náhradu škody vzniklé překročením 

dodací lhůty zakotvuje i Úmluva CMR. 

Celková výše náhrady škody dle čl. 20 odst. 3 Úmluvy CMNI při úplné či 

částečné ztrátě nebo poškození zboží a v případě opožděného dodání nesmí přesáhnout 

částku, kterou by dopravce byl povinen nahradit v případě úplné ztráty zboží. Úmluva 

CMNI dále určuje postup k určení ekvivalentu zúčtovací jednotky v příslušné národní 

měně. Zúčtovací jednotkou je zvláštní právo čerpání (SDR), a to dle čl. 28 Úmluvy 

CMNI. Částky limitované odpovědnosti je třeba v den rozsudku či v jiný den, na kterém 

se strany dohodnou, převést na měnu státu. Hodnota měny smluvního státu, který je 

členem Mezinárodního měnového fondu, se vypočte metodou hodnocení, kterou 

Mezinárodní měnový fond používá v daný den pro své vlastní operace. 

Stejně jako tomu je v případě Montrealské úmluvy i Úmluva CMNI 

zakotvuje v čl. 37 mechanismus revize nejvyšších částek odpovědnosti a účtovacích 

jednotek. Je-li předložen návrh na jejich revizi, depozitář Úmluvy CMNI, kterým je 

vláda Maďarské republiky, je povinen na návrh jedné čtvrtiny smluvních stran úmluvy 

všem členům Evropské hospodářské komise OSN, Ústřední komise pro plavbu na 

Rýně a Dunajské komise a dále všem smluvním státům takový návrh předložit a svolat 

nejdříve po 6 měsících od přeložení návrhu konferenci, jejímž výhradním účelem bude 

změna nejvyšších částek odpovědnosti nebo nahrazení zúčtovací jednotky. O přijetí 

                                                                                                                                               
v takovém kontejneru nebo na paletě za balení a nákladové jednotky. V opačném případě se zboží 

v kontejneru či na paletě považuje za jednu nákladovou jednotku. 



 

 166 

změny pak rozhoduje dvoutřetinová většina smluvních států přítomných na konferenci. 

Dále jsou zakotveny limity, kam až lze částku odpovědnosti zvýšit, ale zatím k takové 

revizi nedošlo. 

7.5 Překročení limitů náhrady škody 

Nejvyšší částku odpovědnosti dopravce stanovenou v čl. 20 Úmluvy CMNI lze 

překročit na základě smluvního ujednání stran dle čl. 20 odst. 4 Úmluvy CMNI udáním 

zvláštní hodnoty zboží nebo sjednáním vyšší odpovědnosti, ale také mimosmluvně na 

základě kvalifikované odpovědnosti dopravce dle čl. 21 Úmluvy CMNI. 

Obdobně jako v případě úpravy Úmluvy CMR nebo Předpisů CIM se ani ve 

vnitrozemské vodní přepravě nepoužijí nejvyšší částky odpovědnosti, jestliže byla 

povaha a vyšší hodnota zboží nebo přepravního zařízení výslovně 

zaznamenána v přepravním dokladu a dopravce tyto údaje nepopřel, jak stanoví 

čl. 20 odst. 4 písm. a) Úmluvy CMNI. Je tedy nezbytné, aby odesílatel jednostranně 

zaznamenal hodnotu zboží nebo přepravního zařízení překračující limit stanovený 

Úmluvou CMNI do přepravního dokladu, aniž by si tedy vyžádal dopravcův souhlas. 

Zapsaná částka v přepravním dokladu pak nahrazuje hodnotu limitované odpovědnosti 

dopravce. Další podmínkou je, že takový zápis v přepravním dokladu dopravce 

nepopře, neboť v případném sporu, byla-li vyšší částka udána odesílatelem 

jednostranně, má dopravce možnost prokázat, že zapsaná částka neodpovídá skutečné 

hodnotě zboží. „Důkaz opaku však není přípustný v případě, kdy si vyšší hodnotu limitu 

strany přepravní smlouvy ujednají.“
461

 Na rozdíl od Úmluvy CMR a např. stejně 

jako v případě Předpisů CIM není udání takové částky podmíněno zaplacením 

příplatku k přepravnému, nic však smluvním stranám nebrání, aby se na takovém 

příplatku dohodly. 

Další možností překročení stanoveného limitu odpovědnosti je smluvní sjednání 

částky vyšší odpovědnosti v souladu s ustanovením čl. 20 odst. 4 písm. b) Úmluvy 

CMNI. Takto sjednaná částka, a to v libovolné výši, popř. neomezená, pak nahrazuje 
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nejvyšší částku odpovědnosti stanovenou čl. 20 Úmluvy CMNI. S tímto institutem se 

lze setkat v případě letecké či námořní přepravy. 

Poslední možností, jak prolomit limitovanou odpovědnost dopravce, je 

kvalifikovaná odpovědnost. Podle čl. 21 odst. 1 Úmluvy CMNI se dopravce nebo další 

dopravce nemohou dovolávat zproštění odpovědnosti nebo omezení odpovědnosti 

stanovené v Úmluvě CMNI nebo sjednané ve smlouvě o přepravě, kam Úmluva CMNI 

zahrnuje i předchozí dva způsoby zvýšené odpovědnosti, a to jestliže se prokáže, že se 

škody dopustil dopravce jednáním či opomenutím s úmyslem škodu přivodit, nebo 

lehkomyslností s vědomím toho, že taková škoda pravděpodobně vznikne. Úmyslné 

jednání či opomenutí s cílem způsobit škodu je skutečnost, která běžně napříč druhy 

mezinárodní přepravy, vyjma letecké přepravy, působí ex lege prolomení limitované 

odpovědnosti. Jde totiž o jednání, které obecně nelze dopravcům tolerovat, a proto je 

spojeno s nepříznivým následkem v podobě prolomení limitované odpovědnosti, jež má 

dopravce chránit. Vedle úmyslu dále Úmluva CMNI používá jako další kritérium 

kvalifikované odpovědnosti dopravce lehkomyslnost, kterou lze vyložit jako závažné 

porušení péče dopravce, když v průběhu přepravy poruší či zanedbá opatření 

odpovídající řádné a pečlivé péči o zásilku, ačkoli při takovém jednání či nekonání 

mohl a měl vědět, že s největší pravděpodobností ke škodě na zboží dojde.
462

 S tímto 

pojmem pracuje i německý obchodní zákoník HGB,
463

 kde tento pojem odpovídá 

jednání rovnocennému úmyslu.  
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Závěr 

Cílem této rigorózní práce je analýza odpovědnosti dopravce napříč druhy silniční, 

železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní mezinárodní přepravy zboží a její 

následná komparace vzájemně mezi uvedenými druhy mezinárodní přepravy. Účelem je 

tedy poskytnout čtenáři přehled, jak je odpovědnost dopravců napříč jednotlivými druhy 

mezinárodní nákladní přepravy upravena, včetně jejího rozsahu, možnosti zproštění se 

této odpovědnosti a případů kvalifikované odpovědnosti, s odkazem na určitá úskalí 

související s tímto institutem. 

Při mezinárodní nákladní přepravě odesílatel svěřuje svou zásilku dopravci, a 

to s důvěrou v jeho určitou profesionalitu a v očekávání nezbytné řádné péče ze strany 

takového dopravce. V tomto vztahu je odpovědnost dopravce klíčovým institutem o 

kterém toho již bylo mnoho napsáno, ale jistě stále ještě bude, neboť při tak velkém 

objemu mezinárodních přeprav zboží je téměř jisté, že u určitého procenta zásilek dojde 

ke škodě, a to buď na vlastní zásilce či k jiné konsekventní škodě, jež má původ ve 

škodě na zásilce či překročení dodací lhůty. Tato rigorózní práce se věnuje základnímu 

konceptu odpovědnosti dopravce, tedy za ztrátu, poškození, zničení zásilky či 

překročení dodací lhůty, které prostupují mezinárodní úpravou přepravní smlouvy ve 

všech druzích mezinárodní přepravy zboží. Vedle této základní odpovědnosti dopravce 

jsou dále popsány zvláštní případy odpovědnosti, tyto bývají mnohdy v kvalifikačních 

pracích opomíjeny. Zvláštní druhy odpovědnosti dopravce jsou již rozmanitější a lze 

říct, že konkrétní typ přepravy určuje za co, vyjma výše uvedeného, je dále dopravce 

odpovědný. 

Odpovědnost dopravce podle jednotlivých unifikačních úprav přepravní 

smlouvy v mezinárodní přepravě zboží je založena převážně na principu objektivní 

odpovědnosti, bez ohledu na jeho zavinění. Subjektivní odpovědnost, tedy odpovědnost 

za zavinění, zůstává stále u námořní, vnitrozemské vodní přepravy a rovněž v případě 

odpovědnosti za zpoždění letu podle Montrealské úmluvy. Mezi těmito druhy 

odpovědnosti však nelze činit ostrou hranici, neboť dochází ke stírání rozdílu mezi 

těmito dvěma přístupy právě prostřednictvím úpravy možnosti zproštění odpovědnosti 

dopravce. Liberace či exkulpace jsou ve vztahu k odpovědnosti dopravce velmi 

významné instituty, jimiž se tato práce rovněž zabývá. Většina důvodů vedoucích ke 

zproštění odpovědnosti prochází všemi druhy mezinárodní nákladní přepravy jako jisté 
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výchozí důvody, které platí bez ohledu na to, kde je přeprava realizována, ovšem každý 

druh má svá specifika, kterým odpovídají i zvláštní zprošťující důvody. Jak bylo 

uvedeno, dochází ke stírání rozdílu mezi objektivní a subjektivní odpovědností. 

Při porovnání odpovědnosti dopravce v původní mezinárodní úpravě s novější úpravou, 

která původní úpravu má nahrazovat, což se ne vždy uskutečnilo, lze vypozorovat, že 

trend se spíše kloní k zakotvení objektivní odpovědnosti. Dopravce je všeobecně chápán 

jako profesionál ve svém oboru, který bude odborně s náležitou péčí vykonávat 

přepravu a je seznámen s běžnými riziky takové činnosti. V dopravě rovněž dochází ke 

změnám s technickým pokrokem společnosti, díky tomu se např. námořní navigace a 

komunikace stala spolehlivější, a právě i proto je v mezinárodní přepravě v současnosti 

přítomen trend zpřísňování odpovědnosti, resp. tam, kde je stále subjektivní 

odpovědnost dopravce dochází formulací exkulpačních důvodů k posunu 

k objektivnímu principu. 

Mezinárodní úprava přepravní smlouvy obsahuje pro jednotlivé druhy mezinárodní 

přepravy zboží společný záměr, a to sice vyváženě upravit vztahy dopravců a 

přepravců. Na jedné straně zavedením limitované odpovědnosti podpořit ochotu 

dopravců zboží přepravovat, neboť ničím nelimitovaná odpovědnost by vedla ke 

stagnaci celého odvětví mezinárodní nákladní přepravy z důvodu neochoty dopravců 

přepravovat především zásilky, u kterých by mohla jít škoda do takové výše, jež by byla 

pro dopravce likvidační. Na druhé straně tím, že je zavedena limitovaná odpovědnost, 

která je ve většině případů objektivní, je naopak dána jistota přepravcům, že v případě 

škody na zásilce či z překročení dodací lhůty, jim bude přiznána alespoň částečná 

náhrada způsobené škody. 

Celý systém odpovědnosti v mezinárodní nákladní přepravě, až na 

výjimku v podobě letecké přepravy podle Montrealské úmluvy, poskytuje přepravcům 

pro případ kvalifikovaného zavinění na straně dopravců možnost požadovat náhradu 

škody v plné, ničím nelimitované výši, čímž jsou přepravci na druhé straně chráněni 

před úmyslným či nedbalostním jednáním dopravců. Takové vyřazení limitů náhrady 

škody lze vnímat jako určitý druh sankce dopravců, kteří si při nakládání se zásilkou 

nepočínali jako řádní a pečliví dopravci. Dovození kvalifikované odpovědnosti 

dopravce má však svá pravidla, jenž, jak bylo v této rigorózní práci uvedeno, nejsou 

mezi jednotlivými druhy mezinárodní přepravy totožná a často jsou formulována tak, že 
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působí další výkladové problémy, které je nutno překonat judikaturou. Uvedený způsob 

úpravy tedy rozhodně nepřispívá k právní jistotě účastníků přepravní smlouvy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že přepravce často v případě náhrady škody dosáhne 

pouze na částku odpovídající limitu odpovědnosti dopravce za škodu, může být právě 

výše takto limitované odpovědnosti dopravce jedním z kritérií při rozhodování, jaký 

druh přepravy použít. Jak bylo uvedeno, tyto limity jsou u každé z úmluv 

stanoveny v jiné výši, ovšem ani kritéria, na základě kterých se limitovaná odpovědnost 

vypočítává, nejsou sjednocena a přepravované zboží má stále stejnou hodnotu, nehledě 

na způsob volby dopravního prostředku. Některé úmluvy vycházejí při určení konkrétní 

částky pouze z hrubé hmotnosti poškozené zásilky, jiné k tomuto kritériu připouštějí 

alternativní výpočet, a to podle počtu poškozených kusů či přepravních jednotek. Tím 

se pro oprávněné otevírá možnost, jak dosáhnout vyšší náhrady škody, nikoli však 

jistota uspokojení způsobené škody v celém rozsahu, což opět souvisí se snahou o 

zakotvení spravedlivého postavení smluvních stran smlouvy o přepravě. 

Mezinárodní úprava přepravní smlouvy pro jednotlivé druhy přepravy zakotvuje 

pouze základní problematiku takového smluvního vztahu a především pak pravidla 

odpovědnosti jednotlivých subjektů, nelze však hovořit o ucelené kodifikaci 

přepravního práva toho kterého druhu.  Stále tak zůstává mnoho otázek, s nimiž se 

subjekty přepravní smlouvy, a v případě jejich sporu i soudy, musejí vypořádat, a to dle 

rozhodného národního právního řádu. V takovém případě bývá problémem především 

rozdílný výklad některých pojmů podle národního práva a je úkolem 

judikatury, s přihlédnutím k zahraniční praxi, rozdíly ve výkladu překonávat a 

kultivovat tak právní prostředí. 

Přes výše uvedené lze však současný stav úpravy jednotlivých druhů mezinárodní 

nákladní přepravy hodnotit jako pozitivní, neboť přispívá ke sjednocení 

alespoň v základních otázkách. Důležitým ukazatelem stavu úpravy je však také počet 

ratifikací dané úpravy. To nejlépe demonstruje námořní přeprava, kdy Haagská a 

Haagsko-Visbyská pravidla, jakožto starší a ne tak podrobnou úpravu, ratifikovalo 

daleko více států než modernější a podrobnější Hamburská pravidla. To stejné se 

stalo v případě silniční přepravy a protokolů k Úmluvě CMR. Namísto unifikace úpravy 

pak dochází naopak k jejímu drobení. Zároveň stále chybí mezinárodněprávní úprava 
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multimodální přepravy, která by komplexně řešila přepravu zboží prostřednictvím více 

druhů mezinárodní přepravy a zakotvovala jednotnou odpovědnost a výši limitů.  
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Seznam použitých zkratek 

APTU Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických 

norem za závazné a pro přijímání jednotných technických 

předpisů pro železniční materiál určený k používání v 

mezinárodní dopravě (APTU), přípojek F k Úmluvě COTIF 

ze dne 9. 5. 1980 (publikováno pod č. 49/2006 Sb. m. s.) 

ATMF Jednotné právní předpisy pro technickou admisi 

železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní 

dopravě (ATMF), přípojek G k Úmluvě COTIF ze dne 9. 5. 

1980 (publikováno pod č. 49/2006 Sb. m. s.) 

B/L Bill of Lading (náložný list / konosament) 

BGH Bundesgerichtshof (německý Spolkový soudní dvůr) 

BW Burgerlijk Wetboek (nizozemský občanský zákoník) 

CEMT Evropská konference ministrů dopravy 

C.O.D. Cash on Delivery 

CUI Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání 

infrastruktury v mezinárodní železniční přepravě (CUI), 

přípojek E k Úmluvě COTIF ze dne 9. 5. 1980 

(publikováno pod č. 49/2006 Sb. m. s.) 

CUV Jednotné právní předpisy pro smlouvy o užívání vozů v 

mezinárodní železniční přepravě (CUV), přípojek D 

k Úmluvě COTIF ze dne 9. 5. 1980 (publikováno pod č. 

49/2006 Sb. m. s.) 

DC Dry Cargo 

Dohoda ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí ze dne 30. 9. 1957 (publikováno pod č. 

64/1987 Sb.) 

EHP Evropský hospodářský prostor 

FCL Full Container Load (celokontejnerová zásilka) 

Guadalajarská 

úmluva 

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním 
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dopravcem ze dne 18. 9. 1961 (publikováno pod č. 27/1968 

Sb.) 

Haagská pravidla Mezinárodní úmluva o sjednocení některých pravidel ve 

věci konosamentů ze dne 25. 8. 1924 

Haagsko-Visbyská 

pravidla 

Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení 

některých pravidel ve věci konosamentů ze dne 23. 2. 1968 

Haagský protokol Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. 10. 1929, ze 

dne 28. 9. 1955 (publikováno pod č. 15/1966 Sb.) 

Hamburská pravidla Úmluva Organizace spojených národů o námořní přepravě 

zboží ze dne 31. 3. 1978 (publikováno pod č. 193/1996 Sb.) 

HGB Handelgesetzbuch (Německý obchodní zákoník) 

IATA International Air Transport Association (Mezinárodní 

asociace leteckých dopravců) 

LCL Less than Container Load (sběrná služba) 

Lo – Lo Lift on – Lift off 

Montrealská úmluva Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké přepravě ze dne 28. 5. 1999 (publikováno pod č. 

123/2003 Sb. m. s.) 

MTO Multimodal Transport Operator (operátor multimodální 

přepravy) 

Nařízení o 

provozování 

leteckých služeb 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, 

o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb 

ve Společenství 

Nařízení o silniční 

kabotáži 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, 

o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní 

silniční nákladní dopravy 

Nařízení o 

vnitrozemské vodní 

kabotáži 

Nařízení Rady (EHS) č. 3921/91, kterým se stanoví 

podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat 

přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních 

cestách uvnitř členského státu 

Nařízení Řím I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, 
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o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OGH Der Oberste Gerichtshof (Nejvyšší soudní dvůr Rakouska) 

OSJD Organizace pro spolupráci železnic 

P.O.D. Pay on Delivery 

Protokol z Guatemala 

City 

Protokol doplňující Úmluvu o sjednocení některých 

pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsanou ve 

Varšavě dne 12. 10. 1929 ve znění Haagského protokolu ze 

dne 28. 9. 1955 

Předpisy CIM Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní 

železniční přepravě zboží (CIM), přípojek B k Úmluvě 

COTIF ze dne 9. 5. 1980 (publikováno pod č. 49/2006 Sb. 

m. s.) 

RFC Rail Freight Corridors 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných 

věcí – RID, přípojek C k Úmluvě COTIF ze dne 9. 5. 1980 

(publikováno pod č. 49/2006 Sb. m. s.) 

Ro – La Rollende Landstrasse 

Ro – Ro Roll on – Roll off 

Rotterdamská 

pravidla 

Úmluva OSN o smlouvě o mezinárodní přepravě zboží 

zcela nebo z části po moři 

SDR Special Drawing Rights 

SDR protokol Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o sjednocení 

některých pravidel ve věci konosamentů podepsané 

v Bruselu dne 25. 8. 1924 ve znění protokolu ze dne 23. 2. 

1968 

SMPS Dohoda o mezinárodní přepravě cestujících a cestovních 

zavazadel 

SNS Společenství nezávislých států 

TEU Twenty-foot Equivalent Unit 

TKM Tunokilometr 

Úmluva CMNI Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po 
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vnitrozemských vodních cestách ze dne 22. 6. 2001 

(publikováno pod č. 32/2006 Sb.) 

Úmluva CMR Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční 

nákladní dopravě (CMR) ze dne 19. 5. 1956 (publikováno 

pod č. 11/1975 Sb.) 

Úmluva COTIF Úmluva o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. 5. 

1980 (publikováno pod č. 49/2006 Sb. m. s.) 

Úmluva o 

multimodální 

přepravě 

Úmluva OSN o multimodální přepravě zboží z 24. 5. 1980 

Úmluva SMGS Dohoda o mezinárodní přepravě zboží (SMGS) 

Úmluva SOLAS Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři 

ze dne 1. 11. 1974 (publikováno pod č. 52/1995 Sb.) 

UNCITRAL The United Nations Commission on International Trade 

Law (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo) 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

(Konference OSN o obchodu a rozvoji) 

UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law 

(Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva) 

Varšavská úmluva Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké dopravě ze dne 12. 10. 1929 (publikováno pod č. 

15/1935 Sb.) 

Zákon o silniční 

dopravě 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

ZMPS Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
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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 
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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. 
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Liability of the carrier in international carriage of goods in 

comparison 

Abstract 

The rigorosum thesis deals with the analysis of the legal regulation of the carrier's 

liability in the international carriage of goods, all that across every key type of 

international carriage, while these rules are being continuously compared with one 

another in the text of this rigorosum thesis. The thesis tries to point out the differences 

in the regulation connected to similar legal institutes within two or more types of 

carriage. 

The introducing part of the rigorosum thesis includes the interpretation of basic 

terms which are commonly found in international carriage, defines its subjects and their 

possible plurality. Furthermore, the thesis then explains the necessary definition of 

individual types of carriage, i.e. regimes in which international carriage can be 

performed. The role of freight forwarders in international trade and carriage is 

highlighted as well. It is also important not to omit the basic types of contracts that may 

be entered into by the subjects in international carriage, as well as their mutual 

comparison within the framework of the national (i.e. Czech) regulation, in terms, 

among others, of the carrier's liability regime. Last but not least, this part also focuses 

on the characteristics of the legal relationships in the international carriage of goods as a 

private law relation with an international element from the point of view of international 

trade law. 

Another individual part of this thesis is connected to the general concept of liability 

and its grasp by legal doctrine, since the understanding of this concept is necessary for a 

comprehensive view of the relevant issue in question. The next chapters of this second 

part contain analysis of the liability of the carrier in international carriage in comparison 

with the liability of carriers in multimodal transport, while it is also necessary to 

mention the regulation of carrier liability under the Czech law which may be the 

applicable law in international carriage according conflict of law rules. 

Following the above-mentioned theoretical introduction, which is necessary for 

being able to provide a comprehensive interpretation, the thesis then contains parts 
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concerning individual types of international carriage. These are systematically 

organised, especially according to their importance in the Czech Republic. The key role 

is, therefore, played by carriage by road, the legal analysis of which forms the third part 

of the thesis. This rigorosum thesis also uses carriage by road for a detailed 

interpretation of all special institutes which can be found in connection to the legal 

regulation of other types of carriage, and these are not further reinterpreted, but the 

thesis refers to their interpretation as presented in the part dealing with the carriage by 

road. Naturally, this does not apply to institutes to be found in specific types of carriage 

in particular, the interpretation of which is contained in the following parts in detail. 

Moreover, the carriage by road is followed by carriages by rail, air, sea and, finally, by 

inland waterway carriage. 

Given the scope of the chosen topic, only 5 key areas are selected for comparison in 

each part of the thesis concerning a given type of international carriage. As a necessary 

part of the interpretation, the rigorosum thesis always mentions the legal regulation of 

the contract of carriage for a given type of transport, where it is possible to become 

familiar with the most important multilateral conventions which govern the liability of 

carriers in given type of carriage. These issues are then followed by the core of this 

thesis itself, the part analyzing the carrier's liability and its fundamental types. The third 

area of comparison is connected to the circumstances excluding the carrier's liability. 

Imagining that the carrier is obliged to pay damages, the thesis explains and compares 

the scope of such liability as well as the limitation of compensation. 

In following parts of the thesis dealing with carriage by rail, air, sea and inland 

waterway, the reasoning and analysis performed in all 5 of the chapters described above 

within which the legal regulation of liability and other institutes related to the carrier's 

liability are being compared with previous types of carriage, can be always found as 

well. 

By way of carefully going through this thesis, the interested reader should gain a 

comprehensive understanding of the international carriage of goods, i.e. which rules 

regulate the carrier's liability in any given type thereof, in which cases is the carrier 

liable for damage, loss or delay in delivery and up to what amount is the carrier obliged 

to compensate such damages. 
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